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1 Inleiding 

Een lastig onderwerp bij de verkoop van een onderneming maar ook bij de inbreng van een 

onderneming in een bv is goodwill, of beter gezegd de bepaling van de waarde van goodwill. 

Deze RB Notitie gaat specifiek over de waardering van goodwill bij de inbreng van een 

onderneming in een bv-structuur. Maar is evenzeer relevant bij het wijzigen van een bv-

structuur door bijvoorbeeld het uitzakken van een onderneming uit een bv naar een 

dochtervennootschap. Ofwel, deze RB Notitie is beslist niet geschreven om de waarde van 

een onderneming te bepalen bij een koop/verkooptransactie. Maar is meer fiscaal gedreven: 

als er geen transactie in de markt plaatsvindt en men wilt toch de waarde van de goodwill 

becijferen in het kader van de inbreng van een onderneming in een bv-structuur of 

herstructurering.  

 

De vraag luidt daarbij of er bij een herstructurering überhaupt wel sprake is van goodwill en 

zo ja, heeft die goodwill waarde? Want dat zie je vaak. Het enige juiste antwoord luidt zoals 

altijd: dat hangt ervan af. De regels daarvoor zijn bepaald niet simpel. 

2 Wat is goodwill? 

2.1 Definitie van goodwill 

Elke onderneming heeft een zgn. intrinsieke waarde. Dat is de optelsom van de waarde in 

het economische verkeer van alle activa en passiva van de onderneming. Als een koper 

echter meer wil betalen voor de onderneming dan die intrinsieke waarde, praat je over 

goodwill (Engels voor “welwillendheid”). Want dan wordt er kennelijk met die onderneming 

meer winst gemaakt dan het normale rendement op eigen vermogen. En voor die 

overwinstcapaciteit wil de koper ook betalen. Goodwill kan dan ook worden gedefinieerd als 

gekapitaliseerde overwinst. Ofwel, goodwill is dat gedeelte van de waarde van een 

onderneming dat niet direct toe te wijzen is aan de losse activa en passiva van die 

onderneming. 

 

Goodwill moet voor berekeningen dan ook vanuit de koper van de onderneming worden 

benaderd. Als hij na de koop meer winst met de onderneming kan realiseren dan voor die 

onderneming “normaal” is, wil hij voor die toekomstige overwinsten betalen. Voor de 

berekening van de goodwill geldt immers de contante waarde van de overwinsten die de 

koper behaalt, los van de persoon van de ondernemer. 
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Schematisch: 

▪ boekwaarde van activa en passiva 

▪ bij: stille reserves (na belastinglatenties)  + 

▪ intrinsieke waarde 

▪ bij: goodwill  + 

▪ waarde in het economische verkeer van de onderneming 

Goodwill is dus gekapitaliseerde overwinst: de contante waarde van wat er met die 

onderneming in de toekomst meer winst kan worden gemaakt dan “normaal” is. Je kijkt dan 

eerst naar de daadwerkelijke winsten uit die onderneming, daar haal je af de “normale” winst 

uit die onderneming, en dat verschil maak je contant. In de literatuur heet dat de zgn. 

“Mobach-methode”. 

2.2 Discounted CashFlow 

Vooropgesteld: er is eigenlijk maar één verantwoorde methode om de waarde van een 

onderneming te berekenen en dat is via de discounted cashflow, de zgn. DCF-methode. De 

waarde van de onderneming wordt dan gebaseerd op de contante waarde van de 

toekomstige kasstromen. En na de berekening van de waarde van de onderneming verdeel 

je vervolgens de waarde van de onderneming over de verschillende activa en passiva van de 

onderneming, waarbij ook de factor goodwill als sluitpost aan de orde komt. Nogmaals, 

wetenschappelijk de enige methode van verantwoord waarderen. 

Elke andere methode is broddelwerk, zo ook de Mobach-methode. Laat daar geen 

misverstand over bestaan. 

