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Disclosure statement 

Persoonsgegevens 

drs. C. (Chris) Denneboom RV RAB 

ValuePro Haarlem B.V. 

Waarderweg 50 J 

2031 BP Haarlem 

023-2100151 

cdenneboom@valuepro.nl  

 

Specialismen 

Waarderingsdeskundige bekwaam in waarderen van aandelen, waarderen van ondernemingen, 

goodwill bepalen, normaal inkomen ondernemer of DGA vaststellen, deskundig in economische 

schadeberekeningen. Waarderingsopdrachten in het kader van (juridische) geschillen of in die 

situaties waar de waarde dient te worden vastgesteld en er geen vrije marktwerking is. 

 

Werkervaring 

2013- heden, ValuePro bedrijfswaardering & advies, DGA; waarderingsdeskundige, specialist 

economische schade. 

2005-2013, De Hooge Waerder Accountants & Adviseurs, partner, directeur en lid van dagelijks 

bestuur; waarderingsdeskundige en corporate finance specialist. 

2001-2005, Rabobank, relatiebeheerder grootzakelijk; specialist overnamefinanciering. 

1998-2001, Intres bedrijfsadvisering, bedrijfsadviseur; bedrijfswaardering, bedrijfsovernames, 

financieringsvraagstukken, haalbaarheidsonderzoeken. 

1998, Ucosan, assortimentsmanager; interim opdracht herstructurering organisatie en commercieel 

beleid. 

1996-1998, Primera, regiomanager; aansturen 50 winkels, vestigingsplaatsonderzoeken, 

waarderingen, bedrijfsovernames. 

1994-1996, Rothmans Tobacco Company; salespromotor 
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Nevenfuncties 

2015- heden; bestuurslid (secretaris) Nederlands Insitituut voor Register Valuators 

2010-2015; voorzitter PR commissie Nederlands Insitituut voor Register Valuators 

2013- heden; vaste medewerker (auteur) PE tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging 

2013-heden; part time docent Business Valuation bij cursusinstituut De Juridische Academie   

2012-heden; part time docent Business Valuation bij cursusinstituut MFAS 

2008-2012; part time docent bedrijfsfinanciering bij Hoge School Avans+ 

 

Opleiding 

Bachelor commerciële economie aan de Hoge School voor Economische Studie in Amsterdam  

Post HBO opleiding register adviseur bedrijfsopvolging aan Hoge School Avans + 

Post doctoraal Business Valuation aan RSM Erasmus Universiteit 

Executive master, forensic economics aan Leyden School of law and economics 

Master of science in Business Valuation aan Tias Nimbas Business School, universiteit Tilburg 

 

Overige  

Ingeschreven in het Register voor Register Valuators sinds juli 2008, inschrijvingsnummer 186. De van 

toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels en tuchtrechtspraak zijn te vinden op www.nirv.nl  

Ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk deskundigen sinds 2010, hergetoetst in 2015, 

inschrijvingsnummer D0157. De van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels zijn te vinden op 

www.lrgd.nl  
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Publicatielijst 

• Netjes nalaten wordt gewaardeerd; PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, oktober 2018 

• Risico’s bij familieoverdrachten van vanuit verschillende perspectieven; PE Tijdschrift voor de 

bedrijfsopvolging, april 2017 

• Hoe om te gaan met onroerend goed in een bedrijfswaardering; PE Tijdschrift voor de 

bedrijfsopvolging, november 2016 

• Belastinglatenties bij overlijden; PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, juli 2015 (samen 

met dr. Y.M. Tigelaar- Klootwijk) 

• Waardering van een onderneming bij echtscheiding; PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, 

januari 2015 

• Waardering van ondernemingen bij activatransacties; PE Tijdschrift voor de 

bedrijfsopvolging, oktober 2014 

• De rendementseis voor preferente aandelen bij bedrijfsopvolging; PE Tijdschrift voor de 

bedrijfsopvolging, juli 2014 (samen met drs. H.J. Meijer) 

• Goodwill, hoe bedoelt u?; PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, april 2014 

• Waarde en Prijs; PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, januari 2014 

• Laatste kans BOR?; Van Waarde, november 2012 

• Waarde onderneming verdampt door de crisis?; Belasting Magazine, juli 2009 

• Discounted Cashflow meer dan koffiedik kijken; Belasting Magazine, september 2008 

• Financiering geen sinecure; Belasting Magazine, maart 2008 

• Waarde onderneming subjectief; Belasting Magazine, september 2007 

• Wat loopt de bank toch te ‘Bazelen’?; Kennemer Business, februari 2007 
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Deskundigenopdrachten 

2018, partijdeskundige; waardering onderneming en toetsing van financiële haalbaarheid van 

doorstarten exploitatie van een groep ziekenhuizen. 

2018, onafhankelijk deskundige; waardering aandelen van een onderneming actief in internationale 

zakelijke dienstverlening ten behoeve van de uitkoop van een aandeelhouder. 

2018, partijdeskundige; waardering aandelen van een fitnesscentrum ten behoeve van de uitkoop 

van een aandeelhouder. 

2018, onafhankelijk deskundige; waardering aandelen van een onderneming in de logistieke sector 

ten behoeve van de boedelverdeling bij een echtscheiding. 

