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Samenvatting 

 

Deze eindverhandeling onderzoekt de impact van de International Financial Reporting 

Standards op de verwerking van goodwill in het kader van bedrijfscombinaties bij Belgische 

beursgenoteerde ondernemingen. Het werkstuk bestaat uit een literatuurstudie die de theorie 

omtrent de nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving schetst, en een empirisch 

gedeelte waarin jaarcijfers onderzocht en verwerkt worden.  

 

Het eerste hoofdstuk werpt een licht op het praktijkprobleem. De centrale onderzoeksvraag en 

haar deelvragen moeten uiteindelijk een antwoord geven op deze probleemstelling. De 

verdere aanpak wordt nader toegelicht in de onderzoeksopzet. 

 

In de hoofdstukken twee tot en met vijf wordt de literatuurstudie uitgewerkt. Deze vier 

hoofdstukken bieden een theoretische achtergrond voor het behandelen en verwerken van 

goodwill verworven in een bedrijfscombinatie onder de nieuwe Europese boekhoudnormen. 

Allereerst schrijft IFRS 1 voor dat Belgische beursgenoteerde ondernemingen vanaf boekjaar 

2005 verplicht zijn om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen conform de nieuwe 

standaarden voor financiële verslaggeving zoals uitgevaardigd door de International 

Accounting Standards Board. Voorts dienen alle bedrijfscombinaties verwerkt te worden 

volgens de overnamemethode, waarbij de aankoopprijs van de overname zoveel mogelijk 

moet worden toegewezen aan identificeerbare actief- en passiefbestanddelen tegen reële 

waarde. De fusiemethode oftewel het louter samensmelten van balansen is niet meer 

toegelaten. De grootste aanpassing bestaat erin dat goodwill onder IFRS 3 niet langer wordt 

afgeschreven, maar minstens éénmaal per jaar wordt onderworpen aan een test op bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. De jaarlijkse amortisatie op goodwill was onder Belgian 

GAAP voor vele ondernemingen een grote last, men kan verwachten dat het wegvallen van 

deze afschrijvingskost een positieve invloed heeft op het gerapporteerde groepsresultaat. 

Tegenover een positieve impact op het resultaat staat echter het gevaar van een bijzondere 

waardevermindering, deze last geeft immers een sterk signaal naar de buitenwereld dat een 



  
 

 

afdeling slecht presteert. De herziene standaard IAS 36 bepaalt hoe goodwill moet worden 

toegewezen aan kasstroomgenererende eenheden en vervolgens een impairment test 

ondergaat. Verder zien we dat goodwill en andere immateriële actiefbestanddelen in onze 

huidige kenniseconomie een steeds grotere rol gaan spelen bij de waardering van 

vennootschappen. Vroeger bestond het economische landschap voornamelijk uit 

productiebedrijven, vandaag zien we een steeds toenemend belang van kennis- en 

dienstenondernemingen. De herziene standaard IAS 38 geeft de gebruiker richtlijnen met 

betrekking tot het erkennen en het boeken van immateriële activa.  

 

In hoofdstukken zes tot en met negen wordt aan de hand van de jaarverslagen van het 

boekjaar 2005 van Belgische beursgenoteerde ondernemingen het empirische onderzoek 

uitgewerkt. Elke vennootschap is verplicht bij de omschakeling van Belgische naar Europese 

boekhoudnormen een reconversienota te publiceren waarin de impact van de overgang op het 

gerapporteerde resultaat staat beschreven. Het praktijkonderzoek geeft aan dat het wegvallen 

van de goodwillafschrijving onder de nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving een 

positieve invloed heeft op het groepsresultaat van de betrokken ondernemingen. Verder zien 

we ook dat vennootschappen met relatief veel goodwill op hun balans deze positieve impact 

sterker ervaren dan de bedrijven relatief met weinig goodwill. Analisten en specialisten 

nuanceren deze resultaten enigszins in de afgenomen interviews en ingevulde vragenlijst. 

Allereerst kijken deskundigen vooral naar kasstromen, en goodwill brengt geen verandering 

in de kasmiddelen teweeg. Vervolgens schept een waardevermindering op goodwill een 

negatief beeld rond een afdeling, een risico dat zeker niet onderschat mag worden. Omdat 

onder de nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving meer goodwill op de balans blijft 

staan, daalt de Return On Capital Employed. Deze parameter die gebruikt wordt om 

vennootschappen te waarderen, kent een daling in de verhouding tussen het resultaat en het 

ingezette vermogen. Het positieve effect van de weggevallen goodwillamortisatie op het 

groepsresultaat wordt dus enigszins afgezwakt door het risico op waardeverminderingen en 

een lagere ondernemingswaarde.  
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling en onderzoeksopzet 

 

Meer dan 9000 Europese ondernemingen waarvan de aandelen genoteerd staan op een 

Europese effectenmarkt moeten vanaf het boekjaar 2005 hun geconsolideerde jaarrekening 

verplicht opstellen volgens de International Financial Reporting Standards. Deze nieuwe 

standaarden voor financiële verslaggeving, opgesteld door de International Accounting 

Standards Board, komen in de plaats van de lokaal toegepaste boekhoudwetgeving. In België 

zijn de boekhoudstandaarden die opgenomen zijn in het wetboek van Vennootschappen en het 

Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, niet langer van toepassing op de groepsrekeningen 

van Belgische vennootschappen genoteerd op Euronext Brussels (Limère, 2006).  

 

In mei 1999 werd in Lissabon het Financial Service Action Plan van de Europese Commissie 

aanvaard door de Europese regeringsleiders. Eén van de doelstellingen van dit actieplan is het 

creëren van één grote gemeenschappelijke Europese kapitaalmarkt, die als tegengewicht moet 

dienen voor de Amerikaanse kapitaalmarkt. Deze doelstelling kon volgens de Europese 

Commissie onder meer verwezenlijkt worden door het uitvaardigen van éénzelfde reeks 

boekhoudstandaarden, waardoor de transparantie en de vergelijkbaarheid tussen de 

groepsrekeningen van Europese beursgenoteerde vennootschappen zal toenemen (Jorissen et 

al, 2006). 

 

Op 11 september 2002 werd verordening nr. 1606/2002 van 19 juli 2002, die handelt over de 

toepassing van de internationale boekhoudregels, gepubliceerd in het Publicatieblad van de 

Europese Gemeenschappen. Deze verordening legt bedrijven met een beursnotering op een 

Europese effectenmarkt, inclusief banken en verzekeringsinstellingen, het gebruik van de 

International Financial Reporting Standards op voor het opstellen van de groepsrekening 

(Blomme, 2006).  

 

 

 



 - 2 - 
 
 

1.1 Praktijkprobleem 

 

De Belgische boekhoudstandaarden zoals opgenomen in het wetboek van Vennootschappen 

en het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, schrijven voor dat goodwill verworven in een 

bedrijfscombinatie over zijn levensduur wordt afgeschreven. De International Financial 

Reporting Standards die van toepassing zijn op de groepsrekening van beursgenoteerde 

vennootschappen, verbieden echter de amortisatie van goodwill en leggen een jaarlijks 

verplichte test op bijzondere waardeverminderingen op. Deze wijziging in boekhoudnormen 

zal naar verwachting een sterke positieve impact hebben op het gerapporteerde resultaat van 

de betrokken ondernemingen.  

 

De Return On Capital Employed, een verhoudingsgetal dat de waarde van een onderneming 

meet, zal onder IFRS echter afnemen. Goodwill wordt onder de nieuwe standaarden voor 

financiële verslaggeving niet langer afgeschreven, waardoor de balansomvang toeneemt. Het 

positieve effect op het groepsresultaat wordt dus enigszins afgezwakt door een daling in de 

verhouding tussen het resultaat en het ingezette vermogen. Onder Belgian GAAP was het 

boeken van afschrijvingen op goodwill louter routine, de impact van de amortisatie op het 

resultaat was reeds lang op voorhand gekend en analisten hielden hier dan ook geen rekening 

mee. Het boeken van een bijzondere waardevermindering op goodwill onder IFRS geeft 

daarentegen een sterk signaal naar de buitenwereld dat een afdeling slecht presteert. Een 

lagere waardering van de betrokken ondernemingen en het risico van de 

waardeverminderingstest op goodwill staan daarom in schril contrast met het positieve effect 

op het resultaat van de weggevallen afschrijvingslast.  

 

Voor het grote publiek is het gerapporteerde resultaat de belangrijkste indicator voor het 

slagen van een vennootschap. Analisten spitsen zich echter toe op de kasstromen van een 

onderneming, en die worden nauwelijks beïnvloed door de nieuwe standaarden voor 

financiële verslaggeving.  
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1.2 Centrale onderzoeksvraag 

 

Belgische ondernemingen met een beursnotatie op Euronext Brussels zijn verplicht vanaf het 

boekjaar 2005 hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen conform de International 

Financial Reporting Standards. In deze eindverhandeling staat de behandeling van goodwill 

verworven in bedrijfscombinaties centraal. De overgang van Belgische boekhoudnormen naar 

de nieuwe Europese standaarden voor financiële verslaggeving brengt heel wat veranderingen 

met zich mee bij het verwerken van consolidatieverschillen.  

 

De centrale onderzoeksvraag van deze eindverhandeling luidt: 

 

Wat is de impact van de International Financial Reporting Standards op het verwerken 

van goodwill verworven in bedrijfscombinaties bij Belgische beursgenoteerde 

ondernemingen? 

 

 

1.3 Deelvragen 

 

Om de centrale onderzoeksvraag een concretere vorm te geven wordt ze opgesplitst in enkele 

deelvragen die een oplossing moeten bieden voor het praktijkprobleem. 

 

� Wat is de impact van de weggevallen goodwillafschrijving onder IFRS op het 

gerapporteerde groepsresultaat bij omschakeling van Belgische boekhoudnormen naar 

de nieuwe Europese standaarden voor financiële verslaggeving? 

 

� Bestaat er een verband tussen de relatieve grootte van de balanspost goodwill en de 

impact op het gerapporteerde groepsresultaat? 
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1.4 Onderzoeksopzet 

 

Het eerste deel van deze eindverhandeling bevat een literatuurstudie over de vier nieuwe of 

herziene standaarden voor financiële verslaggeving die een grote impact hebben op de 

verwerking van bedrijfscombinaties. Allereerst wordt “IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRS” 

besproken, vervolgens komt “IFRS 3 – Bedrijfscombinaties” aan bod en tenslotte worden de 

herziene “IAS 36 – Bijzondere waardevermindering van activa” en “IAS 38 – Immateriële 

activa” geschetst. 

 

Het tweede deel van de thesis bestaat uit een empirisch onderzoek van de groepsrekeningen 

van Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt onderzocht of het wegvallen van de 

verplichte afschrijving op goodwill een positief effect heeft op het gerapporteerde 

groepsresultaat van de betrokken ondernemingen. Ook de relatieve omvang van goodwill in 

de balans vormt een punt dat van naderbij bekeken wordt. Vervolgens wordt het positieve 

effect op het resultaat verder onderzocht door de uitkomsten van het empirisch onderzoek 

voor te leggen aan bevoorrechte getuigen. Vier deskundigen zullen aan de hand van twee 

korte vragen hun mening weergeven over het resultaat van het praktijkonderzoek.  
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 
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Hoofdstuk 2: IFRS 1 - Eerste toepassing van IFRS 

 

Het doel van IFRS 1 is ervoor te zorgen dat de eerste jaarrekening die opgesteld is conform de 

nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving, en de tussentijdse financiële verslagen 

over dezelfde periode die in deze eerste IFRS jaarrekening worden weergegeven, kwalitatief 

hoogwaardige informatie bevat. De eerste IFRS jaarrekening moet vooral transparant zijn 

voor zijn gebruikers, en vergelijkbare cijfers bevatten zodat het maken van analyses mogelijk 

wordt. Verder moet deze jaarrekening het vertrekpunt zijn voor de volgende financiële 

rapporten die opgesteld worden volgens de nieuwe boekhoudstandaarden (Blomme, 2006).  

 

 

2.1 Toepassingsgebied van IFRS 

 

De nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving zijn verplicht van toepassing op de 

geconsolideerde jaarrekening van Europese bedrijven met een beursnotering. Maar elke 

Lidstaat heeft de mogelijkheid het toepassinggebied van de IFRS regelgeving uit te breiden 

naar de groepsrekening van niet-beursgenoteerde entiteiten en individuele jaarrekeningen. In 

België daarentegen blijven ondernemingen zonder een beursnotering hun geconsolideerde 

jaarrekening opstellen volgens de Belgische boekhoudregels zoals opgenomen in het wetboek 

van Vennootschappen en het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001. Ook de enkelvoudige 

statutaire jaarrekening dient voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde 

ondernemingen nog steeds opgesteld te worden volgens Belgian GAAP.  