 

Belangrijke verschillen tussen de Mobach-methode (als boekhoudkundige benadering) en de 

DCF-methode (als economische benadering) zijn: 

Mobach-methode DCF-methode 

Berekent waarde eigen vermogen Berekent waarde van onderneming (EV+VV) 

Gaat uit van cijfers uit het verleden Waardeert op basis van toekomstperspectief 

Is gebaseerd op winstcijfers en eigen 
vermogen 

Is gebaseerd op kasstromen 

Hanteert rendementseis op eigen vermogen Houdt rekening met kosten vreemd vermogen 

Geeft conservatieve uitkomst door 
retroperspectief karakter 

Kent gevaar van over- of onderschatting 
doordat hij rekening houdt met eeuwig 
voortbestaan van onderneming 
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De praktijk leert echter dat de DCF-methode is het mkb lastig toe te passen is. Een 

waardering van een onderneming volgens de DCF-methode vergt in wezen een kristallen 

bol. Althans minimaal een gedegen onderbouwde raming van de toekomstige kasstromen. 

De meeste bedrijven in het kleinbedrijf hebben echter geen winst- of liquiditeitsprognoses 

voor de komende vier tot zeven jaren… De toekomstvisie over hun onderneming eindigt 

vaak bij de dag van morgen. 

 

En als die prognoses er al zijn, dan is betrouwbaarheid ervan omgekeerd evenredig met het 

enorme natuurlijke optimisme van de achterliggende ondernemer. En als men met de 

onderneming gaat bewegen, met name in het kader van een inbreng- of 

herstructureringstraject, dan moet je iets. En grijpt men in de praktijk toch vaak weer terug op 

de harde realiteit uit het verleden in plaats van het vage beeld in de kristallen bol. 

Bij waarderingen tot ongeveer € 1 mln aan ondernemingsvermogen is de Mobach-methode 

gebruikelijk. En leidt die methode – mits goed onderbouwd – bij de fiscus veelal tot 

acceptatie. In het vervolg van deze RB Notitie gaan we dan ook verder in op de waardering 

volgens de Mobach-methode. 

2.3 Persoonlijke of zakelijke goodwill 

2.3.1 Wat is persoonlijke goodwill 

Soms is de behaalde overwinst enkel en alleen toe te rekenen aan de persoon van de 

ondernemer: hij heeft specifieke vaardigheden, netwerken, kennis of andere competenties 

verworven. Dan praat je over persoonlijke goodwill. Persoonlijke goodwill heeft geen waarde. 

Want als een koper de onderneming koopt en de persoon van de ondernemer valt weg uit de 

onderneming, valt ook de overwinst weg. En daar betaalt een koper niet voor. 

 

Voorbeeld 

Jemisa is accountant, gespecialiseerd in de horecasector. Ze heeft een eenmanszaak 

en werkt alleen. Ze heeft wel een parttime assistent op de loonlijst. Jemisa draait elk 

jaar een winst van € 375.000. Dat is best hoog, maar is te verklaren omdat ze in de 

loop der jaren enerzijds enorm veel expertise in de horeca heeft opgebouwd en 

anderzijds doordat ze door het geven van cursussen bij de Koninklijke Horeca 

Nederland grote bekendheid in de horeca heeft verworven. 

Als Jemisa onverwachts komt te overlijden, valt de hele omzet en daarmee ook de 

(over)winstcapaciteit acuut weg. 
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En als Jemisa met pensioen wil gaan en haar praktijk aan een ander 

accountantskantoor zou aanbieden, is die derde niet of nauwelijks bereid om voor 

goodwill te betalen. Hier is sprake van niet overdraagbare, persoonlijke goodwill. 

 

Bij de inbreng van een eenmanszaak in een bv mag aan persoonlijke goodwill niet of 

nauwelijks waarde worden toegekend. Het overdragen van goodwill tegen bijvoorbeeld een 

stakingslijfrente is dan ook taboe. 

Een valkuil bij persoonlijke goodwill is dat het salaris van de dga uit zijn eigen bv ook hoger 

dient te zijn dan normaal is.  

 

Voorbeeld 

In bovenstaand voorbeeld komt Jemisa niet weg met een dga-salaris van € 47.000. Ze 

zal eerder een salaris moeten bedingen van € 275.000 tot € 300.000. 

Als Jamisa haar praktijk zou overdragen aan een ander accountantskantoor en ze 

wordt werkneemster bij dat kantoor, zou ze – gegeven haar specifieke competenties – 

ook een all-in salaris van die omvang bedingen. 

