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Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u de routebeschrijving en factuur.
Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de  koffiepauzes, de lunch, gratis parking en de volledige 
documentatie.  Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 834,90 euro (690,00 euro + 21% BTW)  
en kan u vooraf storten op rekeningnummer 220-0929472-54.

UINFO TOPICS werd erkend als dienstverlener voor de pijler Opleiding met de volgende gegevens: 
erkenningsnummer DV.O105311. U kan dus ook betalen via de ondernemerschapsportefeuille met als 
maximum projectbedrag 670,00 euro.
Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be

Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
U kan u ook altijd laten vervangen door een collega.
Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden 
van onze toekomstige opleidingen. De wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en 
verbetering alsook de mogelijkheid het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen.
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CURSUS ”WAT IS DE JUISTE WAARDE VAN EEN VENNOOTSCHAP?” 

	 	 				23 september 2020 – Van Der Valk hotel Airport Diegem             2044
  

23 september 2020
Van Der Valk hotel  

 Airport Diegem  

Een belangrijke stap in het  
overdrachts- en overnameproces

Waardebepaling van 
een vennootschap

Waarderingsmodellen worden meegeleverd in kant-en-klare 
Excelberekeningen op cd-rom, incl.  gratis boek

• Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming? 
• Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop?
• Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner?
• Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt?
• Hoe dient u de resultaten te interpreteren?
• Wat is de impact van het overnameproces op de waarde?
• Kies een fiscaal voordelige route
• Hoe de waarde van uw aandelen verhogen?
• Wat zijn de risico's van waarderen?
• Waaraan voldoet een goede waardering?
• Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill?
• Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
• Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat 

omvat deze voorbereiding?

Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming voor 6u  

Onder voorzitterschap van

Thierry Van Loocke, Director Deloitte Bedrijfsrevisoren
Docent UGent – faculteit Economie en Bedrijfskunde
Lid van de juridische commissie van het IBR
Rechter in Ondernemingszaken aan de Ondernemingsrechtbank te Gent

Ludo Lievens, Vennoot – Belastingconsulent Lievens & C° consulting, Corporate Finance
Docent BBS (KUL), Co-auteur KMO-Overdracht

Danny Vannevel, Partner VD&P Corporate Finance Gent



PROGRAMMA PROGRAMMA
10u30 Ontvangst en registratie van de deelnemers
 
11u00 Overzicht van waarderingsmethodes en 

 toepassingsmogelijkheden
• Waaraan voldoet een goede waardering?
• Welke invloed heeft het doel van de waardering op de gebruikte methode?
• Overzicht waarderingsmethodes? Welke dient u in bepaalde situaties te 

gebruiken?
 De waardering op basis van vermogen
  - Eigen vermogenswaarde
  - Substantiële waarde
 De waardering op basis van opbrengsten
  - Opbrengstfactor winst
  - Opbrengstfactor cashflow
  - Opbrengstfactor vrije cashflow
  - Opbrengstfactor dividend
 De gemengde methodes
  - De meeropbrengstencapaciteit
  - Andere voorkomende gemengde methodes
 Empirische methodes (multiples)
  - Beursratio’s
  - Voor- en nadelen van deze methode
  - Vuistregelmethodes
• Speciale gevallen: minderheids- en meerderheidsparticipaties, zwart geld, etc.
• Liquidatiebelasting
• Welke stappen dient u te doorlopen in een waardering?
• Wat is de waarde van een KMO?
• Veel gemaakte fouten in waarderingen
• De basisprincipes van een goed waarderingsverslag

Thierry Van Loocke

13u00 Lunch

14u00 Fiscale aspecten verbonden aan de waarde  
 van een onderneming
• Impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting
• Voorbereiding: 5 concrete tips
 - Waardebepaling
 - Businessplan
 - Due Diligence
 - Charter
 - Financieel

• Ruling – voorafgaande beslissing in fiscale zaken:
 - Analyse standpunt rulingcommissie
 - Bespreking beslissingen
• Actiepunten in functie van waardecreatie 
 - Partiële splitsing
 - Verkoop/inbreng aandelen (share deal)
 - Verkoop activa (asset deal)
 - Controlewijziging

Ludo Lievens

15u45 Pauze

16u00 Waardebepaling in het overnameproces – de praktijk
• Gebruikte methodes in de KMO praktijk, EBITDA multiples
• Issues bij de toepassing van de methode: bepaling EBITDA, multiple, net 

debt
• Dienstverlenende bedrijven, de kapitaalloze bv, waarde is gedreven door de 

inzet van de key medewerkers
• Kwalitatieve aspecten van waarde – organisatie – timing – contracten 

(dealers)
• Impact van het overnamecontract op de geboden prijs, 

betalingsvoorwaarden als onderdeel van een breder akkoord

Danny Vannevel

17u00 Workshop: wat is een goedlopend bedrijf waard?
• Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf 

“verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding? 
• Welke waarderingsmethoden zijn relevant?
• Aandacht voor veel gemaakte fouten in waarderingen
• Uitwerken van de correcties op het vermogen: wat is de waarde van stille 

reserves, goodwill, …?
• Uitwerken van de correcties op de resultaten
• Uitwerken case

Thierry Van Loocke

18u00 Einde 


