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INLEIDING
Dat kennis voor de onderneming een belangrijke productiefactor is, hoeft weinig uitleg.
De kennis, ervaring en capaciteiten van de werknemers dragen bij tot de kwaliteit en de
ontwikkeling van het product. De kennis van het productieproces draagt bij tot een
efficiëntere beheersing ervan. Ook de kennis van de markt, de klanten en de leveranciers
leidt tot succes voor de onderneming. Kennis gaat ook over de strategie, de
bedrijfscultuur van de onderneming. Van bij het management tot op de werkvloer,
moeten dezelfde visie en waarden gekend zijn.

Het belang van kennis is bij iedereen gekend. Maar hoe deze meten en waarderen, is een
moeilijke vraag. Logisch ook want kennis is bij iedereen anders. Standaardmodellen zijn
daarom niet te ontwikkelen. Toch bevat de literatuur, omwille van het belang van de
kennis, heel wat informatie. Het schrijven over kennis (intellectueel kapitaal) was in de
tweede helft van de twintigste eeuw erg populair. De verschuiving van de industriële
economie naar de kenniseconomie had hiermee te maken. De corebusiness is sindsdien
meer dan een product maken. Het is kwaliteit aanbieden, service na verkoop leveren,
inspelen op de behoeftes van de klanten en zo verder. Om aan deze eisen te voldoen en
om de concurrentie de baas te kunnen, is het nodig om kennis te hebben van de
volledige organisatie. Zowel extern als intern. Zeker de dag van vandaag met de
financiële crisis is er nood aan om de organisatie zo efficiënt mogelijk te beheren.

Het ruime onderwerp zet aan tot het maken van keuzes. Deze masterproef is dus zeker
niet volledig. Het doel van deze masterproef is om op een originele manier enkele
aspecten van het waarderen van kennis en capaciteiten als immateriële vaste activa toe
te lichten. De centrale onderzoeksvraag van deze masterproef luidt: Wat is de
toegevoegde waarde van de investeringen in kennis en capaciteiten? Toegepast op het
Belgische eersteklassevoetbal en B-DOM. Het eerste deelonderzoek onderzoekt de relatie
tussen de investeringen in immateriële vaste activa in het Belgische eersteklassevoetbal
en het eindklassement over de seizoenen 2008-2009 tot en met 2011-2012. Het tweede
deelonderzoek onderzoekt de toegevoegde waarde van de investeringen in kennis in het
bedrijf B-DOM. Voor de analyse hiervan wordt het 7D-Value model gebruikt.

In hoofdstuk één van de masterproef komen de definities van kennis, intellectueel
kapitaal en immateriële vaste activa aan bod. Ook wordt de relatie tussen kennis en
intellectueel kapitaal en tussen intellectueel kapitaal en immateriële vaste activa
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besproken. Hoofdstuk één sluit af met het belang van kennis en het managen van de
kennis.

Hoofdstuk twee bespreekt de waardering van intellectueel kapitaal. Eerst wordt de
boekhoudkundige waardering van intellectueel kapitaal besproken. Ook de mogelijkheid
om intellectueel kapitaal al dan niet boekhoudkundig te activeren, komt aan bod. Verder
worden er twee waarderingsmethodes van intellectueel kapitaal besproken. De 7D-Value
methode is een strategische methode om waarde te creëren. Het zoekt naar het
potentieel van de onderneming. Het model is opgebouwd rond de perceptie van de mens
en zet de mens ook centraal. Assembled workforce is de tweede methode die wordt
besproken. Assembled workforce komt recent ter sprake in het kader van transfer
pricing.

Hoofdstuk drie is de inleiding naar de eerste deelonderzoeksvraag. In dit hoofdstuk wordt
de waarde van een professionele voetballer besproken. De capaciteiten van voetballers
vormen een belangrijk immaterieel kapitaal voor de club. Het sluit perfect aan bij het
onderwerp van deze masterproef. Dit hoofdstuk is grotendeels gerealiseerd met het
afnemen van interviews. Eerst komt gedeeltelijk het statuut van de voetballer aan bod.
Vervolgens wordt de waarde van de voetballer vanuit verschillende standpunten
bekeken. Deze standpunten zijn de opzeggingsvergoedingen, de verzekerde waarde en
de transferwaarde. Afsluiten doet dit hoofdstuk met het boekhoudkundig waarderen en
verwerken van de transfervergoedingen.

Hoofdstuk vier onderzoekt de relatie tussen investeringen in voetballers en het
eindklassement van de voetbalcompetitie. De waarde van een voetbalploeg is
grotendeels afhankelijk van de successen die het team behaalt.

Hoofdstuk vijf ten slotte onderzoekt de toegevoegde waarde van investeringen in kennis
in het bedrijf B-DOM. Dit volgens het 7D-Value model.
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1. HET BEGRIP INTELLECTUEEL KAPITAAL

1.1 INLEIDING
Hoofdstuk één van deze masterproef omschrijft het begrip “intellectueel kapitaal”.
Daarbij is het belangrijk een onderscheid te maken tussen “intellectueel kapitaal” en
“immateriële vaste activa”. Vervolgens komt het begrip “kennis” aan bod om te eindigen
met het belang van kennismanagement.

1.2 OMSCHRIJVING / DEFINITIE

1.2.1 OMSCHRIJVING INTELLECTUEEL KAPITAAL
Van Dale (2012) omschrijft intellectueel kapitaal als “kennis, beschouwd als economische
hulpbron van een individu, een gemeenschap, een organisatie”. Deze opdeling in
individu, gemeenschap en organisatie is terug te vinden in de meeste literatuur over
intellectueel kapitaal. Een voorbeeld hiervan is het rapport van het RICARDIS project
(RICARDIS, 2006) gefinancierd door de Europese Commissie. Dit project heeft als doel
het rapporteren van intellectueel kapitaal te stimuleren. Figuur 1, overgenomen uit
RICARDIS(2006), geeft een visuele voorstelling van intellectueel kapitaal.

Figuur 1 bevat volgende componenten van intellectueel kapitaal:
•

De organisatie (interne structuur): dit is de kennis die overblijft wanneer iedereen
het bedrijf heeft verlaten. Onder andere de bedrijfscultuur, routines, systemen,
databanken en intellectuele rechten en eigendommen behoren hier toe (MERITUM,
2001).

•

De externe relaties (externe structuur): dit omvat onder andere de relaties met
klanten en leveranciers, merken en imago (MERITUM, 2001).

•

Het menselijk kapitaal: de kennis, ervaring, talenten en capaciteiten van
werknemers en bedrijfsleiders maken hiervan deel uit (MERITUM, 2001).

3

Figuur 1. Visuele voorstelling van intellectueel kapitaal. Uit RICARDIS (2006, p. 17).

Deze drie componenten mogen dan wel een aparte classificatie hebben, dit neemt niet
weg dat ze elkaar beïnvloeden. De ontwikkeling van het menselijk kapitaal hangt af van
de opleidingscultuur in het bedrijf (organisatie). De relatie met de klant (extern) hangt af
van de vriendelijkheid en bekwaamheid van de klantendienst (menselijk kapitaal en
organisatie). Tot slot hangt het imago van het bedrijf (extern) af van de nieuwigheden in
onderzoek en ontwikkeling (organisatie).

1.2.2 INTELLECTUEEL KAPITAAL – IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Intellectueel kapitaal en immateriële vaste activa (IMVA) hebben beide een andere
betekenis. De definitie van IMVA maakt het onderscheid duidelijk. De International
Accounting Standard 38 (IAS 38) definieert IMVA als “identificeerbare, niet-monetaire
activa zonder fysieke vorm” (International Financial Reporting Standards, 2012, p.1).

Een “actief” in bovenstaande definitie is een middel dat uit gebeurtenissen in het
verleden is voortgekomen. De verwachting is dat uit dit middel toekomstige economische
voordelen zullen voortvloeien waarover de entiteit kan beschikken (zeggenschap)
(Kluwer, 2011). Het “actief” is identificeerbaar als het kan worden afgescheiden van de
entiteit. Dit kan onder de vorm van verkoop, overdracht, in licentie geven, huur of ruil.
De identificeerbaarheid kan ook voortvloeien uit contractuele of andere juridische rechten
(Kluwer, 2011). “Niet-monetair” ten slotte zijn de middelen die niet rechtstreeks als
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liquide op de balans worden uitgedrukt. Voorbeelden hiervan zijn de vaste activa,
deelnemingen en voorraden. Voorbeelden van monetaire activa zijn de liquide middelen
en vorderingen (Kluwer, 2011).

Naast de bepalingen van de definitie van een IMVA, stelt IAS 38 nog een belangrijke
bijkomende voorwaarde. Het moet namelijk mogelijk zijn om de kosten van de IMVA te
meten op een redelijke en betrouwbare manier (International Financial Reporting
Standards, 2012, p. 1).

De internationale boekhoudnormen definiëren IMVA onder IAS 38. Op nationaal vlak
vermelden de Belgian Generally Accepted Accounting Principles (Belgian GAAP) geen
definitie noch opnamecriteria van IMVA. Artikel 95 van het Koninklijk Besluit tot
uitvoering van het wetboek van vennootschappen (2001) maakt wel volgende
classificatie van IMVA:
•

kosten van onderzoek en ontwikkeling;

•

concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkaardige
rechten;

•

goodwill;

•

vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

Er mag echter vanuit gegaan worden dat de Belgische wetgeving de definitie onder
IAS 38 volgt. De commissie voor boekhoudkundige normen (CBN) neemt namelijk de
definitie en opnamecriteria van IAS 38 op in haar advies 2012/13 over de
boekhoudkundige verwerking van IMVA (CBN, 2012).

De waarde van het intellectueel kapitaal voor een bedrijf is de som van de drie
componenten (supra 1.2.1). Niet al deze componenten vallen onder de boekhoudkundige
definitie van IMVA. Alle boekhoudkundige IMVA vallen dan wel onder de waarde van
intellectueel kapitaal. De component menselijk kapitaal bijvoorbeeld heeft economisch
gezien een grote waarde voor de onderneming. Het is echter weinig waarschijnlijk dat
het menselijk kapitaal boekhoudkundig geactiveerd zal worden.
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1.3 KENNIS

1.3.1 DEFINITIE
“Kennis” in deze masterproef staat voor talenten, capaciteiten en ervaringen. Dit zowel
op het niveau van het individu als op het niveau van de organisatie. Davenport en Prusak
(1998) definiëren kennis als:

… een veranderlijke combinatie van vastgelegde ervaring, waarden, contextuele
informatie en vakkundig inzicht dat een kader vormt waarmee nieuwe ervaringen
en informatie geëvalueerd en geïntegreerd kunnen worden. Kennis komt voort uit
het verstand van de bezitters ervan en daar wordt het ook toegepast. Binnen de
organisaties wordt kennis niet alleen vastgelegd in documenten en
informatiecentra, maar ook in routines, werkwijzen, gewoontes en regels. (p. 25)

De definitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de impliciete kennis. Dit is de
kennis die de mensen bezitten en niet de bedrijven (Andriessen & Tissen, 2001). Het
tweede deel bevat de expliciete kennis die vervat zit in databases, procedures,
handboeken en collectieve waarden en normen van het bedrijf (Andriessen & Tissen,
2001). De impliciete kennis in deze definitie kan ondergebracht worden in de component
“menselijk kapitaal” van de definitie van intellectueel kapitaal (supra 1.2.1). De expliciete
kennis kan worden ondergebracht in de component “organisatie”.

1.3.2 KENNISMANAGEMENT
Rond de jaren tachtig van de vorige eeuw waren de eerste verschuivingen van de
industriële economie naar de kenniseconomie zichtbaar (Andriessen & Tissen, 2001). Een
voorbeeld van deze transformatie is te vinden in Davenport en Prusak (1998): “Xerox
noemt zichzelf ‘the document company’, en niet ‘the copier/printer company’. Het
verkoopt oplossingen voor zakelijke problemen, niet slechts apparatuur voor kantoren”
(p. 37). Deze verschuiving van materieel (industrieel) naar immaterieel (kennis) is ook
terug te vinden in figuur 2. De Standard & Poor’s 500, een index van de 500 grootste
Amerikaanse bedrijven, schatte dat de marktwaarde van deze bedrijven in 2010 voor
20 % uit materiële en voor 80 % uit immateriële vaste activa bestond. In 1975 was dit
nog 17 % immaterieel en 83 % materieel (Ocean Tomo, s.d., p. 1).
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Figuur 2. Aandeel immateriële activa in de marktwaarde. Uit Ocean Tomo (s.d., P. 1).

Ook Antonelli, Cappiello en Pedrini (2013) zien in kennis de belangrijkste productiefactor
om de groeiende complexiteit van de economie baas te kunnen. Andere literatuur
waaronder Sveiby (1997) zien intellectueel kapitaal zelfs als het verschil tussen de
marktwaarde en boekwaarde van de onderneming. Economische waarde is hier eventueel
een beter begrip dan marktwaarde. De marktwaarde wordt nog altijd beïnvloed door de
synergie met de koper en marktpsychologie (Andriessen & Tissen, 2001)

Door het toenemend belang van kennis is het noodzakelijk kennis te identificeren en zo
efficiënt mogelijk te managen. Lew Platt, voormalig CEO van Hewlett-Packard, citeerde
eens: “ als HP wist wat HP weet, zouden we drie maal zo winstgevend zijn” (Davenport &
Prusak, 1998, p. 13). Kennismanagement is het algemeen begrip voor het “beheer van
knowhow in een organisatie” (Van Dale, 2012). Onderstaande samenvatting uit
Davenport en Prusak (1998) geeft een idee om kennis te managen.

De organisatie kan trachten de kennis in kaart brengen via kenniskaarten. Deze kaarten
bevatten zelf geen kennis, maar verwijzen er wel naar. Kennis zichtbaar maken, kan door
informatie te verstrekken over formele en informele netwerken. Formele netwerken
kunnen opleiding en positie zijn. Informele netwerken ontstaan uit persoonlijke
bevragingen. Het gevaar van formele netwerken is dat de organisatie zich niet blind mag
staren op de positie en de opleiding van de persoon. Het is namelijk niet altijd zo dat een
persoon werkervaring heeft in de richting van de genoten opleiding. Ook is promotie niet
altijd gebaseerd op de hoeveelheid kennis van een persoon. Informele netwerken hebben
als nadeel dat ze moeilijk toegankelijk zijn.
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Het is niet alleen de taak van de organisatie om kennis in kaart te brengen, maar ook de
taak om kennis over te dragen en te stimuleren. Hiervoor moet er een bedrijfscultuur van
kennis delen bestaan en moet dit delen beloond worden. Een mooi voorbeeld van dit
delen kan teruggevonden worden in de uitvinding van de Post-It. “Deze uitvinding door
Art Fry kwam gedeeltelijk tot stand door een memo van een andere wetenschapper van
3M waarin hij anderen binnen het bedrijf uitnodigde om te komen kijken naar de nieuwe
hechtstof die hij had ontwikkeld” (p. 161). Verder moet er voldoende ondersteuning
vanuit het management zijn (o.a. tijd en middelen). Veel grote bedrijven hebben
ondertussen hun eigen “corporate university”. Deze “university” heeft als doel kennis te
ontwikkelen, te verspreiden, te beheren, te beschermen en te creëren. Dit alles gelinkt
aan de te volgen strategie (Antonelli et al., 2013).

Bij het managen van kennis moet de organisatie onder andere ook nog rekening houden
dat niet iedereen bereid is om kennis te delen. Kennis is namelijk een vorm van macht.
Ook niet iedereen is bereid om kennis van iemand te accepteren (bv. lagere status). Wat
ook vaak wordt vergeten is dat kennis pas waarde heeft als je ze kan gebruiken.

1.4 BESLUIT
Intellectueel kapitaal ingeven in een zoekrobot levert heel wat resultaten op, maar één
universele definitie bestaat niet. Aan het RICARDIS project hebben verschillende
experten in het vakgebied van intellectueel kapitaal gewerkt. De definitie van deze
experten mag als vrij volledig beschouwd worden.

Verder toont de vergelijking tussen de omschrijving van intellectueel kapitaal en de
boekhoudkundige definitie van IMVA aan, dat niet alle intellectueel kapitaal valt onder de
nationale en internationale boekhoudregels.

Als laatste kan uit hoofdstuk 1 besloten worden dat kennis een zeer belangrijke
productiefactor is. Het is daarom ook van zeer groot belang om de aanwezige kennis
goed in kaart te brengen en aan te wenden.
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2. HET WAARDEREN VAN INTELLECTUEEL KAPITAAL

2.1 INLEIDING
Net zoals bij de omschrijving is de waardering van intellectueel kapitaal enkel onder de
vorm van IMVA wettelijk vastgelegd. Dit hoofdstuk behandelt eerst de verschillen tussen
de waardering van IMVA onder de internationale (IAS 38) en Belgische
boekhoudwetgeving. Vervolgens worden de Belgische boekhoudregels kort besproken.
Aanvullend worden nog enkele argumenten gegeven om kennis al dan niet te activeren.
Als laatste komen twee waarderingsmethodes van intellectueel kapitaal aan bod.

Zowel IAS en International Financial Reporting Standards (IFRS) komen in dit hoofdstuk voor.
IFRS, van kracht sinds 2001, is de opvolger van IAS. IFRS bevat de, eventueel herschreven,
standaarden onder IAS en de nieuwe standaarden sinds 2001.
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2.2 DE BOEKHOUDKUNDIGE WAARDERINGSREGELS VAN IMVA

2.2.1 IAS 38 VERSUS BELGIAN GAAP
Onderstaande figuur geeft de toepassing van IFRS in België weer:

Figuur 3. Toepassing van IFRS in België. Overgenomen van Carlier, Elouch en Weets (2013).

IFRS is in België onder andere verplicht voor beursgenoteerde bedrijven die een
geconsolideerde jaarrekening neerleggen. Deze verplichting is van kracht sinds 1 januari
2005. IFRS heeft als doel om tot betere harmonisatie, transparantie en vergelijkbaarheid
van de jaarrekeningen te komen. De grondslagen van IMVA onder IFRS verschillen van
de Belgische regelgeving op volgend vlak (Carlier, Elouch & Weets, 2006):
•

Bij kosten van onderzoek en ontwikkeling worden onder IAS 38 enkel de
ontwikkelingskosten geactiveerd. De onderzoekskosten komen onmiddellijk ten
laste van het resultaat.

•

Herwaardering van immateriële vaste activa is onder de Belgische regelgeving
niet toegelaten.