Mede daardoor is het overnemende accountantskantoor niet bereid om voor de 

goodwill te betalen. Er is vanuit de koper beredeneerd geen sprake meer van overwinst 

als Jamisa een salaris eist van € 300.000. 

2.3.2 Wat is zakelijke goodwill 

Zakelijke goodwill, ook wel ondernemingsgoodwill genoemd, is wel overdraagbaar. Die kleeft 

aan de objectieve onderneming en niet zozeer aan de subjectieve ondernemer. Als de 

onderneming wordt overgedragen, kan de koper van de ondernemer nog steeds met de 

overgenomen onderneming overwinst genereren. Ook al zou de overdragende ondernemer 

de onderneming verlaten. 

 

Voorbeeld 

Jemisa is weer accountant, maar nu werkt ze vanuit een maatschap met twee andere 

accountants. En daarnaast heeft de maatschap nog zes andere 

accountants/relatiebeheerders op de loonlijst staan. Elke accountant/vennoot maar ook 

de relatiebeheerders zelf hebben zelfstandig contact met hun cliënten. 

Als Jemisa met pensioen wil gaan en haar aandeel in de maatschap overdraagt aan 

een accountant/werknemer, is die werknemer wel bereid om voor goodwill te betalen. 
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De stroom overwinst blijft namelijk ook na het vertrek van Jemisa vloeien. Hier is 

sprake van overdraagbare, zakelijke goodwill. 

 

Zakelijke goodwill vindt zijn grondslag in een goed personeelsbestand, grote 

naamsbekendheid (merknaam, imago, reputatie) van het bedrijf, een vaste 

cliëntenportefeuille, speciale inkoop- of verkoopkanalen, opgebouwde kennis en ervaring in 

het bedrijf, veroverde marktaandelen, ontwikkelde innovatieve technologieën, enzovoort. 

Zakelijke goodwill is overdraagbaar. Die kleeft aan de objectieve onderneming en niet zozeer 

aan de subjectieve ondernemer. Als de onderneming wordt overgedragen, kan de koper van 

de ondernemer nog steeds met de overgenomen onderneming overwinst genereren. Ook al 

zou de eigenaar/overdragende ondernemer de onderneming verlaten. 

2.3.3 Verzakelijken van persoonlijke goodwill 

Soms kan persoonlijke goodwill worden verzakelijkt. Door het aannemen van een werknemer 

of het aangaan van een samenwerkingsverband is het denkbaar dat de specifieke 

vaardigheden, netwerken, kennis of andere competenties geleidelijk aan kunnen worden 

overgedragen aan een opvolger. Dat kost weliswaar tijd, maar na verloop van die tijd is de 

(over)winstcapaciteit overgegaan op die werknemer of medevennoot. 

2.3.4 Waarde van de kantoororganisatie 

Ook al is er geen sprake van concreet aantoonbare goodwill, dan kan er toch vaak een 

waarde aan de zgn. kantoororganisatie worden toegekend. De onderneming is immers een 

rijdende trein. Alle aanloopperikelen waaronder daarmee verband houdende opstartkosten 

zijn al overwonnen. Aan het besparen van opstartkosten kan ook een waarde worden 

toegekend. In de praktijk zie je dat bij het ontbreken van goodwill hieraan veelal een waarde 

wordt toegekend van € 25.000. 

3 Berekenen van goodwill volgens de Mobach-methode 

Het becijferen van goodwill in de vorm van het kapitaliseren van overwinst is een houtje-

touwtje-methode. Wetenschappelijk van nul en generlei waarde. Het gaat immers uit van de 

winstcijfers uit het verleden. En je moet juist naar de toekomstige kasstromen kijken. En 

cijfers uit het verleden bieden alles behalve garantie voor cijfers in de toekomst. Als je de 

DCF-methode kúnt toepassen, dan moet je dat ook doen. Haal daarna van de becijferde 

waarde van de onderneming de waarde van andere activa en passiva af en je hebt de 

goodwill zorgvuldig berekend. 



 
 

 
 

Inbreng IB-onderneming in bv-structuur – Wat is goodwill volgens de Mobach-methode waard ©Register Belastingadviseurs 8 
1-4-2022 

Maar goed nogmaals, veelal is de DCF-methode niet of nauwelijks toe te passen waardoor je 

wel moet afdalen tot de Mobach-methode. Hieronder volgt een toelichting op die methode. 