 

De Lidstaten kunnen ook tot boekjaar 2007 uitstel verlenen aan entiteiten die enkel obligaties 

op de beurs verhandelen en aan vennootschappen die zowel op een Europese als op een 

andere beurs genoteerd zijn en dus een ander internationaal systeem voor financiële 

verslaggeving gebruiken. Een onderneming zoals Keyware Technologies staat op dit moment 

zowel in de Verenigde Staten als op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd. Zij 
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maken de overgang naar IFRS vanaf boekjaar 2007, omdat ze nu rapporteren conform US 

GAAP (Blomme, 2006).  

 

 

2.2 Verschaffen van vergelijkende cijfers 

 

De IASB schrijft in IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting 

Standards voor, dat vennootschappen die IFRS voor de eerste maal toepassen, minstens voor 

één voorgaande periode vergelijkende cijfers moeten publiceren. Aan de hand van een IFRS-

openingsbalans worden een balans, een resultatenrekening en een kasstroomoverzicht voor 

het transitieboekjaar opgesteld. De datum van overgang naar de IFRS boekhoudnormen is de 

datum waarop de vroegste vergelijkende periode in de eerste IFRS-jaarrekening begint, 

meestal vastgesteld op 1 januari 2004.  

 

� Elke onderneming dient grondig toe te lichten hoe de overgang van de voorheen 

toegepaste lokale boekhoudnormen naar IFRS haar balans, resultaat en kasstromen heeft 

beïnvloed. Deze toelichting moet voldoende gedetailleerd zijn zodat de gebruikers van 

jaarrekeningen zien welke impact de overgang naar de nieuwe boekhoudstandaarden heeft op 

het eigen vermogen en het resultaat. De eerste IFRS-jaarrekening bevat daarom een 

reconversienota waarin een aansluiting wordt gemaakt tussen:  

 

� Het gerapporteerde eigen vermogen volgens de voorheen toegepaste lokale 

boekhoudstandaarden en het gerapporteerde eigen vermogen volgens IFRS.  

� Het laatste resultaat onder nationale GAAP en de winst of het verlies conform IFRS 

voor diezelfde periode (CBFA, 2004).  
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Figuur 1: Reconversienota omtrent de overschakeling van Belgian GAAP naar IFRS 

 

Bron: Jaarverslag Omega Pharma 2005 

 

In bovenstaande figuur is de reconversienota van Omega Pharma weergegeven zoals 

opgenomen in het jaarverslag van 2005. Omega Pharma heeft de nieuwe standaarden voor 
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financiële verslaggeving voor een eerste maal toegepast op de groepsrekening van 31 

december 2005. Dit wil zeggen dat de overgangsdatum op 1 januari 2004 valt. De 

vennootschap is verplicht voor transitieboekjaar 2004 vergelijkende cijfers te publiceren, en 

de overgang van Belgische naar Europese boekhoudnormen toe te lichten wat betreft het 

eigen vermogen en de winst. Je kan duidelijk zien welke impact de overgang van Belgische 

boekhoudstandaarden naar IFRS heeft op het eigen vermogen en het resultaat in 

transitieboekjaar 2004.  

 

Opmerkelijk is dat het resultaat van Omega Pharma onder IFRS bijna verdubbeld is ten 

opzichte van de winst onder Belgian GAAP, en dat het wegvallen van de afschrijving op 

goodwill hierin een bepalende rol speelt. In het praktijkonderzoek dat ik verder in deze thesis 

tot stand heb gebracht, zijn het opnemen van vergelijkende cijfers in de eerste IFRS-

jaarrekening en vooral de reconversienota omtrent de overgang van de voorheen toegepaste 

Belgische boekhoudstandaarden naar IFRS cruciaal. Ik heb in mijn empirisch gedeelte voor 

een steekproef van 35 Belgische vennootschappen het resultaat van boekjaar 2004 onder 

Belgian GAAP vergeleken met de winst of het verlies van 2004 onder de nieuwe 

boekhoudstandaarden, en welke rol het wegvallen van de goodwillafschrijving hierin speelt. 

Dit is enkel mogelijk omdat deze bedrijven voor transitieboekjaar 2004 verplicht zijn de 

overgang van Belgische naar Europese normen grondig toe te lichten in een reconversienota. 

Hier wordt later uiteraard dieper op ingegaan bij het bespreken van het empirische gedeelte.  

 

 

2.3 Vrijstelling van retroactieve toepassing IFRS 3 

 

De International Accounting Standards Board geeft in IFRS 1 een aantal mogelijkheden om 

voor enkele IFRS-standaarden af te wijken van het algemene principe van retroactieve 

toepassing van de standaarden die van toepassing zijn op verslagdatum. Deze keuzes worden 

aan de eerste toepassers van de nieuwe standaarden verleend, om ze te beschermen tegen hoge 

kosten die niet in verhouding zouden staan met de toegenomen kwaliteit van de informatie. 
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Ondernemingen kunnen zelf beslissen of ze van de vrijstelling van retroactieve toepassing 

gebruik maken of niet. Deze uitzondering geldt enkel voor de periode die aan de datum van de 

openingsbalans voorafgaat, meestal de periode voor 1 januari 2004. Voor het transitieboekjaar 

en de huidige verslagperiode moeten de standaarden die van toepassing zijn op de 

verslagdatum uiteraard wél gebruikt worden. 

 

De retroactieve toepassing van IFRS 3 Business Combinations houdt in dat de vennootschap 

de overgenomen identificeerbare actiefbestanddelen, schulden en voorwaardelijke 

verplichtingen moet waarderen aan reële waarde op overnamedatum. Dit kan in bepaalde 

gevallen zéér moeilijk, zelfs onmogelijk zijn. Daarom laat IFRS 1 toe dat bedrijven bij het 

opstellen van hun openingsbalans IFRS 3 niet retroactief toepassen. Indien de vennootschap 

echter beslist om een bedrijfscombinatie die voor de datum van de openingsbalans heeft 

plaatsgevonden, te verwerken conform IFRS 3 dan moet zij dat ook doen voor alle 

overnametransacties die na deze datum plaatsvinden. Als een onderneming beslist om een 

bedrijfscombinatie op 21 mei 2001 te verwerken in overeenstemming met IFRS 3 Business 

Combinations, dan moet zij alle overnames die plaatsvonden tussen 21 mei 2002 en de datum 

van overgang, herwerken volgens IFRS 3 (Blomme, 2006).  
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Hoofdstuk 3: IFRS 3 – Bedrijfscombinaties 

 

Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om bedrijfscombinaties te verwerken 

volgens de principes voorgeschreven door de nieuwe standaard voor financiële verslaggeving. 

IFRS 3 wordt toegepast op overnames waarvoor de datum van overeenkomst op of na 31 

maart 2004 valt. Wat volgt is een theoretische uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen 

die de nieuwe boekhoudstandaarden met zich meebrengen.  

 

 

3.1 Impact van IFRS 3 op de verwerking van bedrijfscombinaties 

 

Één van de grootste aanpassingen voor bedrijven die overgaan van hun lokale 

boekhoudstandaarden naar de recente Europese regelgeving is dat de fusiemethode bij de 

verwerking van bedrijfscombinaties niet langer is toegestaan. Alle bedrijfscombinaties 

moeten acquisities zijn en dienen verwerkt te worden volgens de overnamemethode. Het 

louter samensmelten van de balansen van twee of meerdere ondernemingen is verboden. Dit 

wil zeggen dat er voor elke bedrijfscombinatie een duidelijk te onderscheiden overnemende 

partij moet zijn. 

 

IFRS 3 Business Combinations schrijft voor dat er een aankoop vanwege de overnemer moet 

plaatsvinden, waarbij de aankoopprijs van de bedrijfscombinatie zoveel mogelijk moet 

worden toegewezen aan identificeerbare actief- en passiefbestanddelen tegen reële waarde. 

Onder reële waarde verstaan we het bedrag waarvoor een actief zou kunnen worden 

verhandeld of een verplichting zou kunnen worden afgewikkeld, tussen ter zake goed 

geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Het deel van de 

aankoopprijs dat na deze allocatie overblijft, kan men klasseren onder de balanspost goodwill.  

 

Goodwill is onderhevig aan enkele veranderingen door de toepassing van de nieuwe 

standaarden voor financiële verslaggeving. Allereerst is het niet langer toegelaten om deze 
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actiefpost jaarlijks af te schrijven, maar wordt goodwill minstens éénmaal per boekjaar 

onderworpen aan een test op bijzondere waardeverminderingsverliezen. Ten tweede zal 

negatieve goodwill die voortvloeit uit een bedrijfscombinatie, onmiddellijk opgenomen 

worden in de resultatenrekening en zo ten gunste worden genomen van het boekjaar. 

 

Mogelijke herstructureringskosten die voortvloeien uit een bedrijfscombinatie worden in het 

desbetreffende boekjaar in het resultaat opgenomen, onder IFRS 3 is activering van deze post 

geen mogelijkheid meer (PriceWaterhouseCoopers, 2004). 

 

 

3.2 Boekhoudkundige verwerking bedrijfscombinaties: overnamemethode 

 

Alle bedrijfscombinaties dienen verwerkt te worden volgens de overnamemethode, pooling of 

interest wordt niet toegelaten onder IFRS. Traditioneel verstaan we onder een fusie dat het 

resultaat na de samensmelting van twee ondernemingen op zijn minst gelijk is aan de som van 

de resultaten van beide ondernemingen verminderd met de kostenbesparing die voortvloeit uit 

de fusie. Actiefbestanddelen worden niet gewaardeerd tegen hun reële waarde, en wanneer er 

geen goodwill voortvloeit uit de fusie wordt er ook geen afschrijvingsbedrag ten laste gelegd 

van het resultaat. De positieve impact op het resultaat is natuurlijk een stimulans voor 

ondernemingen om een bedrijfscombinatie te verwerken als een fusie (Podevijn, 2004).  

 

Onder IFRS 3 wordt die stimulans weggenomen en is enkel de overnamemethode toegestaan 

om een bedrijfscombinatie te verwerken. Hierbij verwerft de overnemende vennootschap alle 

identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen 

partij tegen hun reële waarde op de datum van overname. IFRS 3 Business Combinations is 

verplicht van toepassing op bedrijfscombinaties waarvoor de datum van de transactie op of na 

31 maart 2004 valt. Bij de toepassing van de overnamemethode doorloopt men drie volgende 

stappen.  
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3.2.1 Identificatie van de overnemende partij  

 

Bij elke bedrijfscombinatie moet een overnemende vennootschap geïdentificeerd worden. De 

overnemende partij is de onderneming die zeggenschap verkrijgt over één of meer 

bedrijfsactiviteiten van de overgenomen partij. 

 

� De identificatie van de overnemende vennootschap verloopt soms moeizaam, maar er zijn 

meestal enkele aanwijzingen waaruit men de identiteit van de overnemer kan afleiden: 

� Wanneer de vergoeding van een overname uitsluitend bestaat uit een transfer van 

geldmiddelen of andere activa, dan is de onderneming die de geldmiddelen of 

actiefbestanddelen afstaat meestal de overnemer. Ingeval deze ruil bestaat uit het 

afstaan van geldmiddelen of andere activa tegen stemgerechtigde aandelen dan is de 

onderneming die de geldmiddelen of activa overdraagt meestal de overnemer. 

� Wanneer er een ruil tussen aandelen plaatsvindt, dan is de vennootschap die de 

aandelen uitgeeft meestal de overnemende partij. Let echter wel op voor omgekeerde 

overnames, waarbij de uitgevende onderneming de overgenomen partij is. 

� Kijk steeds naar de economische realiteit van een overname, want de grootste 

onderneming is meestal de overnemer. Wanneer de reële waarde van onderneming A 

groter is dan de reële waarde van onderneming B, dan is A het overnemende bedrijf. 

� Wanneer het management van een onderneming een dominante invloed kan 

uitoefenen op de selectie van het nieuwe managementteam, kan men besluiten dat die 

vennootschap de overnemende partij is (Podevijn, 2004). 

 

� Zeggenschap wordt volgens de herziene IAS 27 vermoed bij bezit van meer dan de helft 

van de stemrechten van de andere onderneming, tenzij het tegendeel kan worden aangetoond. 

Er wordt tevens zeggenschap vermoed in geval de overnemende partij:  

 

� Een overeenkomst heeft met andere investeerders en zodoende meer dan 50 % van de 

stemrechten bezit.  
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� Macht bezit om het financiële en operationele beleid van de onderneming te sturen 

krachtens een wet of een overeenkomst.  

� Macht bezit om de meerderheid van de bestuurders te benoemen of te ontslaan.  