•

Immateriële vaste activa met een onbepaalde gebruiksduur zijn niet toegelaten
onder de Belgische regelgeving. Verder houdt de Belgische regelgeving meestal
geen rekening met een restwaarde. Deze restwaarde ontstaat bijvoorbeeld
wanneer een derde zich verbindt het actief te kopen aan het einde van de
gebruiksduur (International Financial Reporting Standards, 2012).

10

•

In tegenstelling tot de Belgische regelgeving verplicht IAS 38 om ten minste
jaarlijks de gebruiksduur, de afschrijvingsmethode en de restwaarde van
immateriële vaste activa te evalueren.

•

IFRS/IAS regels zijn op de economische realiteit gebaseerd. De gebruikte
methodes en gebruiksduur onder de Belgische regelgeving zijn meer beïnvloed
door fiscale overwegingen.

Een belangrijk verschil is dat IFRS meer op de economische realiteit is gebaseerd. De
bepaling dat herwaarderen van IMVA onder de Belgische regels niet is toegestaan, sluit
hierbij aan. IFRS vertaalt deze economische realiteit naar het begrip “fair value”. IFRS 13
definieert “fair value” als de hypothetische verkoopprijs tussen marktpartijen op de
waarderingsdatum (De Lange, 2012). Deze “fair value benadering” kan van groot belang
zijn voor aandeelhouders, leveranciers en andere belanghebbenden van de organisatie.
Het geeft hen een realistischer beeld van de activa die garant staan voor hun aandeel in
de vennootschap. Deze “fair value benadering” heeft ook haar nadelen. De IMVA kan
bijvoorbeeld bewust overgewaardeerd worden om betere cijfers voor te leggen. De IMVA
hebben dan nog het bijkomend probleem van het grotendeels ontbreken van een actieve
markt om de werkelijke waarde te bepalen.

2.2.2 BOEKHOUDKUNDIGE WAARDERINGSREGELS ONDER BELGIAN GAAP
Artikel 35 van het KB tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen (2001), stelt dat “…
elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de
balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: of de aanschaffingsprijs zoals bepaald in artikel 36,
of de vervaardigingsprijs zoals bepaald in artikel 37, of de inbrengwaarde zoals bepaald in artikel
39”.

IMVA worden op de balans aan de aanschaffingsprijs opgenomen. Zoals eerder gezien valt een
groot deel van het intellectueel kapitaal niet onder de boekhoudkundige definitie van IMVA. De
waarderingsregels zijn in dat geval dan ook niet van toepassing. Bij de bespreking van goodwill
en intern gegenereerde IMVA wordt dit verder aangetoond. Het waarderen tegen
aanschaffingsprijs komt wel nog aan bod in hoofdstuk drie bij de bespreking van het waarderen
van voetballers.
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2.2.3 GOODWILL
De definitie van goodwill luidt volgens artikel 95, paragraaf 1, van het KB tot uitvoering van het
wetboek van vennootschappen (2001) als volgt: “Onder goodwill dient voor de toepassing van dit
besluit de prijs te worden verstaan, betaald voor de verwerving van een onderneming of van een
bedrijfsafdeling voor zover die hoger is dan de nettowaarde van de actief minus
passiefbestanddelen van de verworven onderneming of branche.”

Deze definitie sluit aan bij de opvatting van Sveiby (1997) over intellectueel kapitaal. Sveiby
(1997) ziet intellectueel kapitaal als het verschil tussen de marktwaarde en boekwaarde van de
onderneming. Toch worden de regels voor het waarderen van goodwill hier niet verder toegelicht.
Dit heeft te maken met het zinsdeel “verwerving van een onderneming of van een
bedrijfsafdeling” in artikel 95. Boekhoudkundig wordt goodwill dus enkel geactiveerd bij de
overname van een onderneming of bedrijfsafdeling. Intern gegenereerde goodwill valt hier dus
buiten. Kluwer (2011) verwijst hiervoor naar de bepalingen van de definitie van IMVA onder
IAS 38 (supra 1.2.2). Kluwer (2011) stelt dat enkel goodwill opgenomen in een
bedrijfscombinatie identificeerbaar is en betrouwbaar gemeten kan worden. De toekomstige
economische voordelen vloeien hier voort uit de synergie tussen de verworven identificeerbare
activa en de activa die niet individueel in aanmerking komen voor opname als actief in de
jaarrekening (Kluwer, 2011).

2.2.4 INTERN GEGENEREERDE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De boekhoudkundige waarderingsregels betreffende de intern gegenereerde IMVA leunen het
dichtst aan bij het onderwerp over het waarderen en activeren van kennis en capaciteiten als
IMVA. De CBN (2012) verwijst in haar advies 2012/13 (p. 10) voor het activeren van know-how
naar de regels met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling. De commissie schrijft in datzelfde
advies 2012/13 (p. 2) dat IMVA moeten voldoen aan de vereisten van identificeerbaarheid,
toekomstige voordelen en zeggenschap. Deze vereisten verwijzen naar de definitie van IMVA
onder IAS 38 (supra 1.2.2). De conclusie kan hieruit gemaakt worden dat de Belgische
boekhoudwetgeving het activeren van kennis niet verbiedt, maar dat de opnamecriteria dit
onwaarschijnlijk maken. Het begrip “kennis” mag hier niet verward worden met de kennis die
heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een IMVA. Dezelfde conclusie is terug te vinden in de
International Financial Reporting Standards (2012). “De uitgaven voor intern gegenereerde
merken, uitgaverechten, klantenbestanden en activa die in wezen gelijksoortig zijn, kunnen niet
worden onderscheiden van kosten voor de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteit als geheel.
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Daarom worden dergelijke activa niet opgenomen als immateriële activa” (p. 636). Kennis kan
aanzien worden als een actief die in wezen gelijksoortig is.

Stel dat het bedrijf dan toch in staat zou zijn om vaardigheden van het personeel te
identificeren die tot een economisch voordeel leiden. De vraag is dan nog of ze voldoende
zeggenschap heeft over de verwachte economische voordelen (Kluwer, 2011). Een
werknemer is namelijk, mits het inachtneming van een opzeggingstermijn, vrij om de
onderneming te verlaten (Max Goote Kenniscentrum, 1996). Dit probleem kan dan wel
weer contractueel worden omzeild. Het contractueel bedingen van de terugbetaling van
scholingsuitgaven levert technisch gezien geen bezwaren meer op om te voldoen aan de
vereiste van het eigendomsrecht (zeggenschap) (Max Goote Kenniscentrum, 1996).

2.3 ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN
Het intern belang voor het waarderen van kennis is al aan bod gekomen in het deel
kennismanagement. Ondanks de moeilijkheid om kennis boekhoudkundig te activeren, volgen
hieronder nog enkele interessante voor- en tegenargumenten van Max Goote Kenniscentrum
(1996):

Voor:
•

De groei van kennis in een onderneming kan een indicatie zijn van verwachte kasstromen.
Deze indicatie kan belangrijk zijn voor alle belanghebbenden.

•

De waardering van kennis kan de kloof tussen marktwaarde en boekwaarde helpen
dichten. Dat kan de verhandelbaarheid van aandelen bevorderen.

•

Het management wordt vaak afgerekend op resultaten op korte termijn. Personeelskosten
zijn vaak het eerste waarin er wordt geschrapt. Hierdoor kan duurzame kennis en
expertise verloren gaan. Het activeren van kennis en het dus niet onmiddellijk ten laste
nemen van het resultaat kan zorgen voor andere inzichten.

Tegen:
•

De jaarrekening doet verslag van de behaalde resultaten uit het verleden en leent zich niet
voor speculaties over toekomstige winsten.

•

Activering van kennis kan leiden tot minder transparantie. Het ontbreken van
waarderingsmethodes die als standaard kunnen dienen spelen hier een rol. Ook is kennis
uniek voor iedere onderneming.
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•

Voor de waardering van kennis is de accountant in hogere mate aan de verbeeldingskracht
van het management overgeleverd. Hierdoor verhogen de risico’s voor de
belanghebbenden. Het management kan de kennis bewust overwaarderen om mooiere
cijfers voor te leggen.

De persoonlijke conclusie die hier gemaakt wordt, is dat voor het activeren van kennis de
tegenargumenten toch meer doorwegen. Kennis is moeilijk te identificeren en te meten wat zou
leiden tot discussieerbare en moeilijk te vergelijken balanswaarden. Dit gaat onder ander in tegen
het voorzichtigheidsprincipe dat zegt dat waarderingen moeten voldoen aan de eisen van
voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw (artikel 32, KB 2001). Ook het afschrijven van
kennis zou moeilijkheden en discussies opleveren. Toch mag het belang van kennis niet
onderschat worden en daarom kan het nuttig zijn om over de aanwezige kennis te rapporteren.
Dit rapporteren komt voor onder verschillende vormen. Bedrijven rapporteren hierover op hun
website, als onderdeel van hun jaarverslag of brengen zelf aparte “intellectual capital reports” uit.
Branswijck en Everaert (2012) hebben recent onderzoek gevoerd naar het rapporteren van
intellectueel kapitaal. Hiervoor hebben ze van 55 beursgenoteerde Belgische en Nederlandse
ondernemingen de jaarverslagen en prospectussen geanalyseerd. Hun bevindingen waren dat alle
ondernemingen over enige vorm van intellectueel kapitaal rapporteerden. RICARDIS (2006) stelt
dat de ondernemingen met het rapporteren niet het doel hebben om de waarde van hun kennis
uit te drukken. Ze gebruiken de rapportering van kennis om potentiële werknemers aan te
trekken en om klanten te overtuigen van de bekwaamheden van het personeel. Dit kan onder
andere door de gemiddelde trainingsdagen per werknemer te publiceren en te rapporteren over
de verschillende doorgroeimogelijkheden. Sveiby (s.d.) waarschuwt echter ook voor bedrijven die
hun intellectueel kapitaal rapporteren. Zo zouden de bedrijven het rapporteren van intellectueel
kapitaal enkel voor hun public relations kunnen gebruiken. Zo zou volgens Sveiby (s.d.) de

…Skandia's share price, for a while at least, benefited from the company being one of the
pioneers in IC reporting according to presentations made by Skandia managers during the
boom years in 1999 - 2000. However, those who bought Skandia shares based on their IC
supplements back then were looking at losses amounting to 90% in 2002! (p. 1)

2.4 WAARDERINGSMETHODES VAN INTELLECTUEEL KAPITAAL
Waarom intellectueel kapitaal meten en waarderen? Het antwoord hierop kan kort
worden verwoord: “you can only manage what you measure” (Sveiby, s.d., p. 1). Door
inzicht te krijgen in het intellectueel kapitaal van de onderneming kan er op alle niveaus
waarde worden gecreëerd.
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De organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO, 2012a) publiceert in
haar “corporate reporting of intangible assests” rapport een lijst van 39 methodes om
intellectueel kapitaal te meten of te waarderen. Deze niet-limitatieve lijst bevat methodes vanaf
het jaar 1989 tot en met 2009. Andriessen en Tissen (2001) onderscheiden hierin
indicatorenmethodes en waarderingsmethodes. Indicatorenmethodes verschaffen het
management inzicht in de aanwezige kennis terwijl de waarderingsmethodes een financiële
waarde aan kennis geven. Bekende voorbeelden van indicatorenmethodes zijn de Balanced
Scorecard en de Skandia Navigator. Een bekend voorbeeld van een waarderingsmethode is de
Human Resource Accounting benadering. Hieronder komt de nog minder bekende 7D-Value
methode aan bod. Als laatste wordt de recente discussie besproken over het waarderen van
menselijk kapitaal in het kader van transfer pricing.

2.4.1 7D-VALUE
De 7D-Value methode, ontwikkeld door de Kemmeter Michel (de Kemmeter, s.d.), komt niet voor
op de lijst van de OESO. De methode berekent niet de waarde van de immateriële activa, maar
verschaft wel inzicht in deze waarde. Het is een indicatorenmethode die de mogelijkheid biedt de
waarde van een onderneming naar 7 niveaus (balansen) te ventileren. Deze niveaus zijn:
•

the earth balance sheet (tot op vandaag nog niet verwerkt in het model);

•

the tangibles balance sheet ofwel de boekhoudkundige balans;

•

the process balance sheet;

•

the emotional balance sheet;

•

the communication balance sheet;

•

the knowledge balance sheet;

•

the common good balance sheet (tot op vandaag nog niet verwerkt in het model).

De werkwijze van de methode is als volgt. Als eerste wordt aan het management gevraagd
100 % te verdelen over 5 immateriële vaste activa (drivers) in verhouding tot hun waarde voor
de onderneming (wat “draagt” de onderneming). Deze immateriële vaste activa zijn:
•

Haar product (service): maakt het product zelf en / of de service hieraan verbonden het
verschil? Bv. Iphone, Smart.

•

De markt, de klant: als de relatie, het vertrouwen met de klant belangrijk is. Bv.
getrouwheidsvoordeel bij GSM operators, energieleveranciers.

•

De bedrijfscultuur, de bedrijfswaarden: de waarden en normen waarvoor het bedrijf staat
zijn belangrijk. Bv. Max Havelaar.
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•

De mens: de mens staat centraal. Bv. consultancy, interim.

•

De processen, de organisatie, logistiek en productieapparaat zijn de kracht van de
onderneming. Bv. het transport van elektriciteit.

Vervolgens krijgt het management de vraag: wat komt de klant / stakeholder bij ons zoeken? Het
management krijgt hiervoor een lijst van 12 behoeftes en waarden. Een behoefte is de
manifestatie van afhankelijkheid van de klant tegenover de leverancier. Een waarde gaat de klant
(en stakeholder) raken en een intrinsieke motivatie op gang brengen. Aan elk van deze behoeftes
en waarden wijst het management een percentage toe naarmate de belangrijkheid (12 behoeftes
= 100 %, 12 waarden = 100 %). De 12 behoeftes en 12 waarden zijn:

Behoeftes

Waarden

•

kennis en talent;

•

bewustzijn & visie;

•

passie en motivatie;

•

uitstraling;

•

regulering;

•

integriteit;

•

zekerheid en veiligheid;

•

vertrouwen;

•

erkenning;

•

harmonie;

•

sociaal en communicatief;

•

delen;

•

denkpatronen en structuur;

•

openheid en flexibiliteit;

•

prestatie en efficiëntie;

•

vitaliteit;

•

controle;

•

kracht;

•

perceptie;

•

connectie;

•

energie en bronnen;

•

duurzaamheid;

•

creatief en innovatief.

•

inspiratie en groeien.

Aan de behoeftes en waarden kent het management ook een tolerantiepercentage toe. Indien de
scores van de vragenlijst hoger zijn dan het tolerantiepercentage, is dit een activa voor de
onderneming. Indien lager een passiva. De passiva bevatten het potentieel van de onderneming
want deze zijn het meest voor verbetering vatbaar. De vragenlijst die het management en de
stakeholders krijgen, bestaat uit 120 vragen. Voor elke behoefte en elke waarde worden er vijf
vragen gesteld (één vraag per driver). 12 behoeftes plus 12 waarden maal vijf drivers maakt 120
vragen. De scores op de vragen gaan van 0 (-) tot en met 10 (+).
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Het resultaat is volgende voorstelling:

Figuur 4. Resultaat 7-D Value.

Hoe wordt de immateriële waarde nu over deze vragen en niveaus geventileerd? Om waarde te
ventileren moet deze natuurlijk eerst gekend zijn. Laat dit nu net de grote moeilijkheid zijn van
IMVA. De waardering van een bedrijf zonder rekening te houden met de immateriële waarde, is
namelijk al een uitdagende oefening op zich. De methode kan nochtans werken zonder de
immateriële waarde. De uitkomsten zijn dan scores en geen euro. Een uitkomst in euro heeft
echter een groter psychologisch effect dan een uitkomst in score. Een uitkomst in euro zal meer
indruk maken en beter de aandacht vestigen op de goede en slechte punten. Het is dus een
voordeel om in deze methode een ruime schatting te maken van de waarde van de IMVA. Dit
enkel om de omvang en verschuivingen in kaart te brengen. Het geeft geen absolute cijfers weer.
Als de IMVA wel vrij betrouwbaar te schatten is, is het mogelijk om meer aan te vangen met de
cijfers. Het is dan eventueel mogelijk om een return on investment (ROI) te berekenen van
investeringen in IMVA.

Om het ventileren van de immateriële waarde te verduidelijken volgt hierna een praktisch
voorbeeld. De immateriële waarde van een frisdrankenbedrijf is 1 000 000 euro. Het product
heeft hier een grote immateriële waarde. De smaak maakt het verschil. De driver “product” krijgt
een percentage van 35 % (100 % te verdelen over vijf drivers). Het bedrijf heeft er natuurlijk alle
baat bij dat de smaak van de frisdrank gekend is onder alle lagen van de wereldbevolking. De
behoefte “erkenning” is van groot belang. Bij de behoefte “erkenning” hoort de vraag: hoe goed
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is mijn product gekend? Deze behoefte krijgt een percentage van 20 % (100 % te verdelen over
12 behoeftes). Het tolerantiepercentage op de vraag bedraagt 70 % en de gemiddelde score van
de ondervraagden is 85 %. De gemiddelde score van 85 % min het tolerantiepercentage van
70 %, maakt dit een activa van 15 % voor de onderneming. De rekensom van (15 immateriële
activa x 20 behoefte x 35 product) / 100 maakt dat deze vraag een gewicht van 105 krijgt. Stel
dat de som van alle “gewichten” op alle vragen 500 is. Dan staat één “gewicht” voor 2 000 euro
immateriële waarde. Namelijk de IMVA van 1 000 000 euro gedeeld door de totale som van de
“gewichten”. De vraag in dit voorbeeld kent dan een immateriële activa ter waarde van 210 000
euro (105 x 2 000 euro). Stel dat het resultaat van de vragenlijst 60 % is. Dan is er sprake van
een passiva van 10 % (70 % tolerantiepercentage min 60 % score). De vraag krijgt dan ook een
negatief gewicht. Om de immateriële waarde in de vier balansen (7 balansen exclusief “earth”,
“common good” en “tangible” balans) onder te brengen, worden de vragen gelinkt aan de
balansen. Het verschil tussen actief en passief vormt het eigen vermogen. De som van het eigen
vermogen van de vier balansen is de immateriële waarde.

Figuur 5. Visuele voorstelling kennisbalans.

De voordelen van deze methode zijn onder andere:
•

Het bevat een uitgebreide classificatie van de IMVA.

•

Het maakt het management bewust van het belang van IMVA. Het brengt een dynamiek
van collectief denken op gang.

•

Het waarderen in euro maakt dat er een betere vergelijking en opvolging mogelijk is.

