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Inleiding 

De jaarrekening van een onderneming vormt de basis van een breed spectrum van analyses door 

haar verschillende belanghebbenden. De uiteenlopende stakeholders van een bedrijf zoals de 

aandeelhouders, managers, schuldeisers, leveranciers, werknemers, consumenten en de overheid 

gebruiken de financiële prestatie van een onderneming als terugvalbasis waarop ze hun beslissingen 

baseren. Het is daarom de bedoeling dat de jaarrekening een zo correct mogelijk beeld weergeeft 

wat betreft de operationele en financiële prestaties van een bedrijf.  

In dit kader kan het begrip resultaatsturing gesitueerd worden. Resultaatsturing houdt in dat 

ondernemingen binnen de verslaggevingsregels (‘Generally Accepted Accounting Principles’ of GAAP) 

de nodige flexibiliteit zullen aanwenden om hun boekhoudkundige resultaten in een bepaalde 

richting te sturen met als doel hun stakeholders te beïnvloeden. In tegenstelling tot 

resultaatmanipulatie brengt resultaatsturing geen inbreuken op de verslaggevingsregels met zich 

mee.  

De boekhoudkundige resultaten van de onderneming moeten dus een zo realistisch mogelijk beeld 

weergeven van de bedrijfsprestaties. Resultaatsturing kan in dit opzicht grote gevolgen veroorzaken. 

Winststuring kan er immers voor zorgen dat belanghebbenden van de onderneming een vertekend 

beeld van het bedrijf krijgen en hierdoor verkeerde beslissingen zullen nemen. Kredietinstellingen 

zullen zich om deze reden steeds proberen indekken en kredietvoorwaarden in het contract 

voorzien. Om een lening te verkrijgen, zal een onderneming daarom bijvoorbeeld een bepaalde 

omzet moeten realiseren of een bepaalde solvabiliteit moeten behalen opdat de bank voldoende 

overtuigd is van de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf.  

Ten gevolge van deze financiële analyses ontstaat er in hoofde van het bedrijf een motief om te 

voldoen aan deze kredietvoorwaarden en dus om de financiële prestaties beter voor te stellen dan 

de werkelijke situatie. Dit onderzoek richt zich daarom op dit motief. Om dit te bestuderen, 

vertrekken we van de veronderstelling dat hoe meer schulden een bedrijf aangaat, hoe moeilijker het 

wordt om aan de kredietvoorwaarden tegemoet te komen. Hierdoor zal de kans op resultaatsturing 

toenemen. Zowel korte termijnschulden als lange termijnschulden worden onder de loep genomen. 

Deze studie onderzoekt of resultaatsturing als gevolg van het aangehaalde motief eerder voorkomt 

bij familiebedrijven in vergelijking met niet-familiebedrijven. Verschillende onderzoeken 

beklemtonen immers het belang van familiebedrijven in de hedendaagse economie. De laatste cijfers 

van de International Family Enterprise Research Academy (2003) tonen aan dat het aandeel 

familiebedrijven in 2003 ongeveer zeventig percent bedroeg in België, dewelke daarmee vijfenvijftig 
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percent van het bruto binnenlands product vertegenwoordigden. Dit maakt van familiebedrijven een 

interessant object voor verder onderzoek, wat ook uit de steeds toenemende literatuur omtrent 

familiebedrijven blijkt.  

Specifieker richt dit onderzoek zich op niet-beursgenoteerde ondernemingen. Het lijkt ons belangrijk 

om deze groep ondernemingen onder de loep te nemen. De meeste studies vallen immers steeds 

terug op het  bestuderen van beursgenoteerde ondernemingen. Dit soort ondernemingen vertoont 

echter een groot verschil met niet-beursgenoteerde bedrijven. 

In het eerste hoofdstuk wordt de specifieke aard van familiebedrijven uitgebreid toegelicht terwijl 

we in hoofdstuk 2 bespreken wat resultaatsturing precies inhoudt. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in 

op de relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing in België om in hoofdstuk 4 de hypothese te 

ontwikkelen. De manier waarop de gegevens verzameld worden, wordt uitgelegd in hoofdstuk 5.  

Vervolgens vertegenwoordigt het zesde hoofdstuk het empirisch onderzoek waarin onder andere 

besproken wordt hoe resultaatsturing gemeten wordt en welke regressie-analyse we uitvoeren. 

Tenslotte bespreken we in de resterende hoofdstukken de resultaten, de conclusies en de 

beperkingen van dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 1. Familiebedrijven 

In dit hoofdstuk zullen we het begrip ‘familiebedrijf’ definiëren en haar belangrijkste kenmerken 

uiteenzetten. Het doel van dit hoofdstuk bestaat erin om aan te tonen op welke vlakken 

familiebedrijven verschillen van niet-familiebedrijven en met welke problemen ze geconfronteerd 

kunnen worden. 

1.1 Definities van familiebedrijven 

Alvorens in te gaan op de kenmerken van familiebedrijven, vragen we ons allereerst af wat 

familiebedrijven eigenlijk zijn. Verschillende definities zijn al ontwikkeld om familiebedrijven te 

kunnen onderscheiden van niet-familiebedrijven. We bespreken in dit deel de belangrijkste. 

Het driecirkelmodel, ontwikkeld door Tagiuri en Davis (1989) van de Harvard Business School, 

definieert een familiebedrijf als een overlapping van verschillende deelaspecten: het bedrijf zelf, de 

familie die ermee gelinkt is en de eigenaars. Dit model vinden we terug in figuur 11. Deze drie 

elementen hebben elk hun eigen belangen en verwachtingen die aan de basis liggen van mogelijke 

conflicten. Door de onderlinge interactie van deze drie subsystemen onderscheiden familiebedrijven 

zich van niet-familiebedrijven.  

 

 

Figuur 1: Het driecirkelmodel van Tagiuri en Davis (1989) 

Het driecirkelmodel maakt daarmee duidelijk dat de dynamieken in een familiebedrijf veel complexer 

zijn dan in een niet-familiebedrijf. Gimeno, Labadie, Saris en Mayordomo (2006) stellen dat de 

complexiteit van een familiebedrijf groeit als het aantal familieleden stijgt die in de onderneming 

betrokken worden. 

                                                           
1
 Bron: Inzicht in familiaal ondernemerschap anno 2010-2011. Enquête rond het familiebedrijf in België. 

Uitgevoerd door Trends en PwC (December 2010).  
http://trendstop.rnews.be/nl/familiebedrijven.aspx 
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Daarnaast heeft ook de London Business School familiebedrijven trachten te definiëren. Deze eerder 

statische definitie erkent een familiebedrijf als er minstens één van drie voorwaarden vervuld wordt. 

De eerste voorwaarde stelt dat de meerderheid van de aandelen in handen moet zijn van één 

familie.  Een onderneming wordt ook als familiaal aanzien als meer dan vijftig percent van het 

management afkomstig is van één familie of als een significant aantal leden van de raad van 

commissarissen afkomstig is van één en dezelfde familie. Deze definitie maakt dus een drieledige 

opdeling. Om als familiebedrijf beschouwd te worden moet de familie ofwel eigenaar zijn van de 

onderneming, moet ze een managementfunctie bekleden of moet ze een controlefunctie 

waarnemen in de raad van commissarissen. Ook Villalonga en Amit (2006) onderscheiden 

eigenaarschap, controle en management als fundamentele componenten in de definitie van 

familiebedrijven. Hoy en Verser (1994) verklaren de complexiteit van familiebedrijven aan de hand 

van deze drie aspecten.  Verschillende andere studies gebruiken de definitie van de London Business 

School en erkennen een familiebedrijf als de meerderheid van de aandelen in handen is van één 

familie (Steijvers, Voordeckers en Vanhoof, 2010; Miller en Le Breton-Miller, 2006; Van Gils, 

Voordeckers en van den Heuvel, 2004; Jorissen, Laveren, Martens en Reheul, 2003; López-Gracia en 

Sánchez-Andújar, 2007). 

De Europese definitie gaat een stap verder en vereist dat een bedrijf aan minstens twee van de drie 

voorwaarden moet voldoen om als familiebedrijf bestempeld te worden. Zoals de London Business 

School luidt de eerste voorwaarde dat meer dan vijftig percent van de eigendom in handen moet zijn 

van één familie. Een tweede criterium stelt dat een familie beslissende invloed op de 

bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen moet hebben. Daarnaast is het ook mogelijk om als 

familiebedrijf erkend te worden als de meerderheid van de ondernemingsleiding of minstens twee 

leden ervan afkomstig zijn uit één familie, aangevuld met een vorig criterium. 

Het Instituut voor het Familiebedrijf in België volgt de definitie vooropgesteld door de European 

Group of Owner Managed Businesses (GEEF). Ook onder deze definitie zijn er meerdere 

voorwaarden te vervullen als men als familiebedrijf beschouwd wil worden. Vermits in veel Europese 

landen een meervoudig stemrecht bestaat, werd gekozen voor het criterium van stemkracht in plaats 

van voor het criterium van aandelenbezit waar de London Business School voor opteert. De 

meerderheid van het stemrecht moet op de algemene vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks, 

bijvoorbeeld door middel van holdings, in handen zijn van de oprichter of de eigenaar van de 

onderneming en diens familie. Indien het bedrijf beursgenoteerd is, volstaat het dat de familie 

vijfentwintig percent van de stemkracht bezit om als familiebedrijf erkend te worden. Daarnaast 

moet minstens één vertegenwoordiger van de familie actief zijn in het management of het bestuur 

van het bedrijf. 
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Ward (1987) definieert een familiebedrijf als een bedrijf dat zal worden overgelaten aan de volgende 

generatie van dezelfde familie met als doel om de onderneming verder te managen en te 

controleren. Ook Handler (1994) hanteert een meer dynamische definitie voor het onderscheiden 

van familiebedrijven door generationele opvolging als categorie te erkennen. Maar in tegenstelling 

tot Ward (1987) moet de opvolger geen lid zijn van dezelfde familie. Handler (1994) onderscheidt dus 

ook familiebedrijven als het leiderschap van de stichter-eigenaar wordt overgedragen aan een 

opvolger, die ofwel een familielid is, ofwel geen lid is van de familie maar een ‘professionele 

manager’ is. 

Gezien de verschillende definities en de verscheidenheid van familiebedrijven op het vlak van 

opvolging, controle, management, eigenaarschap en dergelijke, maken Astrachan en Shanker (2003) 

een opdeling tussen een brede, een gematigde en een enge definitie om familiebedrijven te 

beschrijven. De brede definitie vereist enkel dat de familie betrokken is in de onderneming en dat ze 

controle heeft over de richting van de bedrijfsstrategie. De gematigde definitie vereist dat de 

eigenaar van de onderneming de bedoeling moet hebben om zijn bedrijf over te laten aan een ander 

lid van de familie en dat de oprichter van de onderneming of zijn nakomeling een rol speelt in de 

bedrijfsleiding. In het meest enge scenario moeten meerdere generaties een significante invloed op 

de onderneming hebben.  

Ook Westhead en Cowling (1998) werken met een set van zeven definities om familiebedrijven te 

definiëren. Daarbij houden zij rekening met vier verschillende criteria. Een belangrijk criterium die zij 

hierbij gebruiken is de perceptie van het management. Beschouwt de CEO van de onderneming het 

bedrijf als een familiebedrijf? Naast het perceptiecriterium houden zij ook rekening met de 

traditionele criteria om familiebedrijven te filteren, namelijk eigenaarschap (aandelenpercentage) en 

de managementfunctie die door een familielid wordt uitgeoefend. Ook bedrijven waarvan de 

eigendom wordt nagelaten aan verdere generaties beschouwen Westhead en Cowling (1998) als 

familieondernemingen. Deze definitieset is in tegenstelling tot de vorige definities meer 

praktijkgericht en wordt daardoor door verschillende onderzoekers (Stockmans, Lybaert en 

Voordeckers, 2010; Sciascia en Mazzola, 2008; Gasson, Crow, Errington, Hutson, Marsden en Winter, 

1988; Ram en Holliday, 1993; Johannisson en Huse, 2000) gebruikt om familiebedrijven te filteren 

van niet-familiebedrijven. Het perceptiecriterium wordt daarbij getest aan de hand van enquêtes en 

interviews.  

Het perceptiecriterium is echter geen sluitend criterium om familiebedrijven te onderscheiden. 

Perceptie wordt immers aanzien als een subjectief criterium dat op verschillende manieren kan 
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geïnterpreteerd worden2. Daarom gebruiken wij in deze studie geen enquêtes die aan de hand van 

subjectieve criteria testen of het bedrijf in kwestie als familiebedrijf mag bestempeld worden.  

Niettegenstaande de vele jaren onderzoek naar familiebedrijven, concluderen we dat er vooralsnog 

geen eenduidige, universele definitie bestaat die een volledige en correcte opdeling kan maken 

tussen familie- en niet-familiebedrijven. Toch blijkt dit onderwerp de aandacht te trekken van steeds 

meer onderzoekers en worden er regelmatig aanpassingen en uitbreidingen gemaakt aan de huidige 

definitieset.  

Ondanks het een interessante benadering is om zowel de eigendom, het management én de controle 

te onderscheiden als criteria om familiebedrijven te filteren, gebruikt deze studie de London Business 

School definitie en specifieker enkel het eigendomsaspect als belangrijkste kenmerk om 

familiebedrijven te scheiden van niet-familiebedrijven. Een onderneming wordt dus in deze studie 

bestempeld als familiebedrijf als de meerderheid van de aandelen in handen is van een of meerdere 

personen uit dezelfde familie. Een niet-familiebedrijf wordt in deze studie dan gedefinieerd als een 

bedrijf waarvan de meerderheid van de aandelen niet in handen is van een of meerdere personen uit 

dezelfde familie. De eigendom kan echter wel in handen zijn van banken en financiële instellingen, 

verzekeringsmaatschappijen, industriële ondernemingen, private equity ondernemingen, 

hedgefondsen, durfkapitalisten, beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen, stichtingen en 

onderzoeksinstituten, publieke overheidsinstanties, staten en regeringen of werknemers, 

bestuurders en directieleden. 

In tegenstelling tot de definitie die Westhead en Cowling (1998) en andere auteurs (Ward, 1987; 

Handler, 1994; Astrachan en Shanker, 2003) naar voren schuiven, wordt deze definitie wel aanzien 

als objectief en is er geen perceptie nodig om een familiebedrijf te onderscheiden. Dit maakt het 

mogelijk om een goed afgebakende steekproef te selecteren in Bel-First, de databank van het Bureau 

Van Dijk voor financiële en boekhoudkundige informatie van Belgische entiteiten. 

1.2 Kenmerken van familiebedrijven 

Familiebedrijven beschikken over een breed spectrum van kenmerken waardoor ze zich 

onderscheiden van niet-familiebedrijven. Deze kenmerken werden al door verschillende studies 

onderzocht en zullen een belangrijke invloed spelen op de mate waarin agencyproblemen 

voorkomen in bedrijven (cfr. infra).  

                                                           
2
 Onderzoek uitgevoerd door de Brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland  

(MKB Beleidspanel). Bron: EIM Dataverzameling (2000). 
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Economisten zijn van mening dat familiebedrijven bestaan als gevolg van marktfalen. Bijvoorbeeld, 

door de afwezigheid van een markt voor professionele managers zal de onderneming afhangen van 

de opeenvolgende generaties van de familie om managers aan te stellen (Burkart, Panunzi en 

Shleifer, 2003). Dit is niet het geval voor niet-familiebedrijven. 

James (1999) toont aan dat familiebedrijven gekenmerkt worden door managers die een lange 

termijnvisie aanhouden, die m.a.w. ook rekening houden met de volgende generaties. Anderson en 

Reeb (2003) beamen deze gedachtegang en stellen dat het voortbestaan van de onderneming een 

belangrijke bezorgdheid is waarmee familiebedrijven te kampen krijgen en daarmee aan de basis ligt 

van deze lange termijnvisie. In dit opzicht tonen Westhead, Cowling en Howorth (2001) aan dat de 

CEO’s die tewerkgesteld zijn in familiebedrijven en tevens lid zijn van de familie significant langer 

deze positie invullen, vergeleken met CEO’s die geen lid zijn van de familie (gemiddeld 15,7 jaar als 

familielid vergeleken met 8,1 jaar als geen familielid). CEO’s in familiebedrijven zullen dus door hun 

lange termijnvisie een langere positie aanhouden in het bedrijf. 

Families zien hun bedrijf eerder als een bezit  om na te laten aan de volgende generatie familieleden 

dan als rijkdom om gedurende haar bestaan te consumeren (Becker, 1974 en 1981; Casson, 1999; 

Chami, 1999). Het voortbestaan van de onderneming is dus voor de families van essentieel belang in 

een familiebedrijf. Hierdoor zouden ze meer geneigd zijn dan niet-familieaandeelhouders om de 

waarde van de onderneming in plaats van de waarde voor de aandeelhouders te maximaliseren 

(Anderson, Mansi en Reeb, 2003). Anderzijds is deze familiale opvolging vaak grond van mogelijke 

conflicten in het familiebedrijf. Het fiscale regime (i.e. successierechten) is daarom een belangrijke 

bezorgdheid waarmee eigenaars van familiebedrijven geconfronteerd worden (Westhead en 

Cowling, 1998). 

Anderson en Reeb (2003) stellen verder dat familiebedrijven ook bezorgdheid vertonen betreffende 

hun reputatie. Tagiuri en Davis (1996) toonden al aan dat familiebedrijven gekenmerkt worden door 

een betrouwbare en geloofwaardige reputatie en ook Lyman (1991) gaat ervan uit dat de reputatie in 

familiebedrijven en haar relaties met haar belanghebbenden sterker en waardevoller zijn dan in niet-

familiebedrijven.  

Werknemers die in een familiebedrijf deel uitmaken van de familie worden verondersteld 

productiever te zijn dan niet-familieleden (Rosenblatt, deMik, Anderson en Johnson, 1985; Kirchhoff 

en Kirchhoff, 1987). Ze beschikken over een ‘familiale taal’ waardoor ze efficiënter communiceren en 

meer interne informatie uitwisselen. Ook Daily en Dollinger (1992) aanzien familiebedrijven als een 

efficiënt, informeel besluitvormingskanaal dewelke lage transactie- en controlekosten met zich 

meebrengen (Aronoff en Ward, 1995).  
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Familieleden worden als gevolg van hun familiale verplichtingen ook verwacht zich ten opzichte van 

elkaar altruïstisch te gedragen (Stewart, 2003). Dit altruïstisch gedrag tussen familieleden kan ook 

negatieve gevolgen met zich meebrengen en o.a. leiden tot nepotisme (vriendjespolitiek). Eigenaars 

van een familiebedrijf zullen immers de neiging vertonen om familieleden aan te stellen om de 

functie van professionele manager te vervullen (Ewing, 1965). Nepotisme in familiebedrijven maakt 

het dus zeer moeilijk om familieleden te vervangen (Handler en Kram, 1988) waardoor de 

economische prestatie van het bedrijf onder druk komt te staan (Chrisman Chua en Litz , 2004). 