� De meerderheid van de stemmen kan uitbrengen op vergaderingen van de raad van 

bestuur (IASB, 2004). 

 

� Onder een bedrijfsactiviteit verstaan we het geheel van activiteiten en actiefbestanddelen 

die worden gemanaged met als doel:  

� Een return voor de investeerders te bekomen. 

� Dividenden, lagere kosten of economische voordelen te verkrijgen, evenredig verdeeld 

onder de eigenaars, leden of deelnemers (Podevijn, 2004). 

 

3.2.2 Kostprijs van de bedrijfscombinatie  

 

Na de identificatie van een overnemende partij, moet men als tweede stap de kostprijs van de 

bedrijfscombinatie proberen vast te stellen.  

 

� De aanschafwaarde van de deelneming, of de kostprijs van de bedrijfscombinatie, is een 

optelsom van:  

 

� De reële waarde van de afgestane activa, overgenomen schulden en door de 

overnemende vennootschap uitgegeven aandelen, in ruil voor zeggenschap over de 

overgenomen partij.  

� De kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de bedrijfscombinatie, bijvoorbeeld het 

honorarium van accountants, juristen en consultants (Limère, 2006).  

 

Algemene administratiekosten en andere kosten die niet direct aan de overname kunnen 

worden toegerekend, zullen niet in de kostprijs van de bedrijfscombinatie worden 

opgenomen, maar worden als kost geboekt in de resultatenrekening. Kosten die de 

overnemende vennootschap in het kader van de bedrijfscombinatie maakt, als gevolg van 
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de uitgifte van nieuwe aandelen of het aangaan van financiële schulden, worden eveneens 

niet opgenomen in de kostprijs van de overname, maar ten laste genomen van het lopende 

boekjaar (Blomme, 2006).  

 

De berekening van de aanschafwaarde volgens Belgian GAAP verschilt niet zoveel van de 

calculatie onder IFRS 3. Overgenomen schulden worden onder Belgische 

boekhoudstandaarden nochtans niet opgenomen in de berekening van de kostprijs van de 

bedrijfscombinatie. Ook de verwerking van bijkomende kosten is verschillend. Een 

consoliderende onderneming in België heeft de mogelijkheid om ofwel de bijkomende 

kosten te activeren ofwel de bijkomende kosten onmiddellijk ten laste te leggen van de 

resultatenrekening .  

 

3.2.3 Toerekening kostprijs van de bedrijfscombinatie  

 

Op overnamedatum moet de overnemende vennootschap de kostprijs van de 

bedrijfscombinatie toewijzen aan alle identificeerbare actiefbestanddelen, verplichtingen en 

voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen partij tegen reële waarde. Een actiefpost 

is identificeerbaar wanneer het voortvloeit uit contracten of andere rechten die aan dat actief 

verbonden zijn, of wanneer het duidelijk te onderscheiden is. Dit is het geval wanneer het 

actief of afzonderlijk verkocht kan worden, of samen met andere actiefbestanddelen aan de 

man kan worden gebracht. 

 

In het geval dat kostprijs van de overname groter is dan het belang van de overnemer in de 

netto reële waarde van de activa, schulden en voorwaardelijke schulden, dan wijzen we dit 

resterende bedrag toe een de balanspost goodwill. 

 

� Het afzonderlijk identificeren van actiefposten, schulden en voorwaardelijke 

verplichtingen kan enkel op basis van de volgende opnameprincipes:  
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� Alle activa, met uitzondering van immateriële actiefbestanddelen, hebben toekomstige 

economische voordelen die de overnemende vennootschap ten goede komen en 

bovendien kan de reële waarde van deze activa betrouwbaar vastgesteld worden. 

� Alle schulden, uitgezonderd voorwaardelijke verplichtingen, bevatten een uitstroom 

van middelen die economische voordelen met zich meebrengen en de reële waarde 

van deze schulden kan betrouwbaar bepaald worden.  

� De reële waarde van de immateriële actiefposten en voorwaardelijke schulden kan 

eveneens betrouwbaar gewaardeerd worden (Blomme, 2006).  

 

Een begrip dat steeds terugkeert onder IFRS 3 Business Combinations en dat centraal staat in 

de bovenstaande opnameprincipes is de term reële waarde. De IASB omschrijft het begrip 

reële waarde als volgt: “Het bedrag waarvoor een actief zou kunnen worden verhandeld of 

een verplichting zou kunnen worden afgewikkeld, tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een 

transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn.” Wanneer je deze definitie aandachtig 

leest mag je niet onmiddellijk besluiten dat de reële waarde gelijk is aan de marktwaarde. 

Want Limère geeft als definitie voor marktwaarde: “De waarde van een goed op een actieve 

markt.” Bij de meerderheid van de transacties wordt het begrip marktwaarde echter wel 

aanzien als het best voorhanden zijnde alternatief om de reële waarde te schatten.  

 

Het toewijzen van de kostprijs van de bedrijfscombinatie gebeurt ten aanzien van de 

identificeerbare activa, schulden en voorwaardelijke verplichtingen zoals die erkend worden 

op het overnametijdstip. Dit impliceert tevens dat activa of schulden die nog niet voorkomen 

op de balans van de dochteronderneming erkend dienen te worden. Een voorbeeld van een 

niet-erkend actief zijn ontwikkelingskosten van een product die bij de dochteronderneming als 

kosten geboekt werden, maar door de moederonderneming beschouwd worden als een 

immaterieel actief. Schulden of kosten die ontstaan als gevolg van de bedrijfscombinatie en 

die ten laste gelegd kunnen worden van de dochteronderneming, zoals 

herstructureringskosten, mogen echter niet opgenomen worden als identificeerbare schuld. 

Enkel wanneer de overgenomen vennootschap op overnametijdstip al een voorziening voor 
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herstructurering zou aangelegd hebben, kan eventueel een deel van de kostprijs toegewezen 

worden aan deze schuldpost.  

 

Figuur 2: Toewijzing van de kostprijs van een bedrijfscombinatie 

 

Bron: Jaarverslag Bekaert 2005 

 

In bovenstaande figuur zie je hoe de kostprijs van een bedrijfscombinatie in praktijk wordt 

toegewezen aan de verworven netto-activa tegen reële waarde. Je kan ook duidelijk zien dat 

goodwill behandeld wordt als een residu dat overblijft na toewijzing van de betaalde 

overnamevergoeding aan de geïdentificeerde actiefbestanddelen, schulden en voorwaardelijke 

verplichtingen. Allereerst informeert Bekaert de lezer over de boekwaarde van de actief- en 

passiefposten voor de bedrijfscombinatie, vervolgens kan je de reële waardeaanpassingen zien 

zoals opgelegd door IFRS 3. 
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3.3 Veranderingen voor het management onder IFRS 3 

 

Op het eerste zicht lijkt de overschakeling naar IFRS enkel een verandering in de manier van 

rapporteren met zich mee te brengen. Maar de groep van aandeelhouders en andere 

belanghebbenden kan onder IFRS 3 Business Combinations sneller en efficiënter oordelen 

over het succes of de mislukking van een overname. De bijzondere waardeverminderingstest 

op goodwill geeft onmiddellijk aan indien een kasstroomgenerende eenheid goed of slecht 

presteert. Het topmanagement zal daarom rekening moeten houden met de impact die IFRS 3 

heeft op de strategie van zowel nieuwe als oude overnames. Om aan te tonen dat de nieuwe 

standaard voor financiële verslaggeving niet alleen een verandering in de manier van 

rapporteren teweegbrengt, maar ook de overnamebeslissingen van het topmanagement zal 

beïnvloeden, bewijzen volgende 4 stellingen aangebracht door PriceWaterhouseCoopers bij 

de invoering van IFRS 3 op 31 maart 2004. 

 

3.3.1 Resultaten zijn moeilijker te voorspellen  

 

Resultaten zullen onder IFRS minder voorspelbaar zijn dan onder Belgian GAAP, omdat 

immateriële actiefbestanddelen met een oneindige levensduur aan een test op bijzondere 

waardeverminderingen worden onderworpen. De afschrijvingslast op deze actiefposten valt 

weg, zodat het veel moeilijker zal zijn om een exact cijfer op de toekomstige kosten te 

plakken. De overgenomen vennootschap zal daarom op voorhand grondig doorgelicht worden 

door het overnemende bedrijf om potentiële immateriële activa te identificeren. Zo kan men 

voor de overname heeft plaatsgevonden, een schatting proberen te maken van 

waardeverminderingen die op deze immateriële activa in de toekomst geboekt zullen worden. 

Aangezien waardeverminderingen ten laste worden genomen van het lopende boekjaar, zal op 

die manier het gebudgetteerde resultaat minder afwijken van het werkelijke resultaat op het 

einde van het boekjaar.  
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3.3.2 De waarde van een bedrijfscombinatie is moeilijker aan te tonen 

 

De balans zal er na een overname geheel anders uitzien, omdat bepaalde actief- en 

passiefposten volledig nieuw zijn en andere rekeningen gewoon verdwijnen. De waardering 

van sommige posten zal op een andere manier tot stand komen. Dit alles maakt het moeilijker 

om een stijging in het resultaat ten gevolge van de overname aan te tonen, ook omdat meer 

overnamekosten ten laste worden gelegd van het boekjaar en niet meer worden geactiveerd.  

 

Figuur 3: Nieuwe immateriële activa die ontstaan uit een bedrijfscombinatie 

 

Bron: Jaarverslag UCB 2005 

 

In bovenstaande figuur kan je zien dat de immateriële actiefposten “Lopend Onderzoek en 

Ontwikkeling” en “Gepatenteerde producten, handelsmerken en handelsnamen” niet erkend 

werden in de balans van de overgenomen vennootschap voor de overname. Ten gevolge van 

de bedrijfscombinatie worden ze echter wél erkend en tegen reële waarde opgenomen door de 

overnemer.  

 

3.3.3 Meer transparantie 

 

Onder IFRS 3 zijn strenge en uitvoerige toelichtingen vereist over de kost van een overname, 

de waardering aan reële waarde van actief- en passiefposten en het bedrag dat toegewezen 

wordt aan de balanspost goodwill. Het grote risico van IFRS 3 is dat een onderneming de 

directe kosten die verbonden zijn aan deze transparantievereisten gaat onderschatten. 
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Sommige uitgaven worden onder de nieuwe financiële standaarden onmiddellijk ten laste 

gelegd van het resultaat, terwijl ze onder de Belgische regelgeving geactiveerd konden 

worden. Het gerapporteerde resultaat gaat op die manier dichter bij de werkelijkheid 

aanleunen. 

 

Een ander transparantievoordeel van IFRS 3 is dat door de jaarlijkse waardeverminderingstest 

op goodwill, de slecht presterende bedrijfseenheden sneller hun ware aard vertonen dan 

vroeger het geval was. Pooling of interest liet voorheen toe dat de goed presterende 

kasstroomgenererende eenheden de slecht presterende eenheden uit het slop hielpen, door de 

afschrijvingslast te spreiden over alle kasstroomgenererende eenheden. Als we bijvoorbeeld 

kijken naar de situatie bij Delhaize, dan zien we dat binnen deze groep één enkele winkel 

beschouwd wordt als een kasstroomgenererende eenheid (Jaarverslag Delhaize 2005). Het 

risico van een waardeverminderingsverlies geboekt op een slecht presterende winkel is 

natuurlijk groot, aangezien de goede supermarkten hun mindere “collega’s” niet meer kunnen 

bijspringen. Voor het topmanagement is het uiterst belangrijk om de structuur van de 

kasstroomgenererende eenheden goed doordacht uit te dokteren. 
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Hoofdstuk 4: IAS 36 - Bijzondere waardevermindering van activa  

 

De nieuwe standaard voor financiële verslaggeving IAS 36 bepaalt de procedures die een 

vennootschap moet volgen om ervoor te zorgen dat actiefbestanddelen een waarde hebben die 

niet hoger ligt dan de realiseerbare waarde. Het boeken van een bijzonder 

waardeverminderingsverlies is verplicht indien de boekwaarde van een actiefpost hoger ligt 

dan het bedrag dat uit het gebruik of de verkoop van het actief kan worden gerealiseerd. Een 

test op bijzondere waardeverminderingsverliezen moet minstens jaarlijks uitgevoerd worden 

op goodwill en immateriële actiefbestanddelen met een onbepaalde gebruiksduur, ook indien 

er geen aanwijzingen zijn dat er een waardevermindering heeft plaatsgevonden. De test kan 

op ieder moment gedurende het lopende boekjaar plaatsvinden, op voorwaarde dat ze elk jaar 

op dezelfde datum wordt uitgevoerd. In het kader van bedrijfscombinaties moet IAS 36 

worden toegepast op goodwill en immateriële activa verworven in een overname waarvan de 

datum van overeenkomst valt op of na 31 maart 2004. 

