
Veel gestelde vragen over Goodwill 2021 

 

Ik wil graag namens de maatschap een goodwilladvies aanvragen. Kan dat?  

Nee, u kunt niet in uw eentje een goodwilladvies aanvragen voor de maatschap. Wegens slechte ervaringen in 
het verleden, is er door de KNMvD in 2001 besloten om geen persoonlijke adviezen meer te verstrekken. Er kan 
alleen een advies gegeven worden indien alle associés door middel van hun handtekening op het vragenformulier 
te kennen hebben gegeven dat zij het eens zijn met de uitgangspunten voor de berekening. Een uitzondering 
maken wij voor de hele grote praktijken (10 associés of meer), waar een Dagelijks Bestuur is benoemd.   

  

Hoe lang duurt het voordat het advies bij ons binnen is?  

Zodra het volledig ingevulde en door alle maten ondertekende vragenformulier en de accountantsrapporten bij 
ons binnen zijn, streven wij ernaar om uw aanvraag binnen 6 tot 8 weken af te handelen. De maanden oktober 
t/m december zijn traditioneel de drukste maanden van het jaar. Als er aan het einde van dit jaar een mutatie bij u 
in de praktijk plaatsvindt, is het van belang dat wij de stukken op tijd aangeleverd krijgen: van aanvragen die na 
10 november van dit jaar binnenkomen kunnen wij niet garanderen dat zij voor de kerstdagen verwerkt zijn! Ons 
advies is om ruim van tevoren het goodwilladvies aan te vragen (bijvoorbeeld zodra u de beschikking heeft over 
de benodigde cijfers).   

  

Bij ons vindt in de praktijk een mutatie plaats per 1 januari 2021. Over welke jaren kunnen wij het best het 

advies aanvragen?  

In dit geval adviseren wij meestal om een voorlopig advies aan te vragen over de jaren 2018, 2019 en 2020. Op 
basis van dit advies kan voorlopig afgerekend worden. Zodra de cijfers van het lopende jaar bekend zijn, kan de 
definitieve berekening over 2018, 2019 en 2020 gemaakt worden. Wij adviseren wel altijd met klem om de 
afspraken rond de voorlopige afrekening duidelijk schriftelijk vast te leggen, zodat niemand voor financiële 
verrassingen kan komen te staan. Wij denken daarbij zelfs aan het vaststellen van boven- en ondergrenzen voor 
achteraf terugbetalen of –ontvangen. Natuurlijk kunt u ook onderling overeenkomen om definitief af te rekenen 
over 2018, 2019 en 2020.   
  

Moeten wij beslist de originele accountantsrapporten opsturen?  

Nee, u kunt ook volstaan met het opsturen van fotokopieën. De kopieën moeten echter wel volledig en goed 
leesbaar zijn. Als u de accountantsrapporten niet kunt missen, kunt u het beste kopieën insturen. De originele 
rapporten zullen pas na verloop van tijd worden geretourneerd. Indien u de goodwill jaarlijks laat vaststellen, dan 
hoeft u (vanaf het tweede jaar) alleen het laatste jaar mee te sturen.   

  

Kan ik het goodwilladvies ook laten baseren op voorlopige cijfers?  

Dit kan alleen bij een voorlopig goodwilladvies. Een definitief goodwilladvies moet altijd gebaseerd worden op de 
officiële accountantsrapporten. Normaal gesproken zal een voorlopig goodwilladvies voorafgaan aan een 
definitief goodwilladvies. Wanneer de goodwill voor een deel wordt gebaseerd op tussentijdse cijfers, dan moeten 
deze voorlopige cijfers wel omgerekend worden naar de periode van een jaar.   
  

Wij willen graag dat de toetredende partij meebeslist in het vaststellen van het goodwillbedrag. Kan dat? 

Ja, in principe kan dat, maar het gebeurt zelden. Goodwill is namelijk een kwestie van vraag en aanbod en de 
verkopende partij mag dus de vraagprijs eenzijdig vaststellen. In het geval dat een eenmanspraktijk verkocht 
wordt aan een concrete koper, adviseren wij de koper wel het advies samen met de verkoper aan te vragen (één 
op één situatie).   

  

Als wij de voorlopige cijfers van het lopende jaar meesturen, kunt u die dan meenemen in de definitieve 

berekening?  

Nee, wij rekenen in dat geval alleen met officiële accountantsrapporten (van de jaren daarvoor). Overigens 
kunnen de cijfers van het lopende jaar wel gebruikt worden voor (een bevestiging van) de toekomstverwachting.   
  

Binnen twee jaar wil ik de praktijk verlaten, zou ik alvast een (persoonlijke) indicatie van de goodwill 

kunnen krijgen?   

Nee, wij geven uitsluitend adviezen op verzoek van alle zittende maten en verstrekken dus geen persoonlijke 
adviezen meer.   

  

Kan een praktijk jaarlijks de goodwill door de KNMvD laten vaststellen?  

Ja, dat kan. Een voordeel hiervan is dat praktijken jaarlijks zicht hebben op de goodwill. Bij plotselinge mutaties 
weten de maten waar ze aan toe zijn. Indien een praktijk de goodwill jaarlijks wenst vast te laten stellen door de 
KNMvD, adviseren wij wel dit ieder jaar op hetzelfde tijdstip te doen, nadat het rapport over het laatste jaar 
definitief is vastgesteld (bij veel praktijken meestal in april of mei). Tevens moet jaarlijks een nieuw 



vragenformulier (voorzien van alle handtekeningen van de leden van de maatschap) worden ingevuld. Zo bekijkt 
de maatschap ook de uitgangspunten voor de berekening jaarlijks opnieuw.  