Altruïsme leidt ook tot een verminderde controle op andere familieleden (Oswald, Muse en 

Rutherford, 2009). Davis (1983) relateert deze problemen aan de overlapping tussen ‘familie’ en 

‘bedrijf’ waardoor de bedrijfsprestatie en de efficiëntie vermindert. 

Lee en Rogoff (1996) stellen dat familiebedrijven naast haar economische of financiële doelstellingen 

hoofdzakelijk gestuurd worden door niet-economische of familiale doelstellingen. De familie zal 

bijvoorbeeld te allen tijde volledige controle over de onderneming willen handhaven (Gomez-Mejia, 

Nunez-Nickel en Guttierrez, 2001). Deze doelen kunnen ook binnen de familieonderneming van 

elkaar verschillen. Birley en Sorensen (1995) stellen dat familiebedrijven geen homogene groep zijn 

die dezelfde belangen en bezorgdheden betreffen, maar een relatief heterogene groep uitmaken die 

verschillende doelstellingen voor ogen hebben. Ook andere studies beamen deze visie en zien 

familiebedrijven als een eerder heterogene entiteit (Chrisman, Chua en Sharma, 2005; Westhead en 

Howorth, 2007). 

Corporate governance of “deugdelijk bestuur” betreft de manier waarop gegarandeerd wordt dat 

managers een uitkering verschaffen aan diegenen die kapitaal ter beschikking hebben gesteld aan de 

onderneming (Shleifer en Vishny, 1997). De relatie tussen familiebedrijven en deugdelijk bestuur is 

tweeledig. Enerzijds stellen auteurs dat familieleden topfuncties bekleden in het management team 

en in de raad van bestuur van familiebedrijven. Hierdoor zouden deze ondernemingen te maken 

hebben met een inferieur deugdelijk bestuur (Shleifer en Vishny, 1997). Anderzijds zijn er ook steeds 

auteurs die aannemen dat familiebedrijven een efficiënte organisatievorm is en ook over een goed 

deugdelijk bestuur beschikken (Wang, 2006).  

Familiebedrijven zouden in vergelijking met niet-familiebedrijven ook meer aandacht besteden aan 

klantenloyaliteit en aan het creëren van positieve klantenservice interacties (Lyman, 1991). 

Ondanks de vele kenmerken die in de literatuur voorkomen betreffende familiebedrijven bestaat er 

tot op heden nog steeds veel discussie en tegenstrijdigheden omtrent deze kenmerken. Bepaalde 

auteurs zijn immers van mening dat het familiebedrijf een efficiënte organisatie is (Daily en Dollinger, 

1992) terwijl een andere literatuurstroom het tegenovergestelde veronderstelt (Davis, 1983).  
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In dit opzicht zullen bepaalde auteurs stellen dat een familiebedrijf beter presteert en geassocieerd 

wordt met een hogere solvabiliteit dan een niet-familiebedrijf (McConaughy, Walker, Henderson en 

Mishra 1998; Anderson en Reeb, 2003; Maury, 2006). De andere literatuurstroom stelt echter dat 

familiebedrijven gekenmerkt worden door een lagere bedrijfsprestatie vanwege de negatieve 

eigenschappen zoals nepotisme (Perrow, 1972). 

1.3 Agencyproblemen in familiebedrijven 

De werking van ondernemingen brengt een netwerk van contractuele relaties of agencyrelaties met 

zich mee tussen verschillende partijen zoals eigenaars, managers, schuldeisers, klanten en 

leveranciers (Jensen en Meckling, 1976). 

Ross (1973) beschrijft een agencyrelatie als een contract waarbij een persoon (de agent) zich 

verbindt ten opzichte van een andere persoon (de principal) om in naam van de principal diensten te 

verlenen waarbij deze laatste beslissingsmacht aan de agent overdraagt.  

Als de belangen van de ene partij verschillen van de belangen van de andere partij of als de ene partij 

(de agent) over meer volledige informatie beschikt dan de andere partij (de principal), spreekt men 

van een agencyprobleem. Om de belangen en de handelingen van de agent af te stemmen op de 

belangen van de principal zal men activiteiten en operationele systemen ontwikkelen. De kosten die 

hieruit ontstaan, noemt men agencykosten. Jensen en Meckling (1976) beschouwen deze 

agencykosten als de som van de toezichts- en controlekosten, de bondingkosten en de 

opportuniteitskosten.  

Er bestaan verschillende types agencyproblemen in familiebedrijven. Het meest bekende 

agencyconflict heeft betrekking op het management en de eigenaars van een bedrijf. Daarnaast 

bestaat er ook een agencyprobleem tussen de meerderheids- en de minderheidsaandeelhouders van 

een onderneming. Verder bespreken we ook nog een derde soort agencyconflict. In dit conflict staan 

de aandeelhouders, dus de eigenaars van een bedrijf, tegenover haar schuldeisers (bijvoorbeeld 

kredietinstellingen). Hieronder bespreken we deze drie soorten agencyconflicten. 

1.3.1 Agencyprobleem tussen het management en de eigenaars 

Wanneer er sprake is van een scheiding tussen het management van een bedrijf en haar eigenaars, 

doet er zich een eerste agencyprobleem voor. Zoals reeds vermeld, ontstaat dit conflict door 

verschillende belangen of door een informatieasymmetrie tussen beide partijen (Jensen en Meckling, 

1976). De principal heeft immers rechten overgedragen aan de agent om te handelen in naam en 
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voor rekening van de principal. Het gevaar bestaat er dus in dat de manager geen rekening houdt 

met de belangen van de aandeelhouders, maar eerder eigenbelang nastreeft bij het nemen van 

beslissingen (Miller en Le Breton-Miller, 2006). Aandeelhouders willen immers de waarde van hun 

aandelen maximaliseren en waarde creëren voor de onderneming zelf, terwijl de doelstellingen van 

de managers er onder andere in kunnen bestaan om hun positie in de onderneming te versterken, 

meer macht te verwerven en/of hogere compensaties en beloningen te ontvangen. Het is mogelijk 

dat het management dit tracht te bekomen ten koste van de aandeelhouders (Berle en Means, 

1932). Bijvoorbeeld, de winsten die ontstaan uit de dagelijkse operaties van de onderneming zullen 

de eigenaars naar zichzelf willen zien terugkeren in de vorm van dividenden, terwijl managers deze 

winsten bij voorbaat zouden herinvesteren in de onderneming of aan zichzelf zouden uitkeren in de 

vorm van een hoger salaris of extralegale voordelen.  

Om deze redenen kunnen de eigenaars van een onderneming ervoor kiezen om mechanismen in te 

stellen om enerzijds managers te controleren en anderzijds om hun eigen belangen af te stemmen 

op de belangen van deze manager (Jensen en Meckling, 1976). Corporate governance structuren 

worden door Dey (2008) naar voren geschoven als hulpmiddelen om deze agencyconflicten te 

matigen.  

De scheiding tussen managers en eigenaars kunnen dus agencykosten met zich voortbrengen (Jensen 

en Meckling, 1976). Maar als de eigenaars van bedrijven eveneens de managementfunctie op zich 

nemen, stellen Jensen en Meckling (1976) en Fama en Jensen (1983) dat deze ondernemingen geen 

of niet-significante agencykosten hebben. Stewart (2003) trekt deze stelling door naar 

familiebedrijven en besluit dat het agencyprobleem tussen het management en de eigenaars van 

familiebedrijven niet significant is. In familiebedrijven wordt dus veronderstelt dat de eigenaars van 

het bedrijf tevens de managementfunctie op zich nemen, waardoor het eerste agencyconflict eerder 

beperkt teruggevonden wordt in dit soort ondernemingen (Anderson en Reeb, 2003; Villalonga en 

Amit, 2006; Ben-Amar en André, 2006).  

De meeste effectieve manier om dit agencyconflict te matigen in familiebedrijven wordt aangehaald 

door Setia-Atmaja, Tanewski, Skully (2009) en betreft het aanstellen van onafhankelijke bestuurders 

in de onderneming. Volgens Jensen en Meckling (1976) zou ook het aangaan van schuldfinanciering 

dit agencyprobleem kunnen matigen (cfr. infra). 

  



 

11 
 

1.3.2 Agencyprobleem tussen de meerderheid- en de minderheidsaandeelhouders 

Een tweede agencyprobleem betreft de hoge concentratie meerderheidsaandeelhouders tegenover 

de minderheidsaandeelhouders in een onderneming. Zoals de relatie tussen het management en de 

eigenaars van een onderneming wordt ook deze relatie tussen de meerderheid- en de 

minderheidsaandeelhouders van een bedrijf gekenmerkt door uiteenlopende belangen en 

informatieasymmetrieën (Denis en McConnell, 2003; Thomsen, 2006). 

De meerderheidsaandeelhouders hebben een grotere invloed op ondernemingsbeslissingen dan 

andere aandeelhouders en zouden op deze manier trachten om zoveel mogelijk waarde af te nemen 

van de minderheidsaandeelhouders (Bebchuk en Fried, 2003). In familiebedrijven betekent dit dat de 

meerderheid van de aandelen in het bezit is van de familie zelf en de overige aandeelhouders maar 

een klein percentage van de aandelen in handen hebben. Het is dus mogelijk dat de 

familieaandeelhouders private voordelen trachten te bekomen ten koste van de overige 

minderheidsaandeelhouders (Bhaumik en Gregoriou, 2010). De winstuitkeringbeslissing zullen zij 

bijvoorbeeld in hun eigen voordeel trachten te beslechten. De minderheidsaandeelhouders wensen 

immers dividenden te ontvangen in ruil voor hun kapitaalinbreng, terwijl de familieaandeelhouders 

deze winst liever reserveren om toekomstige investeringen mogelijk te maken.  

Shleifer en Vishny (1986) nemen aan dat de minderheidsaandeelhouders een stimulans zullen 

ondervinden om de meerderheidsaandeelhouders te controleren en daardoor controlekosten zullen 

moeten betalen. Maar dezelfde auteurs stellen ook dat de baten die de minderheidsaandeelhouders 

door de controle ontvangen de kosten ervan niet overstijgen. Bijvoorbeeld, als de winst uiteindelijk 

in het bedrijf wordt geherinvesteerd en de kleine aandeelhouders daarenboven nog eens 

controlekosten betalen, zal deze controle weinig baat met zich meebrengen. Deze kosten zijn 

daarenboven significanter in landen waar de bescherming van de investeerders –en dus ook de 

minderheidsaandeelhouders–  zwak is (Stulz, 2005).   

Verscheidene studies tonen aan dat in familiebedrijven het agencyprobleem tussen de meerderheid- 

en minderheidsaandeelhouders veel voorkomender is dan het agencyprobleem tussen de eigenaars 

en het management (Villalonga en Amit, 2006; Stulz, 1988). 

Fama en Jensen (1983) stellen dat familiecontrole het klassieke agencyprobleem tussen eigenaars en 

managers kan reduceren en aanleiding kan geven tot belangenconflicten tussen meerderheid- en 

minderheidsaandeelhouders (Shleifer en Vishny, 1997). Anderson en Reeb (2003) nemen enerzijds 

aan dat familiecontrole de waarde van een familiebedrijf kan doen toenemen in een goed 
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gereglementeerde economie. Anderzijds besluiten zij ook dat familiecontrole schade kan berokkenen 

aan minderheidsaandeelhouders wanneer transparantie laag is.  

De gebruikelijke bestuursmechanismen (de overnamemarkt, institutionele beleggers en 

vergoedingen) die gebruikt worden om het agencyprobleem tussen de eigenaars en de managers van 

de onderneming te temperen, worden als minder effectief beschouwd om het agencyconflict tussen 

de meerderheid- en de minderheidsaandeelhouders op te lossen (Shivdasani, 1993; Kole, 1997; 

Gomez-Mejia, Larraza-Kintana en Makri, 2003). Andere intern bepaalde bestuursmechanismen 

bewijzen significanter te zijn in het controleren van het agencyprobleem tussen de meerderheid- en 

de minderheidsaandeelhouders. De resultaten van Setia-Atmaja, Tanewski en Skully (2009) tonen 

aan dat familiebedrijven dit agencyprobleem kunnen aanpakken door hogere dividenden uit te keren 

en door meer schuldfinanciering in de kapitaalstructuur te voorzien. Deze twee elementen 

verminderen immers de vrije kasstroom, dewelke anders ontvreemd kan worden door de 

meerderheidaandeelhouders. Familiebedrijven zullen dus eerder beroep doen op dividenduitkering 

of schuldfinanciering als substituut voor het aanstellen van onafhankelijke bestuurders in niet-

familiebedrijven (Easterbrook, 1984). 

1.3.3 Agencyprobleem tussen de eigenaars en de schuldeisers 

Naast het meest bekende agencyprobleem tussen de eigenaars en de managers van een 

onderneming, bespreken Jensen en Meckling (1976) nog een agencyprobleem dat zich voordoet 

tussen de eigenaars van een onderneming en haar schuldeisers. Dit agencyprobleem is het minst 

onderzocht met betrekking tot familiebedrijven en de uitkomst van dit agencyconflict op 

familiebedrijven is nog relatief onduidelijk (Steijvers, Voordeckers en Vanhoof, 2010).  

Zoals de andere agencyproblemen wordt ook de relatie tussen bedrijven en schuldeisers frequent 

gekenmerkt door asymmetrische informatie, adverse selection en moral hazard problemen (Stiglitz 

en Weiss, 1981).  

Theoretisch gezien is de uitkomst van het agencyprobleem tussen eigenaars en schuldeisers van 

familiebedrijven tweeledig. Enerzijds worden eigenaars van familiebedrijven als een unieke klasse 

van investeerders gezien. De geconcentreerde eigendom dat in handen is van families, de neiging om 

het bedrijf na te laten aan volgende generaties en de bezorgdheid omtrent de bedrijfsreputatie 

zorgen ervoor dat het waarschijnlijker is dat familieaandeelhouders in tegenstelling tot andere 

aandeelhouders het voortbestaan van de onderneming belangrijker vinden dan louter 

waardemaximalisatie. Bedrijven die bezorgd zijn om hun reputatie zullen ook minder geneigd zijn om 

te investeren in risicovolle projecten (Diamond, 1989).  
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Met andere woorden, de lange termijnvisie van de eigenaars en de bezorgdheid omtrent hun 

reputatie zorgt voor een vertrouwensrelatie tussen het bedrijf en de schuldeisers, hetgeen tot lagere 

agencykosten van schuldfinanciering en gunstigere kredietvoorwaarden leidt (Ang, 1992). Anderzijds 

kan het familiaal aspect het agencyprobleem tussen aandeelhouders en schuldeisers versterken. 

Eigenaars van het familiebedrijf zijn immers kwetsbaarder voor zelfbeheersingsproblemen waardoor 

de kans verhoogt op risico verschuivend gedrag (Lubatkin, Schulze, Ling en Dino, 2005; Schulze, 

Lubatkin, Dino en Buchholtz, 2001). Aandeelhouders zullen dus grotere risico’s nemen bij het 

uitvoeren van bedrijfsprojecten. Als deze projecten opbrengen, zullen de aandeelhouders met de 

winsten gaan lopen terwijl de schuldeisers de kosten dragen (Jensen en Meckling, 1976; Fama en 

Miller, 1972). Banken zullen deze problemen opvatten als een indicatie voor de tekortkoming van de 

terugbetalingscapaciteit, met als gevolg dat ze strengere kredietvoorwaarden zullen vooropstellen 

zoals een hoger interestpercentage en meer vereisten met betrekking tot de activa die in onderpand 

zullen moeten gegeven worden (Voordeckers en Steijvers, 2006). Crediteurs zullen om deze reden 

steeds beschermende clausules inlassen in hun contracten en controlemechanismen inbouwen om 

zichzelf te beschermen tegen dit risico verschuivend gedrag. Zodoende zullen volgens deze theorie 

de agencykosten van schuldfinancering hoger zijn in familiebedrijven.  

In hun discussie van het klassieke agencyprobleem merken Jensen en Meckling (1976) enerzijds op 

dat het introduceren van schuldfinanciering in de kapitaalstructuur en dus het betrekken van 

schuldeisers tot de onderneming nieuwe agencyproblemen met zich meebrengt, maar stellen ze 

anderzijds dat het aangaan van schuldfinanciering de agencykosten van het eigen vermogen 

vermindert. Jensen (1987) stelt immers dat het aangaan van schulden de vrije kasstroom doet 

verminderen en daardoor het management dwingt om een voldoende hoge rentabiliteit te 

genereren om de schuldverplichtingen te kunnen nakomen. Hierdoor verminderen de mogelijke 

agencyrisico’s tussen de aandeelhouders en het management.  

Setia-Atmaja, Tanewski en Skully (2009) tonen dit tussen de meerderheid- en de 

minderheidsaandeelhouders aan. Ook zij stellen dat het aangaan van schuldfinanciering de vrije 

kasstroom doet verminderen waardoor de meerderheidsaandeelhouders minder kans krijgen om 

waarde af te nemen van de minderheidsaandeelhouders. 
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Hoofdstuk 2. Resultaatsturing 

In dit hoofdstuk zullen we het begrip ‘resultaatsturing’ uiteenzetten. Verschillende definities zijn al in 

omloop om dit fenomeen te verklaren. We sommen de belangrijkste op en geven aan welke het 

beste aansluit bij deze studie. Daarnaast bekijken we in dit hoofdstuk ook op welke manieren een 

onderneming zijn resultaat kan sturen en wat de belangrijkste motieven zijn om dit te doen. Het doel 

van dit hoofdstuk bestaat erin om een eerste inzicht te verschaffen in de definities en in het waarom 

van resultaatsturing. 