 

 

4.1 Definities 

 

� Bijzonder waardeverminderingsverlies: Het bedrag waarmee de boekwaarde van een 

actief of een kasstroomgenerende eenheid zijn realiseerbare waarde overschrijdt.  

 

� Kasstroomgenerende eenheid: De kleinste identificeerbare groep activa die een 

instroom van kasmiddelen genereert die in ruime mate onafhankelijk is van de 

instroom van kasmiddelen van andere activa of groepen van activa. 

 

� Boekwaarde: Het bedrag waarvoor een actief in de balans wordt opgenomen, na aftrek 

van eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere 

waardeverminderingsverliezen.  
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� Realiseerbare waarde: Het hoogste van de reële waarde min de verkoopskosten en de 

bedrijfswaarde van een actief of een kasstroomgenerende eenheid. 

 

� Reële waarde min verkoopskosten: Het bedrag dat kan worden verkregen uit de 

verkoop van een actief of een kasstroomgenerende eenheid in een transactie tussen ter 

zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk 

zijn, na aftrek van vervreemdingskosten.  

 

� Bedrijfswaarde: De contante waarde van de kasstromen die verwacht worden voort te 

komen uit een actief of een kasstroomgenerende eenheid.   

 

� Actieve markt: De goederen die op de markt verhandeld worden zijn homogeen, 

kunnen op elk moment gekocht en verkocht worden en de prijzen van de producten 

zijn beschikbaar voor het publiek.  

 

 

4.2 De kasstroomgenererende eenheid en goodwill 

 

Een kasstroomgenererende eenheid is de kleinst identificeerbare groep van actiefbestanddelen 

die een instroom van kasmiddelen genereert uit bedrijfsactiviteiten, en is in grote mate 

onafhankelijk van de instroom van kasmiddelen van andere activa of groepen van activa. In 

de meeste gevallen kan men de realiseerbare waarde van een individuele actiefpost niet 

bepalen als dit actief geen kasstromen genereert die onafhankelijk zijn van andere activa. In 

dat geval zal een vennootschap de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid 

bepalen waartoe het actief behoort.  
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Goodwill verworven in een bedrijfscombinatie moet op datum van de overname worden 

toegerekend aan alle kasstroomgenererende eenheden, of aan elke groep van 

kasstroomgenererende eenheden, die naar verwachting voordeel zullen halen uit de synergie 

van de bedrijfscombinatie. Daarnaast moet elke kasstroomgenererende eenheid, waaraan 

goodwill wordt toegewezen, het laagste niveau binnen de onderneming vertegenwoordigen 

waarop de goodwill wordt opgevolgd voor interne managementdoeleinden en niet groter zijn 

dan een primair of secundair segment.  

 

Figuur 4: Toewijzing van goodwill aan kasstroomgenererende eenheden 
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Bron: Jaarverslag Bekaert 2005 

 

Goodwill genereert geen kasstromen die onafhankelijk zijn van de kasstromen van andere 

activa of groepen van activa, maar draagt bij tot de cashflow van een kasstroomgenererende 

eenheid. De realiseerbare waarde van goodwill kan dus enkel gemeten worden op het niveau 

van de kasstroomgenerende eenheden. Kasstroomgenererende eenheden waaraan goodwill 

werd toegewezen moeten jaarlijks onderworpen worden aan een test op bijzondere 

waardeverminderingsverliezen door de boekwaarde van die kasstroomgenererende eenheid te 

vergelijken met de realiseerbare waarde. Indien de realiseerbare waarde lager is dan de 

boekwaarde moet een bijzonder waardeverminderingsverlies worden opgenomen. 

 

 

4.3 Bepalen van de realiseerbare waarde 

 

De realiseerbare waarde van een actiefpost of een kasstroomgenererende eenheid is het 

hoogste cijfer van de reële waarde min de verkoopskosten en de bedrijfswaarde.  

 

4.3.1 Bepalen van de bedrijfswaarde 

 

Volgens de herziene standaard voor financiële verslaggeving IAS 36 uit 2004, is de 

bedrijfswaarde van een actiefpost of een kasstroomgenererende eenheid de verwachte 

contante waarde van de toekomstige kasstromen. Een eerste stap bij het bepalen van de 

bedrijfswaarde bestaat erin om de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen uit het 

voortgezette gebruik en de uiteindelijke vervreemding van een actief te schatten. Ten tweede 

worden de toekomstige kasstromen verdisconteerd aan een per onderneming variërende voet. 

 

Volgens IAS 36 moeten ondernemingen de schattingen van kasstromen baseren op redelijke 

en gefundeerde veronderstellingen die de beste inschatting door het management 

vertegenwoordigen van de economische omstandigheden die tijdens de resterende 

gebruiksduur van het actief of de kasstroomgenererende eenheid zullen bestaan. De 
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schattingen moeten gebaseerd zijn op de meest recente, door het management goedgekeurde 

financiële budgetten en voorspellingen. Bij het schatten van de bedrijfswaarde mag een 

vennootschap geen rekening houden met de in- en uitstroom aan kasmiddelen die 

voortvloeien uit toekomstige reorganisaties of uit de verbetering van de prestatie van het 

actief of kasstroomgenererende eenheid. Schattingen die gebaseerd zijn op de meest recente 

budgetten mogen maximaal een termijn van vijf jaar omvatten. Alle geschatte kasstromen die 

een tijdspanne van vijf jaar overschrijden, verkrijgen we door de schattingen die op de 

budgetten gebaseerd zijn, uit te breiden naar de toekomst. Hierbij zijn bedrijven verplicht een 

stabiel of afnemend groeipercentage in acht te nemen, er mag enkel gebruik gemaakt worden 

van een oplopend groeicijfer als de onderneming dat kan verantwoorden. Let wel dat het 

percentage nooit hoger mag liggen dan het gemiddelde groeipercentage op lange termijn voor 

de producten, sectoren, het land of de landen waarin de vennootschap haar activiteiten 

uitoefent, of voor de markt waarin het actiefbestanddeel of de kasstroomgenererende eenheid 

gebruikt wordt (Jorissen et al, 2006).  

 

Figuur 5: Bepaling van de realiseerbare waarde volgens bedrijfswaarde in praktijk 

 

Bron: Jaarverslag Dolmen 2005 
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4.3.2 Bepalen van de reële waarde min verkoopkosten 

 

Het bepalen van de reële waarde min verkoopkosten wordt bijna nooit gebruikt om een 

schatting te maken voor de realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid. Deze 

techniek is eerder van toepassing op actiefbestanddelen die afzonderlijk verkocht kunnen 

worden op een actieve markt. Voor kasstroomgenererende eenheden is het begrip actieve 

markt niet van toepassing, en een eenheid wordt zelden verkocht als onderwerp van een 

verkoopovereenkomst. Het bepalen van de reële waarde min verkoopkosten wordt dan ook 

enkel ter volledigheid meegegeven. In praktijk zal de realiseerbare waarde van een 

kasstroomgenererende eenheid bijna uitsluitend bepaald worden door het schatten van de 

bedrijfswaarde.  

 

� Er is een bindende verkoopovereenkomst: De herziene standaard voor financiële 

verslaggeving IAS 36 zegt dat een onderneming de reële waarde min verkoopkosten 

het best kan schatten door de prijs van een actiefbestanddeel te bepalen in een 

bindende verkoopovereenkomst bij een transactie tussen onafhankelijke partijen, 

aangepast om rekening te houden met de marginale kosten die direct toe te schrijven 

zijn aan de vervreemding van het actief.  

 

� Er is geen bindende verkoopovereenkomst, maar wel een actieve markt: IAS 36 geeft 

aan dat in deze situatie de reële waarde min verkoopkosten het best geschat kan 

worden door de marktprijs van het actief min de kosten van vervreemding te bepalen. 

De marktprijs is de actuele biedprijs, of de prijs van de meest recente transactie indien 

er geen actuele biedprijs is. In de tijdspanne tussen de meest recente transactie en het 

bepalen van de reële waarde min verkoopkosten mogen zich geen aanzienlijke 

wijzigingen in de economische omstandigheden hebben voorgedaan. 

 

� Er is geen bindende verkoopovereenkomst én geen actieve markt: De reële waarde 

min verkoopkosten wordt geschat door de best beschikbare informatie om te komen 

tot het bedrag dat een onderneming op het einde van boekjaar zou kunnen verkrijgen 
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uit de verkoop van het actiefbestanddeel in een transactie tussen ter zake goed 

geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn, na 

aftrek van de kosten van verkoop. Men moet rekening houden met gelijkaardige 

transacties voor activa binnen dezelfde bedrijfstak (Jorissen et al, 2006). 
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Hoofdstuk 5: IAS 38 - Immateriële activa 

 

Het doel van IAS 38 Intangible Assets is het aanreiken van een verwerkingswijze voor 

immateriële actiefbestanddelen die niet worden behandeld in een andere rapporteringnorm. 

De herziene standaard voor financiële verslaggeving IAS 38, is van toepassing op de 

verwerking van immateriële actiefposten die zijn verworven in een bedrijfscombinatie 

waarvan de datum van overeenkomst op of na 31 maart 2004 valt. In onze huidige kennis- en 

diensteneconomie wijken steeds meer bedrijven af van de traditionele productieonderneming, 

waardoor het erkennen van immateriële activa op de balans steeds belangrijker wordt om 

ondernemingen te waarderen. IAS 38 is daarom een belangrijke standaard bij het verwerken 

van bedrijfscombinaties, aangezien een steeds groter deel van de overnameprijs uitgaat naar 

ontastbare balanselementen.  

 

 

5.1 Impact van IAS 38 op de verwerking van bedrijfscombinaties 

 

In het kader van de herziene standaard voor financiële verslaggeving IAS 38 worden bij een 

overname zoveel mogelijk immateriële actiefbestanddelen geïdentificeerd, waarvan 

sommigen zelfs een onbeperkte levensduur hebben. Het uitgangspunt van de nieuwe 

standaard voor financiële verslaggeving is om het bedrag dat toegewezen wordt aan de post 

goodwill zo klein mogelijk te houden. Goodwill is immers de prijs die betaald wordt voor de 

synergie die een overname oplevert, en mag in geen geval aanzien worden als een vijver voor 

immateriële actiefbestanddelen die wel degelijk apart gewaardeerd kunnen worden. Door 

zoveel mogelijk immateriële actiefbestanddelen afzonderlijk te erkennen in het kader van een 

bedrijfscombinatie kom je tot een grotere transparantie in de jaarrekening. Wanneer de 

overnemende vennootschap de aankoopprijs van een bedrijfscombinatie gaat toewijzen aan 

balansposten, kan je vaststellen dat onder de nieuwe Europese boekhoudnormen meer posten 

erkend worden dan onder de Belgische normen. Onder Belgian GAAP werd vaak een deel 

van de overnameprijs, dat niet kon worden toegewezen aan materiële actiefrekeningen, in de 
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grote pot van goodwill geplaatst. De gebruikers van jaarrekeningen konden op die manier 

minder goed inschatten of de betaalde prijs wel gerechtvaardigd was (Deloitte, 2006).  

 

Een immateriële actiefpost is identificeerbaar wanneer het voortvloeit uit contracten of andere 

rechten die aan dat actief verbonden zijn, of wanneer het duidelijk te onderscheiden is. Dit is 

het geval wanneer het actief of afzonderlijk verkocht kan worden, of samen met andere 

actiefbestanddelen aan de man kan worden gebracht (Blomme, 2006). Immateriële activa 

hebben een oneindige levensduur als er geen limiet kan gezet worden op de periode dat het 

actief kasstromen genereert. Immateriële actiefrekeningen met een onbeperkte levensduur 

worden niet afgeschreven, maar jaarlijks onderworpen aan een test op bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. De criteria die de IASB hanteert om te spreken van een 

onbeperkte levensduur zijn zeer strikt, en relatief weinig actiefbestanddelen komen in 

aanmerking. De meeste worden beschouwd als activa met een zéér lange levensduur, waarbij 

een termijn van 40 jaar geen uitzondering is. Een immaterieel actief met onbeperkte 

levensduur mag dan op het eerste zicht wel aantrekkelijk lijken omdat je niet jaarlijks een 

afschrijving moet boeken, en zo het resultaat een positieve injectie geeft, maar je mag zeker 

niet het risico op een waardevermindering uit het oog verliezen. Een voorbeeld van een 

immaterieel actiefbestanddeel met een onbeperkte levensduur is goodwill.  