 

De Mobach-methode kent vijf stappen: 

1. bepaal de gewogen gemiddelde winst van de laatste jaren; 

2. normaliseer dat gemiddelde resultaat; 

3. corrigeer dat genormaliseerde resultaat met het ondernemersloon; 

4. corrigeer dat genormaliseerde resultaat met het vereiste rendement over het eigen 

vermogen; 

5. kapitaliseer ten slotte de zo berekende overwinst. 

 

In de bijlage is een weergave van een spreadsheet met een goodwillberekening volgens de 

Mobach-methode opgenomen. 

3.1 Stap 1: bepaal de gewogen gemiddelde winst van de laatste jaren 

Uitgangspunt is de winst voor winstbelastingen van de laatste jaren. Ofwel bij een 

eenmanszaak het bedrijfsresultaat vóór fiscale aftrekposten. Alle ondernemings- en 

ondernemersfaciliteiten moeten worden geëlimineerd, zoals FOR-dotaties, de 

ondernemersaftrek (waaronder zelfstandigenaftrek) en MKB-winstvrijstelling. 

 

Usance is dat de winst van de laatste drie jaar wordt gemiddeld, maar ook de laatste vijf jaar 

is denkbaar. De laatste vijf jaar gemiddeld geeft uiteraard een beter beeld dan de laatste drie 

jaar. Weging is van belang als de jongere jaren meer representatief zijn dan oudere jaren. 

Denk daarbij aan een sterk groeiende onderneming. Als een onderneming groeit, zijn de 

jongere jaren meer representatief voor de toekomst dan de oudere jaren. 

Gebruikelijk is een weging van 1:2:3 voor de laatste drie jaar, maar een andere verhouding is 

ook denkbaar. 

 

Voorbeeld 

Arturio heeft een groothandelsonderneming op het gebied van biologische noten en 

zaden. De intrinsieke waarde van de onderneming bedraagt € 140.000. 

Het bedrijfsresultaat voor belastingen van 2018 bedroeg € 150.000, de winst over 2019 

€ 170.000 en de winst over 2020 € 235.000. Omdat Arturio tot nu toe de enige 

handelaar op het gebied van bio-noten en -zaden is en de markt voor dat soort 
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producten sowieso groeit, verwacht hij dat zijn omzet maar ook zijn winst de komende 

jaren verder zal stijgen. 

In dat geval is een weging van 1:2:3 alleszins redelijk, zodat de gewogen gemiddelde 

winst bedraagt (€ 150.000 x 1 + € 170.000 x 2 + € 235.000 x 3) / 6 = € 200.000. 

3.2 Stap 2: normaliseer dat gemiddelde resultaat 

Het kan zijn dat in het resultaat uit het verleden baten of lasten zitten, die zeer uitzonderlijk 

zijn. Die dienen geëlimineerd te worden omdat ze zeer incidenteel van karakter zijn. Dat heet 

het normaliseren van het resultaat. Onder uitzonderlijke lasten vallen ook kosten met een 

privékarakter. Ook die dienen genormaliseerd te worden. 

 

Voorbeelden van te normaliseren baten en lasten in de onderneming: 

- eenmalige opdracht  vervangen door wat gemiddeld aan eenmalige opdrachten wordt 

gerealiseerd; 

- ontslagvergoeding van een werknemer  vervangen door wat gemiddeld aan 

ontslagvergoedingen per jaar te verwachten is; 

- willekeurige afschrijving wegens milieu-investering  vervangen door reguliere 

afschrijvingen op het bedrijfsmiddel; 

- achterstallig onderhoud  vervangen door een gemiddeld jaarlijks bedrag aan 

onderhoudskosten; 

- eenmalige afboeking grote debiteur  vervangen door wat gemiddeld per jaar aan 

debiteuren dient te worden afgeboekt. 

 

Voorbeelden van te normaliseren baten en lasten wegens een zekere privédimensie: 

- de ondernemer is een autofreak en rijdt zakelijk in een Aston Martin DBX  vervangen 

door de autokosten van een 2.0 liter BMW 3-serie touring; 

- de ondernemer is erg lokaal maatschappelijk betrokken en sponsort tal van plaatselijke 

initiatieven  elimineren van die sponsorkosten; 

- de ondernemer opereert vanuit een niet-kwalificerende werkruimte in zijn eigen woning 

 opnemen van zakelijke huisvestingskosten voor een vergelijkbare werkruimte. 