2.1 Definities van resultaatsturing 

De jaarrekening van een onderneming is een grote informatiebron voor haar verschillende 

belanghebbenden. Het gerapporteerde winstcijfer is hier een belangrijk onderdeel van. Het 

winstcijfer kan echter op een bepaalde manier gestuurd worden door bijvoorbeeld het management 

van een onderneming. Managers moeten namelijk bij het opmaken van de financiële rapportering 

verschillende keuzes maken en beslissingen nemen (Healy en Wahlen, 1999). Omdat zijzelf de 

onderliggende realiteit van hun onderneming het beste kennen, beschikken ze over enige flexibiliteit 

om transacties in de jaarrekening op te nemen. Zo moet men beslissen  welke accountingmethodes 

het meest gepast zijn voor een bepaalde onderneming en schattingen maken omtrent talrijke 

economische transacties die in de toekomst zullen plaatsvinden. Het gaat ondermeer over het 

herwaarderen van activa en de vraag of er waardeverminderingen,  voorzieningen en uitgestelde 

belastingen moeten geboekt worden. Verder moeten er ook beslissingen genomen worden omtrent 

het waarderen van voorraden, geldbeleggingen en dergelijke.  Tenslotte worden er ook uitgaven 

gedaan waarbij men moet kiezen of men ze direct als kosten zal opnemen of kapitalisatie meer 

gepast is. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor onderzoek en ontwikkeling, onderhoud en reclame-

uitgaven.  

Er bestaan echter verschillende stimulansen die ervoor zorgen dat managers deze flexibiliteit gaan 

gebruiken in hun eigenbelang, eerder dan de verschillende gebruikers van de jaarrekening correct te 

informeren. Indien deze flexibiliteit aangewend wordt, kunnen we spreken van resultaatsturing, 

beter bekend als “earnings management”. 

Resultaatsturing wordt in de literatuur op heel wat verschillende manieren gedefinieerd. Volgens 

Schipper (1989, p.92) is resultaatsturing “a purposeful intervention in the external financial reporting 

process with the intent of obtaining some private gain.” Dit is een eerder beperkte definitie die ervan 

uit gaat dat men winstcijfers enkel zal sturen om er persoonlijk voordeel uit te halen. 
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Healy en Wahlen (1999) omschrijven het begrip op een meer uitgebreide manier. Zij stellen dat 

resultaatsturing optreedt als managers hun eigen oordeel gebruiken in de financiële verslaggeving of 

in het structureren van transacties die de jaarrekening verdraaien. Dit met als doel, ofwel om 

bepaalde stakeholders te misleiden over de onderliggende economische prestaties van de 

onderneming, ofwel om contractuele overeenkomsten te beïnvloeden die afhankelijk zijn van de 

gerapporteerde boekhoudkundige cijfers3. 

Wij gaan uit van de definitie van Healy en Wahlen (1999) omdat we ons in dit onderzoek zullen 

toespitsen op de externe financiering van bedrijven. De mogelijkheid bestaat er dus in dat managers 

de onderliggende economische realiteit van hun bedrijf verkeerd zullen weergeven om het resultaat 

in hun eigenbelang te sturen met name om ervoor te zorgen dat de kredietvoorwaarden, verbonden 

aan het aangaan van schuldfinanciering, niet geschonden worden. 

Het is echter zo dat managers hun beoordelingsvermogen van de onderneming ook kunnen 

gebruiken om  de jaarrekening nog informatiever te maken voor de gebruikers ervan (Healy en 

Wahlen, 1999). Het sturen van de resultaten heeft dus meer dan enkel een negatieve kant. Wanneer 

managers de flexibiliteit van de rapportering gebruiken om de financiële situatie van hun 

onderneming beter te kunnen weergeven, spreekt men van een signaleringsfunctie (Subramanyam, 

1996). In dit perspectief gaat men er dus van uit dat er geen eigenbelang wordt nagestreefd.  

Tenslotte willen we er nog op wijzen dat wij het hebben over het resultaat sturen binnen de 

richtlijnen van de boekhoudregels (‘Generally Accepted Accounting Principles’ of GAAP). Het gaat dus 

niet over het manipuleren van resultaten, wat in tegenstelling tot resultaatsturing illegaal is. 

2.2 Motieven om het resultaat te sturen 

Zoals de definities al doen vermoeden, zijn er verschillende redenen waarom managers het 

bedrijfsresultaat gaan bijsturen. Aangezien in familiebedrijven de families zelf een groot aandeel 

aanhouden in het eigen vermogen van het bedrijf, kunnen we stellen dat hun motieven om het 

resultaat te sturen duidelijk zullen verschillen van de motieven die managers van niet-

familiebedrijven hebben. De drie belangrijkste motieven die we zullen bespreken zijn bonus-

schema’s gebaseerd op resultaten, winstegalisatie en kredietvoorwaarden. 

                                                           
3
 “Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring 

transactions to alter financial reports to either mislead shareholders about the underlying economic 
performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting 
numbers” (Healy en Wahlen, 1999, p. 6). 
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Een eerste reden waarom managers het resultaat kunnen sturen, is omdat hun vergoeding meestal 

gedeeltelijk gebaseerd is op de gerapporteerde cijfers (Healy, 1985). De evaluatie van hun prestaties 

gebeurt namelijk vaak op basis van prestatiemaatstaven zoals winst, return on assets en return on 

equity. Managers zullen het resultaat opwaarderen ten voordele van hun eigen compensatie, 

omwille van hun eigenbelang willen ze immers zo hoog mogelijke bonussen opstrijken. Het 

rapporteren van betere resultaten zorgt volgens Watts en Zimmerman (1986) over het algemeen ook 

voor meer jobzekerheid in de ogen van de managers. Indien de resultaten binnen de limiet liggen van 

hun bonus zullen ze het resultaat proberen op te waarderen. Indien de resultaten hoger zijn dan de 

bovengrens, of lager dan de ondergrens, gaat men het resultaat proberen te sturen naar een lager 

niveau (Healy, 1985). Eens het resultaat het vooropgezette doel bereikt heeft, is er geen reden meer 

om het resultaat op te waarderen. Ook indien de resultaten zo laag liggen dat men met 

resultaatsturing de doelstelling niet meer kan bereiken, zal er geen motief meer zijn om het resultaat 

op te waarderen. In dat geval gebeurt het zelfs dat men de rapportering van bepaalde verkopen gaat 

uitstellen of vervroegd waardeverminderingen boekt waardoor het resultaat ondergewaardeerd is.   

Bij familiebedrijven kan er echter minder reden toe bestaan om het resultaat te sturen onder invloed 

van bonusplannen. Dit omdat de leden van het management over het algemeen een sterke band 

hebben met de familie of er zelf deel van uitmaken (Prencipe, Markarian en Pozza, 2008). Ali, Chen 

en Radhakrishnan (2007) stellen verder nog dat de vergoeding van managers in familiebedrijven 

amper gerelateerd is aan boekhoudkundige cijfers. 

Buckmaster (2001) stelt dat het zogenaamde ‘income smoothing’ een tweede belangrijke drijfveer is 

om het resultaat te sturen. De financiële jaarrekening is een belangrijke informatiebron voor 

investeerders en analisten (Healy en Wahlen, 1999). Kapitaalmarkten verkiezen echter stabiele 

winstcijfers waardoor grote schommelingen daardoor dus beter worden vermeden (Myers en 

Skinner, 1999). Daarnaast proberen bedrijven ook te vermijden dat ze dalende winsten moeten 

rapporteren. Managers ondervinden dus een stimulans om het resultaat te sturen naar de 

winstverwachtingen van de aandelenmarkten om negatieve beursevoluties te vermijden. Bijgevolg 

hebben bedrijven die in een bepaald jaar heel winstgevend zijn geweest, de neiging om hun resultaat 

neerwaarts te sturen en vice versa. Ook als het vorige jaar winstgevender was, probeert men het 

resultaat op te waarderen. Daarnaast zal men voor een beursgang ook vaak de cijfers opsmukken, 

met de bedoeling om meer geld te kunnen ophalen (Teoh, Welch en Wong, 1998). 

Aandeelhouders van familiebedrijven hebben over het algemeen een langere investeringshorizon 

dan de gemiddelde aandeelhouder van een niet-familiebedrijf (Prencipe, Markarian en Pozza, 2008).  
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Het zijn immers aandeelhouders die eerder een lange termijnvisie aanhouden (James, 1999). Ze zien 

hun aandeel als een vermogen dat ze kunnen overdragen aan de generatie die hen zal opvolgen en 

zijn dus vooral geïnteresseerd naar de prestaties van het bedrijf over een langere periode (Anderson, 

Mansi en Reeb, 2003; Casson, 1999). Hierdoor ondervinden familiebedrijven minder druk om hoge 

kwartaal en/of jaarcijfers te rapporteren.  

Controlerende families en gerelateerde managers zijn daarom veel minder gevoelig voor korte 

termijnprestaties en de  schommelingen van het winstcijfer die daaraan verbonden zijn. Het feit dat 

we het hier hebben over niet-beursgenoteerde bedrijven zorgt ervoor dat het gegeven ‘income 

smoothing - winstegalisatie’ niet echt relevant is voor dit onderzoek. 

Een derde belangrijk motief voor resultaatsturing is het kunnen voldoen aan de contractuele 

voorwaarden die geassocieerd worden met schuldfinanciering (DeFond en Jiambalvo, 1994). Deze 

contractuele voorwaarden worden door de kredietgevers geïmplementeerd om te vermijden dat de 

managers van het bedrijf acties ondernemen, ten voordele van de aandeelhouders maar ten koste 

van de kredietgever (Watts en Zimmerman, 1990). Men gaat beschermende clausules ook opnemen 

in de overeenkomst om ervoor te zorgen dat indien de financiële toestand van de onderneming 

achteruit gaat, de bank hiertegen beschermd is. Dit geeft hen namelijk de mogelijkheid om in te 

grijpen indien de kredietnemer niet meer voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden (Deloof, 

Manigart, Ooghe en Van Hulle, 2008). Deze voorwaarden zijn vaak gebaseerd op boekhoudkundige 

cijfers of daarvan afgeleide ratio’s. Managers kunnen dus de neiging hebben om de resultaten op te 

waarderen wanneer het gevaar dreigt dat de contractuele voorwaarden zullen geschonden worden 

(Healy en Wahlen, 1999). Ondernemingen willen te allen tijd trachten te voldoen aan deze 

kredietvoorwaarden. Het niet voldoen aan de kredietvoorwaarden kan immers gepaard gaan met 

een heronderhandeling van het krediet of zelfs een afschaffing van het krediet. Daarnaast kan het 

ook een hogere kost als gevolg hebben (Prencipe, Markarian en Pozza, 2008). 

Schuldfinanciering is belangrijk bij familiebedrijven, zij het even belangrijk als voor niet-

familiebedrijven (Anderson, Mansi en Reeb, 2003). Het voldoen aan de contractuele voorwaarden 

die gepaard gaan met schuldfinanciering zal dus ook voor hen van groot belang zijn. Familiebedrijven 

staan heel afkerig tegenover externe financiering in eigen vermogen, dus schulden aangaan is voor 

hen een belangrijke bron van financiering (Romano, Tanewski en Smyrnios, 2000; Matthews, 

Vasudevan, Barton en Apana, 1994; Blanco-Mazagatos, de Quevedo-Puente en Castrillo, 2007). 

  



 

18 
 

Familiebedrijven houden ook het liefst zelf de controle in handen en zullen dus hun dominante 

positie proberen te behouden door het kapitaal in handen van niet-familieaandeelhouders te 

beperken (Prencipe, Markarian en Pozza , 2008). Ook Hamilton en Fox (1998) benadrukken de sterke 

voorkeur die familiebedrijven hebben voor schuldfinanciering boven nieuw niet-familiaal eigen 

vermogen. Indien de interne bronnen van het bedrijf dus niet langer voldoende zijn, zal men het 

kapitaal hoofdzakelijk verhogen door schulden aan te gaan. Deze volgorde van 

financieringspreferenties wordt de Pikordetheorie genoemd (Myers en Majluf, 1984). Deze theorie 

stelt dat bedrijven de voorkeur zullen geven aan schuldfinanciering boven het uitgeven van nieuwe 

aandelen, indien de interne bronnen ontoereikend zijn. Het is duidelijk dat deze theorie sterk van 

toepassing is op familiebedrijven. Verder onderhouden familiebedrijven dankzij hun lange 

termijnperspectief een sterke persoonlijke relatie met de banken en andere partijen waarbij ze 

lenen, dit om hun sterke positie en reputatie te blijven handhaven (Anderson, Mansi en Reeb, 2003; 

Berger, Ofek en Yermack, 1997).  Dit zorgt ervoor dat dominante families heel gevoelig zijn voor de 

effecten van het schenden van contractuele voorwaarden. Hierdoor besluiten Prencipe, Markarian 

en Pozza (2008) dat dit een heel belangrijke, zo niet de belangrijkste, motivering voor 

resultaatsturing binnen familiebedrijven is. 

De motieven van resultaatsgebaseerde vergoeding, winstegalisatie en het voldoen aan contractuele 

voorwaarden zijn dus de meest belangrijke motieven waarmee een onderneming mee 

geconfronteerd kan worden om zijn resultaat te sturen. Aangezien het voldoen aan contractuele 

voorwaarden het meest sterke motief voor resultaatsturing lijkt bij niet-beursgenoteerde bedrijven, 

zullen we in het vervolg van onze studie hierop verder bouwen.  
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Hoofdstuk 3. Relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing in 

   België 

In dit hoofdstuk gaan we de relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing na. Zullen 

familiebedrijven meer geneigd zijn dan niet-familiebedrijven om hun resultaat te sturen of is het 

omgekeerde waar? Ook het feit dat deze studie de relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing 

in België onderzoekt, kan een mogelijke invloed hebben op de richting van het verband.  

Fan en Wong (2002) stellen dat resultaatsturing meer voorkomt in bedrijven waar significante 

agencyconflicten zijn. Met andere woorden, hoe groter het agencyprobleem tussen het management 

en de eigenaars, tussen de meerderheidsaandeelhouders en de minderheidsaandeelhouders van een 

familiebedrijf en hoe groter het agencyprobleem tussen het familiebedrijf zelf en haar schuldeisers, 

hoe groter de kans dat men het resultaat zal sturen.  

Fan en Wong (2002) onderzochten in Oost-Azië de relatie tussen bedrijven die door familieleden 

werden opgericht en de mate van winstkwaliteit. Hun onderzoek toonde aan dat familiebedrijven 

een lagere winstkwaliteit vertoonden. Met andere woorden, de familiebedrijven in dit onderzoek 

vertoonden een hogere kans op het sturen van hun resultaten. In tegenstelling tot deze resultaten 

vond Wang (2006) in de Verenigde Staten van Amerika een omgekeerd effect. Familiebedrijven 

vertoonden in deze studie een hogere winstkwaliteit en dus een lagere kans op resultaatsturing. 

Hieruit blijkt dat resultaatsturing onder meer afhankelijk is van de wettelijke bescherming ten 

opzichte van externe investeerders dat een land kan bieden (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer en 

Vishny, 1998; Leuz, Nanda en Wysocki, 2003). Oost-Azië is in tegenstelling tot de Verenigde Staten 

van Amerika een land dat een zwakke wettelijke bescherming biedt voor potentiële investeerders. In 

deze landen zouden insiders namelijk genieten van grotere private controlevoordelen en op die 

manier een sterkere stimulans hebben om bedrijfsresultaten te sturen.   

Ook België biedt een zwakke wettelijke bescherming voor potentiële investeerders waardoor de kans 

stijgt dat bedrijven hun resultaat anders gaan voorstellen dan de reële situatie. Hier moeten we in 

onze studie eveneens rekening mee houden.  

Om het verband tussen familiebedrijven en resultaatsturing aan te tonen, onderscheiden we twee 

belangrijke en tegengestelde effecten die we terugvinden in de academische literatuur: het 

alignment effect en het entrenchment effect. 
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3.1 Alignment effect 

Het alignment effect vertrekt van de idee dat in bedrijven waarvan de aandelen in handen zijn van 

één of enkele eigenaars, de managers worden aangesteld door deze aandeelhouders (Claessens, 

Djankov en Lang, 2000). Aangezien de managers zelf kiezen wie ze aanstellen, zullen de belangen 

tussen de meerderheidsaandeelhouders en de managers dus op één lijn liggen. Met andere 

woorden, deze theorie gaat ervan uit dat geconcentreerd aandeelhouderschap de agencyproblemen 

tussen de eigenaars en de managers van een onderneming vermindert (Jensen en Meckling, 1976). 

Onder deze hypothese zal men dus veronderstellen dat de relatie tussen familiebedrijven en 

resultaatsturing een negatief verband vertoont. Aanhangers van deze stelling zijn dus van mening dat 

de winstrapportering in familiebedrijven van een hogere kwaliteit is dan die in niet-familiebedrijven 

(Sánchez-Ballesta en García-Meca, 2007; Wang, 2006; Warfield, Wild en Wild, 1995).  

Een mogelijke verklaring voor dit effect is het feit dat familiebedrijven worden gekenmerkt door hun 

lange termijn denken en de bezorgdheid betreffende hun reputatie (James, 1999; Anderson en Reeb, 

2003). Familieleden zullen immers rekening houden met de volgende generaties en de continuïteit 

van het bedrijf verzekeren boven de korte termijnvoordelen die ze kunnen verwerven via 

resultaatsturing (Anderson en Reeb, 2003). Deze elementen zouden de betrokkenheid van de 

eigenaars verhogen om de waarde van de onderneming te maximaliseren (Davis, Schoorman, 

Donaldson, 1997). Dus, lange termijncontracten of relationele contracten afsluiten, vermindert het 

agencyprobleem dat ontstaat doordat eigenaars en managers verschillende belangen hebben 

(Lambert, 1983). Deze kenmerken zullen de mate waarin de familiebedrijven hun boekhoudkundige 

resultaten aanpassen, reduceren (Chen, Rees en Sivaramakrishnan, 2008).   

Deze theorie veronderstelt dat familiebedrijven een sterker deugdelijk bestuur (“corporate 

governance”) hebben  waardoor het management beperkt wordt in het systematisch bijsturen van 

de resultaten. Ook zouden families het bedrijf efficiënter kunnen besturen waardoor een sneller 

besluitvormingsproces ontstaat (Shleifer en Vishny, 1997; Mueller en Spitz-Oener, 2006). De 

financiële rapportering van familiebedrijven is daarmee kwaliteitsvoller dan deze van niet-

familiebedrijven (Wang, 2006).  