•

Het brengt de negatieve punten, de passiva in kaart. Investeringen in deze passiva
moeten de prioriteit hebben.
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•

Het model is eenvoudig en krachtig te communiceren

•

Op lange termijn kan het correct beheren van IMVA en het juist investeren in IMVA tot een
concurrentieel voordeel leiden.

De methode kent natuurlijk ook zijn nadelen. Het grootste nadeel van deze methode is de invloed
van de perceptie van de ondervraagden. De perceptie en dus de antwoorden kunnen de ene week
anders zijn dan de andere week. Ook is niet iedereen zich bewust van het belang van de vragen.
Dit kan leiden tot een willekeur in het geven van de scores. Dat niet iedereen zich hiervan bewust
is, is wel eigen aan de materie van IMVA. Een derde nadeel van de methode is dat de
ondervraagden enige kennis van het bedrijf moeten hebben. De vragen zijn niet door iedereen
goed in te vullen. Een vierde nadeel is dat de methode nog maar op 25 ondernemingen is
toegepast. De methode is voorlopig nog niet aan extern wetenschappelijk onderzoek ontworpen.

Deze methode heeft dus niet als doel om een werkelijke waarde op de verschillende immateriële
activa te plakken. Daarvoor is de immateriële waarde te moeilijk om in te schatten, en is het
toekennen van scores en percentages te subjectief. Het doel van deze methode is het zoeken
naar het potentieel van de onderneming om waarde te creëren. Hiervoor worden de percepties
van het management, klanten en andere stakeholders met elkaar vergeleken. Het interpreteren
en analyseren van de cijfers is specifiek voor de consultant weggelegd. Deze zal in samenspraak
met het management een actieplan uitwerken. In het kader van het onderwerp van deze thesis
peilen de vragen ook naar de kennis van de onderneming over haar werknemers, over haar
klanten, over haar processen en zo verder.

In bijlage 8.4 zijn de 120 vragen terug te vinden. Deze zijn bewust in het Frans gelaten. Een
Nederlandstalige vertaling bestaat nog niet. Deze zelf gaan vertalen zou kunnen leiden tot een
andere interpretatie dan de oorspronkelijke vraag.

2.4.2 ASSEMBLED WORKFORCE
Ook in het kader van transfer pricing is intellectueel kapitaal een onderwerp onderhevig aan
discussies. De regels van transfer pricing (verrekenprijzen) vinden hun oorsprong in het opzetten
van dubbelbelastingverdragen. Deze dubbelbelastingverdragen hebben als doel het vermijden van
een dubbele belastingheffing. Verbonden bedrijven hebben hierin hun kans gezien om aan ‘‘tax
planning’’ te doen door hun winsten te verschuiven naar fiscaal voordeligere landen. Artikel 9 van
het ‘‘OESO-modelverdrag’’ (OESO, 2010) heeft daarom garanties ingebouwd op het gebied van
transacties tussen verbonden ondernemingen. Artikel 9 zegt dat de prijszetting tussen deze
verbonden ondernemingen marktconform moet zijn. Onder marktconform wordt de prijs verstaan
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die onafhankelijke ondernemingen zouden overeenkomen onder gelijkaardige omstandigheden.
Deze bepaling van het adviserend ‘‘OESO-modelverdrag’’ is in de Belgische wetgeving opgenomen
onder artikel 185 van het wetboek van de inkomstenbelasting 92.

De literatuur gebruikt het begrip “intangibles” in het kader van transfer pricing. Het begrip
“intangibles” leunt dichter aan bij intellectueel kapitaal dan bij IMVA. De definitie van
‘‘intangibles’’ dat het OESO gebruikt in het kader van transfer pricing is immers veel ruimer dan
de boekhoudkundige definitie van IMVA. De OESO definieert ‘‘intangibles’’ als “noch fysieke of
financiële activa die kunnen worden aangehouden of gecontroleerd voor het commercieel
gebruik” (Natanelov & Van den Branden, 2013, p. 1). Deze ruimere definitie maakt dat
bijvoorbeeld de gemaakte kosten voor intern gegenereerde merken ook als ‘‘intangibles’’ worden
aanzien. Onder de boekhoudregels is dit niet het geval (OESO, 2012b). Deze ruime definitie heeft
ook haar nadelen. Ze creëert namelijk een situatie waarbij voor alle ‘‘niet-routine’’ inkomsten een
‘‘transfer pricing-studie’’ zal moeten worden gemaakt. Al deze studies kosten veel tijd en geld
(Natanelov & Van den Branden, 2013, p. 1).

Eind 2012 (september) heeft het OESO een ontwerprapport uitgebracht over de ‘‘transfer pricing’’
van ‘‘intangibles’’ (OESO, 2012b). Hierin werd ook het begrip ‘‘assembled workforce’’ besproken.
Het begrip ‘‘assembled workforce’’ is voor meerdere interpretaties vatbaar (International
Accounting Standard Board (IASB), 2006). In een eerste interpretatie van het IASB (2006)
bestaat een “assembled workforce’’ uit de verworven kennis en ervaring van het personeel. In
deze interpretatie is intellectueel kapitaal de waarde van het personeelbestand. De waarde van
een “assembled workforce” in de tweede interpretatie is gelijk aan de uitgespaarde rekruteringsen trainingskosten. In deze interpretatie bevatten de trainingskosten enkel de kosten om de job
correct te kunnen uitvoeren. Dit staat los van de kennis en ervaring van in de eerste interpretatie
(IASB, 2006).

In haar ontwerprapport van september 2012 stelt de OESO de vraag of het ter beschikking
stellen van het personeel als een “intangible” moet worden aanzien. Welke interpretatie het OESO
aan “assembled workforce” geeft is hierin niet duidelijk. Hierin ben ik persoonlijk van mening de
tweede interpretatie te volgen. Deze mening is gebaseerd op de bespreking van “assembled
workforce” in het kader van bedrijfscombinaties door het IASB (2006). Het IASB (2006) stelt dat
de waarde van het “intellectueel kapitaal” van in de eerste interpretatie zich al reflecteert in de
andere “intangibles”. De discussies over dit onderwerp hebben nog niet geresulteerd in een
OESO-richtlijn. Enkelen argumenteerden dat niemand het eigendom heeft over zijn personeel en
het bijgevolg niet kan controleren of overdragen aan een andere partij (Natanelov & Van den
Branden, 2013). ‘‘Assembled workforce” is voor hen geen “intangible”. “Assembled workforce”
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aanzien als “intangible” brengt ook het gevaar mee van een verschuiving naar de
ontwikkelingslanden. Daar zijn de kosten veel lager en zal de taxeren waarde dus veel lager zijn.

Bijlage 8.2 bevat een vereenvoudigd voorbeeld van het waarderen van een “assembled
workforce” volgens de uitgespaarde rekruterings- en trainingskosten. Dit voorbeeld en de
uitwerking hiervan is gebaseerd op Holloway en Reilly (2012). Per categorie wordt het gemiddeld
jaarsalaris per personeelslid bepaald. Vervolgens wordt dit vermenigvuldigd met een factor
“andere kosten”. Dit bevat naast de werkgeversbijdragen allerhande werknemersvoordelen en de
kosten van continue bijscholing. Het resultaat hiervan is de totale loonkost per werknemer. Een
volgende stap is de rekruterings- en trainingskosten bepalen als een percentage van de totale
loonkost voor de werkgever. Deze kosten bevatten onder andere adverteerkosten, kosten
gemaakt voor de selectieprocedure en “on the job training”. Dit percentage wordt als laatste
vermenigvuldigd met de totale loonkost en het aantal werknemers om tot de totale
vervangingskost te komen.

Hierop worden er nog afwaarderingen toegepast. De fysieke afwaardering heeft te maken met
leeftijd en langdurige arbeidsongeschiktheid. De functionele afwaardering heeft te maken met
overbezetting van het personeel en te hooggekwalificeerd personeel voor de functie. Een laatste
afwaardering kan economisch van aard zijn. In het kader van transferpricing zal het weinig
waarschijnlijk zijn dat er meer personeel ter beschikking wordt gesteld dan nodig in tijden van
economische recessie.

Als laatste is het nog mogelijk dat de onderneming bovenop de gecorrigeerde
vervangingskost nog een return on investment eist. De middelen en tijd dat de
onderneming investeert in goed opgeleid personeel kan ze nergens anders aan
spenderen.

2.5 BESLUIT
Intellectueel kapitaal heeft een grote waarde voor de onderneming. Toch wordt deze
nauwelijks uitgedrukt op de balans. Deze terughoudendheid voor het activeren van
intellectueel kapitaal heeft onder andere te maken met het boekhoudkundige
voorzichtigheidsprincipe. Ook is intellectueel kapitaal voor iedere onderneming uniek. Dit
maakt het moeilijk om een standaardmethode te creëren om de waarde van intellectueel
kapitaal te meten. Toch kan het interessant zijn om hierover te rapporteren.
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3. DE WAARDE VAN EEN VOETBALLER

3.1 INLEIDING
Dit hoofdstuk is een inleiding op de case van de Belgische eersteklassevoetbalclubs (infra
hoofdstuk 4). In hoofdstuk vier wordt de toegevoegde waarde onderzocht van de
voetballer.
Het voetbal is een sector waar de capaciteiten van een persoon op de balans worden
gewaardeerd. Hoe deze waarde boekhoudkundig wordt verwerkt, wordt hieronder
uitgelegd. Ook de link met de eerdere aangehaalde definitie van IMVA wordt aangetoond.
Maar eerst staat deze masterproef stil bij het begrip “voetballer” en de waarde van een
voetballer. Om meer inzicht te verwerven in deze waarde werden er interviews
afgenomen. De lijst van de geïnterviewden en hun link met de voetbalwereld is terug te
vinden in bijlage 8.1. Deze interviews gaven inzicht in de waarde van een voetballer
onder de vorm van de opleidingsvergoeding, de verzekerde waarde en de
transferwaarde.
In dit hoofdstuk komen de organisaties FIFA en UEFA voor. FIFA staat voor “Fédération
Internationale de Football Association”. De UEFA staat voor “Union of European Football
Associations”. De FIFA bestaat uit zes confederaties (FIFA, 2013):
•

Asian Football Confederation (AFC);

•

Confédération Africaine de Football (CAF);

•

Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football
(CONCACAF);

•

Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL);

•

Oceania Football Confederation (OFC);

•

Union of European Football Associations (UEFA).

Onder deze confederaties zijn samen 209 associaties aangesloten waaronder de
Belgische voetbalbond.
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3.2 DE BETAALDE SPORTBEOEFENAAR
Onder “voetballers” verstaat deze masterproef de voltijdse voetballers die vallen onder
de wet betaalde sportbeoefenaars van 24 februari 1978. Hieronder wordt verduidelijkt
welke voetballers onder deze wetgeving vallen. Deze informatie komt uit Dedecker
(2009) tenzij anders vermeld.

De voetballer en zijn club kunnen een arbeidsovereenkomst voor bedienden dan wel een
overeenkomst sui generis afsluiten. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer
de voetballer een verbintenis aangaat om een sportprestatie te leveren. Dit moet onder
het gezag van de club gebeuren en de voetballer moet hiervoor een loon ontvangen. Bij
een overeenkomst onder sui generis ontbreekt de gezagsrelatie en / of het gebrek aan
betaling van een loon. De ontvangen vergoeding bij een overeenkomst sui generis betreft
louter een tussenkomst in de onkosten van de voetballer. De grens tussen “loon” en
“onkostenvergoeding” is vaak een onderwerp van discussie. Het onderscheid is wel
belangrijk. Voetballers die namelijk werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst
worden aangegeven bij de RSZ (Bellemans, 2013).

Voetballers die een arbeidsovereenkomst afsluiten vallen onder de
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Voetballers die echter een bepaald
minimumloon ontvangen, vallen bijkomend onder de wet betaalde sportbeoefenaars van
24 februari 1978. De wet “betaalde sportbeoefenaars” is een bijzondere wet (lex
specialis). Dit wil zeggen dat de bepalingen van de wet “betaalde sportbeoefenaars”
voorrang hebben op de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 indien deze hiervan
afwijken. Het KB van 21 mei 2013 beslist dat het minimumloon voor de periode van 1 juli
2013 tot en met 30 juni 2014, 9 208 euro bedraagt (Bellemans, 2013). Onder
minimumloon wordt hier verstaan de som van het brutoloon, de wedstrijdpremies en de
voordelen allerlei aard. Het vakantiegeld en de werkgeversbijdragen voor de
groepsverzekering worden hier niet meegerekend. Belangrijk om te weten is dat het hier
bedoeld minimumloon enkel bepaalt onder welke wetgeving de sportbeoefenaar valt. Het
mag niet worden verward met het gewaarborgd minimuminkomen van betaalde
sportbeoefenaars. Het gewaarborgd minimuminkomen is het dubbele van het
grensbedrag van 9 208 euro voor de voltijdse of daar mee gelijkgestelde
sportbeoefenaar. Voor buitenlandse (Niet-EU) betaalde sportbeoefenaars is dit zelfs het
achtvoudige (KB, 2003).

Voetballers kunnen vanaf hun 16 jaar een arbeidsovereenkomst afsluiten. Tot aan hun
18de verjaardag mogen ze niet meer dan 80 uur per maand arbeid verrichten. De
collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van
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de betaalde voetballer bepaalt dat de contracten van bepaalde duur voor maximum 5 en
minimum 1 seizoen worden afgesloten (Nationaal paritair comité voor de sport [NPCS],
2012). De wet “betaalde sportbeoefenaars” voorziet echter contracten van bepaalde en
onbepaalde duur. Omdat deze wet dwingend van aard is, heeft ze voorrang op de
toepassingen van de CAO. Juridisch gezien kan een voetbalcontract dus van onbepaalde
duur zijn. Verder heeft de club op basis van de CAO de mogelijkheid om een eenzijdige
optieclausule op te nemen in het contract. Hiermee kan de club eenzijdig het contract
verlengen. De duur van het contract mag met inbegrip van de optie nooit langer zijn dan
5 jaar. Deze clausule is verbonden aan een aantal voorwaarden. De discussie over de
rechtsgeldigheid van dit optiebeding is nog niet definitief beslecht (Dedecker, 2009).

3.3 DE OPZEGGINGSVERGOEDINGEN
Wat is een voetballer waard? Een mogelijk antwoord is dat zijn waarde gelijk is aan zijn
opzeggingsvergoeding. Dit is ook de meest juridische waarde. De FIFA regelt deze
materie in haar “Regulations on the Status and Transfer of Players” (FIFA, 2012). Een
club of voetballer kan het contract met of zonder gegronde reden verbreken. Wanneer dit
met gegronde reden is, is artikel 14 van de FIFA bepalingen van toepassing. De
contractbreuk heeft dan geen financiële en sportieve gevolgen. Wanneer er geen
gegronde reden is, is artikel 17 van toepassing. Artikel 17 bepaalt de betaling van een
financiële compensatie. Ook sportieve sancties kunnen aan de club of voetballer worden
opgelegd. Sportieve sancties volgen enkel wanneer de contractbreuk tijdens de
beschermde periode plaatsvindt. De duur van de beschermde periode hangt af van de
leeftijd van de voetballer bij het tekenen van het contract. Is de voetballer jonger dan 28
jaar, dan bedraagt de beschermde periode 3 jaar. Is deze 28 jaar of ouder, dan bedraagt
de beschermde periode 2 jaar. Voor de speler is de uitsluiting van officiële matchen
gedurende een bepaalde tijd een sportieve sanctie. Voor de club is de sportieve sanctie
een inkomend transferverbod voor een bepaalde tijd (FIFA, 2012).

Wat is nu een gegronde reden? Een gegronde reden is een ernstige tekortkoming die een
samenwerking onmogelijk maakt (Dedecker, 2009). Het is vaak een feitenkwestie die
wordt beslecht voor een sporttribunaal of arbeidsrechtbank (Dedecker, 2009). Ook de
hoogte van de opzeggingsvergoedingen resulteren vaak in een juridisch getwist. Artikel
17 van de FIFA bepalingen laat hier namelijk veel ruimte voor interpretatie toe. Artikel 17
zegt dat de opzeggingsvergoeding rekening moet houden met (FIFA, 2012):
•

het recht van het land in kwestie;

•

de specificiteit van de sport;
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•

andere objectieve criteria.

Enkel de “andere objectieve” criteria verduidelijkt artikel 17 verder. Deze criteria houden
rekening met (FIFA, 2012):
•

de beschermde periode;

•

de resterende duur van het contract;

•

de lonen en voordelen;

•

de gemaakte kosten die worden afgeschreven over de duur van het contract
(betaalde transfervergoeding).

De ruimte voor interpretatie blijkt onder andere uit de verschillende uitspraken gedaan
door het “Court of Arbitration for Sport” (CAS). Het CAS is een onafhankelijk
internationaal sporttribunaal. Met akkoord van alle partijen beslecht een internationaal
panel arbiters de sportieve twisten. Het CAS is in het leven geroepen om sportieve
geschillen vlotter af te handelen. Met de ondertekening van de “New York Conventie”
erkent de Belgische wetgever de internationale arbitrage uitspraken (CAS, s.d.). Niets
belet een betrokken partij echter om zijn zaak te pleiten voor een nationale rechtbank
(CAS, s.d.). Dat laatste punt is in het bondsreglement van de Koninklijke Belgische
Voetbalbond (KBVB) niet zo duidelijk. Artikel 1107 van het reglement (KBVB, 2013) zegt
namelijk dat clubs verplicht zijn zich aan de arbitrage te onderwerpen. Enkel spelers
mogen hun geschil voorleggen aan rechtbanken van het gemeen recht. Of dit indruist
tegen de vrijheid van arbitrage is een juridische discussie. In deze discussie zijn sommige
van mening dat het aanvaarden van de clubs van het bondsreglement, automatisch het
aanvaarden van de arbitrage inhoudt.

