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ONBEZORGD OP VAKANTIE

GOODWILL TEN ONRECHTE IN EEN
KWAAD DAGLICHT

De zomer komt er weer aan. Voor velen van ons betekent dit:
vakantie! Een tijd om heerlijk te genieten met uw partner, gezin
en/of vrienden. Een tijd waarin u niet meer hoeft te denken aan
dossiers, moeilijke kwesties of deadlines die gehaald moeten
worden.

Minister Edith Schippers kan goodwill bij huisartsenpraktijken
niet verbieden, kopten de kranten in december 2015. En
terecht, vinden Register Valuators. De economische waarde
van een praktijk of onderneming is immers veel meer dan de
optelling van de waarde van de tafels en stoelen.

ONBEZORGD GENIETEN
Om onbezorgd te genieten van uw
vakantie is het goed om alles vooraf goed
te plannen. U heeft een mooie vakantie
geboekt, de route uitgestippeld en op
tijd de koffers ingepakt. Maar heeft u ook
een reisverzekering? Heeft u ook enig
idee wanneer u een beroep kunt doen op
deze verzekering?

Met enige regelmaat maakt goodwill onderdeel uit van het
debat in politiek Den Haag. De laatste tijd met name in zorg
gerelateerde discussies over de overdracht van praktijken van
bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten. Het idee
lijkt te hebben postgevat dat jonge artsen voor een praktijk
aanzienlijke bedragen moeten neertellen voor zaken die er
niet zijn. Zaken dus waar geen waarde tegenover staat. Deze
bedragen worden aangeduid als betalingen voor ‘goodwill’ en
dat is volgens de politiek ongewenst. Want hoewel het begrip
goodwill niet eenduidig wordt ingevuld, is de heersende
perceptie dat het om een bovenmatige en onethische
vergoeding gaat. Een vergoeding die bovendien zou leiden tot
kostenverhogingen en vermindering van de kwaliteit van de
zorg.
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WAT DEKT EEN REISVERZEKERING?
Helaas kunnen er tijdens uw vakantie altijd vervelende dingen
gebeuren: uw bagage wordt gestolen, u moet een bezoek
brengen aan een buitenlands ziekenhuis of u moet uw reis
wegens omstandigheden eerder beëindigen. In die gevallen
is het goed te kunnen vertrouwen op een goede doorlopende
reisverzekering.
WAAROM EEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING?
Het maakt bij een doorlopende reisverzekering niet uit of u
een lange reis maakt of een weekendje weg boekt met één
overnachting. U stelt zelf de dekking samen van uw verzekering:
De basisdekking is er voor personenhulp en bagage. Bij
personenhulpverlening bent u dag en nacht verzekerd van hulp
bij ziekte, een ongeval of een calamiteit.
Daarnaast kunt u geneeskundige kosten meeverzekeren. Met
deze aanvullende dekking bent u verzekerd tegen medische
kosten in het buitenland die uw zorgverzekering niet of
slechts gedeeltelijk vergoedt. Dit is zeker verstandig als u naar
bijvoorbeeld Zwitserland, Oostenrijk of de Verenigde Staten
van Amerika reist. De zorg in deze landen is relatief duur.
U kunt kiezen voor een dekking over de gehele wereld of deze
beperken tot alleen Europa. Met de laatste optie bespaart u op
de kosten.
Ook kunt u zaakwaarneming meeverzekeren. Mocht uw
waarnemer iets overkomen tijdens uw afwezigheid, dan krijgt u
de kosten van uw eerdere terugkeer naar huis vergoed.
EEN VERZEKERING DIE PAST BIJ UW WENSEN
Wij helpen u graag een doorlopende reisverzekering uit te
kiezen die aansluit op uw specifieke situatie en op uw wensen.
Op die manier betaalt u alleen voor datgene wat voor u
belangrijk is
Wilt u vrijblijvend advies of heeft u vragen? Neemt u dan
contact met ons op. Wij zorgen er graag voor dat u onbezorgd
op vakantie gaat!

Bianca Wesseloo is cliëntadviseur schadeverzekeringen
bij Niehoff Werning & Kooij, financieel adviseurs voor
advocatuur en notariaat (www.nwk.nl)

GOODWILL: AANDUIDING VOOR VERDIENCAPACITEIT
Goodwill is het gedeelte van de waarde of overnameprijs
dat de waarde van de individuele activa en passiva (het
boekhoudkundig eigen vermogen) te boven gaat. De
economische waarde van een organisatie zit bijvoorbeeld in
het ingewerkt team, de samenwerkingsverbanden met andere
partijen in de sector, de contracten met leveranciers, de unieke
business propositie, de naam en faam, de kracht van de ITsystemen, de kennis en kunde en een tevreden klanten- of
patiëntenbestand. Allemaal zaken die niet op de balans staan,
maar wel degelijk waarde hebben omdat deze zogenaamde
value-drivers de toekomstige verdiencapaciteit bepalen.
De economische waarde van een onderneming wordt bepaald
door het vermogen om geldstromen (cash flow) te genereren.
De waarderingsmethode die hierop aansluit is de discounted
cash flow methode (DCF). Dit is de meest geschikte methode
voor een waardebepaling omdat je hier ook alle waardeelementen van de organisatie bij betrekt.
BEKNOTTEN OP GOODWILL LEIDT TOT
ONGEWENST GEDRAG
De politiek betoogt dat marktwerking
in de zorg gewenst is, omdat het aanzet
tot spaarzaamheid en efficiency. Dan is
het vreemd om de markt buitenspel te
zetten bij een praktijkoverdracht. Als je
economische waarde gaat beknotten, heeft
die zorgondernemer/praktijkhouder geen
incentive meer om waarde te creëren.
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Die heeft geen prikkel tot meer dan gemiddeld presteren of
tot investeringen die leiden tot het overdragen van een meer
dan gemiddeld toegeruste praktijk. Als hij met pensioen gaat,
krijgt hij er toch niks voor. De overnemende zorgprofessional
maakt ook de afweging ‘make or buy’. Dus: hoe verhoudt de
overnameprijs zich tot de kosten van het nieuw opzetten van
een praktijk? Door dit mechanisme worden overnameprijzen
begrensd.
Drs. Chris de Vries MBV RV is sinds 2008 als register valuator
ingeschreven bij het NIRV. Naast de algemene waarderingspraktijk
van het kantoor Value Drivers B.V. in Rotterdam adviseert Chris
regelmatig de verschillende actoren in de zorg over waarderingsen overnamevraagstukken.