2018, onafhankelijk deskundige; waardering aandelen van een kinderopvangorganisatie ten behoeve 

van de uitkoop van een aandeelhouder. 

2018, gerechtelijk deskundige; beoordeling of een waarderingsrapport opgesteld ten behoeve van 

een echtscheidingszaak voor het gerechtshof ’s-Hertogenbosch voldoet aan de normen van een 

zorgvuldig en bekwaam handelend beroepsgenoot, Rechtbank ’s-Hertogenbosch. 

2017, partijdeskundige; waardering aandelen schoonmaakbedrijf ten behoeve van een 

echtscheiding, Rechtbank Midden-Nederland. 

2016, partijdeskundige; uitleg koopovereenkomst aandelen, Rechtbank Noord-Holland. 

2016, partijdeskundige; second opinion op concept rapportages gerechtelijk deskundige en 

partijdeskundige inzake schadeberekening horecaonderneming, Rechtbank Amsterdam. 

2016, partijdeskundige; schadeberekening voortvloeiend uit een beroepsfout van een advocaat bij 

een onroerend goed transactie, Gerechtshof Leeuwarden. 

2015-2017, partijdeskundige; waardering onderneming zakelijke dienstverlening ten behoeve van 

een echtscheiding, Rechtbank Limburg en Gerechtshof Den Bosch. 

2015, partijdeskundige; waardering aandelen onderneming in de reisbranche ten behoeve van de 

uitkoop van een aandeelhouder. Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. 

2015, partijdeskundige; waardering aandelen industriële onderneming ten behoeve van een 

echtscheiding, Rechtbank Noord-Holland. 

2015, partijdeskundige; waardering aandelen ICT bedrijf ten behoeve van  een echtscheiding, 

Rechtbank Noord-Holland. 

2015, partijdeskundige; economische schadeberekening wegens wanprestatie jegens 

aannemersbedrijf, Gerechtshof Amsterdam. 
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2014-2016, partijdeskundige; schadeberekening wegens wanprestatie jegens een onderneming in de 

meubelbranche, Rechtbank Gelderland. 

2014, partijdeskundige; waardering minderheidsbelang inkoopcombinatie tbv een faillissement in 

opdracht van de curator. 

2014, partijdeskundige; second opinion op deskundigen bericht en partijdeskundigerapport inzake 

waardering aandelen softwarebedrijf ten behoeve van uitkoop aandeelhouder, Rechtbank Noord-

Holland. 

2014, partijdeskundige; goodwillberekening aandeel maatschap van een medisch specialist ten 

behoeve van een echtscheiding, Rechtbank Noord-Holland. 

2012, partijdeskundige; inkomen vaststellen van DGA in complexe fiscale ondernemingsconstructie 

ten behoeve van het bepalen van de alimentatiegrondslag, Gerechtshof Amsterdam. 

2011, partijdeskundige; overnameprijs en -condities van een automatiseringsbedrijf in Egypte. Deze 

waardering was  in opdracht van een Nederlandse bank t.b.v. een verlofaanvraag bij de rechtbank 

voor vrijstelling van executieverkoop van de verpande aandelen door de pandhouder. Rechtbank 

Amsterdam. 

2011, gerechtelijk deskundige; ruziesplitsing fitnesscentrum, rechtbank Noord-Holland. 

2011- 2015, partijdeskundige; waardering aandelen bij echtscheiding, Rechtbank Noord-Holland en 

Gerechtshof Amsterdam. 

Bindend adviesopdrachten  

2017, waardering aandelen bouwonderneming ten behoeve van de uitkoop van een aandeelhouder. 

2017, waardering aandelen bouwonderneming ten behoeve van de afwikkeling van een 

nalatenschap in opdracht van de executeurs. 

2017, minnelijke waardering aandelen in een ICT onderneming ten behoeve van een echtscheiding. 

2017, berekening economische schade door onrechtmatig blokkeren van een IP recht. 

2015, waardering aandelen retailonderneming ten behoeve van een echtscheiding. 

2015, waardering aandelen onderneming in zakelijke dienstverlening ten behoeve van de uitkoop 

van een aandeelhouder. 

2015, waardering aandelen industriële onderneming in het kader van de uitkoop van een 

aandeelhouder. 

2015, waardering aandelen accountantskantoor ten behoeve van overdracht aan management. 
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Opdrachten ten behoeve van afstemming Belastingdienst  

2018, waardering retailketen in luxe consumentengoederen ten behoeve van een step up bij 

remigratie. 

2017, waardering aandelen bouwonderneming ten behoeve van toepassing BOR. 

2017, waardering aandelen bandenbedrijf ten behoeve van toepassing BOR. 

2017, waardering aandelen onderneming in de leisure industrie ten behoeve van toepassing BOR. 

 

Overig opdrachten 

2017, incidentele aanstelling als lid van de Raad van Beroep inzake de behandeling van een 

tuchtklacht in hoger beroep tegen een Register Valuator.  

 

Prijzen/ nominaties 

November 2015, genomineerd als Business Valuator van het jaar. Brookz, Fusie & Overname congres. 

December 2016, verkozen tot Business Valuator van het jaar. Brookz, Fusie & Overname congres. 

November 2017, genomineerd als Business Valuator van het jaar. Brookz, Fusie & Overname congres. 

December 2018, verkozen tot Business Valuator van het jaar. Brookz, Fusie & Overname congres. 