Een zaak beslecht door het CAS met betrekking tot opzeggingsvergoedingen is de zaak
Webster. De hierna gebruikte bron is “Federatie van Betaald voetbal Organisaties” (FBO)
(2008). In 2006 verbreekt Webster, voetballer bij Hearts, eenzijdig zijn contract om bij
Wigan Athletic te gaan spelen. De “FIFA Dispute Resolution Chamber” (DRC) stelt de
opzeggingsvergoeding vast op £ 625 000. Tegen deze vergoeding wordt beroep
aangetekend bij het CAS. Voor de bepaling van de opzeggingsvergoeding is het CAS van
oordeel dat met het recht van het land in kwestie geen rekening moet worden gehouden.
In de arbeidsovereenkomst is namelijk geen expliciete rechtskeuze opgenomen. Het CAS
oordeelt in deze zaak dus enkel op basis van de FIFA bepalingen in artikel 17. De
“specificiteit van de sport” is volgens het CAS het evenwicht zoeken tussen de
contractuele stabiliteit en het vrij verkeer van spelers. Verder heeft de “beschermde
periode” geen invloed aangezien deze hier al verstreken is. Ook met de eerder betaalde
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transfervergoeding van Hearts moet geen rekening worden gehouden. De verbroken
arbeidsovereenkomst is namelijk een verlengde arbeidsovereenkomst. Hierdoor is de
transfervergoeding al afgeschreven over de duur van het oorspronkelijk contract. Aan de
criteria die Hearts aanhaalt om de opzeggingsvergoeding te bepalen, wordt ook geen
gehoor gegeven. Hearts stelt namelijk dat de marktwaarde, de opleidingskosten en de
waarde van het nieuwe contract ook een rol moeten spelen. CAS concludeert in deze
zaak dat enkel de restwaarde van £ 150 000 moet worden betaald. De restwaarde is het
loon tot het verstrijken van het contract. Ondanks de voornemens van het CAS om
dezelfde criteria te handhaven, blijkt dit niet uit andere uitspraken van het CAS. In de
zaak tussen FC Lokeren en Ali Bouabe wordt onder andere wel rekening gehouden met
de waarde van zijn nieuw contract. De opzeggingsvergoeding ligt hier dan ook hoger dan
de restwaarde van het contract (FBO, 2008).

In België regelt de wet betaalde sportbeoefenaars de hoogte van de
opzeggingsvergoedingen. Belangrijk om te weten is dat deze wet enkel voorziet in een
opzeggingsvergoeding en niet in een opzeggingstermijn (Dedecker, 2009). Deze wet is
dwingend van aard en heeft dus voorrang op de FIFA reglementen. In België is de
opzeggingsvergoeding voor contracten van onbepaalde duur vastgelegd in het KB van 13
juli 2004 (Dedecker, 2009). De hoogte van de opzeggingsvergoeding hangt af van het
jaarloon en het tijdstip wanneer de overeenkomst wordt verbroken. Een verbreking
tijdens de eerste twee jaar na aanvang van het contract kan de opzeggingsvergoeding
hoger doen uitvallen. De geïndexeerde bedragen per 1 december 2012 bedragen:

Jaarloon (EUR)

Eerste twee jaar

Vanaf het derde jaar

< 18 414,21

4,5 maand

3 maand

> 18 414,21 < 30 025,82

6 maand

3 maand

> 30 025,82 < 40 034,43

6 maand

6 maand

> 40 034,43 < 120 103,32

12 maand

12 maand

> 120 103,32

18 maand

18 maand

Tabel 1. Opzeggingsvergoeding overeenkomsten onbepaalde duur betaalde sportbeoefenaars. Opgehaald van
http://www.socialeye.be .

Voor contracten van bepaalde duur bedraagt de opzeggingsvergoeding het verschuldigd
loon tot het verstrijken van de termijn. De vergoeding mag niet meer bedragen dan het
dubbele verschuldigd bij contracten van onbepaalde duur (Dedecker, 2009). Het
maximum is dus 36 maanden loon (18 maand x 2) (Dedecker, 2009).
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Bovenstaande opzeggingsvergoedingen zijn een stuk hoger dan deze bepaald in de
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. De opzeggingsvergoedingen volgens de
arbeidsovereenkomstenwet bedragen minimum 3 maand en maximum 12 maand loon
(Dedecker, 2009). Dedecker (2009) zegt hierover:

De hogere opzeggingsvergoedingen van de wet betaalde sportbeoefenaars zijn het
resultaat van een sterk staaltje politieke lobbying door machtige clubs en
federaties. Na het Bosman-arrest konden sportverenigingen geen vergoeding
meer vragen voor een transfer na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Indien de sportbeoefenaar nu ook nog zelf zijn arbeidsovereenkomst kon
beëindigen, mits betaling van een vergoeding van 3 tot 12 maanden, vreesden de
sportverenigingen een financiële catastrofe (p. 29).

Naast de hoge opzeggingsvergoedingen, kan ook de verlaging van de leeftijd om een
contract te ondertekenen (16 jaar), de lange contractduur (maximum 5 jaar), de
eenzijdige optieclausule en de lage loongrens van de wet “betaalde sportbeoefenaars”
(9 208,00 euro) ergens gezien worden als een tegemoetkoming aan de clubs na het
arrest Bosman. Clubs kunnen spelers zo langer aan zich binden. Toch zal het vaak
voorvallen dat de marktprijs van een voetballer hoger is dan de mogelijke
opzeggingsvergoeding. Waarom worden contracten dan niet vaker verbroken? Allereerst
is er het gevaar van de sportieve sancties. Verder zit er weinig lijn in de uitspraken van
het CAS. Voetballers weten niet aan welke opzeggingsvergoeding ze zich mogen
verwachten. In België hebben de clubs ook nog een gentleman’ s agreement aangegaan.
Dat stel dat de clubs geen spelers zullen aanwerven die gebruiken maken van de wet
“betaalde sportbeoefenaars”. De wet “betaalde sportbeoefenaars” is een ook doorn in het
oog van de FIFA. De FIFA wil namelijk vermijden dat spelers exact kunnen uitrekenen
wat hun schadevergoeding bedraagt. Als de speler exact kan berekenen wat zijn opzeg
bedraagt, gaat hij hier eventueel sneller gebruik van maken.

Een belangrijke aanvulling hierbij zijn artikel 913 en 941 van het bondsreglement (KBVB,
2013). Daarin staat dat de speler aan een nieuwe club wordt toegewezen voor het
lopende seizoen bij eenzijdige ontbinding door de club of door de speler wegens
gegronde reden. De speler is dan speelgerechtigd voor alle wedstrijden indien de
aansluiting uiterlijk 15 maart plaatsvindt. Hieruit blijkt dat indien de speler zijn contract
zonder gegronde reden ontbindt, hij niet meer mag aantreden tijdens het lopende
seizoen.
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3.4 DE VERZEKERING
De club kan haar kapitaal, de waarde van haar spelers verzekeren. Ook een speler kan
bij arbeidsongeschiktheid individueel een kapitaal waarborgen bovenop de wettelijke
tegemoetkomingen. De waarde van een speler kan dus ook vanuit het standpunt van de
verzekering worden bekeken. Hierna volgt een beknopte samenvatting van zowel de
verplichte als individuele verzekeringen.

3.4.1 DE CLUB
De CAO van betaalde voetballers verplicht de clubs een arbeidsongevallenverzekering
aan te gaan voor haar spelers (NPCS, 2012). De premies die de clubs betalen, worden
berekend op basis van een percentage van een forfaitair basisloon. Dit forfaitair basisloon
is voor de periode 2012 vastgelegd op 18 425,73 euro (voor 2013 is dit bedrag tot op
vandaag (1/07/2013) nog niet bekend). De premies zijn daardoor vrij laag in verhouding
tot het reëel jaarloon van de voetballer. Hiertegenover staat wel een wachttijd van 6
maand en een hogere premievoet dan bij standaard arbeidsongevallenverzekeringen. Dit
heeft te maken met de kleine markt van verzekeraars van betaalde voetballers en de
vele risico’s die ze lopen. De eerste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid worden
volledig gefinancierd door de club. De eerste maand hiervan betaalt de club het
gewaarborgd loon (NPCS, 2012). Dit is het contractueel vast loon en het variabel loon.
Vanaf de tweede tot en met de zesde maand is dit enkel het contractueel vast loon. Ook
in de zevende tot en met de twaalfde maand betaalt de club nog een bijdrage. Bovenop
de tussenkomst van de verzekeraar betaalt de club een aanvullende vergoeding zodat
het contractueel vast loon wordt bereikt. De aanvullende vergoeding mag maximaal
1 500,00 euro per maand bedragen (NPCS, 2012). De collectieve arbeidsovereenkomst
(NPCS, 2012) verplicht de clubs ook om tussen te komen bij een privé ongeval of ziekte.
De eerste maand betaalt de club het gewaarborgd loon uit. De tweede maand enkel een
aanvullende vergoeding bovenop de wettelijke tussenkomst van het ziekenfonds om het
contractueel vast loon te bereiken. De club kan de maanden waarin ze tussenkomt in het
loon bij arbeidsongeval, privé ongeval en ziekte laten verzekeren. In de praktijk komt zo
een verzekering niet vaak voor. De clubs zullen eerder de tussenkomsten budgetteren.
Waar de clubs vaak geen rekening mee houden is dat de afwezige speler eventueel
vervangen moet worden. Het niet verzekerd loon kan hier dus niet voor gebruikt worden.

De club kan haar kapitaal aan spelers ook verzekeren. Voor het bepalen van het kapitaal
en de premies wordt rekening gehouden met het contract, leeftijd, positie, medisch
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verleden en zo verder. Ook de transferwaarde kan verzekerd worden. Stel dat twee clubs
een overgang en transferbedrag overeenkomen tijdens het seizoen. De transfer zelf volgt
in de wettelijke transferperiode. Een specifieke (op maat) verzekeringspolis kan het risico
dekken dat de transfer niet doorgaat in geval van overlijden of definitieve
werkonbekwaamheid van de getransfereerde speler. Het verzekerd kapitaal wordt dan
aan de club (verzekeringnemer) uitbetaald.

3.4.2 DE SPELER
Hierboven is te lezen dat clubs een lage premie voor arbeidsongevallen betalen. Lage
premies betekenen echter wel lagere tussenkomsten door de verzekeraar. Ook de
tussenkomst van het ziekenfonds bij privé ongeval of ziekte is beperkt. Logisch ook,
aangezien de sociale zekerheidsbijdragen berekend worden op een forfaitair bedrag van
maximum 2 064,81 euro per maand (Planckaert, 2012). Indien het brutoloon lager is,
dan worden de sociale bijdragen berekend op het reële loon. Zowel de tussenkomst van
de arbeidsongevallenverzekering als van het ziekenfonds bedraagt per dag ongeveer 50
euro. Dit is het forfaitair basisloon (supra 3.4.1) van 18 425,73 euro gedeeld door 365
dagen.

Eenmaal de voetballer op de arbeidsongevallenverzekering en het ziekenfonds terugvalt,
ontvangt hij een tegemoetkoming van slechts het gewaarborgd minimuminkomen. De
speler (of de club voor de speler -> voordeel alle aard) zal dit mogelijk inkomstenverlies
of overlijden meestal nog persoonlijk dekken. Hierdoor verwerft hij (of zijn
nabestaanden) bijkomende financiële zekerheid in zijn al vrij korte carrière. Er kunnen
zich twee soorten situaties voordoen. Een eerste situatie is deze van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid. De speler kan in dit geval een dagvergoeding verzekeren. Dit
dagloon wordt op basis van zijn contractueel maandloon gedeeld door 30 dagen
berekend. De meeste verzekeraars zullen echter maar een percentage van dit dagloon
dekken. Hiermee willen ze de speler aanzetten om zo snel mogelijk te revalideren. De
verzekerde bedragen en te betalen premies worden jaarlijks herbekeken.

Is de speler blijvend arbeidsongeschikt, wordt het verzekerd kapitaal gestort. Het
verzekerd kapitaal zal, net zoals bij de clubs, afhangen van het contract, de leeftijd, het
medisch verleden en zo verder. Bij de uitkering van het kapitaal zijn er twee
mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is dat de speler verzekerd is naar rata van de
invaliditeitsgraad. Afhankelijk van wat de speler heeft opgelopen, krijgt hij een
percentage van het kapitaal uitgekeerd. Een tweede mogelijkheid is dat de speler een
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verzekering “loss of license” heeft afgesloten. Hierbij wordt 100 % van het verzekerd
kapitaal uitgekeerd indien de speler nooit meer professioneel kan voetballen. Of de speler
na zijn voetbalcarrière nog een andere job uitoefent, speelt hier geen rol.

Bij het verzekeren, is het belangrijk dat de realiteit niet uit het oog wordt verloren.
Verzekeren is nog altijd een schadeloosstelling. Het kan nooit de bedoeling zijn om extra
geld te verdienen en om alles te verzekeren. Bolgar (s.d.) verwoordt het mooi: ““A club
can’t get compensation for not getting a star’s scoring goals,” Mr. Caddick says. That’s
the strongest lesson for business: the tendency in business to believe that insurance is
the answer for many ills” (p. 1). Hierbij kan ook het nut van het verzekeren van
ledematen in vraag worden gesteld. Wat is Fernando Alonso met verzekerde duimen als
hij zijn ogen verliest en ook niet meer kan racen? Het is aan te raden een
verzekeringspolis af te sluiten dat rekening houdt met de uitgeoefende sportactiviteit. Bij
overlijden of blijvende werkonbekwaamheid wordt dan een kapitaal uitgekeerd. Een type
verzekering dat Alonso ook zeker heeft afgesloten. Het verzekeren van zijn duimen was
niet meer dan een mooie publicitaire stunt van verzekeraar Santander. Laat die
verzekeraar nu net ook sponsor zijn van Ferrari.

3.5 DE TRANSFERVERGOEDING

3.5.1 TOEPASSING
De toepassing van de transfervergoeding is op Vlaams niveau geregeld in het “decreet
van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele
sportbeoefenaar” (Decr. Vl., 1996). Het decreet verstaat onder “niet-professionele
sportbeoefenaar” de sportbeoefenaar die geen arbeidsovereenkomst heeft aangegaan in
het kader van de wet van 24 februari 1978. Met andere woorden de “niet-betaalde
sportbeoefenaar”. Het decreet bepaalt dat de niet-professionele sportbeoefenaar de
overeenkomst met de club jaarlijks kan beëindigen. Daarnaast bepaalt het decreet dat
een vergoeding gekoppeld aan een eventuele overgang naar een andere club verboden
is. In de categorie van “niet-professionele sportbeoefenaars” kan er dus jaarlijks worden
overgegaan zonder betaling van een vergoeding.

Bij de Franse gemeenschap is zoiets gelijkaardig geregeld in het “decreet van 8
december 2006 houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse
Gemeenschap (1)” (Decr. Fr., 2006). “Ook in de Franse Gemeenschap mag geen
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overgangspremie / transfersom gevraagd worden, maar een opleidingsvergoeding is wel
toegelaten” (Eeman, 2011, p. 36). “Waalse clubs kunnen dus gratis spelers weghalen in
Vlaanderen, maar vragen zelf wel een vergoeding bij een overgang van een speler in de
andere richting” (Eeman, 2011, p. 36).

3.5.2 DE ZAAK BOSMAN
De zaak Bosman was een belangrijk keerpunt betreffende de transfervergoedingen.
Hieronder volgt een samenvatting uit het arrest van 15 december 1995 uitgesproken
door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ, 1995). Aangezien het een uitspraak
is van een Europees Hof is het bereik van het arrest de Europese Unie.
In de periode voor het arrest Bosman bepaalde de UEFA dat een speler die einde contract
was, een nieuw contract mocht sluiten met de club naar zijn keuze. De nieuwe club
moest wel aan de oude club een promotie- of opleidingsvergoeding betalen. Op nationaal
vlak mochten de clubs kiezen hoe ze dit toepasten. Als een speler in België einde
contract kwam, moest de club hem voor 26 april een nieuw contract aanbieden. Ging de
speler daar niet op in, dan werd hij op de lijst “verplichte transfers” geplaatst. Tijdens de
maand mei mocht de speler zonder toestemming van de oude club naar een nieuwe club
overgaan. Deze nieuwe club moest dan wel een opleidingsvergoeding betalen aan de
oude. De vergoeding werd berekend door het bruto jaarinkomen te vermenigvuldigen
met een coëfficiënt. Deze coëfficiënt varieerde tussen 14 en 2 naargelang de leeftijd van
de speler. Op 1 juni begon de periode van de “vrije transfers”. Deze transfers vonden
plaats met de toestemming van beide clubs en de speler. Die toestemming had onder
meer betrekking op het bedrag van de transfervergoeding. Wanneer er geen transfer
plaatsvond, dan moest de club de speler een nieuw contract voor 1 seizoen aanbieden.
Het contract moest dezelfde voorwaarden bevatten als het contract dat voor 26 april
werd aangeboden. Aanvaardde de speler dit contract niet, dan had de club het recht de
speler vóór 1 augustus te schorsen.
Op 21 april 1990 weigerde Jean-Marc Bosman een nieuw contract te ondertekenen bij
Club Luik. De opleidingsvergoeding van 11 743,00 Belgische frank (coëfficiënt maal
leeftijd) tijdens de verplichte transferperiode was niemand bereid te betalen. Tijdens de
vrije transferperiode deed de Franse Club Duinkerken een bod, maar de Belgische
voetbalbond twijfelde aan de solvabiliteit van Duinkerken. Tegen de regels van de UEFA
in bezorgde de Belgische voetbalbond niet het vereiste transfercertificaat aan de Franse
voetbalbond. Bovendien werd Bosman op 31 juli geschorst door Club Luik. Tegen de
misgelopen transfer en schorsing spande Bosman verschillende procedures aan. De
verschillende procedures mondden uit in twee prejudiciële vragen die aan het Hof van
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Justitie van de Europese Unie werden voorgelegd. De eerste vraag die werd gesteld, was
of dat de vergoeding die moest betaald worden bij overgang naar een nieuwe club bij
einde contract, in strijd was met het vrije verkeer van werknemers tussen de lidstaten
van de Europese Gemeenschap (Van Staveren, 2007). De tweede vraag was of de “3+2
regel” ook in strijd was met het vrij verkeer. Deze regeling bepaalt dat er niet meer dan
3 buitenlanders per wedstrijd worden opgesteld. Naast deze 3 mogen er echter
bijkomend 2 buitenlandse spelers worden opgesteld die al langere tijd in het betrokken
land voetballen (Van Staveren, 2007). Beiden vragen werden door het Hof van Justitie
als strijdig gezien met het vrij verkeer van werknemers. Dit heeft als gevolg dat alle
spelers, spelend in de Europese Unie, vrij zijn einde contract. Ook mag een Europese
club sindsdien een onbeperkt aantal buitenlandse spelers opstellen. Onder buitenlandse
spelers worden de spelers verstaan met een nationaliteit uit een land van de Europese
Unie. Er mag dus wel een beperking zijn van niet-Europese spelers.
Wat zijn nu de gevolgen van het Bosman Arrest (Dejonghe, 2005)? De spelers staan in
een betere onderhandelingspositie. De betere vrije spelers kunnen hoge salariseisen
stellen die alleen de grotere clubs kunnen betalen. De kleinere clubs moeten hierdoor
hun betere spelers gratis laten vertrekken. Door het verlies van deze transferinkomsten
kunnen de kleinere clubs de vertrokken spelers niet evenwaardig vervangen. Voor het
Bosman tijdperk was het ook zo dat de spelers voor de kleinere clubs vaak een
bankgarantie waren. Deze garantie waren ze door “Bosman” kwijt. Ook de kleine
voetbalmarkt in België is slachtoffer van het arrest Bosman. België is daarnaast ook nog
eens financieel aantrekkelijk voor buitenlandse voetballers vanwege de beperkte
minimumlonen tegenover andere landen. Dit in combinatie met de afschaffing van de
“3+2 regel” maakt dat veel minder getalenteerde buitenlandse spelers bij ons komen
voetballen wat het niveau van de competitie niet ten goede komt.