Ali, Chen en Radhakrishnan (2007) stellen daarnaast dat de vergoeding van de bestuurders in 

familiebedrijven amper gerelateerd is aan boekhoudkundige cijfers en besluiten hierdoor dat 

familiebedrijven minder risico lopen op manipulatie. Daarenboven zouden familiebedrijven 

risicomijdend gedrag vertonen en om andere redenen risico’s nemen dan niet-familiebedrijven, 

bijvoorbeeld om controle te kunnen handhaven (Gomez-Mejia, Nunez-Nickel en Guttierrez, 2001). 
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Wang (2006) stelt dat wanneer contracterende partijen ervan overtuigd zijn dat familiebedrijven een 

sterker deugdelijk bestuur hebben, zij minder strenge eisen zullen stellen wat betreft de financiële 

rapportering. Het alignment effect kan daardoor als gevolg hebben dat de vraag naar kwalitatieve 

financiële rapportering daalt.  

3.2 Entrenchment effect 

Het entrenchment effect voorspelt een minder kwaliteitsvolle financiële rapportering in bedrijven 

waar de aandelen geconcentreerd zijn in handen van één of enkele eigenaars (Morck, Schleifer en 

Vishny, 1988).  

Voorstanders van deze theorie beweren dat geconcentreerd aandeelhouderschap het risico doet 

toenemen dat de meerderheidsaandeelhouders waarde zullen afnemen van de 

minderheidsaandeelhouders (Schulze, Lubatkin en Dino, 2003). Onder deze hypothese zal men dus 

veronderstellen dat de relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing een positief verband 

vertoont (Fan en Wong, 2002; Sánchez-Ballesta en García-Meca, 2007). Aanhangers van deze stelling 

zijn dus van mening dat de winstrapportering in familiebedrijven van een lagere kwaliteit is dan die in 

niet-familiebedrijven.  

Een oorzaak hiervan wordt aangehaald door Morck en Yeung (2003). Zij beschouwen 

familiebedrijven als een minder efficiënte organisatievorm. De intentie die een familiebedrijf 

kenmerkt om het bedrijf over te laten aan toekomstige generaties leidt tot waardevernietigend 

nepotisme en tot een tekort aan professionele managers (Schulze, Lubatkin en Dino, 2003). 

Daarnaast zullen familiebedrijven sneller familieleden aanstellen om in de Raad van Bestuur te 

zetelen van de onderneming, waardoor controleactiviteiten beperkt worden uitgevoerd en men 

geconfronteerd wordt met een inferieur deugdelijk bestuur. Hierdoor zal ook de betrouwbaarheid 

van de onderneming op de financiële markten in vraag worden gesteld (Anderson en Reeb, 2003). 

Uiteindelijk wordt ook interne informatie in de familie gehouden waardoor ook de informatiestroom 

naar externe partijen beperkt wordt (Fan en Wong, 2002; Ajinkya, Bhojraj en Sengupta, 2005).  

In tegenstelling tot het alignment effect zullen er onder dit effect strengere eisen gesteld worden wat 

betreft de financiële rapportering. Het entrenchment effect kan hierdoor als gevolg hebben dat de 

vraag naar financiële rapportering stijgt.  
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Hoofdstuk 4. Ontwikkeling van de hypothese 

Nadat in de vorige hoofdstukken de specifieke aard van familiebedrijven, resultaatsturing en het 

verband hiertussen werden besproken, zal dit hoofdstuk zich focussen op de hypotheseontwikkeling. 

Eerst leggen we de Pikordetheorie uit. Vervolgens bespreken we kort nog eens het motief inzake 

resultaatsturing waar deze studie zich op baseert. Ten slotte betrekken we ook de verschillende 

agencyproblemen erbij. Dit alles trekken we door met de twee soorten ondernemingen, 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven, in het achterhoofd. 

Verschillende studies tonen aan dat familiebedrijven bij hun financiering een pikorde volgen 

(Poutziouris, 2001; López-Gracia en Sánchez-Andújar, 2007). De Pikordetheorie werd ontwikkeld 

door Myers en Majluf (1984) die veronderstelden dat er geen optimale kapitaalstructuur bestaat 

voor ondernemingen. Zij stellen dat ondernemingen investeringen zoveel mogelijk trachten te 

financieren met behulp van intern gegenereerde middelen. Voldoen deze middelen niet om hun 

investeringen te financieren, zullen bedrijven hun toevlucht zoeken tot externe financiering. Hierbij 

zullen ze in de eerste plaats schuldfinanciering aangaan. Zijn ook deze bronnen uitgeput, zullen ze in 

laatste instantie pas overgaan tot de uitgifte van nieuwe aandelen.  

Volgens Myers en Majluf (1984) streeft een bedrijf dus niet doelbewust naar een optimale 

schuldgraad, maar is de verworven kapitaalstructuur louter het toevallige resultaat van dit 

pikordegedrag.  

Familiebedrijven zouden dus bij hun financieringsbeslissingen deze pikorde volgen (Poutziouris, 

2001). Aangezien wij ons richten op niet-beursgenoteerde familieondernemingen zullen 

voornamelijk de eerste twee financieringsbeslissingen van de Pikordetheorie tot hun mogelijkheden 

behoren, namelijk het beroep doen op intern gegeneerde middelen en/of het aangaan van 

schuldfinanciering. Eigenaars van familiebedrijven vertonen immers een afkerige houding ten 

opzichte van financieringsbronnen andere dan de traditionele bankovereenkomsten, zoals onder 

andere durfkapitaal. Private equity brengt vaak een actieve participatie mee van niet-familieleden 

waardoor de controlefunctie die de familieleden in het bedrijf hebben in het gedrang zou kunnen 

komen (Dreux 1990; Mukherjee 1992; Poutziouris, Chittenden en Michaelas, 1998). Om deze reden 

zullen interne middelen en schuldfinanciering de belangrijkste bronnen zijn betreffende de 

financieringsbeslissing van een niet-beursgenoteerd familiebedrijf.  

Intern gegeneerde middelen zullen echter al snel tekortkomen om als enige en volwaardige 

financieringsbron van een onderneming te voldoen. Het bedrijfsgebeuren vereist veelal hoge 



 

23 
 

investeringen, waardoor er steeds bedrijven zullen zijn die over onvoldoende interne middelen 

beschikken om deze investeringen te financieren.  

Blanco-Mazagatos, de Quevedo-Puente en Castrillo (2007) tonen dit feit aan. Het aangaan van 

schulden is een belangrijke financieringbron voor familiebedrijven als er onvoldoende interne 

bronnen binnen de onderneming beschikbaar zijn. Daarnaast tonen de resultaten van  Setia-Atmaja, 

Tanewski en Skully (2009) aan dat familiebedrijven meer schulden aangaan dan niet-familiebedrijven 

in hun financieringsbeslissing.  

Verder gaat Bopaiah (1998) ervan uit dat familiebedrijven eerder korte termijnschulden verkiezen. In 

dit opzicht stellen Flannery (1986) en Diamond (1991) dat het aangaan van schulden op korte termijn 

het liquiditeitsrisico doet toenemen. Bij slecht nieuws over de kredietnemers kunnen 

kredietinstellingen immers nieuwe korte termijnleningen weigeren aan deze ondernemingen of 

vervroegde terugbetaling eisen. Dit kan leiden tot een liquiditeitstekort in hoofde van de 

kredietnemer en in het ergste geval faillissement als gevolg hebben. Kredietnemers zullen daarom 

grotere stimulansen ondervinden bij het aangaan van korte termijn schuldfinanciering om hun 

resultaat te sturen dan als ze lange termijnschulden aangaan. Verschillende papers toonden dit feit al 

aan en vonden een positieve relatie tussen korte termijnschulden en resultaatsturing in 

ondernemingen (Gupta en Fields, 2006; Goodwin, Gul en Fung, 2009). Om deze reden lijkt het ons 

interessant om ook in ons onderzoek een onderscheid tussen korte en lange termijnschulden te 

maken. 

Deze studie richt zich daarom hoofdzakelijk op het motief dat aangehaald werd door DeFond en 

Jiambalvo (1994). Bedrijven zullen zich inlaten tot resultaatsturing wanneer het gevaar dreigt dat de 

contractuele voorwaarden met betrekking tot schuldfinanciering zullen geschonden worden. De 

mate waarin ondernemingen op het punt staan hun kredietvoorwaarden te schenden zal dus 

afhangen van de hoogte van de schulden. Met andere woorden, hoe meer de onderneming beroep 

heeft gedaan op schuldfinanciering, hoe meer en/of hoe strengere kredietvoorwaarden waaraan ze 

zal moeten voldoen waardoor de kans op het opportunistisch aanpassen van de bedrijfsresultaten zal 

toenemen (Prencipe, Markarian en Pozza, 2008). Deze theorie kunnen we relateren aan het 

agencyprobleem tussen de eigenaars en de schuldeisers van een bedrijf. 

Enerzijds kunnen we dus aan de hand van het agencyprobleem tussen de eigenaars en de 

schuldeisers van een bedrijf vermoeden dat de kans dat ondernemingen hun resultaat zullen sturen, 

toeneemt met het aantal schulden dat het bedrijf aanhoudt. Anderzijds toont de studie van Jensen 

en Meckling (1976) aan dat het aangaan van meer schulden in de onderneming het agencyprobleem 

tussen de eigenaars en het management vermindert. Ook Setia-Atmaja, Tanewski en Skully (2009) 
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bewijzen dat het agencyprobleem tussen meerderheid- en minderheidsaandeelhouders vermindert 

door meer schuldfinanciering in de kapitaalstructuur te voorzien (cfr. supra). Doordat deze 

agencyproblemen verminderen, zal de kans op resultaatsturing eveneens verminderen. Fan en Wong 

(2002) stellen immers dat resultaatsturing minder voorkomt in ondernemingen waar significant 

minder agencyconflicten bestaan.  

Aan de hand van deze twee agencyproblemen kunnen twee tegengestelde theorieën opgesteld 

worden. Enerzijds zal op basis van het agencyprobleem tussen de eigenaars van een onderneming en 

haar schuldeisers een positieve relatie tussen schulden en resultaatsturing verwacht worden terwijl 

anderzijds een negatieve relatie verwacht zal worden als men de theorie rond het agencyprobleem 

tussen de eigenaars en het management en de meerderheid- en minderheidsaandeelhouders volgt.  

Ook de relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing  kan in twee tegengestelde theorieën 

opgesplitst worden: het alignment effect en het entrenchment effect. 

Het entrenchment effect heeft eveneens betrekking op het agencyprobleem tussen meerderheid- en 

minderheidsaandeelhouders. Deze theorie voorspelt een minder kwaliteitsvolle financiële 

rapportering in bedrijven waar de aandelen geconcentreerd zijn in handen van één of enkele 

eigenaars (Morck, Schleifer en Vishny, 1988). Voorstanders van deze theorie beweren dat 

geconcentreerd aandeelhouderschap het risico doet toenemen dat de meerderheidsaandeelhouders 

waarde zullen afnemen van de minderheidsaandeelhouders (Schulze, Lubatkin en Dino, 2003). Onder 

deze theorie zal men dus veronderstellen dat de relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing 

een positief verband vertoont (Fan en Wong, 2002; Sánchez-Ballesta en García-Meca, 2007).  

De alignment hypothese heeft daarentegen betrekking op het agencyprobleem tussen de eigenaars 

en de managers van een bedrijf. Aanhangers van deze theorie stellen dat de belangen tussen de 

eigenaars en de managers van een onderneming op één lijn liggen. Geconcentreerd 

aandeelhouderschap zal hier dus de agencyproblemen tussen de eigenaars en de managers van een 

onderneming doen verminderen (Jensen en Meckling, 1976). Onder deze hypothese zal men dus 

veronderstellen dat de relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing een negatief verband 

vertoont. 

Zowel de relatie tussen schulden en resultaatsturing als de relatie tussen familiebedrijven en 

resultaatsturing wordt gekenmerkt door tegengestelde theorieën.  

Onze onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: “Is er een verschil tussen familiebedrijven en niet-

familiebedrijven op het vlak van resultaatsturing met betrekking tot het motief om aan de 

kredietvoorwaarden te voldoen?”  
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Aan de hand van deze onderzoeksvraag leiden we de volgende hypothese af: Er is een significant 

verschil tussen de abnormale accruals (cfr. infra) in familiebedrijven en die in niet-familiebedrijven.  

Deze hypothese zullen we aan de hand van verschillende modellen met multivariate regressie-

analyses testen. In het eerste model worden de abnormale accruals geschat op basis van het model 

van DeFond en Park (2001) terwijl het tweede model het aangepaste Jones model (Jones, 1991; 

Dechow, Sloan en Sweeney, 1995) toepast. 
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Hoofdstuk 5. Dataverzameling 

Deze studie heeft als doel te vergelijken of familiebedrijven onder invloed van de 

kredietvoorwaarden voor hun externe financiering meer of minder hun resultaat zullen sturen in 

vergelijking met niet-familiebedrijven. Om deze reden filteren we twee aparte steekproeven: 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven.  

Voor de dataverzameling van dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de databank Bel-First van het 

Bureau van Dijk (2010). Bel-First bevat financiële informatie over meer dan een miljoen economische 

entiteiten en geeft gedetailleerde financiële informatie weer over meer dan 390.000 bedrijven die 

hun jaarrekening in de laatste tien boekjaren neergelegd hebben. 

Uit de Bel-First database worden de familiebedrijven gefilterd als niet-beursgenoteerde bedrijven die 

opgericht zijn in België waarvan ten minste vijftig percent van de aandelen in handen is van één of 

meerdere personen of families. Deze studie baseert zich zodoende op de definitie van de London 

Business School om familiebedrijven te onderscheiden van niet-familiebedrijven aan de hand van het 

aandeelhouderschapscriterium. In het verlengde van dit criterium tonen de resultaten van de studie 

van Westhead, Cowling en Howorth (2001) aan dat bedrijfsbestuurders de meerderheid van de 

aandelen in handen hebben. Specifieker houden eigenaars van familiebedrijven meer aandelen aan 

in vergelijking met niet-familiebedrijven. Het aandeelhoudersschapscriterium lijkt ons daarom een 

gepast criterium om familiebedrijven te filteren.  

Naast de aangegeven normen voorzien we nog een extra criterium waaraan familiebedrijven in deze 

studie moeten voldoen. Om onze theorie kracht bij te zetten, moet er in de geselecteerde bedrijven 

minstens één werknemer tewerkgesteld worden. Op deze manier worden eenmanszaken uit de 

datacollectie geschrapt. In tegenstelling tot deze studie nemen Astrachan en Shanker (2003) wel 

eenmanszaken op in hun populatie van familiebedrijven. Zij baseren zich op een studie van Kirchoff 

en Kirchoff (1987) die stellen dat het zeer waarschijnlijk is dat een groot aantal familieleden in 

dergelijke zaken een handje toesteken. Vooral wanneer de onderneming nog maar net opgestart is, 

lijkt het voor eenmanszaken waarschijnlijk dat ze familieleden –officieel of officieus–  laten werken in 

hun bedrijf. Eenmanszaken zitten bijgevolg vervat in de brede definitie van Astrachan en Shanker 

(2003).  

In deze studie nemen we eenmanszaken niet op in de populatie aangezien dit als gevolg zal hebben 

dat er geen agencyrelaties, -problemen of -kosten aanwezig zouden zijn in deze ondernemingen 

waardoor onze theorie teniet wordt gedaan.  
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Als gevolg hiervan, voegen we een minimumcriterium toe in het personeelsbestand: minstens één 

werknemer moet in de geselecteerde bedrijven tewerkgesteld worden.  

Door de data op deze manier te filteren, bekomen we een steekproef van 39 bedrijven waarvan voor 

de meeste bedrijven tien boekjaren financiële informatie van beschikbaar zijn, van 2000 tot en met 

2009. Verschillende studies tonen echter aan dat familiebedrijven voornamelijk kleine of middelgrote 

ondernemingen (KMO’s) zijn (Donckels en Fröhlich, 1991; Corbetta en Montemerlo, 1999), wat 

betekent dat voor deze bedrijven de mogelijkheid bestaat om een verkorte jaarrekening te gebruiken 

waarbij het niet verplicht is om de rubriek ‘omzet’ in te vullen. Deze rubriek hebben we echter nodig 

in onze berekening betreffende resultaatsturing. Door deze onvolkomenheid zouden we echter maar 

29 bedrijven overhouden, waarvan eveneens tien boekjaren financiële informatie over beschikbaar 

zijn. Om deze reden zullen we de steekproeven van de 39 familie- en de 39 niet-familiebedrijven 

gebruiken om de mate van resultaatsturing op te meten. Bij deze 39 bedrijven zullen we niet de 

omzet als berekeningsbasis hanteren, maar de brutomarge. Deze component komt immers wel voor 

in de verkorte jaarrekening van ondernemingen en is een goede substituut om de omzet te 

benaderen. Hierbij gaan we ervan uit dat de kosten voor externe middelen een constante verhouding 

aanhouden met de gerealiseerde omzet.  

Tabel 1 toont de berekening die we gebruiken om de bruto toegevoegde waarde te bepalen van 

zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven4. 

Volledige jaarrekening    Verkorte jaarrekening   

Bedrijfsopbrengsten +70/74  Brutomarge 9900 

- Andere  bedrijfskosten, exploitatiekosten e.a. -740  

  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -60  

  Diensten en diverse goederen -61      

Tabel 1: Berekening bruto toegevoegde waarde 

Om de steekproef van niet-familiebedrijven samen te stellen, gebruiken we dezelfde criteria als 

hiervoor aangegeven. Enkel de kenmerken voor de aandeelhouders worden aangepast. Deze dienen 

ook verplicht ingevuld te worden in Bel-First zodat we bedrijven kunnen selecteren die zeker geen 

familiebedrijf zijn. Een niet-familiebedrijf wordt in deze studie dan gedefinieerd als een bedrijf 

waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is van: banken en financiële instellingen, 

verzekeringsmaatschappijen, industriële ondernemingen, private equity ondernemingen, 

hedgefondsen, durfkapitalisten, beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen, stichtingen en 

                                                           
4
 Berekening van de bruto toegevoegde waarde gebaseerd op ‘Modellen van de jaarrekening voor 
ondernemingen’ van de Nationale Bank van België.  
(Bron: http://www.nbb.be) 
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onderzoeksinstituten, publieke overheidsinstanties, staten en regeringen of werknemers, 

bestuurders en directieleden.  

Uit deze steekproef zoeken we vervolgens 39 bedrijven uit overeenkomstige sectoren (d.w.z. met 

een identieke Nace-BEL code) met telkens een balanstotaal in dezelfde grootteorde in vergelijking 

met de familiebedrijven. Op die manier proberen we zo identiek mogelijke familie- en niet-

familiebedrijven met elkaar te matchen.  