 

 

5.2 Identificatie Immateriële activa onder IAS 38 

 

De waarde van immateriële activa is beduidend gestegen in onze kennis- en 

diensteneconomie. De boekwaarde van veel immateriële actiefbestanddelen is dan ook 

beduidend lager dan hun reële waarde. Het identificeren van intangibles onder de nieuwe 

standaarden voor financiële verslaggeving is uiterst belangrijk bij het aangaan van 

bedrijfscombinaties.  
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Figuur 6: Vergelijking boekwaarde met reële waarde van immateriële activa 

 

Bron: Jaarverslag D’Ieteren 2005 

 

In bovenstaande figuur zijn alle bedrijfscombinaties vervat die autodistributeur D’Ieteren 

heeft verricht gedurende het boekjaar 2005. De boekwaarde van de overgenomen immateriële 

activa bedraagt 5,9 miljoen euro, terwijl deze post een reële waarde van 35,2 miljoen euro 

heeft. De boekwaarde van ontastbare actiefbestanddelen bedraagt 21% van de netto 

verworven activa, de reële waarde van de immateriële activa omvat echter 62%. 

 

5.1.1 Identificatie immateriële activa 

 

IFRS geeft enkele illustratieve voorbeelden van verworven activa binnen een 

bedrijfscombinatie, die tegemoet komen aan de definitie van een immaterieel actief. Deze 

immateriële activa kunnen onderscheiden worden van goodwill, op voorwaarde dat hun reële 

waarde betrouwbaar gemeten kan worden. De International Accounting Standards Board 

stelde in 2004 een niet-beperkte lijst ter beschikking die een raamwerk biedt voor de bepaling 
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van immateriële actiefbestanddelen. Elk voorbeeld kan ondergebracht worden in één van de 

vijf onderscheiden categorieën: 

 

� Marketing gerelateerde immateriële activa: Handelsmerken, merken, merknamen, 

dienstenmerken, Internet domeinnamen en niet-concurrentiebedingen.  

 

� Klant gerelateerde immateriële activa: Klantenbestanden, order- of 

productieachterstand, klantencontracten en de daarbij horende relaties en niet-

contractuele relaties met klanten. 

 

� Artistiek gerelateerde immateriële activa: Toneelstukken, opera’s, balletten, boeken, 

magazines, kranten, muzikale stukken, afbeeldingen, foto’s, video’s, films, televisie 

programma’s. 

 

� Contract gebaseerde immateriële activa: Licenties, royaltyovereenkomsten, 

contracten in verband met managementactiviteiten, dienstverlening en marketing, 

bouwcontracten, bouwvergunningen, franchiseovereenkomsten, lease-

overeenkomsten. 

 

� Technologisch gebaseerde immateriële activa: Gepatenteerde technologieën, 

computer software, knowhow, gegevensbestanden, handelsgeheimen zoals geheime 

formules, processen en recepten.  

 

Het identificeren en waarderen van immateriële activa is een uiterst belangrijke fase in het 

kader van een overname, en verschilt voor elke nieuwe bedrijfscombinatie die aangegaan 

wordt.  

 

5.1.2 Waarderingstechnieken 
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Nadat alle mogelijke immateriële activa geïdentificeerd zijn, kan men overgaan tot het 

bepalen van de reële waarde. Om de reële waarde te schatten, kunnen drie 

waarderingsmethodes gebruikt worden naargelang de aard van het immaterieel actief, de 

beschikbare gegevens en de specifieke kenmerken van de markt waarin de balanspost zich 

bevindt: 

 

� Marktmethode: Door te kijken naar bedrijfscombinaties die recent hebben 

plaatsgevonden in gelijkaardige markten, kan je immateriële activa waarderen op basis 

van een bepaalde standaard. Deze methode geeft vaak een zeer getrouw beeld van de 

reële waarde, omdat ze gebaseerd is op transacties die werkelijk hebben 

plaatsgevonden. Maar het verkopen van een gelijkaardig immaterieel actief is eerder 

een uitzondering, zodat informatie over een verkoop vaak niet beschikbaar is. Omwille 

van het uitzonderlijke karakter vindt men dan ook vaak geen vergelijkbare transactie. 

De marktmethode is daarom meestal moeilijk toe te passen in de praktijk. 

 

� Inkomstenmethode: In het kader van deze werkwijze zal een vennootschap de 

toekomstige kasstromen uit bedrijfsactiviteiten identificeren en toewijzen aan elk 

immaterieel actief afzonderlijk. De inkomstenmethode wordt meestal gebruikt voor 

het waarderen van merken, klantenrelaties, gepatenteerde technologieën en kennis.  

Een voorbeeld van de inkomstenmethode is het “inkomstensurplus”. De waarde van 

een immateriële actiefrekening is de actuele waarde van de toekomstige kasstromen 

die het actief zal genereren, verminderd met een opbrengstvoet op andere activa die 

eveneens bijdragen tot de kasstroom.  

 

� Kostenmethode: Deze werkwijze schat de waarde van een immaterieel actief door de 

ontwikkeling- of vervangingskost te bepalen van die ontastbare actiefpost. De 

kostenmethode wordt meestal gebruikt om actiefbestanddelen te waarderen die binnen 

de onderneming ontwikkeld zijn, zoals software. Deze waarderingstechniek moet met 

een kritische blik worden toegepast, kosten verbonden aan het ontwikkelen of 
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vervangen van een immaterieel actiefbestanddeel kunnen afwijken van de toekomstige 

waarde van het actief.  

 

5.1.3 Waarderen in realiteit 

 

Hoewel de marktmethode aanzien wordt als de beste methode, zal men in praktijk vaak 

genoodzaakt zijn de inkomstenmethode toe te passen omdat er te weinig marktgegevens 

beschikbaar zijn. Transacties waarbij exact dezelfde immateriële activa betrokken zijn komen 

niet zo vaak voor, waardoor het moeilijk is de markt als standaard te gebruiken. Het 

identificeren van immateriële actiefposten is geen exacte wetenschap en zal vaak tot de 

discussie leiden welke bestanddelen werkelijk aan de definitie voldoen.  

 

Een andere moeilijkheid bestaat erin om de juiste economische levensduur te vinden voor een 

immaterieel actiefbestanddeel. Een sterke merknaam kan een zeer lange of zelfs een 

onbeperkte levensduur hebben, terwijl klantenrelaties en gegevensbestanden vaak 

afgeschreven worden over een kortere periode. Het bepalen van een kapitaalkost vraagt de 

nodige expertise en ervaring, deze moet immers in de lijn liggen van de risico’s en de kansen 

verbonden aan het immateriële actiefbestanddeel. Als de werkelijke kasstromen van 

bijvoorbeeld een merknaam kleiner zijn dan gebudgetteerd, zal een waardevermindering op 

dat immaterieel actief noodzakelijk zijn. 
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DEEL 2: EMPIRISCH ONDERZOEK 
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Hoofdstuk 6: De probleemstelling in praktijk 

 

In mijn praktijkonderzoek ga ik de impact op de resultatenrekening na van de overschakeling 

op 31 december 2004 van Belgian GAAP naar de nieuwe IFRS regelgeving, meer specifiek 

met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van bedrijfscombinaties. De populatie 

voor mijn onderzoek bestaat uit Belgische groepen waarvan de aandelen genoteerd zijn op 

Eurolist van Euronext Brussels. Meer bepaald beperkt de populatie zich tot de 96 

vennootschappen genoteerd op de continumarkt. 

 

Een artikel van 4 juni 2005 op de website analist.be geeft weer dat er nogal wat commotie is 

ontstaan rond de toepassing van de nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving. Roland 

Duchâtelet beweert in dit artikel dat de beursgenoteerde vennootschap Barco volgens de 

nieuwe IFRS regels helemaal geen winst maakt in het eerste kwartaal van 2005. Volgens 

Roland Duchâtelet zou Barco verlies hebben gemaakt indien de Belgische 

boekhoudstandaarden zouden zijn toegepast. Het wegvallen van de afschrijving op 

immateriële activa met onbeperkte levensduur, en in het bijzonder op goodwill, zou tot gevolg 

hebben dat het resultaat van Barco rooskleuriger voorgesteld wordt dan het in werkelijkheid is 

(Bijlage 1).  

 

Uiteraard zijn Belgische beursgenoteerde bedrijven verplicht om vanaf 1 januari 2005 hun 

geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens de nieuwe Europese regelgeving, en ligt 

het niet in hun keuze om IFRS 3 of andere IAS/IFRS regels toe te passen.  

 

De uitspraken van Roland Duchâtelet hebben bij mij een zekere nieuwsgierigheid losgeweekt. 

Ik vroeg me af of het resultaat onder IFRS nu degelijk hoger ligt dan onder Belgian GAAP, en 

welke rol de weggevallen afschrijving op consolidatiegoodwill hierin speelt. Als het resultaat 

onder IFRS dan toch eenduidig hoger zou zijn dan onder Belgian GAAP, dan zou je intuïtief 

toch redeneren dat ondernemingen waarbij goodwill een groot deel uitmaakt van het 

balanstotaal positievere effecten ondervinden van IFRS 3, dan vennootschappen waarbij de 
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consolidatiegoodwill slechts een beperkt deel uitmaakt van de balanswaarde. Want de 

positieve impact op het resultaat van het wegvallen van de afschrijvingslast op goodwill onder 

IFRS is uiteraard groter bij bedrijven zoals Omega Pharma, Real Software en UCB waarbij 

goodwill méér dan 30% uitmaakt van het balanstotaal. Je eerste indruk, mede afgaand op de 

uitspraken van Roland Duchâtelet, is dan ook dat bedrijven met grote bedragen aan goodwill 

onder IFRS veel hogere winsten zullen boeken dan onder Belgian GAAP het geval was. In 

volgend praktijkonderzoek zal ik nagaan of deze intuïtieve gedachtegang en mijn eerste 

indrukken ook voor waarheid mogen aangenomen worden.  
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Hoofdstuk 7: De onderzoeksopzet in praktijk 

 

 

2.1  Verplichte reconversienota 

 

Bedrijven die hun geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2005 voor het eerst opstellen 

conform de International Financial Reporting Standards, zijn verplicht vergelijkende cijfers te 

publiceren met betrekking tot de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel van het 

voorafgaande boekjaar, ook het transitiejaar genoemd. 

 

Wanneer een vennootschap op 31 december 2005 zijn groepsresultaat voor een eerste maal 

opstelt volgens IFRS is die onderneming verplicht vergelijkende cijfers te publiceren voor het 

boekjaar 2004. De resultatenrekening die een jaar voorheen, op 31 december 2004, opgesteld 

werd conform de Belgische boekhoudstandaarden zal herwerkt moeten worden naar de 

nieuwe Europese standaarden.  

 

Vennootschappen die voor het eerst de nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving 

toepassen, ook de first-time adopters genoemd, zijn verplicht in hun eerste groepsjaarrekening 

volgens de Europese normen een reconversienota op te nemen. In die reconversienota wordt 

dan toegelicht wat het resultaat was op 31 december 2004 onder Belgian GAAP en wat het 

resultaat op 31 december 2004 geweest zou zijn had men de Europese regelgeving toegepast. 

Bedrijven zijn verplicht toe te lichten hoe het verschil in resultaat onder de twee verschillende 

boekhoudnormen tot stand is gekomen.  

 

Wanneer je in praktijk een reconversienota bekijkt, wordt in de meerderheid van de gevallen 

zeer duidelijk omschreven hoe men tot een verschillend resultaat komt voor hetzelfde 

boekjaar 2004 onder Belgische en Europese regelgeving. De impact op het resultaat van 

“IFRS 3: Business combinations” waarbij goodwill niet langer afgeschreven wordt, maar 

minstens één keer per jaar onderworpen wordt aan een test op bijzondere 
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waardeverminderingsverliezen, kan men in de reconversienota terugvinden bij bedrijven die 

goodwill op hun balans hebben staan.  

 

Om de ondernemingen in mijn praktijkstudie zo goed mogelijk te kunnen vergelijken, heb ik 

me beperkt tot de vennootschappen die een notatie hebben op de continumarkt van Euronext 

Brussels en in 2005 voor de eerste maal IFRS hebben toegepast op hun groepsrekening.  

 

 

2.2  Populatie 

 

In mijn praktijkonderzoek analyseer ik de reconversienota die handelt over het 

geconsolideerde resultaat op 31 december 2004 van 35 Belgische vennootschappen met een 

beursnotering op Eurolist van Euronext Brussels. Dit is een deelpopulatie van de 96 

beursgenoteerde bedrijven die samen de continumarkt vormen (Bijlage 2).  

 

� De uitsluiting van 61 ondernemingen uit het onderzoek gebeurde op basis van één of meer 

van de volgende gronden: 

 

� Vennootschappen die reeds vervroegd de IFRS regelgeving hebben toegepast op hun 

groepsrekening. De geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 

december 2005 viel niet onder ‘IFRS1: Eerste toepassing van IFRS’. 