3.5.3 DE TRANSFERWAARDE
Bij de zoektocht naar een speler wordt de club geholpen door databases en
softwareprogramma’s. Deze helpen de clubs de juiste speler voor de nodige positie te
vinden. Voorbeelden hiervan zijn http://www.soccerassociation.com/ en
http://www.scisports.net/ . De prijs die voor deze speler wordt betaald, hangt af van
heel wat factoren. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de verandering van trainer
(hij heeft zijn eigen voorkeur), de eerdere prestaties, leeftijd (waarbij 23 jaar een
keerpunt is) en scorend vermogen hierbij een rol spelen (Dejonghe, 2007). Tijdens de
interviews kwamen ook nog volgende aspecten aan bod:
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•

Opbod tussen meerdere clubs. Hierbij is het ook van belang welke clubs het zijn
en uit welk land ze komen.

•

De eer van de voorzitter en de club.

•

Soms worden transfers kunstmatig opgeblazen om geld wit te wassen.

•

De media aandacht voor de speler (merchandising).

•

De schaarste op de markt voor een welbepaalde positie (vraag en aanbod).

•

Het verwachtingspatroon om de speler aan een meerwaarde door te verkopen.

•

De positie van een speler. Een keeper heeft een langere voetbalcarrière.

•

Het tijdstip wanneer het huidige contract van de speler afloopt. Hoe dichter bij het
einde van zijn contract, hoe goedkoper de speler wordt. Als de geïnteresseerde
club wat langer wacht, kan de speler vrij vertrekken.

•

De andere contractuele voorwaarden. De geïnteresseerde club moet niet enkel het
transferbedrag in rekening brengen, maar ook de voorwaarden van de speler.

•

Het tijdstip in de transferperiode en financiële nood van de verkopende club. Hoe
dichter bij het einde van de transferperiode, hoe meer de verkopende club onder
druk komt te staan.

•

De ploeg van oorsprong. Een aanvaller van Manchester City zal meer waard zijn
dan een aanvaller van Anderlecht ook al hebben ze dezelfde spelerskwaliteiten.

Bovenstaande lijst is zeker niet volledig, maar toont ergens aan dat op de waarde van
een speler geen juiste formule te plakken valt. De meest gehoorde conclusie is dat de
waarde van een voetballer vrij subjectief is. Veel in de voetbalwereld draait rond emotie.
Voetbalmakelaar Walter Mortelmans verwoordt het als volgt:
“Il n’existe pas de catalogue de la valeur des joueurs de football. Comparons avec une
peinture sur le marché de l’art. Que vaut un tableau? La valeur est plus émotionelle que
réelle. Et les joueurs sont des pieces uniques” (Mortelmans, 2012).

3.5.4 DE TRANSFERREGELS
Zoals al eerder aangehaald, behandelt deze masterproef enkel de voetballers die vallen
onder de wet “betaalde sportbeoefenaars”. Alle transferregels uitwerken van deze
voetballers neemt een aparte masterproef in beslag. Daarom worden hieronder enkel de
belangrijkste aangehaald uit het bondsreglement van de KBVB (2013):
•

Het bondsreglement maakt voor nationale transfers het onderscheid tussen de
gewone en administratieve transfer. De administratieve transfer komt zonder het

34

akkoord van de oude club tot stand door tussenkomst van de bond of van
rechtswege.
•

Bij problemen met de clublicentie kan een transferverbod worden opgelegd.

•

Van 1 juni (15 juni voor internationale transfers) tot en met 30 juni kunnen de
clubs al spelers aanwerven. De speler mag in die periode blijven spelen voor zijn
oude club. De effectieve transfer gebeurt op 1 juli. Van 1 juli tot en met 31
augustus en van 1 januari tot en met 31 januari mogen er transfers plaatsvinden.

•

Het voeren van transferonderhandelingen mag niet gebeuren zonder schriftelijk
akkoord van de club-werkgever. Tijdens de laatste 6 maand van het contract
volstaat het om de club-werkgever schriftelijk te verwittigen.

•

Bij het tijdelijk ter beschikking stellen van een speler aan een club kan een
overeenkomst worden afgesloten die de deelname van de speler in onderlinge
duels verbiedt.

•

Wanneer een speler twee transferformulieren binnen eenzelfde transferperiode
ondertekent, krijgt hij zowel een financiële als sportieve sanctie. De sportieve
sanctie is een speelverbod van minimum 3 en maximum 6 maand. Ook de oude
club wordt financieel beboet.

•

Een speler moet minstens 18 jaar oud zijn voor een internationale transfer. Hierop
zijn drie uitzonderingen. De reglementen laten een internationale transfer onder
18 jaar toe wanneer de ouders zich in het land van de club vestigen om redenen
vreemd aan het voetbal. Een tweede uitzondering voor spelers tussen 16 en 18
jaar is dat wanneer de transfer plaatsvindt binnen de Europese Unie (EU) of de
Europese Economische Ruimte (EER). Een derde uitzondering is dat wanneer de
afstand tussen de club en de woonplaats maximum 100 kilometer bedraagt.
Bovendien moet de speler bij zijn ouders blijven inwonen.

•

Voor de betaalde sportbeoefenaar die door een club van het Betaald voetbal (1e
en 2e nationale afdeling) wordt aangeworven, geldt een wachttijd van 1
kalenderdag. Na deze wachttijd mag de speler deelnemen aan officiële
wedstrijden.

3.5.5 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING
In hoofdstuk één van deze masterproef is het begrip “intellectueel kapitaal” aan bod
gekomen. In hoofdstuk twee is de boekhoudkundige verwerking hiervan besproken. De
conclusie van hoofdstuk twee is dat intellectueel kapitaal nauwelijks boekhoudkundig
wordt gewaardeerd. De transfervergoedingen in het voetbal zijn hier een uitzondering op.
De spelers vormen een kapitaal voor de club. Hun talenten en capaciteiten dragen bij tot
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de successen van de voetbalclub. Boekhoudkundig wordt dit kapitaal uitgedrukt onder de
vorm van de betaalde transfervergoeding. Dit maakt “voetbalclubs uniek in het erkennen
van investeringen in human resources op de balans” (Rowbottom, 2002, p. 335). Voor
transfervrije spelers en intern opgeleide spelers is er geen vergoeding betaald. Deze
komen dan ook niet voor op de balans. Net zoals de andere IMVA bestaan er geen
standaardregels om de waarde van een voetballer te bepalen. Het activeren van deze
intern opgeleide en transfervrije spelers kan tot grote willekeur leiden.

In het bondsreglement is er niets terug te vinden over het boekhoudkundig verwerken
van transfervergoedingen. Artikel 402 van het bondsreglement (KBVB, 2013) zegt wel
dat alle clubs van de 1ste nationale afdeling moeten voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden van de Europese Licentie. De voorwaarden van de Europese
licentie staan uitgewerkt in de “UEFA club licensing and fair play regulations” (UEFA,
2012). Deze “regulations” eisen een specifieke boekhoudkundige behandeling van de
transfervergoedingen. Eerst en vooral geeft de UEFA de mogelijkheid om de
transfervergoeding te activeren als IMVA dan wel onmiddellijk ten laste van het resultaat
te nemen. Het al dan niet activeren hangt ook af van wat de nationale wetgeving toelaat.
Als de transfervergoeding wordt geactiveerd, dan eist de UEFA het volgende (UEFA,
2012):
•

De speler wordt afgeschreven over de duur van het contract.

•

Enkel directe kosten worden geactiveerd. UEFA licht wel niet toe wat ze hier onder
verstaat.

•

Er mag geen herwaardering plaatsvinden van de boekwaarde.

•

Het is niet toegestaan opleidingskosten van de eigen jeugd te activeren.

•

Jaarlijks moet gekeken worden of de reële waarde niet lager is dan de
boekwaarde. Indien dit het geval is moet de boekwaarde worden aangepast.

•

Wanneer de club in haar jaarrekening niet voldoet aan deze vereisten, dan moet
ze de UEFA bijkomende informatie bezorgen. De club moet de UEFA een
herwerkte balans en resultatenrekening bezorgen die voldoen aan de
bovenstaande eisen.

•

Als laatste eist de UEFA een “spelers-identificatie-tabel” van de spelers voor wie
een transfervergoeding is betaald. Deze tabel bevat:

o

de naam en geboortedatum;

o

de begin- en einddatum van het contract;

o
o

de af te schrijven transfervergoeding;
de gecumuleerde afschrijvingen;
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o

de afschrijvingen van het boekjaar;

o

de uitgeboekte (verkoop, einde contract, ontbinding contract,…) spelers;

o

de eventuele meer- of minwaarde op de uitgeboekte spelers.

De club moet de auditor deze tabel voorleggen. Deze tabel moet niet worden
opgenomen in de jaarverslagen en moet niet worden voorgelegd aan de
voetbalbond.

De UEFA blijft vrij vaag over de directe kosten die worden afgeschreven en over de
boekhoudkundige verwerking ervan. Daarom heeft de CBN (2010) een advies uitgebracht
om één en ander te verduidelijken. Eerst verduidelijkt de CBN waarom ze de
transfervergoeding als IMVA aanziet. Als de commissie kijkt naar de nationale wetgeving
verwijst ze naar artikel 95 van het KB tot uitvoering van het wetboek van
vennootschappen (2001). Artikel 95 verstaat onder IMVA onder andere de
“aanschaffingswaarde van het recht van de vennootschap om van derden
dienstverleningen van know-how te verkrijgen, wanneer die rechten door de
vennootschap ten bezwarende titel werden verworven.” De CBN meent dat de club van
de aangesloten speler (derde) het recht krijgt om dienstverlening te verkrijgen. Ook op
vlak van de BTW wetgeving wordt een transfer als een dienst aanzien. Op internationaal
vlak haalt de commissie haar inspiratie uit de definitie van IMVA volgens IAS 38 (supra
1.2.2). De commissie meent dat aan de definitie van immateriële activa is voldaan. Ze
zegt hierover (CBN, 2010):

Wat de identificatie en erkenning betreft van bepaalde vaardigheden van
personeel wordt er in IAS 38 op gewezen dat het onwaarschijnlijk is dat specifieke
technische talenten vallen onder de definitie van immateriële activa, tenzij ze
worden beschermd door juridisch afdwingbare rechten om ze te gebruiken en om
hieruit verwachte toekomstige economische voordelen te verkrijgen. Voor wat
betreft de transfercontracten van professionele sportlui is aan deze voorwaarde te
voldaan. Wat impliceert dat ook in het IAS / IFRS raamkader de geviseerde
rechten een immaterieel vast actief uitmaken (p. 3).

Als toekomstige economische voordelen ziet de commissie (CBN, 2010) de opbrengsten
uit de ticket- en abonnementenverkoop, inkomsten uit merchandise, de meerwaarde op
de speler en zo verder.

Voor de boekhoudkundige verwerking van de transfervergoeding verwijst de commissie
(CBN, 2010) naar artikel 35 en 37 van het KB tot uitvoering van het wetboek van
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vennootschappen (2001) (supra 2.2.2). De transfervergoeding wordt opgenomen aan
aanschaffingsprijs. De aanschaffingsprijs bevat naast de aankoopprijs ook de bijkomende
kosten. De bijkomende kost kan onder andere de eventueel betaalde
opleidingsvergoeding zijn. Verder bepaalt de commissie dat de aanschaffingsprijs wordt
afgeschreven over de overeengekomen contractduur.

Eerder in deze masterproef komt de “eenzijdige optieclausule” aan bod (supra 3.2). Voor
de berekening van de afschrijvingen zal hiermee geen rekening gehouden worden. De
commissie (CBN, 2010) schrijft hierover in haar advies dat “de bijkomende kost in geval
van een verlenging waartoe minstens drie maanden voor het einde van het contract
wordt besloten, een kost ten laste van de periode van verlenging betreft” (p. 5). Hiermee
bedoelt de commissie niet dat indien het contract in de laatste drie maand wordt
verlengd, wel mag worden overgegaan tot activatie van de bijkomende kost. Het is
namelijk zo dat de optie gelicht moet worden ten laatste op 31 maart van het seizoen
waarin het contract verstrijkt (NPCS, 2012). Het seizoen loopt tot en met 30 juni. De
meeste contracten verlopen dan ook per 30 juni. Aangezien ten laatste 31 maart de optie
gelicht moet worden, betekent dit ten laatste drie maand voor het einde van het
contract.

Een deel van de transferprijs kan ook variabel zijn. Dit deel is pas verschuldigd indien er
aan criteria wordt voldaan. Een voorbeeld hiervan is de kwalificatie voor een bepaald
tornooi. Indien dit ook toekomstige voordelen voor de club met zich meebrengt, mag de
variabele transferprijs afgeschreven worden. De afschrijving gebeurt over de resterende
duur van het contract. “Is de betaling van de bijkomende variabele vergoeding
anderszins gekoppeld aan eerder kortstondige voorwaarden zoals bijvoorbeeld het
winnen van één enkele wedstrijd, dan sluit de Commissie evenwel de mogelijkheid tot
onmiddellijke inresultaatname van deze bijkomende variabele vergoeding niet uit” (CBN,
2010, p. 5).

3.6 BESLUIT
Dat de waarde van een voetballer erg subjectief is, is gebleken uit de afname van de
interviews. De transferwaarde hangt van heel wat zaken af. Als er juridisch een waarde
op een voetballer moet worden geplakt, wordt er verwezen naar de
opzeggingsvergoeding. Over de hoogte van deze opzeggingsvergoeding heeft het CAS al
uiteenlopende uitspraken gedaan. Op Belgisch vlak is de hoogte van de
opzeggingsvergoeding perfect bepaalbaar. Maar hier bestaat op nationaal vlak een
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gentleman’s agreement tussen de clubs. Dit akkoord verhindert de speler die zijn
contract heeft opgezegd, nog te spelen voor een andere Belgische club. Ook het
verzekeren van de waarde van een speler is ergens subjectief te noemen. Het
vertrekpunt is hier het contract dat gebaseerd is op de waarde van de voetballer. Heel
belangrijk is hierbij om de realiteit niet uit het oog te verliezen. Als laatste punt in
voorgaand hoofdstuk is de boekhoudkundige verwerking van voetballers uitgewerkt. Het
activeren van de transferwaarde van de spelers geeft een correctere weergave van de
balans. Niet al het kapitaal aan spelers zijn echter opgenomen in de balans. De intern
opgeleide en transfervrije spelers komen niet voor onder de post IMVA van de balans.
Ook al vormen deze spelers vaak een groot deel van het kapitaal, het waarderen van
deze spelers zou tot willekeur kunnen leiden.
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4. CASE: DE BELGISCHE EERSTEKLASSEVOETBALCLUBS

4.1 DEELONDERZOEKSVRAAG
Dit deel van de masterproef tracht te achterhalen of er een relatie bestaat tussen het
investeren in IMVA en het eindklassement van de Belgische eersteklassevoetbalclubs. De
collectieve waarde van een spelerskapitaal voor een voetbalclub uit zich in het
klassement. Hoe beter de spelers samen presteren, hoe meer inkomsten de club kan
genereren zoals:
•

de deelnamebonus aan het Europees voetbal;

•

het aantrekken van nieuwe sponsors;

•

het aantrekken van nieuwe supporters;

•

de betere spelers komen in belangstelling van topploegen en worden met een
grote meerwaarde verkocht;

•

hogere televisiegelden;

•

…

De onderzoeksvraag luidt dan ook: wat is de toegevoegde waarde van de investeringen
in kennis en capaciteiten? Toegepast op het Belgische eersteklassevoetbal.

4.2 METHODOLOGIE
Van de eersteklassers die actief waren in het seizoen 2011-2012 werden de
jaarrekeningen geraadpleegd op de site van de Nationale Bank (http://www.nbb.be/).
Van elke club waren er jaarrekeningen beschikbaar van minimum vier seizoenen.
Namelijk de seizoenen 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012. Enkel de clubs
die over al deze vier seizoenen actief waren in eerste klasse werden weerhouden.
Hierdoor bleven er nog twaalf clubs over: Club Brugge, Anderlecht, Gent, Cercle Brugge,
Beerschot, Kortrijk, Genk, Mechelen, Westerlo, Lokeren, Standard en Zulte Waregem. Uit
deze jaarrekeningen werd het geïnvesteerde bedrag in IMVA gehaald. Deze investeringen
in IMVA zijn terug te vinden in de toelichting van “de staat van de IMVA” onder de
rubriek “aanschaffingen tijdens het boekjaar”.
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De klassementen werden afgehaald van de officiële site van de Jupiler Pro League
http://sport.be.msn.com/jupilerproleague/ . In dit onderzoek werd er rekening gehouden
met de klassementen van vóór de play-offs. Hiervoor zijn twee redenen. Het systeem
van play-offs is een betwistbare formule doordat in play-off 1 (ploegen 1 tot en met 6
van het klassement) de punten gehalveerd worden. Hierdoor kan het klassement er na
de play-offs helemaal anders uitzien. Een tweede reden is dat voor play-off twee
(ploegen 7 tot en met 14) de ploegen in twee groepen worden onderverdeeld en iedereen
van nul punten start. Hier is het zelf niet mogelijk om een nieuw klassement op te maken
want niet iedereen speelt tegen elkaar. Verder is het ook nog belangrijk te weten dat het
klassement van het seizoen 2008-2009 nog 18 ploegen bevat. Met de invoering van de
play-offs vanaf het seizoen 2009-2010 is dat nog maar 16 ploegen. Hier komt dan nog
bij dat in het seizoen 2009-2010, Moeskroen failliet werd verklaard. Hierdoor eindigde de
competitie met 15 ploegen.