Enkele bedrijven in onze populatie hebben geen jaarrekening gegevens beschikbaar vanaf het jaar 

2000. Hierdoor komen we bij de steekproef van 39 bedrijven tot 359 beschikbare jaargegevens voor 

de familiebedrijven en 375 jaargegevens voor de niet-familiebedrijven.  
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Hoofdstuk 6. Empirisch onderzoek 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan het empirisch onderzoek. We geven een overzicht van de 

verschillende industrieën en vergelijken familiebedrijven en niet-familiebedrijven op basis van de 

beschrijvende statistieken die we uit de datagegevens halen. Verder richten we ons op de methoden 

om resultaatsturing op te sporen. Hierin bespreken we de accruals methodologie en maken we een 

onderscheid tussen het DeFond en Park model (2001) en het aangepaste Jones model (Jones, 1991; 

Dechow, Sloan en Sweeney, 1995). Vervolgens behandelen we de regressie-analyse. We beschrijven 

de verschillende variabelen die we in de twee modellen zullen gebruiken en vatten tenslotte de 

regressies aan. 

6.1 Beschrijvende statistieken 

Vooraleer we de regressie aanvatten, geven we eerst een overzicht van de verschillende industrieën 

waarin de ondernemingen in onze steekproef zitten. Daarna vergelijken we enkele algemene 

kenmerken tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Eerst worden de variabelen leeftijd, 

omzet, brutomarge, totale activa (grootte), winstgevendheid (ROA), groei en aantal werknemers 

besproken. Aan de hand van enkele van deze variabelen onderzoeken we of de gemiddelde 

onderneming in de steekproeven een kleine of een grote onderneming is. Tenslotte bekijken we 

zowel de korte termijn als de lange termijnschulden van deze twee soorten ondernemingen. 

6.1.1 Overzicht industrieën 

Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende industrieën op basis van de Nace-BEL codes (2003) 

waarin de ondernemingen in deze steekproeven zich bevinden. We onderzochten eerst hoeveel 

familiebedrijven in elke industrie voorkwamen op basis van de Nace-BEL codes (2003) en stelden op 

die manier de niet-familiebedrijven op deze industrieën af. Tabel 2 geeft dus een overzicht van de 

verschillende industrieën waar zowel de familiebedrijven als de niet-familiebedrijven in zitten.  
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Nace-BEL 
(2003) 

Aantal 
bedrijven 

Omschrijving 

15 2 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 

21 2 Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 

26 1 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 

28 3 Vervaardiging van producten van metaal 

37 1 Recycling 

40 1 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 

45 4 Bouwnijverheid 

50 1 Groot- en detailhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en 

consumentenartikelen 

51 8 Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in auto's 

en motorrijwielen 

52 1 Detailhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van 

consumentenartikelen 

55 1 Hotels en restaurants 

60 1 Vervoer te land 

63 1 Vervoerondersteunende activiteiten, reisbureaus 

65 3 Financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen 

70 2 Verhuur en handel in onroerende goederen 

72 1 Informatica en aanverwante activiteiten 

74 4 Overige zakelijke dienstverlening 

80 1 Onderwijs 

92 1 Recreatie, cultuur en sport 

Tabel 2: Overzicht industrieën op basis van de Nace-BEL codes (2003) 

Op basis van de Nace-BEL codes (2003) in tabel 2 categoriseren we de industrieën in secties. Deze 

secties maken het makkelijk om in het statistisch programma SPSS dummy variabelen toe te voegen 

voor industrieën. Tabel 3 geeft een overzicht van de industrieën op basis van de sectie-indeling van 

de Nace-BEL code (2003). 

Sectie 
Aantal 

bedrijven 
Omschrijving 

D 9 Industrie 

E 1 Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 

F 4 Bouwnijverheid 

G 10 Groot- en detailhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en 

consumentenartikelen 

H 1 Hotels en restaurants 

I 2 Vervoer, opslag en communicatie 

J 3 Financiële instellingen 

K 7 Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 

M 1 Onderwijs 

O 1 Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten 

Tabel 3: Opdeling van de industrieën (Nace-BEL codes) in secties 
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Uit tabel 2 en 3 blijkt dat het overgrote deel van beide steekproeven (familiebedrijven en niet-

familiebedrijven) zich bevinden in de groot- en detailhandel voor de reparatie van auto’s, 

motorrijwielen en consumentenartikelen. Daarnaast vormen de industrie en de sector van de 

onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven de grootste categorieën van de steekproef 

familie- en niet-familiebedrijven. 

6.1.2 Algemene kenmerken: leeftijd, omzet, brutomarge, totale activa, 

winstgevendheid, groei en aantal werknemers 

Vervolgens vergelijken we enkele variabelen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven 

onderling en met elkaar. Tabel 4 geeft de statistieken weer met betrekking tot de familiebedrijven 

van onze steekproef. Uit deze cijfers besluiten we dat de familiebedrijven in dit onderzoek een 

gemiddelde leeftijd hebben van 26,6 jaar, waarvan vijf jaar het minimum is en het oudste bedrijf uit 

deze populatie 67 jaar is.  

Variabele N Gemiddelde Mediaan Std. afwijking Minimum Maximum 

 
Valid Missing 

     
Leeftijd 359 0 26,6 22 15,7 5 67 

Omzet 248 111 23.154.113 8.053.500 46.370.000 61.000 246.731.499 

Brutomarge 359 0 3.496.572 823.288 9.235.071 -8.447.106 59.877.119 

Totaal der activa 359 0 15.000.050 6.172.446 34.510.000 71.000 298.271.399 

ROA 359 20 0,06 0,05 0,12 -0,73 0,61 

Groei 320 38 26% 7% 178% -683% 2079% 

Aantal werknemers 342 19 46 9 144 1 1.068 

Tabel 4: Beschrijvende statistieken voor familiebedrijven          

De gemiddelde omzet die de familiebedrijven in deze steekproef behalen, is ongeveer 23 miljoen 

euro, met een standaardafwijking van 46 miljoen euro. De omzet verschilt in deze steekproef dus 

relatief veel van bedrijf tot bedrijf.  

Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat er een relatief groot aantal bedrijven in de steekproef zit die 

omzet niet invulden in de jaarrekening (31%). Kleine bedrijven bezitten immers de mogelijkheid om 

te werken met een verkorte jaarrekening, waar het niet verplicht is om omzet in te vullen. Om deze 

reden maken we voor alle ondernemingen in de steekproef gebruik van de brutomarge als 

benadering van de omzet. De brutomarge is immers voor elk bedrijf ingevuld in de jaarrekening of 

makkelijk berekenbaar, waardoor er voor deze variabele geen ontbrekende waarden voorkomen. 
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Het gemiddelde familiebedrijf in deze steekproef heeft een gemiddelde brutomarge van drie miljoen 

euro. Ook hier ligt het minimum en het maximum relatief ver uit elkaar.  

Verder zien we in tabel 4 dat het gemiddelde familiebedrijf in deze steekproef over een totale activa 

van ongeveer 15 miljoen euro beschikt, met alweer een hoge standaardafwijking.  

Wat betreft de winstgevendheid, kunnen we stellen dat het familiebedrijf ongeveer 6 euro winst zal 

genereren voor elke 100 euro activa die ze controleren. Verder worden ze gekenmerkt door een 

relatief hoge groei van 26% en een gemiddeld personeelsbestand van 46 werknemers.  

Tabel 5 geeft enkele gegevens weer van de niet-familiebedrijven in onze steekproef. Het gemiddelde 

niet-familiebedrijf in deze steekproef bestaat zoals het gemiddelde familiebedrijf al 27,3 jaar. Hier is 

echter de minimumleeftijd 7 jaar en de maximumleeftijd van de onderneming 85 jaar.  

Variabele N Gemiddelde Mediaan Std. afwijking Minimum Maximum 

 
Valid Missing 

     
Leeftijd 375 0 27,3 22 16,4 7 85 

Omzet 287 88 13.469.976 8.106.000 13.910.000 20.000 72.279.168 

Brutomarge 374 0 2.495.266 1.625.344 2.630.400 -3.146.650 12.870.103 

Totaal der activa 375 0 8.552.685 5.177.000 10.850.000 128.593 59.006.903 

ROA 375 0 0,04 0,04 0,15 -1,4 0,53 

Groei 336 39 12% 5% 64% -347% 560% 

Aantal werknemers 362 13 38 21 43 1 194 

Tabel 5: Beschrijvende statistieken voor niet-familiebedrijven 

Ook hier merken we dat de omzet 88 ontbrekende waarden van de 375 gegevens telt (23%). Dit 

maakt dat niet-familiebedrijven relatief meer geneigd zijn om de omzet in te vullen dan de 

familiebedrijven in deze steekproef (31%). 

De totale activa van het gemiddelde niet-familiebedrijf bedraagt ongeveer 8,5 miljoen euro. Dit 

bedraagt praktisch de helft van de totale activa van familiebedrijven. Gegeven onze manier van 

dataverzameling zou het totaal der activa echter in beide steekproeven ongeveer gelijk moeten zijn. 

Het grote verschil is te wijten aan een uitschieter, namelijk een familiebedrijf met een totaal actief 

van bijna zestig miljoen euro. Het bedrijf dat hier het best aan gekoppeld werd, heeft een totaal 

actief van 16 miljoen. Als we dit bedrijf uit de steekproef verwijderen, komen we aan een 

gemiddelde totale activa van 9.894.934,438. Dit is echter nog steeds kleiner dan familiebedrijven. De 

familiebedrijven uit deze steekproef zijn dus ongeveer even groot als de niet-familiebedrijven. 
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Qua winstgevendheid kunnen we stellen dat het familiebedrijf beter presteert dan het niet-

familiebedrijf (6% vergeleken met 4%). Met andere woorden, het familiebedrijf zal ongeveer zes euro 

winst genereren voor elke 100 euro activa die ze controleren terwijl het niet-familiebedrijf in dit 

opzicht amper vier euro zal genereren. Deze bevinding is consistent met de resultaten van Anderson 

en Reeb (2003). Zij tonen aan dat familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven en 

tevens een hogere solvabiliteit kunnen voorleggen.  

De gemiddelde groei van niet-familiebedrijven bedraagt 12%. De groei werd telkens gemeten als 

jaarlijkse groei in brutomarge. De minimumgroei en de maximumgroei worden hier gekenmerkt door 

respectievelijk zeer lage en zeer hoge percentages. In vergelijking met het familiebedrijf, dat een 

gemiddelde groei van 26% aanhoudt, heeft het gemiddelde niet-familiebedrijf te kampen met een 

lager groeipercentage. 

Ook het aantal werknemers komt in beide soorten ondernemingen ongeveer overeen. In 

familiebedrijven bedraagt het gemiddeld personeelsbestand 46 werknemers en in niet-

familiebedrijven 38 werknemers. Hier moeten we wel rekening houden met de uitschieter in de 

steekproef van de familiebedrijven, die een gemiddeld personeelsbestand van 1.068 werknemers 

aanhoudt. Hierdoor wordt het gemiddelde naar boven getrokken. Als we dit bedrijf verwijderen en 

opnieuw het gemiddeld aantal werknemers berekenen voor de steekproef, krijgen we een gemiddeld 

personeelsbestand van amper 22 werknemers meer.  

Daarnaast zien we ook dat de opgelegde restrictie dat er minstens één werknemer in de 

onderneming moet tewerkgesteld worden in beide steekproeven voldaan is.  

6.1.3 Kleine onderneming 

Als we de gegevens uit tabel 4 vergelijken met de criteria om te voldoen aan de definitie van de 

kleine vennootschap, kunnen we stellen dat het gemiddelde familiebedrijf uit onze steekproef een 

grote onderneming is.  

Tabel 6 beschrijft de criteria waaraan een bedrijf moet voldoen om als klein beschouwd te worden5. 

Een vennootschap mag niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden voor het laatst 

afgesloten boekjaar om klein te zijn. Daarnaast kan een bedrijf nooit als klein aanzien worden als het 

aantal tewerkgestelde werknemers jaarlijks 100 personen overschrijdt. 

 

                                                           
5
 Definitie kleine onderneming gebaseerd op het artikel 15§1 van het Koninklijk Besluit van 25 mei 2005.  
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Criteria   

Jaaromzet 7.300.000 

Balanstotaal 3.650.000 

Aantal werknemers 50 

Tabel 6: Criteria kleine vennootschap 

Aan de hand van deze criteria besluiten we dat het gemiddelde familiebedrijf in deze populatie groot 

is. De criteria Jaaromzet en Balanstotaal overschrijden immers de toegelaten grenzen. Gezien deze 

vaststelling lijkt het verwonderlijk dat 31% van de familiebedrijven omzet niet invulden in de 

jaarrekening. Immers, enkel kleine ondernemingen hebben het recht om de categorie Omzet niet in 

te vullen in de jaarrekening. 

Ook de niet-familiebedrijven in deze steekproef overschrijden het Balanstotaal-criterium en het 

Omzet-criterium en worden zodoende als groot beschouwd. Dit is niet onlogisch aangezien deze 

steekproef zodanig samengesteld is om aan de steekproef van de familiebedrijven te matchen.  

6.1.4 Schulden 

Vervolgens vergelijken we de schuldenrekeningen tussen familie- en niet-familiebedrijven. Om deze 

te vergelijken werden alle rekeningen gecorrigeerd door de totale activa en dus de grootte van de 

onderneming. Men kan immers redeneren dat hoe groter de onderneming is, hoe hoger de waarde 

van de schuldenrekeningen zal zijn. De cijfers in de volgende tabellen beschrijven dus de financiële 

rekeningen, gemeten ten opzichte van de totale activa van de ondernemingen. 

Tabel 7 en 8 geven een overzicht van de verschillende schuldenrekeningen van respectievelijk 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Als eerste vergelijken we de algemene schuldgraad tussen 

deze twee soorten ondernemingen. De SCHULDGRAAD wordt berekend als de som van de schulden op 

meer dan een jaar, de schulden op ten hoogste een jaar en de overlopende rekeningen, gedeeld door 

de totale activa. Aan de hand van deze ratio kunnen we stellen dat niet-familiebedrijven hogere 

schulden aanhouden in vergelijking met familiebedrijven, met respectievelijk 66,40% tegenover 

58,65%.  Deze uitkomst is tegengesteld aan de resultaten die Setia-Atmaja, Tanewski en Skully (2009)  

vinden. Zij besluiten dat familiebedrijven in hun financieringsbeslissing hogere schulden aanhouden 

in vergelijking met niet-familiebedrijven. Maar in tegenstelling tot deze studie gebruiken zij 

Australische, beursgenoteerde ondernemingen voor hun onderzoek terwijl dit onderzoek zich op 

niet-beursgenoteerde ondernemingen richt. Dit kan een mogelijke oorzaak zijn die aan de basis van 

het verschil ligt.  
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Vervolgens vergelijken we de lange termijnschulden van familiebedrijven met deze van de niet-

familiebedrijven in onze steekproef. Uit de tabellen 7 en 8 kunnen we besluiten dat de 

familiebedrijven een hoger percentage lange termijnschulden aanhouden dan de niet-

familiebedrijven. Naast de schulden op meer dan een jaar zijn ook de financiële schulden, de 

handelsschulden, de rekening van kredietinstellingen en de leasingschulden op meer dan een jaar 

van familiebedrijven steeds hoger dan dezelfde rekeningen van de niet-familiebedrijven.  

Variabele N Gemiddelde Mediaan 
Std. 

afwijking 
Minimum Maximum 

 
Valid Missing 

     
SCHULDGRAAD 359 0 58,65% 63,07% 25,69% 0,00% 185,00% 

SCHULDEN > 1JAAR 359 0 14,04% 6,00% 17,15% 0,00% 83,00% 

FINANCIËLE SCHULDEN > 1JAAR 359 0 12,53% 4,00% 16,30% 0,00% 83,00% 

HANDELSSCHULDEN > 1JAAR 359 0 0,21% 0,00% 1,46% 0,00% 19,00% 

KREDIETINSTELLINGEN > 1JAAR 359 0 3,30% 0,00% 8,59% 0,00% 52,00% 

LEASINGSCHULDEN > 1JAAR 359 0 0,38% 0,00% 2,18% 0,00% 20,00% 

Tabel 7: Financiële ratio’s lange termijn voor familiebedrijven  

 

Variabele N Gemiddelde Mediaan 
Std. 

afwijking 
Minimum Maximum 

 
Valid Missing 

     
SCHULDGRAAD 375 0 66,40% 70,74% 25,58% 6,00% 137,00% 

SCHULDEN > 1JAAR 375 0 8,95% 1,92% 14,31% 0,00% 81,90% 

FINANCIËLE SCHULDEN > 1JAAR 375 0 8,48% 1,60% 14,07% 0,00% 81,90% 

HANDELSSCHULDEN > 1JAAR 375 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

KREDIETINSTELLINGEN > 1JAAR 375 0 2,95% 0,00% 8,30% 0,00% 54,60% 

LEASINGSCHULDEN > 1JAAR 375 0 0,26% 0,00% 1,84% 0,00% 24,80% 

Tabel 8: Financiële ratio’s lange termijn voor niet-familiebedrijven 

Aan de hand van tabel 9 en tabel 10 vergelijken we de korte termijnschulden van de familiebedrijven 

met deze van de niet-familiebedrijven. De schulden op korte termijn zijn in tegenstelling tot de lange 

termijnschulden lager voor de familiebedrijven dan voor de niet-familiebedrijven, behalve de 

handelsschulden op minder dan een jaar en de schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar 

vervallen. Met andere woorden, familiebedrijven zullen eerder beroep doen op lange 

termijnschuldfinanciering terwijl niet-familiebedrijven eerder korte termijnschuldfinanciering zullen 

aanspreken.  
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In dit verlengde vinden Shyu en Lee (2009) hetzelfde resultaat. Deze bevinding is echter tegengesteld 

aan de resultaten die Chen, Dasgupta en Yu (2010) vinden. Zij tonen aan dat familiebedrijven een 

hogere proportie korte termijnschulden aanhouden en een hogere schuldgraad hebben in 

vergelijking met andere ondernemingen. Maar hier baseren ze zich op beursgenoteerde bedrijven 

terwijl deze studie zich toespitst op niet-beursgenoteerde ondernemingen.  