 

Voorbeeld 

De partner van Arturio verricht tal van hand- en spandiensten in zijn onderneming, 

zonder dat die partner daarvoor een vergoeding ontvangt. Daarvoor claimt Arturio 



 
 

 
 

Inbreng IB-onderneming in bv-structuur – Wat is goodwill volgens de Mobach-methode waard ©Register Belastingadviseurs 10 
1-4-2022 

fiscaal de meewerkaftrek. Een zakelijke vergoeding voor die werkzaamheden zou 

€ 15.000 op jaarbasis bedragen. 

De gemiddelde bovengenoemde winst van € 200.000 wordt met € 15.000 verlaagd tot 

€ 185.000. 

3.3 Stap 3: correctie van genormaliseerde resultaat met ondernemersloon 

Bij een eenmanszaak wordt geen rekening gehouden met het ondernemersloon. Maar als de 

onderneming wordt overgedragen aan een derde en de voormalige ondernemer blijft als 

loonslaaf in de onderneming werkzaam, dienen de loonkosten alsnog in aanmerking te 

worden genomen. Dan wordt de toekomstige winst verlaagd met dat ondernemersloon. 

Als de eenmanszaak in een holding-werkmaatschappijstructuur wordt ingebracht, bedraagt 

de correctie de managementfee die aan de werkmaatschappij in rekening wordt gebracht 

door de personal holding. 

 

Als de eenmanszaak wordt ingebracht in één enkele bv, dan bedraagt de correctie wat de 

managementfee zou zijn bij een structuur van een holding-werkmaatschappij. Want de winst 

van die ene bv dient te worden genormaliseerd tot wat de werkzaamheden van de dga 

zouden kosten als de aandelen in de bv in handen zou zijn van een derde. En dan stemt de 

managementfee nagenoeg overeen met de werkgeverslasten die horen bij het loon van de 

dga. Een correctie met simpelweg het dga-loon van bijvoorbeeld € 47.000 is niet juist. Want 

als de bv in handen zou zijn van een derde, dan zou een salaris van € 47.000 een bedrag 

van circa € 60.000 aan werkgeverslasten met zich meebrengen. En moet je sowieso 

abstraheren van het bedrag dat je als dga-loon in aanmerking dient te nemen, maar moet je 

kijken naar het loon dat een derde zou bedingen. 

 

Als sprake is van een bestaande bv waarin de onderneming zit en er is sprake van een dga 

die in die bv werkzaam is, kan het zijn dat de loonkosten ook genormaliseerd dienen te 

worden. 

 
Voorbeeld 

Arturio brengt zijn onderneming in in een bv-structuur die bestaat uit een holding en 

een werkmaatschappij, waarbij de holding € 75.000 managementfee in rekening bij de 

werkmaatschappij brengt, hetgeen correspondeert met een dga-loon voor Arturio van 

€ 50.000. 
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De gemiddelde bovengenoemde genormaliseerde winst van € 185.000 wordt met 

€ 75.000 verlaagd. 

3.4 Stap 4: correctie van genormaliseerde resultaat met vereist rendement over 

eigen vermogen 

Bij een eenmanszaak wordt geen rekening gehouden met kosten van het eigen vermogen. 

Maar als de onderneming wordt overgedragen aan een derde en die derde betaalt voor die 

onderneming, dienen wel vermogenskosten in aanmerking te worden genomen. Hetzij omdat 

de koopsom (deels) wordt gefinancierd met vreemd vermogen, hetzij omdat de onderneming 

(deels) wordt gefinancierd met eigen vermogen dat aan de beschikkingsmacht van de koper 

wordt onttrokken. 

 

De grondslag van de vermogenskosten wordt gevormd door de intrinsieke waarde van de 

onderneming. Ofwel, de waarde in het economische verkeer van de onderneming zonder 

rekening te houden met goodwill. Als wel rekening wordt gehouden met goodwill, ontstaat 

een loopredenering: de hoogte van de goodwill bepaalt de hoogte van de vermogenskosten 

en de hoogte van de vermogenskosten wordt bepaald door de hoogte van de goodwill… 

 

Het percentage vermogenskosten bestaat uit twee componenten: 

- basisrente (bijvoorbeeld rendement op staatsobligaties); 

- verhoogd met een risico-opslag. 

