
3.4   Goodwill; in- en uitverdienregeling 

Goodwill is het bedrag, dat bij een toetreding van een medische specialist tot of bij 
overname van een praktijk wordt/moet worden betaald voor de verwerving van een 
verwacht inkomensniveau. De investering is fiscaal aftrekbaar. De betaalde goodwill wordt 
geactiveerd op de balans en vervolgens (in 10 jaar) afgeschreven. 
De goodwill wordt betaald aan de uittredend medisch specialist of de verkoper van de 
praktijk. 
Bij belichaamde goodwill gaat het volgends de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2002:AE0748 - NJ 
2003, 342) om goodwill, die onverbrekelijk verbonden is met de vermogensbestanddelen 
van de praktijk. Bij onbelichaamde goodwill gaat het om de kwaliteit en de eigenschappen 
van de beroepsbeoefenaar/ medisch specialist. Deze is niet overdraagbaar. Bij toetreden of 
overname gaat het dus om belichaamde goodwill.
De medisch specialist/solist, die zijn praktijk overdraagt/verkoopt en de uittredend medisch 
specialist uit een maatschap zal in de verkoopsom van zijn praktijk een bedrag aan 
goodwill opnemen.
De medisch specialist/dga, die zijn personal holding overdraagt/verkoopt en de uittredend 
medisch specialist uit een coöperatie zal in de verkoopsom van zijn bv of lidmaatschap 
praktijk een bedrag aan goodwill opnemen. 
 
Goodwill wordt meestal via de bank gefinancierd, die lineair (meestal in 10 jaar) moet 
worden afgelost. De aflossing kan ook worden gefinancierd uit een kapitaalverzekering, 
waarvoor maandelijks premie wordt ingelegd.
De hoogte van het te bepalen bedrag aan goodwill kan door financiële deskundigen worden 
vastgesteld. 

In- en uitverdienregeling (gefaseerde betaling en ontvangst van goodwill)  
Goodwill kan door de toetreder of koper als een lumpsum (bedrag in één keer) of via een af 
te spreken in- en uitverdienregeling worden betaald. Bij deze laatste regeling wordt het te 
betalen goodwillbedrag gedurende een af te spreken periode in deelbedragen betaald. 
Een in-en uitverdienregeling is minder belastend voor de toetreder, omdat hij een lagere 
(maar wel langer durende) financieringslast krijgt. De regeling kan volledig winstafhankelijk 
worden gemaakt, waarmee een complexe berekeningsmethode bij de betaling van een 
lumpsum wordt voorkomen, omdat in de berekening onzekere schattingen over de toekomst 
van omzet en winst kunnen worden vermeden.  
 
In de praktijk bleek een regeling te werken, waarbij werd afgesproken, dat de toetreder 
gedurende de eerste 6 jaar na toetreding recht had op 85% van de winstgerechtigheid 
behorend bij zijn arbeidsinbreng, waarna hij recht had op 100%. De uittreder ontving bij 
zijn uittreden in het jaar volgend op zijn uittreden 90% van de winstgerechtigheid, passend 
bij zijn arbeidsinbreng, dat werd uit uitgekeerd over een periode van 12 maanden.  
 
Goodwill en stoppen met de praktijk  
De maat of vennoot, die met de eigen (deel)praktijk stopt moet ermee rekening houden, dat 
de financiering van de goodwill (al dan niet met boeterente) direct moet worden afgelost, 
tenzij er afspraken met de geldverstrekker over het aflossingsschema van de goodwill 
(kunnen) worden gemaakt. In het laatste geval is de rente niet meer aftrekbaar en kan de 
goodwill niet meer worden afgeschreven. Is de financiering aan een kapitaalverzekering 
gekoppeld, dan deze te worden afgekocht met mogelijk fiscale consequenties.  
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Bij het beëindigen van de praktijk dient ook met de fiscus te worden afgerekend. De 
goodwill staat als activum op de balans, waarvan bv. 10% per jaar wordt afgeschreven. 
Bij beëindiging dient over het verschil tussen de balanswaarde van de goodwill en de 
werkelijke waarde te worden afgerekend.

Goodwill en in loondienst gaan 
Gaat de medisch specialist in loondienst (zie paragraaf 1.3; 4.2) in het ziekenhuis werken, 
dan levert hij omzet voor het ziekenhuis, waaruit zijn salaris wordt betaald. Dat impliceert 
dat het ziekenhuis de praktijk van de specialist heeft overgenomen en dus goodwill 
ter compensatie hiervan aan de medisch specialist verschuldigd is. De specialist kan 
ter compensatie van de goodwill een bedrag ineens, uitkeringen gedurende een vast te 
leggen periode of een hoger salaris, waarin de goodwill op termijn wordt gecompenseerd, 
ontvangen. 
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