Variabele N Gemiddelde Mediaan 
Std. 

afwijking 
Minimum Maximum 

 
Valid Missing 

     
LIQUIDE MIDDELEN EN 

GELDBELEGGINGEN 
375 0 15,22% 7,26% 19,21% 0,00% 89,10% 

SCHULDEN ≤ 1JAAR 375 0 43,34% 39,00% 24,47% 0,00% 175,00% 

FINANCIËLE SCHULDEN ≤ 1JAAR 375 0 4,76% 0,00% 9,96% 0,00% 58,00% 

HANDELSSCHULDEN ≤ 1JAAR 375 0 18,53% 16,00% 16,37% 0,00% 77,00% 

KREDIETINSTELLINGEN ≤ 1JAAR 375 0 4,46% 0,00% 9,81% 0,00% 58,00% 

SCHULDEN > 1JAAR DIE BINNEN HET 

JAAR VERVALLEN 
375 0 3,42% 2,00% 6,87% 0,00% 89,00% 

Tabel 9: Financiële ratio’s korte termijn familiebedrijven 

Variabele N Gemiddelde Mediaan 
Std. 

afwijking 
Minimum Maximum 

 
Valid Missing 

     
LIQUIDE MIDDELEN EN 

GELDBELEGGINGEN 
375 0 26,15% 23,15% 19,41% 0,00% 88,60% 

SCHULDEN ≤ 1JAAR 375 0 57,45% 59,81% 27,50% 0,80% 137,40% 

FINANCIËLE SCHULDEN ≤ 1JAAR 375 0 7,82% 0,00% 14,36% 0,00% 79,60% 

HANDELSSCHULDEN ≤ 1JAAR 375 0 10,47% 4,68% 14,79% 0,00% 83,20% 

KREDIETINSTELLINGEN ≤ 1JAAR 375 0 5,40% 0,00% 10,40% 0,00% 56,50% 

SCHULDEN > 1JAAR DIE BINNEN HET 

JAAR VERVALLEN 
375 0 2,31% 0,62% 4,44% 0,00% 59,40% 

Tabel 10: Financiële ratio’s korte termijn niet-familiebedrijven 

De niet-familiebedrijven in deze studie hebben dus een hogere algemene schuldgraad in vergelijking 

met de familiebedrijven. Daarnaast zouden ze eerder beroep doen op korte termijn 

schuldfinanciering terwijl familiebedrijven meer geneigd zijn om lange termijnschulden aan te gaan. 

Deze laatste bevinding is consistent met het kenmerk dat familiebedrijven een lange termijnvisie 

aanhouden en ook alles in het kader stellen van deze visie (James, 1999).   
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6.2 Detectiemethoden resultaatsturing 

Alvorens we de regressie kunnen aanvangen, onderzoeken we eerst op welke manier we 

resultaatsturing kunnen meten. Verschillende modellen zijn al ontwikkeld om dit gegeven te 

berekenen. In dit deel bespreken we allereerst de accruals methodologie die we verder uitbreiden 

aan de hand van het DeFond en Park model (2001) en het aangepaste Jones model (Jones, 1991; 

Dechow, Sloan en Sweeney, 1995). 

6.2.1 Accruals methodologie 

Het opsporen of ondernemingen hun resultaat sturen, is geen eenvoudige aangelegenheid. Er zijn 

immers verschillende mogelijkheden inzake resultaatsturing, waardoor deze variabele moeilijk 

meetbaar en kwantificeerbaar is (Vander Bauwhede, 2003).  

Om de mate van resultaatsturing te bepalen, gebruikt men in de literatuur hoofdzakelijk ‘accruals’-

studies. Men gaat de geboekte accruals6 vergelijken met de ‘wens om het winstcijfer in een bepaalde 

richting te sturen.’ Vander Bauwhede, Gaeremynck en Willekens (2000) definiëren accruals als de 

kosten- en opbrengstenelementen die de winst van de cashflow onderscheiden en die dus 

afhankelijk zijn van boekhoudkundige keuzes. Dechow, Sloan en Sweeney (1995) geven een overzicht 

van een aantal verschillende modellen om deze accruals te berekenen. In deze paper wordt duidelijk 

dat het door hen aangepaste ‘Jones model’ (Jones, 1991) de meest sterke test is om resultaatsturing 

te meten en tevens ook het meest gebruikte model. In onze studie zullen we dus ook de accrual 

methode gebruiken om te onderzoeken of ondernemingen zich onderwerpen aan resultaatsturing.  

Onder andere in het (aangepaste) Jones model gaat men voor elke onderneming een te verwachten 

niveau van accruals schatten. Dit zijn de verwachte of niet-discretionaire accruals. De werkelijke 

accruals ondervinden een invloed van de gekozen accountingmethodes en boekingen van onder 

andere waardeverminderingen en voorzieningen. Dit zijn namelijk beslissingen die de onderneming 

toelaten de accruals, en dus het resultaat, in een bepaalde richting te sturen. In dit opzicht is het dus 

belangrijk om de onverwachte of discretionaire component van de totale accruals te meten. In 

tegenstelling tot de normale accruals worden deze niet verwacht en worden zodoende als 

winststuring beschouwd (Vander Bauwhede, Gaeremynck en Willekens, 2000). Deze noemt men 

(abnormale) discretionaire accruals. Het discretionaire deel van de totale accruals worden dus 

gebruikt als maatstaf voor resultaatsturing. Een meer gedetailleerde beschrijving van het model 

                                                           
6
 de boekhoudkundige items die ervoor zorgen dat er een verschil is tussen het gerapporteerde winstcijfer en 

de gerealiseerde cash flow, onder andere voorzieningen, afschrijvingen en wijzigingen in het werkkapitaal van 
de onderneming. 
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wordt besproken in deel 6.2. Het aangepaste Jones model.  We gebruiken de absolute waarden van 

de discretionaire abnormale accruals (|DCA|) omdat men het resultaat in beide richtingen kan 

sturen: zowel inkomstenstijgend als inkomstendalend (Warfield, Wild en Wild, 1995). Een hogere 

absolute waarde van de accruals betekent een hoger niveau van resultaatsturing (Wang, 2006). Voor 

beide modellen die we gebruiken (Jones, 1991; DeFond en Park, 2001) zullen we naast de resultaten 

voor |DCA| echter ook de positieve en negatieve discretionaire abnormale accruals apart 

rapporteren.  

Omdat in het Jones model verschillende parameters geschat moeten worden, zullen we echter eerst 

een alternatieve methode toepassen: DeFond en Park (2001). 

6.2.2 Model van DeFond en Park (2001) 

In het model van DeFond en Park (2001) gebruikt men de ‘abnormal working capital accruals’ 

(AWCA) als maatstaf voor het niveau van de discretionaire accruals. Deze “abnormale werkkapitaal 

accruals” kunnen worden gemeten als het verschil tussen het huidige gerealiseerde werkkapitaal en 

het verwachte niveau van het werkkapitaal. Het verwachte niveau wordt berekend op basis van de 

historische relatie tussen het werkkapitaal en de verkopen. Concreet wordt de volgende formule (a) 

gebruikt. 

 

Met  t = het huidige jaar 

 AWCAt = ‘abnormal working capital accruals’ in het huidige jaar 

 WCt = Werkkapitaal eind huidig jaar7 

 WCt-1 = Werkkapitaal eind vorig jaar 

St = omzet van het huidige jaar 

St-1 = omzet van het vorige jaar 

                                                           
7
 WC  =  (Vlottende activa – Liquide middelen en Geldbeleggingen) 

- [(Schulden op ten hoogste 1 jaar + Overlopende rekeningen) - (Financiële schulden + Schulden op 
meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen)] 

             
     

    
      (a) 
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Aangezien we bij de beschrijvende statistieken opmerkten dat een relatief groot deel van de 

ondernemingen in de steekproef de omzet niet invulden, maken we gebruik van de bruto 

toegevoegde waarde om ‘St’ en ‘St-1’ te benaderen. Hierbij gaan we ervan uit dat de kosten voor 

externe middelen een constante verhouding aanhouden met de gerealiseerde omzet. Voor de 

berekening van de bruto toegevoegde waarde voor bedrijven die de volledige jaarrekening moeten 

publiceren, verwijzen we terug naar tabel 1 (p.27) in Hoofdstuk 5. 

Bij gebruik van deze berekeningswijze voor discretionaire accruals nemen echter een klein aantal 

AWCA’s een waarde aan die groter is dan 0,999 of kleiner is dan -0,999. Deze outliers kunnen voor 

vertekende resultaten zorgen, daarom maken we gebruik van de ‘winsorizing’ techniek (Francis en 

Yu, 2009). Hiervoor worden -0,999 en 0,999 gebruikt als buitengrenzen. Indien een observatie een 

AWCA-waarde heeft die buiten dit interval ligt, wordt deze waarde aangepast naar -0,999  of 0,999, 

afhankelijk van het feit of deze waarde kleiner is dan de ondergrens (-0,999) of groter is dan de 

bovengrens (0,999). Op die manier worden outliers niet volledig uit de datagegevens verwijderd, 

maar enkel aangepast.  

6.2.3 Het aangepaste Jones model 

Vervolgens berekenen we de absolute waarde van de discretionaire abnormale accruals (later 

|DCA|) die berekend worden via het aangepaste Jones model (Dechow, Sloan en Sweeney, 1995) om 

een maatstaf te bekomen voor resultaatsturing. Dit model is gebaseerd op het model van Jones 

(1991) en houdt daarbij ook rekening met het effect van de veranderingen in de economische 

situatie van een bedrijf die een invloed hebben op de totale accruals. 

In het originele Jones model (1991) wordt de assumptie gemaakt dat inkomsten niet discretionair 

zijn. Het is echter wel mogelijk dat managers de verkopen opwaarderen. Soms gaat men 

gerealiseerde verkopen die nog niet betaald zijn op het einde van het boekjaar rapporteren als 

verkopen terwijl er niet voldoende zekerheid bestaat of men de vordering uiteindelijk zal kunnen 

innen. In dit geval zijn het resultaat van de periode en de handelsvorderingen overgewaardeerd. In 

het Jones model wordt geen rekening gehouden met het discretionair karakter van de inkomsten, 

wat een belangrijke beperking is. Dechow, Sloan en Sweeney (1995) passen daarom het model aan 

zodat de mogelijke discretionaire aard van de verkopen wel in acht wordt genomen. De aanpassing 

komt er op neer dat men bij de verandering in inkomsten (∆REV) ook rekening houdt met de 

verandering in handelsvorderingen (∆REC).  
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Op basis van de beschikbare gegevens worden aan de hand van formule (b) de parameters αi, β1i en 

β2i geschat. 

    

     
 α  

 

     
  β   

               

     
  β   

     

     
                b  

 

Met:  TAit = totale accruals van bedrijf i in jaar t 

Ait-1 = totale activa aan het begin van het jaar 

ΔREVit = de opbrengsten in jaar t verminderd met de opbrengsten in jaar t-1 gedeeld door 

totale activa op het einde van jaar t-1 

∆RECit = de verandering in handelsvorderingen tussen jaar t en jaar t-1 

PPEit = ‘Property, plant and equipment’ of aanschaffingswaarde van de materiële  vaste activa 

De verandering in opbrengsten wordt in het model opgenomen omdat deze een invloed hebben op 

de verandering van het werkkapitaal dat onderdeel uitmaakt van de totale accruals. Zoals eerder 

vermeld zullen we echter de brutomarge gebruiken als benadering voor de opbrengsten.  Ook de 

aanschaffingswaarde van de materiële  vaste activa (‘Property, plant and equipment’ of PPE) is van 

belang. Dit wordt namelijk gebruikt om te controleren voor het deel van de totale accruals dat 

afhangt van de afschrijvingskost (Jones, 1991). Alle componenten worden gedeeld door de totale 

activa aan het einde van het vorige boekjaar om de heteroskedasticiteit te beperken. 

De totale accruals (TA) kunnen berekend worden aan de hand van formule (c). De verandering van 

iedere term is het verschil tussen de waarde van eind dit jaar en de waarde van eind vorig jaar. 

                                                                                  c  

Met  TA = totale accruals 

∆Vlott.Act. = de verandering in vlottende activa  

 ∆Liq.Mdln. = de verandering in liquide middelen en geldbeleggingen 

 ∆Vlott.Pass. = de verandering in op ten hoogste een jaar en overlopende rekeningen 

∆KT Schulden =  de verandering in schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar 

vervallen en financiële schulden 
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Via de ordinary least squares methode worden de waarden voor de coëfficiënten a1, b1i en b2i 

geschat voor respectievelijk αi, β1i en β2i van formule (b). Om dit te doen, voegen we ook dummy 

variabelen toe die controleren voor JAAR en INDUSTRIE. De storingstermen die hier uit voortkomen 

vertegenwoordigen het niveau van de discretionaire accruals (DCA), de berekening hiervan is te 

vinden in formule d. 

    
    

     
     

 

     
      

               

     
      

     

     
                    

Met υit = discretionaire accruals van bedrijf i in jaar t 

TAit = totale accruals van bedrijf i in jaar t 

Ait-1 = totale activa aan het begin van het jaar 

ΔREVit = de opbrengsten in jaar t verminderd met de opbrengsten in jaar t-1 gedeeld door 

totale activa op het einde van jaar t-1 

∆RECit = de verandering in handelsvorderingen tussen jaar t en jaar t-1 

PPEit = ‘Property, plant and equipment’ of aanschaffingswaarde van de materiële  vaste activa 

6.3 Regressie-analyse 

In dit deel definiëren we eerst de verschillende afhankelijke variabelen die we in de regressies zullen 

gebruiken. Daarnaast beschrijven we ook de onafhankelijke en de controlevariabelen en hun 

verwachte relatie met resultaatsturing. Vervolgens omschrijven we hoe we de regressies uitvoeren 

en met welke voorwaarden we daarvoor rekening mee zullen moeten houden.  

6.3.1 Variabelen 

Om de regressie aan te vangen, beschrijven we de verschillende variabelen die we zullen gebruiken.  

In tabel 11 geven we een beschrijving van de verschillende afhankelijke variabelen. Hiervoor maken 

we een onderscheid tussen het model van DeFond en Park (2001) en het aangepaste Jones model 

(Jones, 1991; Dechow, Sloan en Sweeney, 1995). Voor het eerste model gebruiken we de absolute 

waarde van de abnormal working capital accruals. Hier nemen we vervolgens de natuurlijke 

logaritme van: LN(|AWCA|). De accruals splitsen we vervolgens op in positieve en negatieve abnormal 

working capital accruals. De positieve accruals LN(|POSAWCA|) betekenen dat de onderneming haar 

resultaten opwaarts zal sturen terwijl de negatieve accruals LN(|NEGAWCA|) aanduiden dat het bedrijf 

de resultaten neerwaarts zal sturen.  
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Vervolgens gebruiken we het aangepaste Jones model. Hier nemen we de absolute waarde van de 

discretionaire accruals LN(|DCA|) en splitsen ook deze op in positieve en negatieve discretionaire 

accruals: LN(POS|DCA|) en LN(NEG|DCA|). Tabel 11 geeft een overzicht van de verschillende 

afhankelijke variabelen die in deze studie gebruikt worden. 

Testvariabele Proxy 

DeFond en Park  

LN(|AWCA|) Natuurlijke logaritme van de absolute waarde van AWCA 

LN(|POSAWCA|) Natuurlijke logaritme van de positieve accruals 

LN(|NEGAWCA|) Natuurlijke logaritme van de absolute waarde van de negatieve accruals 

Jones  

LN(|DCA|) Natuurlijke logaritme van de absolute waarde van DCA 

LN(POS|DCA|) Natuurlijke logaritme  van de positieve accruals 

LN(NEG|DCA|) Natuurlijke logaritme van de absolute waarde van de negatieve accruals 

Tabel 11: Afhankelijke variabelen regressie-analyse 

Tabel 12 geeft vervolgens een opsomming van de verschillende onafhankelijke variabelen die in de 

regressie worden opgenomen en de relatie die we tussen deze variabelen en resultaatsturing 

verwachten. Als eerste verklarende variabele in het model gebruiken we een dummy voor 

FAMILIEBEDRIJF die een onderscheid maakt tussen een familiebedrijf en een niet-familiebedrijf. Deze 

dummy krijgt waarde 1 indien het bedrijf een familiebedrijf is en waarde 0 als het een niet-

familiebedrijf betreft. De tweede onafhankelijke variabele is de algemene SCHULDGRAAD. SCHULDGRAAD 

wordt gemeten door de schulden op meer dan een jaar, de schulden op ten hoogste een jaar en de 

overlopende rekeningen samen te tellen en te delen door de totale activa van een onderneming. 

Deze variabele stelt een benadering voor van de contractuele voorwaarden die verbonden zijn aan 

schuldfinanciering. DeFond en Jiambalvo (1994)  gaan er immers van uit dat een hoge schuldgraad 

gepaard gaat met striktere kredietvoorwaarden bij schulden.  

Vervolgens splitsen we de algemene schuldgraad op in een schuldgraad op meer dan een jaar (LT 

SCHULDGRAAD) en een schuldgraad op ten hoogste een jaar (KT SCHULDGRAAD). De LT SCHULDGRAAD 

wordt gemeten door de schulden op meer dan een jaar te delen door de totale activa terwijl we voor 

de KT SCHULDGRAAD de schulden op ten hoogste een jaar delen door de totale activa van een 

onderneming. Op die manier bekijken we of er een verband bestaat tussen resultaatsturing en de 

termijn van de schulden. Flannery (1986) en Diamond (1991) stellen namelijk dat het aangaan van 

schulden op korte termijn het liquiditeitsrisico doet toenemen. Bij slecht nieuws over de 

kredietnemers kunnen kredietinstellingen immers nieuwe korte termijnleningen weigeren aan deze 
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ondernemingen of vervroegde terugbetaling eisen. Dit kan leiden tot een liquiditeitstekort in hoofde 

van de kredietnemer en in het ergste geval faillissement als gevolg hebben. Kredietnemers zullen 

daarom grotere stimulansen ondervinden bij het aangaan van korte termijn schuldfinanciering om 

hun resultaat te sturen dan als ze lange termijnschulden aangaan. Verschillende papers toonden dit 

feit al aan en vonden een positieve relatie tussen korte termijnschulden en resultaatsturing in 

ondernemingen (Gupta en Fields, 2006; Goodwin, Gul en Fung, 2009). 