De gegevens van de IMVA en de klassementen werden ingegeven in het statistisch
programma SPSS. Er is geen sprake van statistiek aangezien de volledige populatie
wordt besproken. Het programma SPSS werd enkel gebruikt om de gegevens te
presenteren. De gegevens werden ook per ploeg voorgesteld om een beter overzicht te
bewaren.

De uitkomst van de gegevens is een x-y as. Op de Y-as staat de afhankelijke variabele
“het klassement”. Op de x-as staat de onafhankelijke variabele “de investering in IMVA”.
Daarnaast worden de gegevens op de x-as ook voorgesteld als percentage van het totaal
geïnvesteerde bedrag in dat bepaald seizoen door alle clubs. Deze voorstelling heeft als
voordeel dat er ook een link is met de andere clubs in dat bepaald seizoen.

4.3 BEPERKINGEN
De grootste beperking is de kleine voetbalmarkt in België. Heel weinig clubs betalen
effectief een transfersom voor een speler. De kleinere clubs doen beroep op transfervrije
spelers en eigen jeugdspelers. Voor deze clubs is de relatie tussen de investeringen in
IMVA en het klassement moeilijk te onderzoeken. Een tweede beperking van deze
masterproef ontstond bij de gegevensverzameling. De meeste voetbalclubs laten hun
boekjaar samenvallen met het einde van het voetbalseizoen. Namelijk 30 juni. Voor de
clubs Anderlecht, Lokeren en Westerlo is dit niet het geval. Lokeren en Westerlo sluiten
af per 31 december. Anderlecht sloot voor de omvorming naar een NV af op 31
december. Sinds de omvorming sluit Anderlecht af op 30 juni. Omdat dit onderzoek de
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link maakt met het eindklassement op 30 juni zijn de cijfers van deze drie clubs
gebaseerd op de informatie van de website http://www.transfermarkt.de/ . Deze website
heeft internationaal een goede reputatie. Tijdens de interviews bleek wel dat deze site
zowel zijn voor- als tegenstanders had. Als de transferuitgaven op 30 juni volgens
http://www.transfermarkt.de/ worden vergeleken met de uitgaven bij de clubs met een
jaarrekening op 30 juni, dan komen er soms grote verschillen voor. De website is dus
zeker niet altijd op officiële cijfers gebaseerd. De cijfers van Zulte Waregem per 30 juni
2012 zijn ook op deze website gebaseerd. Deze jaarrekening is nog niet neergelegd bij
de nationale bank. Een derde beperking is dat de jaarrekeningen geen detail bevatten
van de investeringen in IMVA. Het kan dus best zijn dat de investeringen in IMVA niet
alleen spelers betreffen. Een voorbeeld hiervan is de software voor de spelersanalyse.
Een vierde beperking is dat het klassement vóór play-offs wordt genomen. Het
klassement na de play-offs kan er helemaal anders uitzien. De laatste beperking is dat
het klassement van het seizoen 2008-2009 nog 18 ploegen kende en daarna nog maar
16 ploegen. Dit kan een vertekend beeld geven.

Het was ook oorspronkelijk de bedoeling om het personeelsverloop bij het onderzoek op
te nemen. De gegevens zouden gehaald worden uit de sociale balans. Hiervoor zou
gekeken worden naar de voltijdse werknemers met contracten van bepaalde duur. De
opsplitsing tussen contracten van bepaald een onbepaalde duur komt echter alleen voor
in de sociale balansen volgens het volledig model. Hierdoor is deze informatie niet voor
alle clubs aanwezig.

4.4 DE RESULTATEN
De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage 8.3. Wat algemeen opvalt, is
dat de totale investeringen in de voetballers in het seizoen 2009-2010 een pak lager was
dan in de andere seizoenen. Voor het seizoen 2009-2010 was dit 17 270 579,00 euro.
Voor het seizoen 2008-2009 was dit nog 33 668 650,00 euro, 33 196 989,00 euro voor
het seizoen 2010-2011 en voor het seizoen 2011-2012, 40 150 216,00 euro. De
financiële crisis speelde hierin een rol. Onder andere sponsors en investeerders haakten
af. Ook is de voetbalmarkt in België sterk afhankelijk van de inkomsten uit transfers.
Eerst verkopen en dan kopen is in België meestal de regel, maar die verkopen bleven
door de crisis uit (Reunes & Geril, 2010). Enkel Standard en Lokeren investeerden in het
seizoen 2009-2010 meer dan in het seizoen 2008-2009. Bij Lokeren ging dit om een
verschil van slechts 25 000,00 euro. Bij Standard om ongeveer 4 500 000,00 euro. De
investeringen van Standard in het seizoen 2009-2010 bedroegen ook 37,31 % van het
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totaal geïnvesteerd bedrag door alle clubs. Waarschijnlijk had Standard nog een
spaarpotje over van de verkoop van Fellaini in de zomer van 2008. Het seizoen
2010-2011 was er bij de meeste clubs terug een positieve toename van de
investeringen.

Hieronder worden enkele interessante bevindingen toegelicht. Bij een groot deel van de
clubs is de investering in IMVA gering. Alle figuren in het detail bespreken zou geen extra
meerwaarde bieden aan deze masterproef.

CLUB BRUGGE

Figuur 6. Transferuitgaven Club Brugge uitgedrukt als percentage.

Figuur 7. Transferuitgaven Club Brugge.
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Club Brugge investeerde over de vier onderzochte seizoenen het meeste in spelers.
Namelijk 30 634 804,00 euro. Deze investeringen hebben niet geleid tot een eerste
plaats in het klassement. Club werd voor de seizoenen 2008-2009 tot en met 2011-2012
eens derde, tweede, vierde en nog eens tweede in de stand

GENT

Figuur 8. Transferuitgaven Gent uitgedrukt als percentage.

Figuur 9. Transferuitgaven Gent.
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Van de vijf grootste ploegen, namelijk Anderlecht, Club Brugge, Standard, Genk en Gent,
spendeerde Gent het minst budget aan spelers. Gent investeerde relatief minder, maar
werd toch mooi drie keer derde en één keer vierde (seizoen 2008-2009). Van deze vijf
ploegen investeerde Gent ook het meest constant. Namelijk 2 572 639,00 euro in
2008-2009, 2 272 650,00 euro in 2009-2010, 4 271 558,00 euro in 2010-2011 en
2 686 415,00 euro in 2011-2012.

BEERSCHOT

Figuur 10. Transferuitgaven Beerschot uitgedrukt als percentage.

Figuur 11. Transferuitgaven Beerschot.
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Na de grootste vijf clubs is het verrassend genoeg Beerschot die het meest aan transfers
uitgeeft. Verrassend genoeg omdat Beerschot in 2013 in vereffening gaat. Over de vier
jaar gaat het over een investering van 11 432 523,00 euro. Ondanks deze hoge
investeringen, kwam Beerschot niet verder dan een 10de plaats in het klassement.

STANDARD

Figuur 12. Transferuitgaven Standard uitgedrukt als percentage.

Figuur 13. Transferuitgaven Standard.
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Hoe meer Standard procentueel van het totale transferbudget innam, hoe slechter het
klassement. Namelijk een 2de plaats met 5,58 %, een 4de plaats met 14,1 %, een 6de
plaats met 32,1 % en een 8ste plaats met 37,31 %.

4.5 BESLUIT
Er is weinig tot geen relatie tussen het klassement en de investeringen in IMVA. Zeker in
België is de voetbalmarkt te klein om hierover een uitgebreide studie te maken. De
plaats in het klassement is natuurlijk afhankelijk van veel zaken. De juiste balans in de
groep, het langer aan zich binden van sleutelspelers, vrij van blessures blijven, constant
presteren, de sfeer in de groep, en zo verder. Al deze factoren spelen mee of een ploeg
al dan niet goed presteert. Ook renderen sommige spelers pas het volgend seizoen nadat
ze een aanpassingsperiode hebben ondergaan. Het kan eventueel nuttig zijn om
bijkomend onderzoek te leveren naar het personeelsverloop. Dit in combinatie met de
transferinkomsten en meer- of minderwaarden bij de verkoop van spelers. De
jaarrekeningen bevatten echter niet altijd genoeg detail hierrond. Ook is uit ondervinding
de voetbalwereld een vrij gesloten wereld waar moeilijk informatie te verkrijgen is. De
data voor bijkomend onderzoek zou van websites moeten komen. Deze zijn echter niet
altijd betrouwbaar.
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5. CASE: B-DOM

5.1 INLEIDING
B-DOM is een Frans dienstverleningsbedrijf gevestigd in Villeneuve D'Ascq. In 2006 is
B-DOM ontstaan uit Boulanger, een Frans multimedia- en elektronicabedrijf. B-DOM en
Boulanger maken op hun beurt uit van de groep High Tech Multicanal. Deze groep telt
ongeveer 10 000 medewerkers over gans Frankrijk en maakt deel uit van de Mulliez
holding (+/- 200 bedrijven waaronder Auchan en Decathlon; 450 000 medewerkers in de
wereld).

B-DOM biedt particulieren diensten aan met betrekking tot informatica en internet.
Hiervoor komen haar medewerkers bij de klanten thuis. Deze medewerkers bieden hun
hulp aan met de installatie, geven opleiding en staan de klant bij met professionele raad.
Vandaag telt B-DOM ongeveer 90 medewerkers en kan ze beroep doen op een 60 tal
onderaannemers.
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5.2 KERNCIJFERS

2011

Kerncijfers B-DOM
Omzet
Winst / verlies

2012

Prognose 2013

3.900.000,00
-350.000,00

4.900.000,00

6.500.000,00

-260.000,00

50.000,00

50
4
10
0,00

55
5
15
0,00

60
6
20
60

2.420.000,00
30.000,00
0,77
120.000,00
5,00

3.100.000,00
50.000,00
1,02
200.000,00
6,00

4.000.000,00
90.000,00
1,38
360.000,00
9,00

990.000,00

1.450.000,00

2.275.000,00

Personeel
Technicus
Regio verantwoordelijken
Bureau + callcenter
Onderaannemers
Personeelskost
Investeringskost in opleiding
Investeringskost in opleiding /omzet (%)
Totale opleidingskost
Totale opleidingskost / personeelskost (%)
Herverkoop technicus / jaar
Tabel 2. Kerncijfers B-DOM.

De cijfers van B-Dom tonen een positieve stijging in zowel de omzet als de winst. Het
personeelsbestand is ook gestegen, maar dan minder sterk. Wel wordt er sinds 2013
beroep gedaan op onderaannemers die kunnen bijspringen in drukkere periodes.
Tegenover de stijgende winst staat er een sterke stijging van de investeringen in
opleiding. Van 30 000 euro in 2011 tot 90 000 euro in 2013 (prognose). Ook de totale
opleidingskost is een groter deel gaan uitmaken van de totale personeelskost. De totale
opleidingskost omvat niet alleen de investeringen in opleiding, maar ook de loonkost van
het personeel gedurende de tijd van de opleiding. Deze is vier keer de opleidingskost.
Ook de herverkoop is gestegen. De herverkoop maakt een belangrijk deel uit van de
omzet van B-Dom. Het is namelijk zo dat de meeste klanten van B-DOM (dienst) worden
aangeleverd door Boulanger (verkoop product). Hiervoor betaalt B-DOM een commissie
van ongeveer 20% aan Boulanger. De herverkoop zijn de extra’s die door de technicus
van B-DOM tijdens een interventie worden verkocht. Deze omzet behaalt door de
herverkoop, behoort volledig toe aan B-DOM. Een stijging in de herverkoop, betekent
dan ook een grotere winstmarge voor B-DOM.
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5.3 ONDERZOEKSVRAAG
Wat is de toegevoegde waarde van de investeringen in kennis en capaciteiten? Toegepast
op B-DOM volgens het 7D-Value model.

5.4 METHODOLOGIE
Voor het verwerken en analyseren van de gegevens is het 7D-Value model gebruikt. De
werkwijze van dit model wordt onder punt 2.4.1 van deze masterproef toegelicht.

Een eerste scan van B-DOM werd in 2011 uitgevoerd. Op basis van de resultaten van
2011 werden er acties ondernomen. Deze acties waren onder andere oefeningen met
betrekking tot visie en strategie, commerciële en technische trainingen en diverse
teambuilding activiteiten. Een tweede scan van B-DOM volgens het 7D-Value model werd
afgenomen in 2013. De resultaten werden in juli 2013 tijdens een interview met het
management besproken en geanalyseerd.

5.5 BEPERKINGEN
De eerste beperkingen zijn de beperkingen van het 7D-Value model zelf (surpa 2.4.1).
Een andere belangrijke beperking is dat de lijst door slechts 5 personen is ingevuld
(quickscan). Deze personen behoren bij het management van B-DOM. De meningen van
klanten, personeel en andere stakeholders zijn dus niet in het onderzoek opgenomen.
B-DOM heeft wel een open bedrijfscultuur waardoor het management dicht bij het
personeel staat. Het oordeel van het management vertegenwoordigt daardoor ook
gedeeltelijk dat van het personeel.

De waarde van de IMVA in deze case is een ruime schatting van het management.
B-DOM waarderen zonder rekening te houden met IMVA is al een moeilijke opgave.
B-DOM is namelijk niet beursgenoteerd, heeft een negatief eigen vermogen, heeft geen
vergelijkbare concurrenten waarmee ze haar waarde kan spiegelen en is voorlopig
financieel nog te afhankelijk van haar moederbedrijf Boulanger.
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5.6 RESULTATEN

2011
kennis en talent
Passie en motivatie
Regulering
Zekerheid en veiligheid
Erkenning
Sociaal en communicatief
Denkpatronen en structuur
Prestatie en efficiëntie
Controle
Perceptie
Energie en bronnen
Creatief en innovatief
Algemeen totaal

Bedrijfscultuur
Totaal
behoeftes en waarden
70.417 €
24.282 €
116.552 €
24.282 €
36.423 €
7.285 €
58.276 €
12.141 €
75.273 €
21.854 €
29.138 €
14.569 €
60.704 €
24.282 €
36.423 €
14.569 €
15.783 €
19.425 €
80.130 €
14.569 €
15.176 €
16.997 €
38.851 €
12.141 €
633.144 €

206.394 €

Mens

Product Service

Markt

Processen

14.569 €
19.425 €
2.428 €
9.713 €
14.569 €
2.428 €
4.856 €
0€
-4.856 €
21.854 €
-2.428 €
12.141 €

19.425 €
26.710 €
12.141 €
16.997 €
4.856 €
7.285 €
12.141 €
14.569 €
7.285 €
12.141 €
19.425 €
12.141 €

9.713 €
24.282 €
7.285 €
9.713 €
29.138 €
7.285 €
9.713 €
7.285 €
6.070 €
19.425 €
-21.854 €
4.856 €

2.428 €
21.854 €
7.285 €
9.713 €
4.856 €
-2.428 €
9.713 €
0€
-12.141 €
12.141 €
3.035 €
-2.428 €

94.699 €

165.115 €

112.910 €

54.027 €

Tabel 3. 7D-Value scan behoeftes B-DOM 2011.

2011
Bewustzijn en visie
Uitstraling
Integriteit
Vertrouwen
Harmonie
Delen
Openheid en flexibiliteit
Vitaliteit
Kracht
Connectie
Duurzaamheid
Inspiratie en groeien
Algemeen totaal

Bedrijfscultuur
Totaal
en waarden
waarden
58.276 €
14.569 €
89.842 €
24.282 €
106.839 €
21.854 €
50.992 €
19.425 €
101.983 €
24.282 €
77.701 €
16.997 €
72.845 €
16.997 €
58.276 €
14.569 €
50.992 €
9.713 €
82.558 €
19.425 €
55.848 €
16.997 €
60.704 €
7.285 €
866.856 €

206.394 €

Mens

Product Service

Markt

Processen

9.713 €
19.425 €
26.710 €
7.285 €
19.425 €
16.997 €
16.997 €
19.425 €
19.425 €
16.997 €
0€
12.141 €

14.569 €
24.282 €
21.854 €
19.425 €
21.854 €
14.569 €
14.569 €
7.285 €
19.425 €
21.854 €
9.713 €
14.569 €

19.425 €
19.425 €
19.425 €
4.856 €
21.854 €
29.138 €
16.997 €
24.282 €
7.285 €
14.569 €
12.141 €
16.997 €

0€
2.428 €
16.997 €
0€
14.569 €
0€
7.285 €
-7.285 €
-4.856 €
9.713 €
16.997 €
9.713 €

184.541 €

203.966 €

206.394 €

65.561 €

Tabel 4. 7D-Value scan waarden B-DOM 2011.

Vragenlijst
De vragenlijst die achter deze classificatie zit is terug te vinden in bijlage 8.4. De
vragenlijst is opgebouwd volgens de bovenstaande voorstelling van de gegevens. De
eerste vijf vragen hebben te maken met de behoefte “kennis en talent” in de volgorde
van de bedrijfscultuur, de mens, het product, de markt en de processen. Vragen zes tot
en met tien hebben dan te maken met de waarde “bewustzijn en visie” in dezelfde
volgorde. Vragen elf tot en met 15 hebben te maken met de behoefte “passie en
motivatie” en zo verder.
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Immateriële waarde
De immateriële waarde van 2011 was voor B-DOM op 1 500 000 euro geschat. Dit stemt
overeen met de som van het algemeen totaal van de waarden en de behoeftes van 2011.

2011
De slagzin van B-Dom in 2011 was: “l’informatique simple à domiclie”. De strategie van
het bedrijf was particulieren wegwijs maken in de informatica en herstellingen uitvoeren
bij deze particulieren. Ondanks het negatief bedrijfsresultaat sinds de opstart werd het
tolerantiepercentage bij 90 % van de vragen gehaald. Dit was te verklaren door het
gebrek aan bewustzijn van het management. Het management was zich niet genoeg
bewust van het potentiële, het immateriële van de onderneming. De vragenlijst werd dan
ook niet kritisch genoeg ingevuld. Wat wel opvalt, is het negatief resultaat van de
behoefte “energie en bronnen” met de driver “markt”. Dit wil zeggen dat het voor B-DOM
moeilijk is om de bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten aan te werven. Door
de negatieve resultaten is het management zich er wel van bewust dat ze haar strategie
zal moeten bijstellen en nieuwe markten moet verkennen.

Nieuwe strategie
Om een nieuwe visie te vormen en een nieuwe strategie te plannen, liet het management
zich adviseren door consultants. De nieuwe strategie van B-DOM moet op termijn
resulteren in een uitgebreidere dienstenverlening. Naast de opleiding en herstel van
computers, richt B-DOM zich nu ook op alarmsystemen, domotica en zo verder. Hiervoor
gaat B-DOM samenwerken met nieuwe partners. Ook de doelgroep wordt uitgebreid met
scholen en verenigingen. De nieuwe slagzin van B-DOM moet op termijn “La maison
connectée” worden.