 

� Vennootschappen die vanaf boekjaar 2005 verplicht moeten rapporteren volgens de 

nieuwe Europese regelgeving, maar die in het transitieboekjaar 2004 hun 

geconsolideerde jaarrekening niet opstelden conform Belgian GAAP. Denken we 

bijvoorbeeld aan ondernemingen die in het boekjaar 2004 rapporteerden volgens 

French GAAP en Irish GAAP. 
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� Vennootschappen die pas in 2007 hun groepsrekening verplicht moeten opstellen 

conform IFRS omdat ze ook een beursnotering hebben in de Verenigde Staten en 

momenteel nog onder US GAAP rapporteren. 

 

� Vennootschappen die pas na 1 januari 2005 hun beursintroductie kenden.  

 

� Banken, holdings en bevaks, waaronder vastgoedbevaks en privaks, omdat zij geen 

traditionele diensten- of productiebedrijven zijn en mede daardoor rapporteren, 

gebruik makend van een andere terminologie (Bijlage 3). 

 

� De 36 vennootschappen die wél tot de onderzoekspopulatie behoren voldoen aan de 

volgende criteria: 

 

� De geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2005 is 

de eerste groepsrekening die opgesteld is conform de nieuwe IFRS regelgeving. Op 31 

december 2004 werd deze groepsrekening nog opgesteld volgens Belgische 

boekhoudnormen. 

 

� De vennootschappen kenden reeds voor 1 januari 2005 hun beursintroductie. 

 

� De vennootschappen oefenen ‘traditionele’ bedrijfsactiviteiten uit en behoren met 

andere woorden tot de groep van diensten- en productiebedrijven. 

 

� De reconversienota betreffende de omschakeling naar IFRS geeft duidelijk het 

resultaat weer van het transitiejaar 2004 onder Belgian GAAP en onder IFRS. Enig 

verschil in resultaat onder beide boekhoudstandaarden wordt toegelicht, naargelang de 

materialiteit van het verschil.  
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Figuur 7: Populatie empirisch onderzoek 
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2.3  Onderzoeksstrategie 

 

De hoofdopzet van mijn empirisch onderzoek is het vergelijken van het groepsresultaat op 31 

december 2004 onder Belgian GAAP met het resultaat onder de Europese regelgeving. Deze 

vergelijking zal gemaakt worden voor de 35 ondernemingen die voor de eerste maal hun 

geconsolideerde jaarrekening opstellen volgens IFRS in het boekjaar dat begint vanaf 1 

januari 2005. Ondernemingen die voor de eerste maal IFRS toepassen in 2005, zijn verplicht 

de resultaten onder Belgian GAAP van het transitieboekjaar 2004 te herwerken naar de IFRS 

boekhoudstandaarden. Zo geeft men de lezer van de jaarverslagen de kans om een 

vergelijkende analyse te maken tussen de resultaten van het boekjaar 2004 en 2005.  

 

Het herwerken van het groepsresultaat van Belgian GAAP naar IFRS voor 31 december 2004 

gebeurt in een reconversienota. Iedere eerste toepasser van de nieuwe Europese 

boekhoudnormen is verplicht zo een reconversienota in zijn jaarverslag op te nemen, of op de 

website van de vennootschap te plaatsen.  

 

Van elke onderneming in de populatie heb ik het balansbedrag aan goodwill in het 

transitieboekjaar 2004 vergeleken met de totale balanswaarde. Bij een bedrijf zoals Omega 

Pharma maakt goodwill maar liefst 36,9% uit van het balanstotaal, bij Sioen maar 5% van het 

balanstotaal en Duvel Moortgat heeft zelfs geen goodwill op zijn balans staan. Na het 

uitrekenen van de goodwillpercentages van elke vennootschap, heb ik alle bedrijven 

gerangschikt naargelang relatief belang aan goodwill ten opzichte van het totaal der 

actiefbestanddelen. Bedrijven met relatief veel goodwill komen eerst, ondernemingen met 

weinig of zelfs geen goodwill staan achteraan in de rangschikking.  
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Figuur 8: Procentueel aandeel van goodwill in het balanstotaal  
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Door het wegvallen van de afschrijving op goodwill volgens IFRS 3, zou je intuïtief 

verwachten dat het resultaat van vennootschappen met relatief veel goodwill, positiever 

beïnvloed zal worden door de nieuwe Europese normen, dan voor ondernemingen met relatief 

weinig goodwill. Als je deze redenering doortrekt, zou je denken dat het herwerkte 

groepsresultaat van Omega Pharma een grotere procentuele stijging kent bij overschakeling 
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van Belgian GAAP naar IFRS, dan het groepsresultaat van bijvoorbeeld Sioen en Duvel 

Moortgat.  
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Hoofdstuk 8: Analyse van de onderzoeksresultaten 

 

Tabel 1: Procentuele en absolute wijziging van resultaat bij omschakeling van Belgian GAAP 
naar IFRS. 

  Onderneming Geconsolideerd Eliminatie Geconsolideerd 

% 

Wijziging Absolute 

    resultaat 2004 afschrijving resultaat 2004 resultaat wijziging 

    Belgian GAAP   IFRS   resultaat 

              

Goodwill Elia 67.400.000 1.400.000 59.500.000 -11,7% -7.900.000 

> 10% Omega Pharma 26.378.000 39.588.000 52.140.000 97,7% 25.762.000 

  Real Software -32.616.000 22.618.000 -10.088.000 69,1% 22.528.000 

  UCB 363.000.000 29.000.000 329.000.000 -9,4% -34.000.000 

  Delhaize 211.500.000 100.000.000 299.800.000 41,7% 88.300.000 

  I.R.I.S. 1.253.369 766.886 1.993.255 59,0% 739.886 

  Spector -3.869.000 2.226.000 737.000 119,0% 4.606.000 

Goodwill D'ieteren 45.600.000 52.900.000 43.200.000 -5,3% -2.400.000 

5 - 10% Resilux -3.681.000 Geen info -5.148.000 -39,9% -1.467.000 

  Ter Beke 5.041.000 1.272.000 5.030.000 -0,2% -11.000 

  Punch Internat. 9.690.000 11.242.000 15.976.000 64,9% 6.286.000 

  Hamon 20.505.000 1.241.000 18.817.000 -8,2% -1.688.000 

  IBA 6.227.000 1.324.000 7.097.000 14,0% 870.000 

  Kinepolis 6.591.000 3.343.000 11.266.000 70,9% 4.675.000 

Goodwill Sioen 12.380.000 3.000.000 13.126.000 6,0% 746.000 

0 - 5% Econocom 14.154.000 2.061.000 13.331.000 -5,8% -823.000 

  Systemat -436.121 752.351 -303.308 30,5% 132.813 

  Tessenderlo 42.800.000 8.500.000 53.600.000 25,2% 10.800.000 

  LSG 3.047.000 1.300.000 4.152.000 36,3% 1.105.000 

  Colruyt 238.000.000 11.900.000 229.300.000 -3,7% -8.700.000 

  Dolmen 6.022.550 361.770 5.689.980 -5,5% -332.570 

  Mobistar 252.821.000 1.422.000 242.970.000 -3,9% -9.851.000 

  Picanol -2.320.000 1.430.000 -1.270.000 45,3% 1.050.000 

  CFE 16.122.000 843.000 21.800.000 35,2% 5.678.000 

  Van de Velde 24.700.000 500.000 25.600.000 3,6% 900.000 

  Fluxys 56.018.000 2.865.000 79.819.000 42,5% 23.801.000 

Geen Brantano 3.162.000 - 3.398.000 7,5% 236.000 

Goodwill Cumerio 15.497.000 - 15.459.000 -0,2% -38.000 

  Duvel Moortgat 7.990.000 - 8.413.000 5,3% 423.000 

  EVS Broadcast Eq. 21.900.000 - 21.500.000 -1,8% -400.000 

  Ibt -1.234.760 - -1.129.470 8,5% 105.290 

  Lotus Bakeries 6.978.000 - 8.380.000 20,1% 1.402.000 

  Option 15.025.000 - 17.748.000 18,1% 2.723.000 

  Pinguin -9.902.000 248.000 -7.507.000 24,2% 2.395.000 

  Sipef 17.295.000 10000 16.427.000 -5,0% -868.000 

TOTAAL   1.463.038.038   1.599.823.457   136.785.419 
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Voor de gehele populatie betekent de invoering van de nieuwe standaarden voor financiële 

verslaggeving een toename van het gerapporteerde resultaat met 136,79 miljard euro. Het 

gezamenlijke resultaat van ondernemingen uit de onderzoekspopulatie is onder IFRS met 

9,35% gestegen ten opzichte van het resultaat onder Belgian GAAP.  

 

Figuur 9: Procentuele wijziging in resultaat bij omschakeling van Belgian GAAP naar IFRS. 
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Het aantal vennootschappen dat een positieve invloed ondervindt van de omschakeling van 

Belgische naar Europese normen, is ook groter dan het aantal dat een daling kent. Voor 22 

ondernemingen stijgt het resultaat ten gevolge van de reconversie, terwijl slechts 13 

ondernemingen een afname zien in hun groepsresultaat onder IFRS.  

 

Opvallend is ook dat de procentuele afnamen van de groepsresultaten over het algemeen 

kleiner zijn dan de procentuele toenamen. Voor 11 van de 13 bedrijven bedraagt de 

procentuele daling van het groepsresultaat bij omschakeling naar de nieuwe standaarden 

minder dan 10%. Enkel Resilux is een uitschieter en volgt deze trend niet met een procentuele 

afname van ongeveer 40% . In totaal neemt het resultaat van de 13 “dalers” met 68,3 miljoen 

euro af op een geheel resultaat van 1,064 miljard euro. Meer specifiek betekent dit een 

vermindering in het groepsresultaat van -6 % voor de betrokken ondernemingen.  

 

Als we daarentegen een blik werpen op de ondernemingen die een stijging kennen in het 

groepsresultaat ten gevolge van de reconversie naar IFRS, zien we dat maar liefst 17 van de 

22 vennootschappen een stijging noteren van meer dan 10%. Sterker nog: 14 van de 22 

ondernemingen kennen een toename van meer dan 20%, 9 van de 22 bedrijven zien hun 

groepsresultaat stijgen met meer dan 40% en 5 ondernemingen laten een stijging van meer 

dan 60% optekenen. Het resultaat voor de betrokken ondernemingen neemt in het totaal met 

205,3 miljoen euro toe op een totaal resultaat van 399,5 miljoen euro, een procentuele 

toename van +51%. Het gemiddelde van de procentuele stijgingen bedraagt 38,39%, 

tegenover een gemiddelde procentuele daling van 7,74%.  

 

Wanneer je de grafiek bekijkt kan je zien dat de ondernemingen met relatief veel goodwill ten 

opzichte van het totaal der activa, over het algemeen inderdaad een grotere procentuele 

stijging kennen in hun resultaat dan ondernemingen met relatief weinig goodwill. Dat er 

onder de uitschieters namen zitten zoals Omega Pharma, Real Software en Spector is niet zo 

verbazingwekkend. Deze bedrijven hebben grote bedragen aan goodwill staan op de 

actiefzijde van hun balans. Onder Belgian GAAP werd goodwill afgeschreven over een 

periode van 5 jaar, of langer wanneer men dat kon verantwoorden, met een bovengrens van 20 
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jaar. Bij bedrijven met relatief veel goodwill was de afschrijving op dat consolidatieverschil 

een grote last in het jaarlijkse resultaat. Het wegvallen van die kost heeft uiteraard een 

positieve impact op het groepsresultaat. Wanneer we in de grafiek van procentuele 

wijzigingen in het resultaat een trendlijn tekenen, dan zien we een trendlijn die onze eerdere 

verwachtingen bevestigt. De rechte geeft een dalende tendens weer, wat wil zeggen dat de 

procentuele wijziging het resultaat minder positief beïnvloedt, naarmate het bedrijf relatief 

weinig goodwill op zijn balans heeft staan.  
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Figuur 10: Absolute wijziging in resultaat bij omschakeling van Belgian GAAP naar IFRS. 
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De situatie van elk van de 35 beursgenoteerde vennootschappen die opgenomen zijn in de 

populatie is anders. De procentuele afname of toename van het resultaat na omschakeling van 

Belgian GAAP naar IFRS, zal ook afhangen van de hoeveelheid winst die een bedrijf maakt. 