Testvariabele 
Verwachte 

relatie 
Argument Proxy 

FAMILIEBEDRIJF +/- Entrenchment effect (+) of alignment 

effect (-) 

Dummy (1,0) 

SCHULDGRAAD +/- Agencykosten (Schulden > 1jaar + Schulden ≤ 1 
jaar + Overlopende 
rekeningen)/Totale activa 

KT SCHULDGRAAD + Liquiditeitsrisico neemt toe bij slecht 

nieuws 

Schulden ≤ 1jaar/Totale activa 

LT SCHULDGRAAD - Geen liquiditeitsrisico  Schulden > 1jaar/Totale activa 

Tabel 12: Onafhankelijke variabelen en verwachte relatie 

Ook controlevariabelen worden in de regressie opgenomen. Tabel 13 geeft een opsomming van deze 

verschillende controlevariabelen. De eerste variabele die we opnemen in ons model is LEEFTIJD. De 

studie van Wang (2006) toont immers aan dat jonge bedrijven, in vergelijking met bedrijven die al 

langer bestaan, minder reserves hebben kunnen aanleggen in de loop der jaren. Hierdoor zouden ze 

meer schulden aangaan dan oudere bedrijven (Romano, Tanewski en Smyrnios, 2000). Jongere 

bedrijven worden dus gekenmerkt door het feit dat er meer onverwachte accruals voorkomen dan in 

oudere ondernemingen. 

Ook GROOTTE nemen we op als controlevariabele. Hoe groter een bedrijf is, hoe zichtbaarder het is 

voor de buitenwereld. Grote bedrijven willen hun reputatie hoog houden en zullen proberen te 

vermijden dat ze op een negatieve manier veel aandacht krijgen (Watts en Zimmerman, 1990; 

Prencipe, Markarian en Pozza, 2008). Voor deze bedrijven zijn er dus hogere politieke kosten 

verbonden aan het rapporteren van lage winsten dan bij kleinere bedrijven en is er dus een grotere 

motivatie om het resultaat te sturen  (Reynolds en Francis, 2000). Om dit te meten, nemen we de 

natuurlijke logaritme van de totale activa op als variabele die de grootte van een bedrijf meet. Ook 

verschillende andere studies, zoals deze van Stockmans, Lybaert en Voordeckers (2010) nemen deze 

variabele op als controlevariabele. 

Een derde controlevariabele die we gebruiken is de GROEI. Dit meten we door de jaarlijkse groei te 

berekenen van de brutomarge. Bedrijven met een grote groei worden steeds zichtbaarder en hun 



 

44 
 

activiteiten krijgen een grotere impact op de maatschappij. Net als bij bedrijfsgrootte nemen 

hierdoor de politieke kosten toe en zal de kans op resultaatsturing stijgen (Watts en Zimmerman, 

1990; Stockmans, Lybaert en Voordeckers, 2010). 

Verder controleren we nog op INDUSTRIE. Ieder bedrijf wordt toegewezen aan een bepaalde ‘sectie’ 

op basis van de Nace-BEL code (2003). Deze secties zijn terug te vinden in tabel 2 (cfr. supra). 

Tenslotte voegen we ook nog JAAR-dummies toe aan onze regressievergelijkingen.  

Controlevariabele 
Verwachte 

relatie 
Argument Proxy 

LEEFTIJD - Grotere reserves opgebouwd  minder 

schulden en soepelere kredietvoorwaarden 

Leeftijd 

GROOTTE + Hogere visibiliteit  negatieve aandacht willen 

vermijden 

Ln(totale activa) 

GROEI + Idem GROOTTE Jaarlijkse groei in 
brutomarge 

INDUSTRIE 

  

Dummy Nace-BEL secties 
(2003) 

JAAR 
    

Dummy Jaartallen 

Tabel 13: Controlevariabelen en verwachte relatie 

In modellen voor beursgenoteerde bedrijven worden regelmatig  ook het bedrijfsrisico en de market-

to-book ratio gebruikt (Jiraporn en DaDalt, 2009; Prencipe, Markarian en Pozza, 2008). Aangezien dit 

onderzoek zich toespitst op niet-beursgenoteerde bedrijven en de gegevens hieromtrent voor ons 

dus niet beschikbaar zijn, worden deze controlevariabelen weggelaten. 

6.3.2 Regressie 

Nu de volledige set variabelen gedefinieerd zijn, vangen we de regressie aan. In totaal voeren we 

twaalf multivariate lineaire regressies uit. We maken een onderscheid tussen de absolute, de 

positieve en de negatieve accruals van zowel het DeFond en Park model (2001) als van het 

aangepaste Jones model (Jones, 1991; Dechow, Sloan en Sweeney, 1995). De regressies voeren we 

eerst uit met als onafhankelijke variabelen: FAMILIEBEDRIJF (dummy) en SCHULDGRAAD. De schuldgraad 

wordt vervolgens opgesplitst in korte termijn en lange termijn schuldgraad (KT SCHULDGRAAD en LT 

SCHULDGRAAD) waarop de regressies opnieuw worden uitgevoerd. Daarnaast maken de 

controlevariabelen LEEFTIJD, GROOTTE, GROEI, INDUSTRIE en JAAR ook steeds deel uit van de gegeven 

regressiemodellen. We zullen volgende regressievergelijkingen gebruiken: 
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i) Het DeFond en Park model (2001) – Algemene schuldgraad 

Regressie (1):  LN(|AWCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 SCHULDGRAAD + β3 LEEFTIJD +  

β4 GROOTTE + β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE+ β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

Regressie (2):  LN(|POSAWCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 SCHULDGRAAD + β3 LEEFTIJD +  

β4 GROOTTE + β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE+ β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

Regressie (3):  LN(|NEGAWCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 SCHULDGRAAD + β3 LEEFTIJD +  

β4 GROOTTE + β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE+ β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

ii) Het DeFond en Park model (2001)  – Korte en lange termijn schuldgraad 

Regressie (4): LN(|AWCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 KT SCHULDGRAAD + β3 LT SCHULDGRAAD +  

β3 LEEFTIJD + β4 GROOTTE + β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE + β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

Regressie (5): LN(|POSAWCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 KT SCHULDGRAAD + β3 LT SCHULDGRAAD + 

β3 LEEFTIJD + β4 GROOTTE + β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE + β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

Regressie (6): LN(|NEGAWCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 SCHULDGRAAD + β3 LT SCHULDGRAAD +  

β3 LEEFTIJD + β4 GROOTTE + β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE + β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ  

iii) Het aangepaste Jones model (1991) – Algemene schuldgraad 

Regressie (7): LN(|DCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 SCHULDGRAAD + β3 LEEFTIJD + β4 GROOTTE + 

β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE+ β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

Regressie (8): LN(|POSDCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 SCHULDGRAAD + β3 LEEFTIJD +  

β4 GROOTTE + β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE+ β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

Regressie (9):  LN(|NEGDCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 SCHULDGRAAD + β3 LEEFTIJD +  

β4 GROOTTE + β5 GROEI + β6 DUMMY INDUSTRIE+ β6 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

iv) Het aangepaste Jones model (1991) - Korte en lange termijn schuldgraad 

Regressie (10):  LN(|DCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 KT SCHULDGRAAD + β3 LT SCHULDGRAAD + 

β4 LEEFTIJD + β5 GROOTTE + β6 GROEI + β7 DUMMY INDUSTRIE+ β8 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

Regressie (11):  LN(|POSDCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 KT SCHULDGRAAD + β3 LT SCHULDGRAAD 

+ β4 LEEFTIJD + β5 GROOTTE + β6 GROEI + β7 DUMMY INDUSTRIE+ β8 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 
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Regressie (12):  LN(|NEGDCA|) = β0 + β1 DUMMY FAMILIEBEDRIJF + β2 KT SCHULDGRAAD + β3 LT SCHULDGRAAD 

+ β4 LEEFTIJD + β5 GROOTTE + β6 GROEI + β7 DUMMY INDUSTRIE+ β8 DUMMY JAARTALLEN + ℯ 

Om de regressies te mogen uitvoeren, moeten de modellen voldoen aan enkele basisvoorwaarden. 

De gestandaardiseerde residuen moeten in functie van de voorspelde waarden een lineair patroon 

voorstellen, de residuen moeten een constante spreiding hebben (homoskedasticiteit) en tenslotte 

moeten de residuen ook normaal verdeeld zijn.  

In eerste instantie was niet aan deze voorwaarden voldaan. Om deze reden transformeerden we de 

afhankelijke variabelen door het natuurlijk logaritme ervan te nemen. Het natuurlijk logaritme werd 

dus genomen van de absolute waarde van alle abnormale accruals, van de positieve abnormale 

accruals en van de absolute waarde van de negatieve accruals. Het natuurlijk logaritme van een 

negatief getal is immers niet gedefinieerd, waardoor we eerst de absolute waarde van deze 

negatieve accruals nemen. Dit werd zowel op de accruals van het DeFond en Park model (2001) 

toegepast als op de discretionaire accruals van het aangepaste Jones model (Jones, 1991; Dechow, 

Sloan en Sweeney, 1995). Door deze werkwijze werd gecorrigeerd voor de heteroskedasticiteit. De 

plot van de gestandaardiseerde residuen toonden dus een constante spreiding in functie van de 

voorspelde waarden.  

Door de correctie van de heteroskedasticiteit, werden ook de voorwaarden betreffende lineariteit en 

normaliteit voldaan. De plot van de gestandaardiseerde residuen gaven in functie van de voorspelde 

waarden een lineair verband weer en ook het histogram toonde een normale verdeling.  

Vervolgens werd elk regressiemodel getest op multicollineariteit. Multicollineariteit betreft het 

optreden van een hoge correlatie tussen sommige verklarende variabelen, waardoor de schatting 

van de coëfficiënten minder betrouwbaar wordt. Aan de hand van de Variance Inflation Factor (VIF) 

besluiten we dat geen enkel model te maken heeft met multicollineariteit.  
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Hoofdstuk 7. Resultaten 

Baserend op het empirisch onderzoek in hoofdstuk 6, bespreken we in dit hoofdstuk de gevonden 

resultaten. Om deze resultaten uiteen te zetten, maken we een onderscheid tussen het model van 

DeFond en Park (2001) en het aangepaste Jones model (Jones, 1991; Dechow, Sloan en Sweeney, 

1995). 

7.1 Model van DeFond en Park (2001) 

Eerst bespreken we de resultaten gevonden door middel van het model van DeFond en Park (2001). 

Onder dit model voeren we zes verschillende regressies uit. Drie daarvan werden gemeten aan de 

hand van de onafhankelijke hoofdvariabelen FAMILIEBEDRIJF en SCHULDGRAAD terwijl de overige drie 

regressies werden uitgevoerd aan de hand van de hoofdvariabelen: FAMILIEBEDRIJF, KT SCHULDGRAAD en 

LT SCHULDGRAAD.  

7.1.1 Algemene schuldgraad 

Het eerste regressiemodel (1) in tabel 14 toont aan dat zowel de onafhankelijke variabelen 

FAMILIEBEDRIJF en SCHULDGRAAD als de controlevariabelen LEEFTIJD, GROOTTE en GROEI significant zijn op 

het 5% niveau. Het regressiemodel toont een positieve relatie tussen het soort bedrijf en 

resultaatsturing. Familiebedrijven zouden dus in dit model meer geneigd zijn om hun resultaten te 

sturen. Dit gegeven is daarom consistent met het entrenchment effect, waarbij men een minder 

kwaliteitsvolle financiële rapportering voorspelt in bedrijven waar de aandelen geconcentreerd zijn 

in handen van één of enkele eigenaars (Morck, Schleifer en Vishny, 1988). Men gaat er dus hiervan 

uit dat in de steekproef van familiebedrijven het risico toeneemt dat de 

meerderheidsaandeelhouders waarde zullen afnemen van de minderheidsaandeelhouders (Schulze, 

Lubatkin en Dino, 2003). 

SCHULDGRAAD houdt eveneens een positieve relatie aan met resultaatsturing. Hoe meer schulden een 

bedrijf aangaat, hoe groter de kans dat dit bedrijf het resultaat zal sturen. Dit is consistent met wat 

DeFond en Jiambalvo, (1994) stellen, namelijk het motief dat bedrijven met een hoge schuldgraad, 

en dus met meer contractuele voorwaarden waaraan voldaan moeten worden, de kans op 

resultaatsturing doet toenemen. De controlevariabelen LEEFTIJD en GROOTTE hebben daarentegen een 

negatief teken. Hoe ouder en hoe groter een onderneming is, hoe kleiner de kans dat de 

onderneming aan resultaatsturing zal doen.  
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De relatie tussen de leeftijd van een bedrijf en resultaatsturing voldoet in dit model dus aan de 

relatie die we verwachtten. De variabele GROOTTE daarentegen is tegengesteld aan de verwachte 

relatie. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat grotere bedrijven er een beter vertrouwen in 

hebben dan kleine bedrijven dat het resultaat het volgende jaar weer beter zal zijn. Grote bedrijven 

zouden dus een grotere buffer kunnen hebben voor slecht nieuws omdat slecht nieuws bij kleine 

bedrijven een grotere impact heeft.  Verder toont het regressiemodel dat als een bedrijf gekenmerkt 

wordt door een hoog groeipercentage, de kans op resultaatsturing zal toenemen.  

DeFond en Park model 

 
(1) (2) (3) 

 

Beta sign. Beta sign. Beta sign. 

Intercept -1,113** 0,053 -0,619 0,435 -1,545** 0,091 

FAMILIEBEDRIJF 0,077* 0,047 0,096** 0,069 0,042 0,467 

SCHULDGRAAD 0,126* 0,003 0,098** 0,097 0,142* 0,022 

LEEFTIJD -0,179* 0,000 -0,202* 0,002 -0,122** 0,096 

GROOTTE -0,120* 0,010 -0,150* 0,019 -0,096 0,163 

GROEI 0,095* 0,015 0,098** 0,065 0,212* 0,000 

F-statistiek 3,943 
 

3,283 
 

2,609 
 

ANOVA sign. 0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

R² 0,125 
 

0,183 
 

0,179 
 

Adj. R² 0,093   0,127   0,110   

Tabel 14: Regressie AWCA model – algemene schuldgraad 

Noot:  * Significant op 5% niveau 

 ** Significant op 10% niveau 

Het tweede model (2) in tabel 14 meet de relatie tussen familiebedrijven, schuldgraad en het 

opwaarderen van de resultaten in de jaarrekening. Uit dit model blijken de hoofdvariabelen 

FAMILIEBEDRIJF en SCHULDGRAAD significant op het 10% niveau en de controlevariabelen LEEFTIJD en 

GROOTTE significant op het 5% niveau. Ook de controlevariabele GROEI is significant op het 10% 

niveau. Dit model toont een positieve relatie tussen het soort bedrijf en het opwaarts sturen van de 

resultaten. Een familiebedrijf zal dus meer geneigd zijn om haar resultaten op te waarderen in 

vergelijking met een niet-familiebedrijf. Ook hier toont het regressiemodel bewijs in de richting van 

het entrenchment effect.  

SCHULDGRAAD duidt eveneens een positieve relatie aan met het opwaarderen van de resultaten. Hoe 

meer schulden een bedrijf aangaat, hoe groter de kans zal zijn dat de onderneming haar resultaten 

opwaarts zal sturen. De onderneming zal dit doen om aan de kredietvoorwaarden die verbonden zijn 
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aan schuldfinanciering te voldoen. Idem als in het vorige model beschrijft deze regressie een 

negatieve relatie tussen de GROOTTE en de LEEFTIJD van een onderneming. Hoe jonger en hoe kleiner 

een bedrijf is, hoe groter de kans zal zijn dat de onderneming haar resultaten opwaarts stuurt.  

De variabele GROEI toont aan dat een bedrijf dat gekenmerkt wordt door een hoog groeipercentage, 

de onderneming een grotere kans vertoont op het opwaarts sturen van haar resultaten.  

Het derde model in tabel 14 toont de relatie tussen familiebedrijven, schuldgraad en het neerwaarts 

sturen van de resultaten in de jaarrekening. Hieruit blijken de dummy voor FAMILIEBEDRIJF en de 

GROOTTE van een bedrijf niet significant te zijn. SCHULDGRAAD en GROEI zijn wel significant op het 5% 

niveau, terwijl LEEFTIJD significant is op het 10% niveau. Het model houdt wel dezelfde verbanden aan 

in vergelijking met de vorige modellen. Hoe meer schulden een bedrijf aanhoudt, hoe groter de kans 

dat het bedrijf haar resultaten neerwaarts zal sturen. Verder zal een ouder bedrijf minder geneigd 

zijn om zijn resultaten neerwaarts te sturen. De variabele GROEI toont daarnaast aan dat als een 

bedrijf gekenmerkt wordt door een hoge groei, deze onderneming meer neiging zal vertonen om 

haar resultaat neerwaarts te sturen. 

De overige controlevariabelen INDUSTRIE en JAAR werden ook in de regressie gevoegd, maar waren 

niet significant, waardoor we ze uit de tabellen hebben weggelaten. 

De variantieanalyse (ANOVA) toont aan dat de modellen op zich significant zijn waardoor we ook de 

resultaten ervan mogen interpreteren. De aangepaste determinatiecoëfficiënt (adj. R²) bedraagt per 

model respectievelijk 9,3%, 12,7% en 11%. Voor het eerste model betekent dit dus dat 9,3% van de 

variatie in de afhankelijke variabele verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen (en 

controlevariabelen). 

7.1.2 Korte termijn en lange termijn schuldgraad 

Vervolgens gebruiken we hetzelfde model, maar splitsen we de variabele SCHULDGRAAD op in de 

schuldgraad op meer dan een jaar (LT SCHULDGRAAD) en de schuldgraad op ten hoogste een jaar (KT 

SCHULDGRAAD). Volgens de literatuur (Gupta en Fields, 2006; Goodwin, Gul en Fung, 2009) zou deze 

opsplitsing immers een invloed op de mate van resultaatsturing hebben. Tabel 16 toont de drie 

regressies die op basis van het abnormal working capital accruals model worden uitgevoerd. De 

variantieanalyse (ANOVA) van deze modellen toont ook deze keer aan dat de modellen op zich 

significant zijn en dus voor interpretatie vatbaar zijn.  

Regressiemodel (4) in tabel 15 toont aan dat de onafhankelijke variabelen FAMILIEBEDRIJF en KT 

SCHULDGRAAD significant zijn op het 5% niveau. Daarnaast zijn ook de controlevariabelen LEEFTIJD, 
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GROOTTE en GROEI significant. Enkel de LT SCHULDGRAAD blijkt geen relatie met resultaatsturing te 

hebben. De Beta’s tonen de richting van het verband aan tussen de significante variabelen en 

resultaatsturing. Uit dit model kunnen we stellen dat FAMILIEBEDRIJF en dus het soort onderneming 

een invloed heeft op het feit dat de onderneming haar resultaat zal sturen. De mate waarin 

ondernemingen meer korte termijnschulden of schulden op ten hoogste een jaar aanhouden, hoe 

groter de kans dat deze ondernemingen hun resultaat zullen sturen. Een familiebedrijf in deze 

steekproef is meer geneigd in vergelijking met een niet-familiebedrijf om haar resultaten te sturen. 