 

De hoogte van de risico-opslag hangt onder andere af van de aard van de onderneming, de 

branche, de omvang van het bedrijf, enzovoort. Hoe risicovoller de onderneming is, des te 

hoger wordt de opslag. In de praktijk is de risico-opslag al snel rond de 5%. Maar een 

aanzienlijk hoger percentage kan ook worden beargumenteerd. 

 
Voorbeeld 

De intrinsieke waarde van de onderneming van Arturio bedraagt € 140.000. En omdat 

een groothandel in noten en zaden is een betrekkelijk risicoloze onderneming, 

bedraagt de risico-opslag circa 5%. Bij een basisrente van 0%, betekent dit een 

vermogenskostenvoet van 0% + 5% = 5%. 

De vermogenskosten bedragen dan ook 5% over € 140.000, ofwel € 7.000. 

De gemiddelde bovengenoemde genormaliseerde winst van € 185.000 wordt met 

€ 7.000 verlaagd. 
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3.5  Stap 5: kapitaliseren van overwinst 

Als de overwinst eenmaal berekend is, dient hij nog te worden gekapitaliseerd. De 

kapitalisatiefactor hangt af van het antwoord op de vraag hoe lang die overwinst nog wordt 

gerealiseerd en toe te rekenen is aan de huidige onderneming. Ofwel, de duurzaamheid van 

de overwinst. Hoe langer de overwinst gerealiseerd kan worden, des te minder snel dient de 

goodwill afgeschreven te worden en des te hoger de factor is. Hoe meer de overwinst aan 

deze onderneming kleeft en niet wordt vervangen door eigen overwinsten, des te hoger weer 

de factor is. 

 

In de praktijk wordt een kapitalisatiefactor gehanteerd van 2 tot 4. Maar lager kan ook (vooral 

bij volantiele ondernemingen en starters) en hoger kan ook (bij oude familiebedrijven met 

een grote zelfstandige toekomstbestendigheid van de overwinst). 

Je kunt de goodwillfactor berekenen, alleen moet je dan de duurzaamheid van de goodwill 

kennen. Goodwill is immers nogmaals de contante waarde van de gekochte 

overwinstcapaciteit. Wat zijn dan de variabelen: 

- de hoogte van de overwinst; 

- de duurzaamheid van de overwinst; 

- het discontopercentage. 

 
Voorbeeld 

De eenmanszaak van Arturio heeft een overwinstcapaciteit van € 100.000 per jaar, met 

een commerciële afschrijfperiode van vijf jaar. Na vijf jaar is de gekochte goodwill 

vervangen door zelf gekweekte goodwill. Stel de discontovoet op 5%. 

Dan bedraagt de contante waarde1 van de overwinst (goodwill) € 274.833, ofwel de 

goodwillfactor ongeveer 2,75. 

 
1 De onderliggende berekening van de contante waarde van de overwinst luidt als volgt: 
 

Jaar Boekwaarde Contante waarde 

1 € 100.000 € 97.590 

2 € 80.000 € 74.345 

3 € 60.000 € 53.110 

4 € 40.000 € 33.721 

5 € 20.000 € 16.058 

Totale waarde € 274.833 
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Soms zie je in de jurisprudentie dat de rechterlijke macht een kapitalisatiefactor bepaalt, 

zoals: 

- het Hof Amsterdam in een uitspraak2 van 30 oktober 1996, waarin bij een 

advocatenkantoor in een maatschap van twee vennoten een kapitalisatiefactor 3 werd 

gehanteerd; 

- het Hof Den Haag in een uitspraak3 van 02 februari 1999, waarin bij een 

groothandelsbedrijf met één product een kapitalisatiefactor 3 werd gehanteerd; 

- het Hof Den Bosch in een uitspraak4 van 05 juli 2000, waarin ook weer bij een 

advocatenkantoor in een maatschap van twee vennoten een kapitalisatiefactor 3 werd 

gehanteerd. 

 

Maar let op, dit zijn stuk voor stuk erg feitelijke uitspraken. 