Bij Delhaize bedraagt de procentuele toename van het resultaat na reconversie 41,7%, wat in 

absolute cijfers een toename van 88,3 miljoen euro betekent. Een bedrijf zoals Spector kent 
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een procentuele stijging in zijn resultaat na omschakeling van maar liefst 119%. Het 

groepsresultaat is op 31 december 2004 in absolute cijfers echter maar met 4,6 miljoen euro 

toegenomen ten gevolge van de overschakeling van Belgische naar Europese 

boekhoudstandaarden. Bij de interpretatie van de procentuele wijzigingen moet dus enige 

nuance in acht genomen worden. Wanneer men kijkt naar de grafiek van de procentuele 

wijzigingen, zal de lezer er zeker baat bij hebben om ook de grafiek van absolute wijzigingen 

in het resultaat langs zich te leggen, om zo de uitkomsten van de studie in een juiste context te 

plaatsen.  

 

In de bovenstaande cijferanalyse heb ik de positieve impact op het groepsresultaat aangetoond 

van de overschakeling van Belgian GAAP naar IFRS. De trendlijn in de grafiek van de 

procentuele wijzigingen van het resultaat geeft enerzijds aan dat bedrijven met relatief veel 

goodwill op hun balans naar verwachting positieve effecten ondervinden van de nieuwe 

Europese boekhoudnormen. De toename van het gerapporteerde resultaat zal op het grote 

publiek een positieve indruk nalaten wat betreft het winstpotentieel van de onderneming. Aan 

de andere kant kunnen we wel verwachten dat een toename van het resultaat onder IFRS, een 

veel minder grote, zelfs negatieve impact teweegbrengt op het oordeel van analisten. 

Goodwillamortisaties hebben immers geen invloed op de kasstroom van een onderneming, en 

de cashflow vormt bij analisten nu net een belangrijke parameter om de gezondheid van een 

vennootschap in te schatten; terwijl het boeken van een bijzondere waardevermindering op 

goodwill een negatief signaal omtrent de prestaties van een afdeling aan de buitenwereld 

geeft. 
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Hoofdstuk 9: Praktijkervaring deskundigen 

 

 

9.1  Waarderen van ondernemingen in praktijk 

 

Kasstroomgenererende eenheden waaraan goodwill is toegewezen, worden minstens jaarlijks 

getest op een bijzondere waardevermindering. Als er sprake is van een bijzonder 

waardeverminderingsverlies op goodwill onder de nieuwe standaarden voor financiële 

verslaggeving, dan is deze last vanuit de onderneming vastgesteld. Voorheen werd het 

afschrijven van goodwill verplicht opgelegd door de Belgische wetgever. Volgens IFRS-

specialist Stefaan Cloet bij Deloitte & Touche is deze impairment test veel minder arbitrair, 

aangezien de onderneming zelf beslist om tot waardevermindering over te gaan. Gebruik 

makend van managementrapporten, kasstroommodellen, verdisconteringvoeten en 

groeiverwachtingen wordt vanuit de vennootschap nagegaan of een waardevermindering ten 

laste van het resultaat moet worden genomen.  

 

Het resultaat van bedrijven met relatief veel goodwill op hun balans mag dan wel naar 

verwachting positief beïnvloed worden door de nieuwe standaard, analisten zullen onder IFRS 

ondernemingen minder positief waarderen. Volgens Marc Leemans, gecharterd financieel 

analist bij Bank Degroof, heeft het laten staan van goodwill op de balans een negatieve impact 

op de berekening van het Capital Employed, dit zijn de vaste activa en het werkkapitaal van 

een vennootschap. Een belangrijk kengetal voor analisten bij het waarderen van 

ondernemingen is de zogenaamde ROCE of Return On Capital Employed. Deze parameter 

wordt als volgt berekend:  

 

(Bedrijfsresultaat voor eventuele goodwillafschrijving) x (1 - Belastingstarief) 
(Vaste activa + Werkkapitaal) 
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Onder IFRS 3 blijft een groter bedrag aan goodwill in de noemer van deze breuk staan, 

waardoor deze ratio lager zal uitvallen onder de nieuwe standaard dan onder Belgische 

boekhoudnormen het geval was. Onder Belgian GAAP werd de noemer geleidelijk aan 

kleiner omdat je goodwill jaarlijks voor een vast bedrag afschreef, en na een maximumtermijn 

van 20 jaar was goodwill helemaal verdwenen uit de balans. Hoe lager de Return On Capital 

Employed, hoe lager een analist het bedrijf naar waarde schat.  

 

Hierin schuilt toch een opmerkelijke tegenstelling. Enerzijds zullen beursgenoteerde 

vennootschappen naar verwachting een positiever groepsresultaat rapporteren onder IFRS, 

anderzijds zullen diezelfde ondernemingen lager gewaardeerd worden door analisten dan 

onder Belgische boekhoudstandaarden.  

 

 

9.2 Selectie van specialisten en analisten 

 

Naar aanleiding van mijn praktijkonderzoek heb ik een IFRS-specialist en enkele 

vooraanstaande beleggingsanalisten geraadpleegd, om naar hun visie en standpunten te polsen 

over de toepassing van de nieuwe IFRS regelgeving, en de impact van het wegvallen van 

afschrijvingen op goodwill. De mening van specialisten terzake is volgens mij noodzakelijk 

om de literatuurstudie en de resultaten van mijn praktijkstudie in de juiste context te plaatsen.  

 

Allereerst had ik op dinsdag 13 maart 2007 te Diegem een interview met Stefaan Cloet, dé 

IFRS-specialist bij Deloitte & Touche in België. Aangezien Stefaan Cloet dagelijks bezig is 

met de nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving te interpreteren en de 

groepsrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen te analyseren, kon ik me geen betere 

gesprekspartner inbeelden. De bedoeling van het gesprek was enerzijds verder inzicht te 

verkrijgen in de praktische toepassing van IFRS, en anderzijds zijn visie te horen over de 

impairment test op goodwill. Het interview heeft me veel bijgebracht over de eerste 

toepassing van IFRS, het testen van goodwill en immateriële activa op bijzondere 
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waardeverminderingen en de toelichtingsvereisten in het jaarverslag die opgelegd worden 

door de International Accounting Standards Board. De mening van Stefaan Cloet over de test 

op bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill, het wegvallen van de 

afschrijvingslast op goodwill en de impact hiervan op het resultaat zijn hierna verder 

uitgewerkt.  

 

Vervolgens heb ik per e-mail Gert De Mesure gecontacteerd, financieel analist van de 

Vlaamse Federatie van beleggingsclubs en beleggers. Deze organisatie heeft als doel 

individuele beleggers en beleggingsclubs op een onafhankelijke manier te informeren en te 

vormen met betrekking tot het beheer van aandelen. Als partner van meer dan 60 

beursgenoteerde ondernemingen is de mening van een financieel analist van deze vzw zeker 

een meerwaarde voor mijn werkstuk. Ik heb ook Gert De Mesure gevraagd naar zijn 

standpunt over de nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving, meer specifiek over de 

impairment test waaraan goodwill is onderworpen en impact op het groepsresultaat van de 

weggevallen amortisatie op goodwill.  

 

Tenslotte heb ik Marc Leemans en Ivan Lathouders bij Bank Degroof per elektronische post 

gevraagd naar hun mening over de impact van IFRS 3 Business Combinations op het resultaat 

van beursgenoteerde vennootschappen. Beide heren zijn Chartered Financial Analyst bij de 

grootste private bank van België die zich hoofdzakelijk bezighoudt met vermogensbeheer. Ze 

hebben beiden de titel van gecharterd financieel analist behaald, een benoeming die algemeen 

gezien wordt als de meest prestigieuze in de wereld van financiën. De mening van beide 

specialisten beschouw ik dan ook als een toegevoegde waarde voor mijn praktijkonderzoek.  

 

 

9.3 Visie van specialisten en analisten 

 

IFRS-specialist Stefaan Cloet, analist Gert De Mesure en gecharterde financiële analisten 

Marc Leemans en Ivan Lathouders hebben allen mijn volgende twee vragen kort en krachtig 
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beantwoord met de kennis die ze over IFRS en het analyseren van jaarrekeningen bezitten. De 

bedoeling was om in enkele zinnen hun standpunt weer te geven over de impact van IFRS 3 

voor het verwerken van bedrijfscombinaties. Twee kleine deelvraagjes moeten een antwoord 

geven op de vraag of de invoering van de nieuwe standaard gezorgd heeft voor een grotere 

transparantie in de jaarrekening.  

 

Onder Belgian GAAP werd goodwill jaarlijks afgeschreven over een gemiddelde termijn van 

5 tot 20 jaar. Onder IFRS valt deze afschrijving weg, maar in de plaats komt een jaarlijks 

verplichte waardeverminderingstest op goodwill.  

 

 

� VRAAG A: Vindt u dat een goede maatregel? 

 

� VRAAG B: Wat is volgens u de impact op het resultaat, vindt u dat het jaarresultaat 

nu positiever wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is? 

 

 

9.3.1 Stefaan Cloet: IFRS-specialist bij Deloitte & Touche 

 

A. “Belgian GAAP legde een bedrijf de verplichting op goodwill af te schrijven over een 

relatief korte periode, zelfs als deze post niet aan waarde had ingeboet. Je kon dus 

spreken van een arbitraire regel. Onder IFRS wordt er gekeken naar de realiteit. 

Business units worden aan een impairment onderworpen als ze werkelijk in waarde 

zijn gedaald. Ik vind het een goede maatregel, aangezien een impairment aangeeft dat 

er iets aan de hand is met een afdeling.” 

 

B. “In de praktijk kan je inderdaad zien dat het niet afschrijven van goodwill een 

positieve resultaatimpact heeft. De impairments die nu geboekt worden, zijn ook heel 

vaak minder dan de goodwillafschrijvingen vroeger waren. Ik denk niet dat resultaten 
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nu positiever worden voorgesteld dan ze zijn, integendeel denk ik dat ze meer naar de 

werkelijkheid toe liggen.” 

 

9.3.2 Gert De Mesure: Analist Vlaamse Federatie beleggingclubs en beleggers. 

 

A. “Naar mijn mening is de invoering van de jaarlijks verplichte impairment test een 

goede maatregel. Als een bedrijf vandaag een goodwillafschrijving moet doen, geeft 

dit onmiddellijk een sein naar de buitenwereld dat er met dit filiaal iets aan de haak is, 

terwijl dit vroeger verdoezeld kon worden. Het vraagt wel veel inspanning van het 

bedrijf, zeker als je veel filialen hebt.” 

 

B. “Goodwill is een non-cash operatie, waardoor het belang op het resultaat relatief 

beperkt is. Vroeger keken analisten en specialisten toch al voornamelijk naar de cijfers 

zonder goodwillafschrijvingen. Voor de buitenwereld, de pers en het groot publiek, 

was dit natuurlijk anders.” 

 

9.3.3 Marc Leemans: Chartered Financial Analyst bij Bank Degroof 

 

A. “Dit is geen slechte maatregel wat mij betreft. Als er teveel betaald is geweest voor 

een overname in het verleden, zie je plots in het resultaat een impairment verschijnen. 

Vroeger schreef men de betaalde goodwill geleidelijk aan af, en verdween het 

(eventueel) teveel betaalde gedeelte stilaan zonder dat er een haan naar kraaide.”  

 

B. “Misschien is er inderdaad een positieve resultaatsimpact omdat je de goodwill niet 

meer geleidelijk aan afschrijft, maar hem op je balans laat staan zolang je geen 

impairment moet doen. Anderzijds hielden analisten in hun adjusted earnings al lang 

geen rekening met die goodwillafschrijvingen, dus voor ons analisten is er geen 

verschil. Wij kijken eerder naar cashflow generatie, en omdat een afschrijving op 

goodwill geen cash uitgave inhoudt, is dit voor ons een minder belangrijke post. Als 
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er echter een impairment moet gedaan worden, heeft dit wel een sterke signaalfunctie 

naar de markt toe.” 

 

9.3.4 Ivan Lathouders: Chartered Financial Analyst bij Bank Degroof 

 

A. “Deze maatregel is in orde voor mij. Ook het afschrijven van goodwill heeft zijn 

voordelen, dus ik heb niet echt een voorkeur voor één van de twee boekhoudregels 

wat betreft goodwill. Ook omdat deze maatregel meer betrekking heeft op de balans, 

en wij analisten zijn meer geïnteresseerd in de cashflow.” 

 

B. “Het jaarresultaat ligt inderdaad over het algemeen hoger nu onder IFRS, omdat er 

geen goodwillamortisaties meer zijn. Maar voor mij is dit eigelijk irrelevant, omdat 

de cashflow onder IFRS nog steeds ongeveer gelijk is aan die onder Belgische regels. 

Ik vind niet dat het resultaat positiever wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is. 