Opleidingen
Tussen begin 2012 en halfweg 2013 heeft B-DOM 130 000 euro geïnvesteerd in
opleidingen om de nieuwe visie en strategie door te voeren. Er werd 15 000 euro
geïnvesteerd in opleidingen rond visie en businessmodellen. 65 000 euro werd aan
technische opleidingen gespendeerd. Opleidingen in verkoopprocessen en klantenrelaties
maakten 25 000 euro uit van het opleidingsbudget. Als laatste werd er nog 25 000 euro
besteed aan management controle, rapportering en teambuilding.

2013
Door deze investeringen is er voor het eerst sinds de opstart van B-DOM een positief
resultaat behaald (prognose). Een nieuwe 7D-Value scan van juni 2013 geeft ons
volgende resultaten:
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2013
kennis en talent
Passie en motivatie
Regulering
Zekerheid en veiligheid
Erkenning
Sociaal en communicatief
Denkpatronen en structuur
Prestatie en efficiëntie
Controle
Perceptie
Energie en bronnen
Creatief en innovatief
Algemeen totaal

Bedrijfscultuur
Totaal
behoeftes en waarden
228.637 €
62.356 €
290.993 €
62.356 €
-20.785 €
-62.356 €
145.497 €
-20.785 €
-83.141 €
41.570 €
-207.852 €
-20.785 €
124.711 €
41.570 €
69.284 €
27.714 €
-41.570 €
-20.785 €
0€
41.570 €
-332.564 €
62.356 €
-166.282 €
0€
6.928 €

214.781 €

Mens

Product Service

Markt

Processen

20.785 €
0€
-41.570 €
83.141 €
-41.570 €
-83.141 €
0€
0€
-41.570 €
0€
-83.141 €
-20.785 €

124.711 €
103.926 €
124.711 €
62.356 €
-41.570 €
-20.785 €
41.570 €
20.785 €
20.785 €
-41.570 €
0€
0€

0€
83.141 €
-62.356 €
-20.785 €
-41.570 €
-83.141 €
20.785 €
20.785 €
0€
20.785 €
-187.067 €
-103.926 €

20.785 €
41.570 €
20.785 €
41.570 €
0€
0€
20.785 €
0€
0€
-20.785 €
-124.711 €
-41.570 €

-207.852 €

394.919 €

-353.349 €

-41.570 €

Tabel 5. 7D-Value scan behoeftes B-DOM 2013.

2013
Bewustzijn en visie
Uitstraling
Integriteit
Vertrouwen
Harmonie
Delen
Openheid en flexibiliteit
Vitaliteit
Kracht
Connectie
Duurzaamheid
Inspiratie en groeien
Algemeen totaal

Bedrijfscultuur
Totaal
en waarden
waarden
290.993 €
124.711 €
374.134 €
83.141 €
457.275 €
103.926 €
394.919 €
83.141 €
270.208 €
83.141 €
581.986 €
124.711 €
228.637 €
20.785 €
62.356 €
20.785 €
103.926 €
0€
249.423 €
41.570 €
41.570 €
-20.785 €
-62.356 €
20.785 €
2.993.072 €

685.912 €

Mens

Product Service

Markt

Processen

41.570 €
83.141 €
103.926 €
62.356 €
20.785 €
83.141 €
-41.570 €
20.785 €
20.785 €
62.356 €
-20.785 €
-41.570 €

41.570 €
83.141 €
62.356 €
124.711 €
83.141 €
103.926 €
62.356 €
-20.785 €
41.570 €
62.356 €
83.141 €
-62.356 €

103.926 €
83.141 €
83.141 €
62.356 €
41.570 €
166.282 €
103.926 €
62.356 €
20.785 €
62.356 €
83.141 €
20.785 €

-20.785 €
41.570 €
103.926 €
62.356 €
41.570 €
103.926 €
83.141 €
-20.785 €
20.785 €
20.785 €
-83.141 €
0€

394.919 €

665.127 €

893.764 €

353.349 €

Tabel 6. 7D-Value scan waarden B-DOM 2013.

De geschatte immateriële waarde voor 2013 bedraagt 3 000 000 euro (totaal behoeftes
+ totaal waarden

Sterkere menselijke waarden als “nieuwe fundering”
Wat het meest opvalt, is het negatieve behoeftenpatroon (extern) en het positieve
waardenpatroon (intern). De nieuwe visie, de nieuwe uitdaging, brengt een positieve
sfeer doorheen het bedrijf. Een sfeer van openheid, van kennis delen, van vertrouwen,
van het gemeenschappelijk streven naar eenzelfde doel en zo verder. Het
waardenpatroon staat dus sterk op enkele uitzonderingen na.

Het behoeftenpatroon bevat veel passiva. Waar het waardenpatronen het “interne”
bevat, bevat het behoeftenpatroon het “externe”. De behoeftes van het management, de
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klant, de leverancier, de aandeelhouders. Het is dan ook logisch dat grote veranderingen
omzetten in de praktijk veel meer tijd vergt. Ook heeft het management hier veel
bewuster en scherper geoordeeld dan in de vragenlijst van 2011. Wat opvalt in de
resultaten van het behoeftenpatroon is de sterke score van de driver “product”. Iedereen
heeft tijdens de opleidingen heel wat extra kennis opgedaan van de (nieuwe) producten.
Ook is iedereen enthousiast (passie) over de (nieuwe) producten en zijn de (nieuwe)
producten grondig geëvalueerd. De driver “markt” scoort dan weer slecht in het
behoeftenpatroon. Er worden natuurlijk nieuwe markten verkend waardoor er veel
onzekerheid heerst. Ook de driver “mens” scoort slecht. Een complexere markt (de
uitbreiding naar domotica, alarmbeveiliging) maakt de interne communicatie ook
moeilijker. Er zijn veel vragen, maar nog niet op alles de juiste antwoorden. Ook zitten
de technici en de onderaannemers over het hele land verspreid wat de communicatie er
ook niet makkelijker op maakt. Ook bestaat de vrees bij het management dat ze geen
geschikt personeel zal vinden om haar markt uit te breiden.

Toekomst
De driver “markt” valt moeilijk te controleren. Het zal pas op langere termijn zijn dat de
resultaten van de nieuwe strategie zichtbaar zullen zijn. Er kan en zal wel gewerkt
worden rond de communicatie met het personeel. Dit door het onder andere invoeren
van een nieuw communicatiesysteem. Het is ook de bedoeling dat de technici op termijn
zo zelfstandig mogelijk werken. Zo vormt de afstand en de communicatie tussen de
werkvloer en hoofdbureau een veel kleiner probleem. Door de grotere zelfstandigheid
zullen de technici ook verantwoordelijker worden wat zal leiden tot een grotere motivatie.
Meer zelfstandigheid leidt ook niet noodzakelijk tot mindere controle. Door het aanstellen
van regioverantwoordelijken is dit al grotendeels opgelost.

Return on investment
In de veronderstelling dat de immateriële waarde vrij correct is geschat, kan het
rendement van de investeringen worden berekend. Het is natuurlijk wel zo dat de
investeringen op meer classificaties invloed hebben dan dat hieronder wordt beschreven.
Het is ook belangrijk om de invloed van de perceptie van de ondervraagden niet te
onderschatten. Deze perceptie is de weergave van de resultaten van dit model. Een
negatieve return on investment kan dus te maken hebben met een strengere beoordeling
van de vragen. De ROI is hieronder is berekend aan de hand van de investeringen in
opleidingen. Om de ROI van de totale opleidingskost te kennen, moeten de resultaten
hieronder gedeeld worden door vier.
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ROI omzet
De omzet (supra tabel 2) is gestegen van 3 900 000 euro in 2011 tot 6 500 000 euro in
2013 (prognose). Er is over de drie jaar 170 000 euro aan opleidingen gespendeerd. Dit
maakt een ROI van 15,30 (2 600 000 euro gedeeld door 170 000 euro).

ROI herverkoop
De ROI op de herverkoop, een belangrijke verkooppost voor B-DOM bedraagt 7,50
(1 285 000 euro gedeeld door 170 000 euro).

ROI investeringen in visie en businessmodellen
In visie en businessmodellen is er 15 000 euro geïnvesteerd. De waarden bewustzijn en
visie zijn hieraan gelinkt. Een stijging van 58 276 euro in 2011 naar 290 993 euro in
2013, geeft een ROI van 15,50 (232 717 euro gedeeld door 15 000 euro).

ROI investeringen in technische opleidingen
De behoefte kennis en talenten is gestegen van 70 417 euro naar 228 637 euro. De
investeringen hierin bedragen 65 000 euro. De ROI is hier 2,43 (158 220 euro gedeeld
door 65 000 euro).

ROI investeringen in verkoopprocessen en klantenrelaties
Aan de verkoopprocessen en klantenrelaties worden drie waarden gelinkt. De waarde
kracht, de sterkte van het beheersen van de processen steeg van –4 856 euro naar
+20 785 euro. De waarde harmonie, empathie met de klant steeg van 21 854 euro naar
41 570 euro. De waarde connectie met de klant steeg van 14 569 euro naar 62 356 euro.
In de verkoopprocessen werd er 25 000 euro geïnvesteerd wat een ROI oplevert van
3,72 (93 144 euro gedeeld door 25 000 euro).

ROI investeringen in management controle, rapportering en teambuilding
Het voorziene investeringsbedrag was hier 25 000 euro. Deze investeringen hebben
invloed op:
•

De interne communicatie tussen de mensen (behoefte communicatie). Een daling
van 2 428 euro in 2011 naar -83 141 euro in 2013 veroorzaakt door de vele
veranderingen.

•

Het delen van informatie tussen de mensen (waarde delen). Een stijging van
16 997 euro naar 83 141 euro. Het groepsgevoel is veel sterker geworden.

•

De erkenning van de medewerkers (behoefte erkenning). Een daling van 14 569
euro naar -41 570 euro. Dit heeft onder andere te maken met het aanstellen van
onderaannemers.
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•

De empathie met de werknemers (waarde harmonie) stijgt van 19 425 euro naar
20 785 euro.

•

De controle van de medewerkers (behoefte controle) daalt van -4 856 euro naar
-41 570 euro.

•

De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de werknemers (waarde kracht) is
gestegen van 19 425 euro naar 20 785 euro.

•

De perceptie (behoefte) is gedaald van 21 854 euro naar 0,00 euro.

•

De connectie (waarde) is gestegen van 16 997 euro naar 62 356 euro. Er is een
sterkere intuïtie.

•

De waarde kracht, de sterkte van het beheersen van de processen steeg van
–4 856 euro naar +20 785 euro. Er is een betere timing en feedback.

•

De controle van de processen (behoefte) is gestegen van -12 141 euro naar 0,00
euro.

Dit maakt op deze investeringen een ROI van -1,93 (48 271 euro gedeeld door 25 000
euro). De conclusie hieruit is dat door de vele veranderingen van de laatste twee jaar,
het management minder controle heeft op de organisatie.

5.7 BESLUIT
De voor- en nadelen van het model zijn al uitvoerig besproken in punt 2.4.1 van deze
masterproef. Dit onderzoek heeft bijkomend nog de beperking dat de vragenlijst enkel
door het management is ingevuld. De investeringen in opleidingen waren voor B-DOM
succesvol. De strategie en visie zijn goed door de mensen opgenomen, de nodige kennis
is aanwezig om de nieuwe markten aan te pakken en iedereen is voldoende gemotiveerd
om het project te doen slagen. De uitvoering van het project brengt wel nog onzekerheid
mee wat niet meer dan normaal is bij veranderingen. Om de return on investment te
berekenen van de investeringen moeten de investeringen worden toegewezen aan de
juiste waarden en behoeftes. Geen gemakkelijke opgave gezien de meeste waarden en
behoeftes wel ergens in contact staan met elkaar. Ook moet het mogelijk zijn om de
immateriële waarde van de onderneming vrij correct te bepalen. De opgave hierboven
was dan ook een vrij algemene oefening. Ook al is de ROI vrij algemeen, het kan een
indicatie zijn om het nut en de kwaliteit van een opleiding te evalueren.

De basis intentie van het 7D-Value model is nog altijd het zoeken naar het potentieel van
de onderneming. Het potentieel van B-DOM zit in haar werknemers. Een volgende scan
zal moeten uitmaken of de nieuwe opleidingen hierin zullen renderen. Of de nieuwe
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strategie zal werken zal pas op langere termijn te zien zijn. De vooruitzichten zijn echter
hoopgevend.
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6. ALGEMEEN BESLUIT

Kennis is van groot belang voor de onderneming. We hebben gezien dat 80 % van de
marktwaarde van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven uit IMVA bestaat. Uit de
literatuurstudie blijkt echter dat kennis en capaciteiten moeilijk te waarderen zijn. Dit
heeft als gevolg dat er behalve bij verworven goodwill, diverse verworven rechten en
kosten voor onderzoek en ontwikkeling, er weinig andere (interne) kennis wordt
geactiveerd. De Belgische boekhoudwetgeving verbiedt het niet specifiek om andere
kennis te activeren, maar de opnamecriteria maken dit bijna onmogelijk. Het is natuurlijk
niet onlogisch dat de wetgever hier terughoudender in is. Kennis is voor iedereen uniek
en zal op een andere manier gewaardeerd worden. Standaardmodellen zijn dan ook niet
te ontwikkelen en markten om de waarde van kennis mee te vergelijken zijn zo goed als
onbestaande. Het activeren van kennis zou dus tot willekeur kunnen leiden. De
internationale boekhoudnormen streven echter meer en meer naar een fair value
benadering. De boekhouding moet hierbij zoveel mogelijk de realiteit weergeven. Het
belang van de kennis voor de onderneming moet zich daarom ergens in weerspiegelen.
Dit kan bijvoorbeeld door hierover te rapporteren. Momenteel beperkt dit rapporteren
van kennis zich hoofdzakelijk tot het publiceren van cijfers met betrekking tot
investeringen in opleidingen. Het is dan ook meer een vorm van publiciteit om potentiële
werknemers aan te trekken. Het niet bewust inzicht geven in de kennis van de
onderneming, kan natuurlijk ook te maken hebben met het strategisch en concurrentieel
belang hiervan.

Een sector waar de capaciteiten van de werknemers worden geactiveerd, is de
voetbalsector. Ook hier worden enkel de verworven capaciteiten waarvoor een geldsom
wordt betaald, geactiveerd. Intern opgeleide en transfervrije spelers komen niet op de
balans voor. Ook om de waarde van deze capaciteiten te meten, het transferbedrag,
bestaan er geen formules. Niet alleen de kwaliteiten en leeftijd van de speler, maar ook
het emotioneel en het commercieel belang spelen een rol in de waardebepaling van een
voetballer.

De centrale onderzoeksvraag in deze masterpoef is: wat is de toegevoegde waarde van
de investeringen in kennis en capaciteiten? Hiervoor beperken we ons tot twee
toepassingsgevallen.
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De eerste case heeft betrekking op het Belgisch eersteklassevoetbal. Daar is de conclusie
van het gevoerde onderzoek dat er weinig relatie bestaat tussen investeringen in
voetballers en het eindklassement.

De tweede case heeft betrekking op toegevoegde waarde van de opleidingen in het
bedrijf B-DOM. Hiervoor wordt het 7D-Value model gebruikt. Hier is de conclusie dat de
investeringen in de opleidingen voor B-DOM succesvol zijn. De belangrijkste kanttekening
hierbij is dat de resultaten van het onderzoek op perceptie gebaseerd zijn.

Het onderzoek van deze masterproef is en kan niet volledig zijn. Net zoals kennis uniek
is, zal de toegevoegde waarde van kennis voor iedere onderneming en sector anders zijn.
Ik hoop wel met deze masterproef twee doelstellingen te hebben verwezenlijkt. Namelijk
dat ik inzicht heb gegeven in de waarde van een voetballer. Dit zowel theoretisch als in
de praktijk. En dat ik het belang heb aangetoond van kennis en van de investeringen
hierin. Het zou in de toekomst de taak moeten zijn van de accountant om niet alleen de
harde cijfers te evalueren, maar ook om mee op zoek te gaan naar het potentieel van de
onderneming.
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Totaal

50.000,00
25.000,00
20.000,00

1,6
1,5
1,3

80.000,00
37.500,00
26.000,00

Totale loonkost
werkgever
20%
10%
5%
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-1

20.000,00

1,3

26.000,00

5%

10%

15%

50%
30%
15%

3.900,00

40.000,00
11.250,00
3.900,00

Totaal na correcties

Junior accountant

-2

25.000,00

37.500,00

10%

20%

30%

TOTALE VERVANGINGSKOST VAN HET PERSONEELSBESTAND NA CORRECTIES

1,5

11.250,00

1.150.100,00

-22.500,00

-3.900,00

1.176.500,00

800.000,00
337.500,00
39.000,00

Totale vervanginskost Totale vervanginskost
per personeelslid
personeelsbestand

Correctie: functionele afwaardering -> het werk van de 30 junior accountants kan mits beter planning gedaan worden door 28 junior accountants

Secretariaat

30%
20%
10%

Vervangingskost v/h personeel
uitgedrukt als % v/d totale loonkost
Rekruteringskost Trainingskost Totaal

Correctie: fysieke afwaardering -> 1 secretariaatsmedewerker gaat binnen het half jaar op pensioen

20
30
10

Senior accountant
Junior accountant
Secretariaat

Personeelsbestand
Gemiddeld
Factor 'andere'
kosten
Indeling
Aantal jaarsalaris (netto)

FICTIEF VOORBEELD ASSEMBLED WORKFORCE

8.2 ASSEMBLED WORKFORCE
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8.3 TABEL EN RESULTATEN CASE VOETBAL

Seizoen 2008-2009
Klassement (op 18 ploegen)
1 Anderlecht
2 Standard
3 Club Brugge
4 AA Gent
5 Zulte Waregem
6 Westerlo
7 Lokeren
8 Racing Genk
9 Cercle Brugge
10 KV Mechelen
13 Germinal Beerschot
14 Kortrijk
Totaal

Investeringen in
Procentueel
IMVA
6.900.000,00
20,49
1.880.000,00
5,58
8.984.804,00
26,69
2.572.639,00
7,64
404.125,00
1,20
200.000,00
0,59
325.000,00
0,97
6.906.407,00
20,51
573.000,00
1,70
415.790,00
1,23
4.254.385,00
12,64
252.500,00
0,76
33.668.650,00
100,00