Het splitsen van SCHULDGRAAD in KT SCHULDGRAAD en LT SCHULDGRAAD doet dus geen afbreuk aan de 

bevinding dat familiebedrijven gekenmerkt worden door het entrenchment effect. Het risico neemt 

dus toe dat de familieaandeelhouders waarde trachten af te nemen van de 

minderheidsaandeelhouders. 

De variabelen LEEFTIJD en GROOTTE hebben, zoals aangegeven in de vorige regressies, een negatieve 

relatie met resultaatsturing. Hoe ouder en hoe groter een bedrijf is, hoe kleiner de kans dat ze zich 

met resultaatsturing zullen inlaten. Voor de variabele GROEI tonen de resultaten aan dat als een 

bedrijf een hoge groei heeft, de kans op resultaatsturing toeneemt.  

DeFond en Park model 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 

Beta sign. 
 

Beta sign. 
 

Beta sign. 

Intercept -1,228* 0,033 

 

-0,692 0,385 

 

-1,809* 0,049 

FAMILIEBEDRIJF 0,100* 0,012 

 

0,115* 0,038 

 

0,069 0,233 

LT SCHULDGRAAD 0,003 0,943 

 

0,016 0,784 

 

-0,026 0,679 

KT SCHULDGRAAD 0,161* 0,000 

 

0,127* 0,050 

 

0,191* 0,004 

LEEFTIJD -0,172* 0,000 

 

-0,197* 0,002 

 

-0,110 0,129 

GROOTTE -0,115* 0,014 

 

-0,148* 0,021 

 

-0,080 0,240 

GROEI 0,095* 0,015 

 

0,096** 0,071 

 

0,216* 0,000 

F-statistiek 3,844 

  

3,195 

  

2,763 

 ANOVA sign. 0,000 

  

0,000 

  

0,000 

 R² 0,131 

  

0,186 

  

0,195 

 Adj. R² 0,099     0,128     0,125   

Tabel 15: Regressie AWCA model – korte en lange termijn schuldgraad 

Noot:  * Significant op 5% niveau 

 ** Significant op 10% niveau 

Regressiemodel (5) in tabel 15 meet de invloed van de onafhankelijke variabelen FAMILIEBEDRIJF, LT 

SCHULDGRAAD, KT SCHULDGRAAD en de controlevariabelen LEEFTIJD, GROOTTE, GROEI, INDUSTRIE en JAAR ten 

opzichte van de afhankelijke variabele: de logaritme van de positieve abnormal working capital 
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accruals (LN(|POSAWCA|)). Ook hier zijn de variabelen FAMILIEBEDRIJF, KT SCHULDGRAAD, LEEFTIJD en 

GROOTTE significant op het 5% niveau. GROEI is hier significant op het 10% niveau. Ook hier vinden we 

dezelfde verbanden terug als in het vorige regressiemodel.  

Familiebedrijf heeft een positieve invloed op resultaatsturing, hetgeen bewijs richting de 

entrenchment theorie geeft. Hoe meer schulden op ten hoogste een jaar dat een bedrijf aangaat, 

hoe groter de kans dat het bedrijf haar resultaten opwaarts zal aanpassen. Verder zal een bedrijf dat 

al langer bestaat minder geneigd zijn om haar resultaten op te waarderen. Ook de grootte en de 

groei van een onderneming tonen een verband met het opwaarderen van de resultaten. Hoe kleiner 

een bedrijf is en hoe hoger haar groeipercentage, hoe groter de kans dat dit bedrijf zich zal inlaten 

met het opwaarts sturen van de resultaten. 

Regressiemodel (6) in tabel 15 meet dezelfde onafhankelijke variabelen op de kans dat een bedrijf 

haar resultaten neerwaarts zal sturen aan de hand van de logaritme van de absolute waarde van de 

negatieve working capital accruals (LN(|NEGAWCA|)). In dit model zijn echter maar twee variabelen 

significant verschillend van nul: KT SCHULDGRAAD en GROEI. In dit model kan dus niet aangetoond 

worden dat familiebedrijven meer geneigd zijn om het resultaat neerwaarts te sturen dan niet-

familiebedrijven. Dit regressiemodel toont wel aan dat het aangaan van korte 

termijnschuldfinanciering de kans op het neerwaarts sturen van de resultaten doet toenemen. 

Verder zullen bedrijven die gekenmerkt worden door een hoge groei ook een hogere kans op 

resultaatsturing vertonen. De variabele LT SCHULDFINANCIERING vertoont in dit laatste model een 

negatieve relatie met neerwaartse resultaatsturing terwijl in de vorige twee regressiemodellen deze 

variabelen gekenmerkt werden door een positieve relatie. Het verband is echter in al deze modellen 

niet significant. 

De controlevariabelen INDUSTRIE en JAAR werden ook steeds in de regressie gevoegd, maar waren in 

elk model niet significant, waardoor we ze uit de tabellen hebben weggelaten. 

7.2 Het aangepaste Jones model (1991) 

Na de zes vorige regressies waarvan de afhankelijke variabele telkens  geschat  werd via het model 

van DeFond en Park (2001), voeren we opnieuw zes gelijkaardige regressies uit. Het enige verschil 

bestaat erin dat de  afhankelijke variabele, namelijk discretionaire accruals, berekend werden via het 

aangepaste Jones Model (Jones, 1991; Dechow, Sloan en Sweeney, 1995). 

Bij deze regressies gebruiken we eveneens de variabele SCHULDGRAAD en splitsen we deze variabele 

vervolgens op in KT SCHULDGRAAD en LT SCHULDGRAAD.  
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7.2.1 Algemene schuldgraad  

In het zevende regressiemodel (7) in tabel 16 is te zien dat FAMILIEBEDRIJF niet langer significant is. In 

dit model kan dus niet aangetoond worden dat familiebedrijven het resultaat meer gaan sturen dan 

niet-familiebedrijven. Het regressiemodel toont wel aan dat SCHULDGRAAD ook hier via het aangepaste 

Jones model nog steeds een significante invloed heeft op resultaatsturing en dit op het 5% 

significantieniveau.  

De controlevariabelen LEEFTIJD en GROOTTE vertonen ook in dit model een negatieve relatie met 

resultaatsturing, zij het op het 10% significantieniveau. Bij toepassing van het aangepaste Jones 

model kunnen we er dus ook van uit gaan dat hoe ouder en hoe groter een onderneming is, hoe 

kleiner de kans dat de onderneming aan resultaatsturing zal doen. De jaarlijkse GROEI van de 

onderneming is in dit regressiemodel niet langer significant. 

De variantieanalyse (ANOVA) van het achtste regressiemodel (8) dat gebaseerd is op LN(|POSDCA|) 

heeft geen significant verklarende kracht en wordt dus niet geïnterpreteerd. Geen enkele 

verklarende variabele heeft immers een significante invloed op de responsvariabele waardoor het 

regressiemodel weinig nut heeft. Dit is te zien in tabel 16. 

Het aangepaste Jones model 

 
(7) (8) (9) 

 

Beta sign. Beta sign. Beta sign. 

Intercept -1,667* 0,021 -1,878** 0,076 -1,830* 0,045 

FAMILIEBEDRIJF 0,053 0,238 0,044 0,437 0,063 0,198 

SCHULDGRAAD 0,123* 0,013 0,044 0,490 0,233* 0,000 

LEEFTIJD -0,093** 0,081 -0,034 0,613 -0,123* 0,042 

GROOTTE -0,101** 0,072 -0,086 0,224 -0,122* 0,042 

GROEI 0,053 0,237 0,063 0,263 0,141* 0,006 

F-statistiek 2,176 
 

1,418 
 

3,586 
 

ANOVA sign. 0,002 
 

0,103 
 

0,000 
 

R² 0,091 
 

0,090 
 

0,177 
 

Adj. R² 0,049   0,027   0,128   

Tabel 16: Regressie aangepaste Jones model – algemene schuldgraad 

Noot:  * Significant op 5% niveau 

 ** Significant op 10% niveau 
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Regressiemodel (9) in tabel 16 toont aan dat het van geen belang is of een bedrijf een familiebedrijf 

is of niet om het resultaat neerwaarts te gaan sturen. Een grotere schuldgraad heeft hier op het 5% 

significantieniveau wel een invloed op. Net als in regressiemodel (3) van tabel 14 zien we dat een 

hogere schuldgraad vaker gepaard gaat met neerwaartse resultaatsturing. LEEFTIJD en GROOTTE 

vertonen hier nogmaals een negatief verband met neerwaartse resultaatsturing. Bedrijven met een 

grotere groei zullen hun resultaat dus neerwaarts sturen. 

7.2.2 Korte termijn en lange termijn schuldgraad 

Net als bij het DeFond en Park model (2001) voeren we ook de regressies uit waarbij de SCHULDGRAAD 

opnieuw gesplitst wordt in lange termijnschulden  (LT SCHULDGRAAD) en korte termijnschulden (KT 

SCHULDGRAAD). 

Volgens de variantieanalyse (ANOVA) kan aangetoond worden dat modellen (10) en (12) in tabel 17 

significant zijn op het 5% niveau. Model (11) is significant op 10% maar geen enkele variabele heeft 

een significante invloed. Bijgevolg zal model (11) niet geïnterpreteerd worden. 

Het aangepaste Jones model 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 

Beta sign. 
 

Beta sign. 
 

Beta sign. 

Intercept -1,722* 0,018 

 

-1,923** 0,070 

 

-1,753** 0,057 

FAMILIEBEDRIJF 0,062 0,191 

 

0,064 0,271 

 

0,059 0,242 

LT SCHULDGRAAD 0,064 0,199 

 

-0,041 0,497 

 

0,170* 0,002 

KT SCHULDGRAAD 0,141* 0,011 

 

0,081 0,242 

 

0,223* 0,000 

LEEFTIJD -0,090** 0,095 

 

-0,024 0,713 

 

-0,131* 0,033 

GROOTTE -0,099** 0,079 

 

-0,088 0,213 

 

-0,124* 0,040 

GROEI 0,053 0,240 

 

0,061 0,278 

 

0,137* 0,008 

F-statistiek 2,103 

  

1,448 

  

3,375 

 ANOVA sign. 0,002 

  

0,086 

  

0,000 

 R² 0,092 

  

0,096 

  

0,175 

 Adj. R² 0,048     0,030     0,123   

Tabel 17: Regressie aangepaste Jones model – korte en lange termijn schuldgraad 

Noot:  * Significant op 5% niveau 

 ** Significant op 10% niveau 
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In de regressiemodellen (10) en (12) van tabel 17 heeft FAMILIEBEDRIJF geen significante invloed op 

resultaatsturing. De schuldgraad op lange termijn (LT SCHULDGRAAD) heeft enkel een invloed op de 

kans dat het bedrijf het resultaat neerwaarts zal sturen. Dit is te zien in model (12). Bedrijven met 

een hoge KT SCHULDGRAAD zullen meer aan resultaatsturing doen volgens model (10) terwijl uit model 

(12) blijkt dat dit hoofdzakelijk neerwaartse resultaatsturing zal zijn. Verder tonen de resultaten aan 

dat de controlevariabelen LEEFTIJD en GROOTTE andermaal een negatieve invloed hebben op 

resultaatsturing. Snelgroeiende ondernemingen hebben ook in dit model weer een grotere kans om 

het resultaat neerwaarts te sturen.  
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Hoofdstuk 8. Conclusies 

Het doel van deze studie bestond in het onderzoeken of er een verschil bestaat tussen 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven op het vlak van resultaatsturing. Om dit te bestuderen, 

richtten we ons op het motief betreffende het voldoen aan de contractuele voorwaarden die 

verbonden zijn aan het aangaan van schuldfinanciering. De conclusies van dit onderzoek worden in 

dit hoofdstuk uiteengezet. 

Op basis van de literatuur konden we verschillende theorieën onderscheiden die een richting gaven 

aan het verband tussen familiebedrijven en resultaatsturing en tussen de relatie tussen schulden en 

resultaatsturing. De relatie tussen familiebedrijven en resultaatsturing kon enerzijds gekenmerkt 

worden door een positieve relatie (het entrenchment effect), anderzijds was ook een negatieve 

relatie tussen deze variabelen mogelijk (het alignment effect). Daarnaast kon het aangaan van 

schulden in de kapitaalstructuur van familiebedrijven op basis van het agencyprobleem tussen de 

eigenaars van de onderneming en haar schuldeisers een positieve relatie met resultaatsturing als 

gevolg hebben. Ook hier was een negatieve relatie mogelijk met betrekking tot resultaatsturing als 

men eerder het agencyprobleem tussen de eigenaars en het management en het agencyprobleem 

tussen de meerderheid- en de minderheidsaandeelhouders volgt.  

De resultaten tonen aan dat familiebedrijven, in vergelijking met niet-familiebedrijven, meer kans op 

resultaatsturing vertonen. In dit opzicht levert deze studie bewijs richting het entrenchment effect. 

Deze theorie veronderstelt dat meerderheidsaandeelhouders meer neiging vertonen om waarde af 

te nemen van de minderheidsaandeelhouders van een onderneming. De resultaten bieden ook 

ondersteuning voor het agencyprobleem tussen de eigenaars van een bedrijf en haar schuldeisers. 

Meer schulden voorzien in de kapitaalstructuur van een familiebedrijf heeft dus als gevolg dat de 

kans op resultaatsturing zal stijgen.  

Ook de opsplitsing van de algemene schuldgraad in een korte termijn en een lange termijn 

schuldgraad bleek zinvol in dit onderzoek. Uit de resultaten bleek immers dat korte 

termijnschuldfinanciering de kans op resultaatsturing doet toenemen terwijl lange termijnschulden 

over het algemeen geen invloed hebben op de mate van resultaatsturing.  

Naast het feit dat het soort bedrijf (familiebedrijf tegenover niet-familiebedrijf) en het aangaan 

schuldfinanciering de mate van resultaatsturing beïnvloeden, kunnen ook de leeftijd, de grootte en 

het groeipercentage van een onderneming invloed hebben op resultaatsturing. Hoe ouder en hoe 

groter een bedrijf is, hoe kleiner de kans dat ze zich tot resultaatsturing zullen inlaten. Verder 

toonden de resultaten aan dat als een bedrijf gekenmerkt wordt door een hoge groei, de kans op 
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resultaatsturing toeneemt. Deze laatste bevindingen waren meestal consistent met de relatie die we 

hiervan verwachtten. Enkel betreffende de grootte van een onderneming werd een tegengestelde 

relatie gevonden.  

De beschrijvende statistieken op vlak van schulden tussen familie- en niet-familiebedrijven gaven 

daarentegen een omgekeerd resultaat dan het empirisch onderzoek. We hadden op basis van de 

twee steekproeven besloten dat niet-familiebedrijven een hogere algemene schuldgraad aanhouden 

in vergelijking met familiebedrijven. Daarnaast doen de familiebedrijven in dit onderzoek eerder 

beroep op lange termijnschulden terwijl de niet-familiebedrijven eerder korte termijn 

schuldfinanciering aanspreken. Gezien de positieve relatie die we in het empirisch onderzoek 

terugvinden tussen (korte termijn) schuldgraad en resultaatsturing en de gevonden vaststellingen in 

het beschrijvende onderzoek, zouden we eerder verwachten dat niet-familiebedrijven zich meer 

inlaten tot resultaatsturing. Dit is dus echter niet het geval. Familiebedrijven zijn in deze studie meer 

geneigd om het resultaat te sturen. Een mogelijke oorzaak kan liggen aan de samenstelling van de 

schulden. Deze studie focust zich enkel op korte termijnschulden en lange termijnschulden en 

negeert de invloed van andere schulden zoals handelsschulden en financiële schulden.  
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Hoofdstuk 9. Beperkingen 

In het laatste hoofdstuk staan we even stil bij mogelijke tekortkomingen van dit werk. Daarnaast 

geven we ook enkele potentiële richtlijnen waar toekomstig onderzoek zich kan op focussen. 

De studie van La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer en Vishny (1998) en deze van Leuz, Nanda en 

Wysocki (2003) tonen aan dat resultaatsturing meer aanwezig is in landen waar de wettelijke 

bescherming van externe investeerders zwak is. In deze landen zouden insiders namelijk genieten 

van grotere private controlevoordelen en op die manier een sterkere stimulans hebben om 

bedrijfsresultaten te maskeren. La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer en Vishny (1998) toont aan dat 

België een land is met een kleine aandelenbeurs en waarbij het eigenaarschap in bedrijven hoog 

geconcentreerd is. Het land biedt een zwakke wettelijke bescherming voor potentiële investeerders. 

Dit alles brengt met zich mee dat in België de kans groter zou zijn dat bedrijven hun resultaat anders 

gaan voorstellen dan de reële situatie. Om deze reden zijn de gevonden resultaten niet 

generaliseerbaar naar andere landen.  

Aangezien deze studie data verzamelt van zowel familie- als niet-familiebedrijven over een periode 

van tien jaar, zijn de datagegevens in principe niet meer onafhankelijk van elkaar. Om deze reden 

moet een ‘clustered standard errors’-test uitgevoerd worden. In SPSS is dit echter niet mogelijk. 

We zijn er ons ook van bewust dat het econometrisch niet geheel correct is om een lineair verband 

tussen de afhankelijke en de onafhankelijk variabelen te schatten aan de hand van een OLS regressie. 

Dit omdat de afhankelijke variabelen, namelijk de absolute waarden van de discretionaire accruals,  

nul als ondergrens hebben. Toch gebruiken we deze methode omdat dit in de literatuur de meest 

gebruikelijke methode is.  

In ons onderzoek hebben we familiebedrijven geselecteerd op basis van het criterium 

‘eigenaarschap’. Indien een uitgebreidere toepassing van de definitie mogelijk was geweest, zou dit 

zeker een meerwaarde geweest zijn voor ons onderzoek. Door niet alleen rekening te houden met 

eigendom maar ook met het management en de controle kunnen meer verschillende dynamieken 

van familiebedrijven in acht genomen worden. Op die manier zou dan rekening kunnen gehouden 

worden met de heterogeniteit die bestaat binnen de groep familiebedrijven (Daily en Dollinger, 

1992). In ons onderzoek gaan we er namelijk van uit dat de groep familiebedrijven relatief homogeen 

is.  

Het toepassen van een uitgebreidere definitie en rekening houden met de heterogeniteit binnen 

familiebedrijven kan een richtlijn zijn voor toekomstig onderzoek. Ook een meer gedetailleerdere 

focus op de invloed van verschillende soorten schulden op resultaatsturing lijkt ons interessant. 
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