Trouwens een goede analist of belegger is zich bewust van de accounting change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 56 - 
 
 

Hoofdstuk 10: Conclusies 

 

 

Deze eindverhandeling heeft de impact van de International Financial Reporting Standards op 

de verwerking van goodwill in het kader van bedrijfscombinaties bij Belgische 

beursgenoteerde ondernemingen onderzocht. 

 

Allereerst heb ik de voornaamste grondslagen van de nieuwe standaarden voor financiële 

verslaggeving, met betrekking tot de verwerking van goodwill in bedrijfscombinaties, 

besproken in het literatuuronderzoek. IFRS 1 schrijft voor dat Belgische beursgenoteerde 

ondernemingen vanaf boekjaar 2005 verplicht zijn om hun geconsolideerde jaarrekening op te 

stellen conform de nieuwe rapporteringstandaarden zoals uitgevaardigd door de International 

Accounting Standards Board. Voorts dienen alle bedrijfscombinaties verwerkt te worden 

volgens de overnamemethode, waarbij de aankoopprijs van de overname zoveel mogelijk 

moet worden toegewezen aan identificeerbare actief- en passiefbestanddelen tegen reële 

waarde. De grootste aanpassing bestaat erin dat goodwill onder IFRS 3 niet langer wordt 

afgeschreven, maar minstens éénmaal per jaar wordt onderworpen aan een test op bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. 

 

De jaarlijkse amortisatie op goodwill was onder Belgian GAAP voor vele ondernemingen een 

grote last, mijn verwachting is dan ook dat het wegvallen van deze afschrijvingskost een 

positieve invloed heeft op het gerapporteerde groepsresultaat. Tegenover een positieve impact 

op het resultaat moeten we echter het gevaar van een bijzondere waardevermindering niet uit 

het oog verliezen, deze last geeft immers een sterk signaal naar de buitenwereld dat een 

afdeling slecht presteert. 

 

We kunnen besluiten uit het praktijkonderzoek dat het wegvallen van de goodwillafschrijving 

onder de nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving een positieve invloed heeft op het 

groepsresultaat van de betrokken ondernemingen. Verder zien we ook concluderen aan de 
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hand van de verwerkte cijfers dat vennootschappen met relatief veel goodwill op hun balans 

deze positieve impact sterker ervaren dan de bedrijven relatief met weinig goodwill. Maar aan 

de hand van afgenomen interviews en een ingevulde vragenlijst nuanceren analisten en 

specialisten deze resultaten enigszins. Allereerst kijken deskundigen vooral naar kasstromen, 

en goodwill brengt geen verandering in de kasmiddelen teweeg. Vervolgens schept een 

waardevermindering op goodwill een negatief beeld rond een afdeling, een risico dat zeker 

niet onderschat mag worden. Omdat onder de nieuwe standaarden voor financiële 

verslaggeving meer goodwill op de balans blijft staan, daalt de Return On Capital Employed. 

Deze parameter die gebruikt wordt om vennootschappen te waarderen, kent een daling in de 

verhouding tussen het resultaat en het ingezette vermogen. Het positieve effect van de 

weggevallen goodwillamortisatie op het groepsresultaat wordt dus enigszins afgezwakt door 

het risico op waardeverminderingen en een lagere ondernemingswaarde.  

 

We kunnen besluiten dat de theoretische vooronderstellingen positief beantwoord worden 

door het praktijkonderzoek. Ik denk dat de besluiten waardevol kunnen genoemd worden, 

omdat de gebruikte onderzoeksmethoden gebaseerd zijn op de economische realiteit. De 

gebruikte jaarverslagen, de afgenomen interviews en de verwerkte cijfers dragen bij tot de 

geloofwaardigheid van het onderzoek. 

 

Ikzelf heb uit deze eindverhandeling veel geleerd omtrent de nieuwe standaarden voor 

financiële verslaggeving. Aangezien IFRS een populair onderwerp is in de financiële wereld, 

gaat deze kennis me zeker ten goede komen in mijn toekomstige baan als Business Consultant 

bij Accenture. 
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Bijlagen 
 

 

Bijlage 1: Artikel Roland Duchâtelet op Analist.be  
 

 

• Omega en Barco zijn geen L&H 

Geplaatst door info 4-06-2005  

Omega Pharma en Barco zijn bedrijven met échte verkopen en zijn belangrijke spelers op hun markt. Zoals 

de meeste bedrijven beleven zij soms wat moeilijker tijden. De verleiding is dan groot wat creatieve 

boekhouding te doen. 
 

Bij Omega Pharma vertaalt zich dat in de introductie van een nieuw begrip “REBITDA” 
De REBITDA is de EBITDA maar dan zonder uitzonderlijke kosten. Heeft Omega Pharma uitzonderlijke 

kosten. Ja dus, en nogal wat. 
 

Het zou het bedrijf sieren haar toevlucht niet te nemen tot zulke begrippen die een mist doen ontstaan rond 

de echte resultaten. Wat eveneens te betreuren valt, is dat de historische resultaten niet meer op de web site 

staan.  
 

Dat maakt financiële analyse een stuk moeilijker. Wat financiële analyse hélemaal onmogelijk maakt is dat 

het bedrijf geen cijfers rapporteert over haar balans en de cash flow. Als je je winst wil oppoetsen, dan kan je 

nogal wat aanvangen met immateriële activa, afschrijvingen en voorraden. 
 

Bij Barco vind je wel de balans en de cash flow rekening. Dan kan je ook zien dat Barco de winst van het 

eerste kwartaal bijeengeschraapt heeft, ook al bedraagt die slechts de helft van wat ze was in hetzelfde 

kwartaal vorig jaar. Barco heeft beslist, “according to IFRS3, from 2005 onwards, systematic amortization of  

goodwill is discontinued”. In het Vlaams: immateriële activa worden niet meer afgeschreven. 
 

Dat leidt er toe dat die immateriële activa op de balans met zo maar eventjes met 6 miljoen € stijgen. Of 

weerom in het Vlaams: eigenlijk heeft Barco helemaal geen winst gemaakt in het eerste kwartaal van 2005. 

Dat zou duidelijk worden indien zij de goede oude Belgische boekhouding zouden gebruiken. 
 

Wij weten niet hoe zeer de immateriële activa van Omega Pharma in het eerste kwartaal gestegen zijn en 

kunnen dus de “echte winst” niet berekenen. Wat we wel weten is dat die immateriële activa inmiddels hoger 

zijn dan het eigen vermogen, of, met andere woorden, dat indien men goede oude conservatieve 

boekhouding op dit bedrijf vanaf het begin zou hebben toegepast, het eigen vermogen van Omega Pharma 

negatief uitkomt. 
 

Is er wel een toezichthouder op beursgenoteerde bedrijven? Is dat niet de commissie voor bank, financiën en 

assurantiewezen? 
 

Barco en Omega Pharma zijn waarschijnlijk bedrijven met toekomst. Maar als dat echt zo is dan is het een 

beetje flauw de resultaten van een slecht kwartaal beter voor te stellen dan wat ze echt zijn. 
 

Bron: Roland Duchâtelet 04/06/05. 
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Bijlage 2: Populatie praktijkonderzoek  
 

 

1 Ackermans Vanhaaren Holding 
2 Aedifica Vastgoedbevak 
3 Agfa Gevaert Vervroegde toepassing 
4 Arinso International Vervroegde toepassing 
5 Artwork Systems VV US GAAP 
6 Atenor Group Vastgoedbevak 
7 Barco Vervroegde toepassing 
8 Befimmo Sicafi Vastgoedbevak 
9 Bekaert Vervroegde toepassing 
10 Belgacom Vervroegde toepassing 
11 Brantano Eerste toepassing 
12 Brederode Holding 
13 CFE Eerste toepassing 
14 Cie Bois Sauvage Holding 
15 CMB Holding 
16 Cofinimmo Vastgoedbevak 
17 Colruyt Eerste toepassing 
18 Cumerio Eerste toepassing 
19 Deceuninck Vervroegde toepassing 
20 Delhaize Groep Eerste toepassing 
21 Devgen Vervroegde toepassing 
22 Dexia Bank 
23 D'Ieteren Eerste toepassing 
24 Dolmen Computer Eerste toepassing 
25 Duvel Moortgat Eerste toepassing 
26 Econocom Group Eerste toepassing 
27 Elia Eerste toepassing 
28 Euronav Vervroegde toepassing 
29 EVS Broadcast Eq. Eerste toepassing 
30 Exmar Vervroegde toepassing 
31 Fluxys D Eerste toepassing 
32 Fortis Bank 
33 Galapagos Beursintroductie na 1/01/2005 
34 GBL Holding 
35 GIMV Privak 
36 Hamon Eerste toepassing 
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37 Home Invest Belg. Vastgoedbevak 
38 I.R.I.S. Gr. Eerste toepassing 
39 IBA Eerste toepassing 
40 Ibt Eerste toepassing 
41 Icos Vision Syst US GAAP 
42 Immobel Vastgoedbevak 
43 Inbev Vervroegde toepassing 
44 Innogenetics Vervroegde toepassing 
45 Intervest Offices Vastgoedbevak 
46 Intervest Retail Vastgoedbevak 
47 IPTE Vervroegde toepassing 
48 LSG/Jensen Group Eerste toepassing 
49 KBC  Bank 
50 Keyware Technologies US GAAP 
51 Kinepolis Eerste toepassing 
52 Leasinvest Real Estate Vastgoedbevak 
53 Lotus Bakeries Eerste toepassing 
54 Melexis Vervroegde toepassing 
55 Metris Beursintroductie na 1/01/2005 
56 Mitiska Holding 
57 Mobistar Eerste toepassing 
58 Montea C.V.A. Vastgoedbevak 
59 Moustier-s/Sambre Holding 
60 Nat. Portefeuille Holding 
61 Nationale Bank Holding 
62 Omega Pharma Eerste toepassing 
63 OncoMethylome Beursintroductie na 1/01/2005 
64 Option Eerste toepassing 
65 Picanol Eerste toepassing 
66 Pinguin Eerste toepassing 
67 Punch International Eerste toepassing 
68 Punch Telematix Beursintroductie na 1/01/2005 
69 Quest for Growth Privak 
70 Real Software Eerste toepassing 
71 Recticel Vervroegde toepassing 
72 Resilux Eerste toepassing 
73 Retail Estates Vastgoedbevak 
74 RHJ International Holding 
75 Roularta Media Vervroegde toepassing 
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76 Sioen Industries Eerste toepassing 
77 Sipef Eerste toepassing 
78 Sofina Holding 
79 Solvay Vervroegde toepassing 
80 Spector Eerste toepassing 
81 Suez French GAAP 
82 Systemat Eerste toepassing 
83 Telenet Group US GAAP 
84 Ter Beke Eerste toepassing 
85 Tessenderlo Eerste toepassing 
86 Thrombogenics Irish GAAP 
87 Tigenix Beursintroductie na 1/01/2005 
88 Tubize Fin Holding 
89 UCB Eerste toepassing 
90 Umicore Vervroegde toepassing 
91 Van de Velde Eerste toepassing 
92 VPK Packaging Vervroegde toepassing 
93 WDP Vastgoedbevak 
94 Wereldhave Belg. Vastgoedbevak 
95 Zenitel  Vervroegde toepassing 

96 Zetes Industries Vervroegde toepassing 
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Bijlage 3: Definitie holding en bevak 

 

1. Holding 

 

� Een holding is een vennootschap die geen bedrijfsactiviteiten uitoefent, maar aandelen 

houdt in één of meerdere andere vennootschappen om zeggenschap uit te oefenen op 

de leiding en de werking van die vennootschappen. Indien men de meerderheid van de 

aandelen bezit dan kan men alle bestuurders in de Raad van Bestuur benoemen. De 

holding haalt haar winst uit de opbrengsten van deze aandelenparticipaties, 

voornamelijk de uitgekeerde dividenden.  

 

� Een investeringsmaatschappij heeft niet als doel controle uitoefenen op de leiding en 

werking van andere vennootschappen, maar tracht een meerwaarde te realiseren tussen 

aankoop en verkoop. 

 

2. Bevak 

 

� Een bevak staat voor een beleggingsvennootschap met vast kapitaal, ze kan haar 

kapitaal enkel verhogen via een statutaire kapitaalsverhoging. 

 

� Het vastgoedbevak is een bijzonder type bevak die enkel mag investeren in vastgoed 

zoals bedrijfsruimten, kantoorruimten en woningen. Een vastgoedbevak moet 

minstens 80% van haar huurinkomsten uitkeren als dividend. 

 

� De Privak is een Private Equity bevak. Deze vorm van bevak is een 

beleggingsvennootschap die particuliere beleggers de mogelijkheid geeft om te 

beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen en groeivennootschappen, meestal 

KMO’s. 
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