De duurzaamheid van de overwinst is dus een belangrijke factor. Vaak hanteert men een 

duur van vijf jaar. Daarop is ook de oude fiscale afschrijvingstermijn van goodwill gebaseerd. 

Maar die goodwillduur kan zeer wel hoger zijn, vooral bij een stabiele branche waarbij 

productinnovatie een minder grote rol speelt. Denk daarbij aan de accountancy, waarbij 

veelal een goodwill wordt vastgesteld van 0,75 tot 1 keer de brutomarge van de omzet. Maar 

ook daar zie je lagere en hogere factoren, afhankelijk van de kwaliteit van de 

klantenportefeuille (midden- of kleinbedrijf), de kwaliteit van het personeelsbestand 

(contractduur van key persons), de samenstelling van geleverde diensten (advies- versus 

jaarrekeningenwerk), de stand van de automatisering, de dossierorganisatie, enzovoort. 

3.6 Eindresultaat: gekapitaliseerde overwinst 

De gekapitaliseerde overwinst is uiteindelijk de genormaliseerde gewogen gemiddelde winst, 

na correcties met het ondernemersloon en vermogenskosten, vermenigvuldigd met de 

kapitalisatiefactor. 

 

Voorbeeld 

De goodwill van de onderneming van Arturio is daarmee te becijferen op € 100.000 

overwinst, vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor 2,75. Ofwel, komt uit op een 

bedrag van € 275.000. 

 
2 ECLI:NL:GHAMS:1996:AA4506. 
3 ECLI:NL:GHSGR:1999:AV8212. 
4 ECLI:NL:GHSHE:2000:AA6570. 
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4 Ten slotte 

Het antwoord op de vraag of bij een inbreng van een IB-onderneming in een bv of bij een 

herstructurering sprake is van goodwill, en zo ja wat die goodwill dan wel niet waard is, is 

een simpele vraag met een spannend antwoord. Wil je goodwill in aanmerking kunnen 

nemen, dan moet er sowieso sprake zijn van zakelijke goodwill en geen persoonlijke 

goodwill. En bij zakelijke goodwill moet je – als de DCF-methode niet toepasbaar is – eerst 

de overwinst becijferen en die vervolgens kapitaliseren. Dat is een hele feitelijke 

aangelegenheid. Het is en blijft maatwerk 

 

Wanneer je n.a.v. de rekenmodellen of inhoud van de RB Notities een vaktechnische vraag 

hebt, bijvoorbeeld over de interpretatie van wet- en regelgeving of rechtspraak, neem dan 

contact op met het Bureau Vaktechniek van het RB. 

 

Heb je een specifieke vraag over de toepassing van de rekenmodellen en/of de inhoud van 

de RB Notities, bijvoorbeeld een vraag van technische aard of een specifieke toepassing van 

een rekenmodel, neem dan contact op met de auteur, Marree & Van Uunen 

Belastingadviseurs te Oisterwijk. 

 

Den Haag, 1 april 2022 

 

Bureau Vaktechniek 

 

 

Disclaimer  

De informatie in deze RB Notitie heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de 

ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud 

van deze RB Notitie kan het Register Belastingadviseurs geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, 

direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden 

informatie. Deze RB Notitie kan verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Het Register 

Belastingadviseurs heeft geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor 

eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen. 

Het is de ontvanger/gebruiker van deze RB Notitie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te 

verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 

toestemming van het Register Belastingadviseurs. 
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Bijlage: goodwillberekening volgens Mobach-methode 

 

 
 

Gewogen gemiddelde jaarwinst:

Jaar Winst Wegings-

voor belasting factor

2018 150.000€               1,00                      

2019 170.000€               2,00                      

2020 235.000€               3,00                      

Normatieve overwinst:

Gewogen gemiddelde jaarwinst 199.167€               

Af: correctie vermogenskosten eigen vermogen:

- eigen vermogen (IW excl. goodwill) 140.000€               

- correctie 5,00% 140.000€              7.000-€                  

Af: correctie ondernemersbeloning 75.000-€                 

Af: overige winstcorrecties 15.000-€                 

102.167€              

Overwinstfactor: 2,75                      

Goodwill:

- berekende goodwill 280.958€               

- afgeronde goodwill 275.000€              