Seizoen 2009-2010
Klassement (op 16 ploegen)
1 Anderlecht
2 Club Brugge
3 AA Gent
4 Kortrijk
6 Zulte Waregem
7 KV Mechelen
8 Standard
9 Cercle Brugge
10 G. Beerschot
11 Racing Genk
12 Westerlo
14 Lokeren
Totaal

Investeringen in
Procentueel
IMVA
1.200.000,00
6,95
2.600.000,00
15,05
2.272.650,00
13,16
222.500,00
1,29
100.000,00
0,58
335.000,00
1,94
6.443.947,00
37,31
0,00
0,00
1.625.236,00
9,41
2.121.246,00
12,28
0,00
0,00
350.000,00
2,03
17.270.579,00
100,00
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Seizoen 2010-2011
Klassement (op 16 ploegen)
1 Anderlecht
2 Racing Genk
3 AA Gent
4 Club Brugge
5 Lokeren
6 Standard
7 KV Mechelen
8 Westerlo
9 Cercle Brugge
10 Kortrijk
11 Zulte Waregem
13 G. Beerschot
Totaal

Investeringen in
Procentueel
IMVA
2.720.000,00
8,19
396.360,00
1,19
4.271.558,00
12,87
7.200.000,00
21,69
875.000,00
2,64
10.656.171,00
32,10
868.000,00
2,61
0,00
0,00
35.000,00
0,10
527.500,00
1,59
2.292.500,00
6,91
3.354.900,00
10,11
33.196.989,00
100,00

Seizoen 2011-2012
Klassement (op 16 ploegen)
1 RSC Anderlecht
2 Club Brugge
3 KAA Gent
4 Standard
5 KRC Genk
6 KV Kortrijk
7 Cercle Brugge
8 Lokeren
9 KV Mechelen
11 Beerschot AC
13 Zulte Waregem
15 KVC Westerlo
Totaal

Investeringen in
Procentueel
IMVA
8.300.000,00
20,67
11.850.000,00
29,51
2.686.415,00
6,69
5.662.154,00
14,10
7.146.645,00
17,80
605.000,00
1,51
50.000,00
0,13
0,00
0,00
352.000,00
0,88
2.198.002,00
5,47
1.300.000,00
3,24
0,00
0,00
40.150.216,00
100,00

72

73

74

75

76

77
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80
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8.4 HET 7D-VALUE MODEL: VRAGENLIJST
1 L'entreprise a une excellente connaissance de sa culture d'entreprise et de ses
systèmes de valeurs (10) - L'entreprise ne connaît pas sa culture et ses valeurs (0)
2 L'entreprise a une excellente connaissance du fonctionnement des gens, en général
(10) - L'entreprise a une grande lacune dans sa connaissance des fonctionnements
humains (0)
3 L'entreprise a une excellente connaissance de son produit-service (10) - L'entreprise a
une grande lacune dans sa connaissance du produit-service (0)
4 L'entreprise a une excellente connaissance de son marché, de ses clients et de leurs
besoins (10) - L'entreprise a une grande lacune dans sa connaissance du marché (0)
5 L'entreprise a une excellente connaissance de son métier et de ses processus et
production (10) - L'entreprise a une grande lacune dans sa connaissance de son métier
et de ses processus (0)
6 L'entreprise et ses employés comprennent le sens de la culture, de valeurs de leur
responsabilités et engagement - de la finalité de ce qu'ils font (10) - Non, l'entreprise et
ses employés n'en ont aucune idée (0)
7 L'entreprise a parfaitement conscience des enjeux humains en interne et en externe et
en tient compte (10) Non, il n'y a pas de vision et de conscience pour l'humain (0)
8 L'entreprise a parfaitement conscience de l'impact et du sens de son produit-service
sur et pour les gens, la société et l'environnement (10) - Non, l'entreprise n'a pas
conscience du sens et de l'impact de son produit-service (0)
9 L'entreprise a parfaitement conscience de son marché, de sa demande, de son
évolution et de l'évolution des besoins et demandes des clients (10) - Non, l'entreprise
n'en a pas conscience et n'a pas de vision pour cela (0)
10 L'entreprise et ses employés ont pleinement conscience de ce qui se passe dans la
production et des processus (10) - Non, il n'en ont pas conscience (0)
11 L'entreprise est passionnée par ses valeurs, de sa vision, sa finalité et les cultive (10)
- Non (0)
12 L'entreprise est passionnée par les gens, et tout le monde est motivé (10) - Non (0)
13 L'entreprise est passionnée par son produit-service (10) - Non (0)
14 L'entreprise est passionnée dans son approche du client et de son marché (10) - Non
(0)
15 L'entreprise est passionnée par son métier, le processus et le travail (10) - Non (0)
16 L'entreprise rayonne des valeurs constructives (10) - Non, l'entreprise rayonne des
mauvaises valeurs (0)
17 Les gens travaillant avec ou dans l'entreprise rayonnent quelque-chose de beau (10) Non, les gens sont dépressifs, éteints (0)
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18 Le produit-service rayonne quelque-chose de beau et d'agéable (10) - Le produitservice rayonne quelque-chose de très désagréable (0)
19 L'entreprise a une belle aura, quelque-chose de très attirant sur le marché (10) - Non,
elle rayonne quelque-chose de désagréable sur le marché (0)
20 L'entreprise exécute ses tâches avec aisance, il y a là quelque-chose de beau (10) Non, la façon dont les collaborateurs font leur métier rayonne quelque-chose de
désagréable (0)
21 La gouvernance et les valeurs sont très contrôlées et régulées/codifiés (10) - Non, la
gouvernance et les valeurs ne sont pas régulées (0)
22 Les gens sont fort jugés et évalués (10) (0)

Les gens sont acceptés tels qu'ils sont

23 Le produit-service est fortement jugé, calibré et évalué (10) - Non, le produit-service
pas jugé ni évalué (0)
24 La relation au client/marché est très régulé (10) - Non, la relation est libre et
spontanée (0)
25 La production / les processus sont validés, calibrés et régulés (10) - Non, ce n'est pas
validé ni régulé (0)
26 Gouvernance, valeurs et culture d'entreprise sont justes, alignées, ouvertes et
intègres (10) - Non, elles sont décalées, désaxées, fermées, incohérentes ou fausses (0)
27 Les gens sont intègres, consistants et ouverts (10) - Les gens jugent, ils sont fermés,
et les équipes sont divisées (0)
28 Le produit-service est juste et cohérent (10) - Non, il est décalé, désaxé, pas adapté
ou injuste (0)
29 La relation au client et au marché est alignée, juste et intègre (10) - Non, elle est
désaxée, injuste ou fausse (0)
30 La façon de fonctionner, de faire son métier est alignée, juste et intègre (10) - Non,
elle est désaxeé, injuste pas intègre, fausse (0)
31 Gouvernance, valeurs et culture sont très sécurisées, et protègent notre activité (10)
- Non, la gouvernance, les valeurs et la culture ne sont pas protégées/sécurisées (0)
32 Les règles de sécurité sont adéquates et respectées (10) - Non, une grande insécurité
règne (0)
33 Le produit-service est très sécurisé / est sûr (10) - Non, le produit-service est
dangereux (0)
34 La relation au client/marché est très sécurisée/sûre (10) - Non, le marché est volatile,
c'est la jungle (0)
35 Métier, processus et production sont très sécurisés (10) - Non, faire son métier est
dangereux (0)
36 Gouvernance, valeurs et culture d'entreprise inspirent une totale confiance (10) Non, elle inspire la méfiance (0)
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37 La confiance règne dans l'entreprise et chez les gens (10) - Non, la méfiance règne
(0)
38 Le produit-service inspire une totale confiance (10) - Non, il inspire la méfiance (0)
39 La confiance règne entre l'entreprise et son marché (10) - Non, la méfiance règne (0)
40 La façon de faire son métier, processus et production inspirent une totale confiance
(10) - Non, il inspire la méfiance (0)
41 Gouvernance, valeurs et culture d'entreprise sont très clairement reconnues
en interne qu'en externe (10) - Non (0)

tant

42 Les gens et leur travail sont bien reconnus (10) - Non, il n'y a pas de reconnaissance
(0)
43 Le produit-service et la marque sont bien (re)connus (10) - Non, ils ne sont pas
(re)connus (0)
44 Le client reçoit beaucoup de reconnaissance (10) - Non, le client n'est pas reconnu (0)
45 Le métier, la production et les processus sont bien reconnus pour leur valeur ajoutée
(10) -Non, le métier n'est pas bien reconnu (0)
46 La culture et les valeurs est bien ressentie et intégrée, vibrent dans l'entreprise (10) Non, elle n'est ni ressentie ni intégrée, ça va dans tous les sens (0)
47 L'humain est très bien entendu, et l'empathie est une qualité maison (10) - Non,
l'humain n'est pas entendu/compris et la discordance règne (0)
48 Le produit-service a une âme, il fait "vibrer" les gens (10) - Les gens ne "résonnent"
pas avec ce que l'entreprise offre (0)
49 L'entreprise est très en lien avec le client et à l'écoute du marché (10) l'entreprise est totalement déconnectée de son marché et du client (0)

Non,

50 L'entreprise est très en lien avec son métier, processus et production (10) - Non,
l'entreprise est totalement déconnectée de son métier (0)
51 La culture et gouvernance est très bien communiquée (10) - Non, elle n'est pas du
tout communiquée (0)
52 Les gens communiquent très bien entre eux (10) - Non, les gens ne communiquent
pas bien du tout (0)
53 La communication autour du produit-service est excellente (10) - Non, l'entreprise
communique très mal à propos de son produit-service (0)
54 La communication avec le client/marché est excellente (10) - Non, elle est inexistante
(0)
55 La communication au sein de nos processus de travail et/ou production est excellente
(10) -Non, elle est inexistante (0)
56 La culture et les valeurs de l'entreprise sont contagieuse, on a envie de les partager
(10) -Non, les valeurs sont repoussantes (0)
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57 En interne, il règne un vrai sentiment de partage dans les equips et on se sent
agréablement accueilli (10) - Non, nous sommes face à des murs de solitude et de
froideur (0)
58 Le produit-service est riche de valeurs de rencontre et d'échange. Il invite au partage,
on prend plaisir à le savourer à plusieurs (10) - Non, l'égoisme et l'individualisme règne
(0)
59 La relation avec le client est chaleureuse et on se sent accueilli (10) - Non, elle est
froide et distante, hautaine (0)
60 Les systèmes de production et processus sont facilités par des qualités
humaines,
le partage et la collaboration (10) - Non, les processus et la production sont freinés par
un manque de collaboration (0)
61 La culture et les valeurs d'entreprise sont devenus des dogmes non discutables (10) Non, il n'y en a pas, on ne sait pas à quoi s'accrocher (0)
62 L'entreprise induit une façon de penser, un formatage, la pensée subit une
déformation professionnelle (10) Non, rien n'est évident et on ne sait pas quelle direction
suivre (0)
63 L'offre produit-service est bien définie et claire (10) - Non, l'offre n'est pas bien
définie et c'est le flou (0)
64 L'approche du client/marché est bien clair et défini et il suffit de bien suivre un
canevas construit (10) - Non, le marché est flou et ce n'est jamais pareil, on ne sait pas
que croire (0)
65 Les processus sont bien clairs et définis on sait comment faire (10) - Non, la manière
de faire est douteuse, et questionnable (0)
66La culture et les valeurs sont actualisées, flexibles et ouvertes, évoluent en fonction
des situations(10) - Non, la gouvernance est secrète et la culture est rigide (0)
67 Les gens ont l'esprit ouvert dans l'entreprise et tout est positivement possible (10) Non, les gens sont conditionnés et ont l'esprit fermé à l'évolution (0)
68 L'offre produit-service est évolutive et adaptable (10) - L'offre produit-service est
rigide, standardisée (0)
69 L'approche du marché et du client est ouverte et adaptable (10) - L'approche du
marché et du client est rigide et standardisée (0)
70 Les processus et production sont adaptables, ouverts au changement (10) - La façon
de travailler est rigide, standardisée (0)
71 La gouvernance, les valeurs et la culture sont performantes (10) - La gouvernance et
la culture n'est pas du tout performante (0)
72 Les gens fonctionnent de façon performante et efficace (10) - Il y a des pertes de
performance énormes
dans le fonctionnement et l'efficacité des gens (0)
73 Le produit-service est très performant, fait ce qu'on en attend (10) - Le produitservice n'est pas du tout performant (0)
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74 L'approche du marché et du client est performante et efficace (10) - L'approche du
marché et du client n'est pas du tout performante (0)
75 La façon de travailler est performante et efficace (10) - La façon de travailler n'est pas
du tout performante (0)
76 La culture et les valeurs sont solides et permettent à l'entreprise de résister aux
"chocs" (10) - La culture et les valeurs de l'entreprise fragilisent l'organisation (0)
77Les gens fonctionnent bien et avec beaucoup de vitalité (10) - Ils manquent
totalement de vitalité, le moindre choc les déstabilise (0)
78 Le produit-service est très résistant au chocs imprévus (10) - Le produit-service ne
résiste pas du tout au chocs (0)
79 Le marché et les clients sont très fidèles malgré les difficultés (10) - Le client n'est
pas fidélisé (0)
80 Les processus la production s'adapte au contraintes imprévues (10) - Non, le moindre
imprévu a des répercussions négatives (0)
81 Les valeurs et la culture sont contôlés et dirigent la vision (10) - Non, elles n'ont pas
d'influence (0)
82 Les gens sont très contrôlés et dirigés (10) - Non, chacun fonctionne comme il veut
(0)
83 Le produit-service est très contrôlé (10) - Le produit-service n'est pas du tout contrôlé
(0)
84 La relation au marché et aux clients est très contrôlée et dirigée (10) - Non, elle n'est
pas contrôlée, influencée (0)
85 Le métier, processus et production sont très contrôlés et dirigés (10) - Le métier n'est
pas du tout contrôlé (0)
86 La gouvernance, les valeurs et la culture sont très fortes et puissantes (10) - La
gouvernance, les valeurs et la culture sont faibles (0)
87 Les gens sont très autonomes et responsables (10) - Non, les gens sont
irresponsables et dépendants (0)
88 Le produit-service est puissant, l'excellence même (10) - Non, il est faible ou
médiocre (0)
89 La relation au marché et clients est maîtrisée avec brio (10) - Non, c'est de
l'amateurisme (0)
90 Le métier, production et processus sont totalement maîtrisés/excellence (10) - Le
métier n'est pas du tout maîtrisé/amateurisme (0)
91 La culture et les valeurs est bien perçue dans et autour de l'entreprise et nous aide à
bien percevoir les signaux environnants (10) - Non, la culture et la gouvernance est telle
que nous ne voyons rien venir (0)
92 Les gens sont toujours à l'affût de signaux humains (10) - Non, il n'y a pas de
perception de ce qui se passé avec les gens (0)

89

93 Tous les collaborateurs sont à l'affut de l'évolution du produit-service (10) - Les gens
ne sont pas à l'écoute de l'évolution du produit-service (0)
94 L'entreprise perçoit les besoins des clients (10) - Non (0)
95 Tout le monde est à l'écoute du métier, des processus et
modes de production (10)
- Les gens ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe dans le métier (0)
96 Une grande indentification naturelle existe avec la culture de l'entreprise (10) - Non,
les gens ne s'identifient pas avec la culture de l'entreprise, et/ou il n'y en a pas (0)
97 Les gens travaillent comme une famille, connectés, un vrai "dream team" (10) - Non,
de nombreux conflits existent (0)
98 Le produit-service est parfaitement relié avec le besoin des clients (10) - Non, il ne
correspond pas au besoin du client (0)
99 Les gens dans l'entreprise sont parfaitement relies avec son client et ses besoins (10)
- Non (0)
100 Tout le monde est bien relié avec l'essence même du métier, et ses processus, avec
bon sens (10) - Non (0)
101 La culture et les valeurs nourissent l'entreprise (10) - Non, elles n'apportent rien (0)
102 Il y a assez de gens sur le marché pour subvenir aux besoins de recrutement (10) Non, il y a une guerre des talents (0)
103 Le produit-service est à utilisation "longue durée", s'inscrit sur le long terme (10) Le
produit-service est à utilisation unique (0)
104 Le marché est assez grand pour nous et les clients ne manquent pas (10) - Il faut en
permanence se battre pour garder ses clients et en faire de nouveaux (0)
105 Les matières premières pour la production, ou la main d'oeuvre pour le service sont
abondantes (10) - Il y a une guerre pour les moyens de production (0)
106 La culture et les valeurs sont durables, et respectent l'humain,
l'environnement et
les générations futures (10) - Non, les valeurs et la culture sont non durables (0)
107 La gestion du personnel est durable, les gens sont heureux et naturellement
efficaces (10) - Non, la rotation est élevée, le stress et le découragement sont générale
(0)
108 Le produit-service et son utilisation s'inscrit sur la durée et est durable (10) - Non,
elle est éphémère et la rotation de son utilisation est élevée (0)
109 La relation avec clients et marché est durable et s'inscrit sur le long terme (10) Non, il y a une "guerre economique" avec et contre les clients (0)
110 La production / la façon de travailler est en parfaite harmonie durable avec
l'environnement et l'entourage (10) - Non, l'environnement est pollué, au niveau
physique et/ou au niveau humain (0)
111 Les valeurs et la culture stimulent l'esprit d'entreprendre et l'innovation (10) - Non,
elles étouffent l'onnovation (0)
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112 Les collaborateurs ont l'esprit d'entreprise et participent activement à l'innovation
(10) - Non (0)
113 Le produit-service est régulièrement remis en recherche et développement (10) Non, cela reste constant (0)
114 Le client est approché régulièrement de façon novatrice (10)- Non, on travaille
comme toujours (0)
115 La façon de travailler, les processus et la production évolue régulièrement et est très
novatrice (10) - Non (0)
116 L'ambiance générale en interne fait émerger de nouvelles inspirations et valeurs (10)
-Non, l'ambiance tue l'initiative (0)
117 L'attitude générale des gens fait que naturellement les inspirations naissent et
grandissent en interne (10) - Non, leur attitude tue les idées nouvelles (0)
118 Le produit-service est challengé au jour le jour et évolue naturellement au contact
des collaborateurs et clients (10) - Non, le produit-service n'évolue pas (0)
119 Le contact avec les clients fait évoluer naturellement la façon d'appréhender le
marché (10) - Non, le contact est inexistant et rien de nouveau n'émerge (0)
120 Les collaborateurs font évoluer naturellement et constructivement la façon de
travailler en interne, processus et production (10) - Non, les gens bloquent l'évolution en
interne (0)
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