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Vergadering Ledenraad 
  
Datum Dinsdag 11 december 2007 
  
Onderwerp  Standpunt LHV over goodwill 
  
Status Besluitvormend  
  
  
  
  
Doel notitie Akkoord vragen aan de Ledenraad voor het standpunt over goodwill. 
  
Samenvatting De Ledenraad heeft het onderwerp ‘goodwill’ na consultatie met de 

achterban uitgebreid opiniërend besproken tijdens haar vergadering van 
11 september en 13 november 2007. Op basis van deze bespreking zijn 
de volgende conclusies getrokken: 
 

• De Ledenraad spreekt zicht uit tegen het vragen van goodwill 
voor het normale aanbod aan huisartsenzorg; 

• De Ledenraad wil ruimte geven voor goodwill voor bijzonder 
huisartsgeneeskundig aanbod; 

• De Ledenraad vindt het van belang dit standpunt uit te dragen. 
 

Op basis van deze discussie is het bijgaande standpunt opgesteld.  
  
Vraag aan de Ledenraad Gaat de Ledenraad akkoord met het standpunt over goodwill? 
  
Bijlage Standpunt over goodwill 
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Inleiding 
 
De Ledenraad heeft het onderwerp Goodwill na consultatie met de achterban uitgebreid opiniërend 
besproken op haar vergadering van 11 september en 13 november 2008. Op basis van deze 
bespreking zijn de volgende conclusies getrokken: 
 

• De Ledenraad spreekt zicht uit tegen het vragen van Goodwill voor het normale aanbod aan 
huisartsenzorg; 

• De Ledenraad wil ruimte geven voor Goodwill voor bijzonder huisartsgeneeskundig aanbod; 
• De Ledenraad vindt het van belang dit standpunt uit te dragen. 
 

Op basis van deze discussie is onderstaand standpunt opgesteld. De definitie van goodwill wordt 
hierbij eerst gegeven. 
 
 
Definitie van goodwill (bewerking definitie Hoge Raad) 
 
Onder goodwill wordt verstaan de winstcapaciteit die uitgaat boven: 
 

• een normaal rendement op het daarin belegde vermogen, én 
• boven een normale beloning voor arbeid van de ondernemer. 

 
Anders gezegd:  
goodwill is de meerwaarde, die boven het vermogen van het bedrijf kan worden toegekend.  
 
En wéér anders gezegd komt het neer op:  
de gekapitaliseerde waarde van de toekomstige overwinsten. Degene die goodwill betaalt is dus 
bereid om een deel van de 'overwinst' die hij verwacht in de toekomst te gaan maken, bij de 
aankoop van het bedrijf af te staan aan zijn voorganger. 
  
Het gaat om een complex van immateriële activa, zoals: 
 

• relaties,  
• klanten,  
• voorsprong,  
• know-how,  
• stand van de organisatie,  
• goede naam en faam van de onderneming,  
• et cetera. 
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• De Landelijke Huisartsen Vereniging wijst het vragen en betalen van goodwill af. Goodwill mag 

geen drempel opwerpen voor jonge huisartsen om zich te vestigen, kan leiden tot problemen in 
de samenwerking tussen huisartsen en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg. 

 
 
• Goodwill mag onder geen beding gevraagd en betaald worden voor het al kwalitatief 

hoogwaardige basispakket van zorg, dat alle Nederlandse huisartsen leveren. Mocht er toch 
goodwill voor het reguliere zorgaanbod worden gevraagd door huisartsen, dan is dat voor de 
LHV reden tot zorg over de kwaliteit van de huisartsenzorg. De LHV zal hierop dan actie 
ondernemen. 

 
 
• Huisartsen die bijzondere huisartsgeneeskundige zorg leveren, kunnen voor dit deel goodwill 

vragen. De LHV is van mening dat hierdoor een meerwaarde van de praktijk wordt gecreëerd, 
die in geld uitgedrukt kan worden. De LHV adviseert haar leden die bijzonder aanbod leveren in 
navolging hiervan de inkomsten van en uitgaven voor het bijzonder aanbod apart in de 
boekhouding op te nemen. 
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