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Samenvatting.  Steeds meer Belgische ondernemingen kopen hun eigen aandelen in. We 

onderzoeken a.d.h. van een enquête waarom deze bedrijven eigen aandelen inkopen. We 

peilen naar de algemene houding t.o.v. de inkoopproblematiek en geven de kenmerken en 

bedrijfseconomische motieven van het meest recente inkoopprogramma dat werd opgestart 

door de bedrijven in onze steekproef. Bedrijven motiveren hun inkoopbeslissing voornamelijk 

in het kader van ‘optieverplichtingen’ en koersgerelateerde argumenten zoals de signalisatie 

van onderwaardering. 

 

 

Trefwoorden. Inkoop van eigen aandelen - enquête. 
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Inleiding  

De mogelijkheid om eigen aandelen in te kopen werd in de jaren ’60 voor het eerst voorzien 

voor Amerikaanse bedrijven. Algemeen gesproken keert een onderneming bij een inkoop van 

eigen aandelen kasmiddelen uit aan een deel van haar aandeelhouders en ontvangt hiervoor in 

ruil een deel van haar uitstaand kapitaal (Dann, Masulis, en Mayers, 1991). Het fenomeen 

geraakte langzaam aan ook buiten de Verenigde Staten ingeburgerd, ook al bleef de 

inkoopactiviteit in niet-Angelsaksische landen steeds geringer dan in Angelsaksische landen.1   

 

Het aantal bedrijven dat eigen aandelen inkoopt is in het laatste decennia echter sterk 

toegenomen. Bovendien steeg ook het volume van de inkoopprogramma’s. Hierdoor wordt 

inkoop van eigen aandelen ook in Europa een economisch belangrijk fenomeen. Lasfer (2001) 

geeft aan dat er in de periode 1985-89 slechts 17 inkoopaankondigingen zijn in Europa2, 

terwijl voor de periode 1990-98 het aantal exponentieel toeneemt tot 625 aankondigingen. 

Wat het volume betreft vloeide in 1998 één procent van de totale beurskapitalisatie in Europa 

terug naar de markt (KBC, 5 november 1999).   

 
Het toenemende belang van inkoop van eigen aandelen gaf aanleiding tot een stroom van 

onderzoek naar uitéénlopende aspecten van deze inkoopprogramma’s, gaande van een studie 

van de motieven van het management om een inkoopprogramma op te starten, het belang van 

de gekozen inkooptechniek, tot een analyse van het aankondigingeffect en de invloed van een 

inkoop op de evolutie van de beurskoers.  

 

                                                 
1 Wetgevende en fiscale belemmeringen, alsook de heersende ondernemingscultuur in Europa die minder nadruk legt op de 

maximalisering van de aandeelhouderswaarde kunnen deze uitéénlopende evolutie mede verklaren (Vermaelen, 1998, 

Raghavendra en Vermaelen, 2002). 

2 Cijfers gebaseerd op data voor volgende landen: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Nederland, 

Ierland, Italië, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië. 
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In deze bijdrage trachten we inzicht te verwerven in de houding van bedrijven t.o.v. een 

inkoop van eigen aandelen.  Aan de hand van een unieke enquête van Belgische 

beursgenoteerde bedrijven die een notering hebben op Euronext peilen we naar de algemene 

houding van zowel inkopende als niet-inkopende bedrijven t.a.v. de inkoopproblematiek. In 

tegenstelling tot voorgaand onderzoek dat enkel inkopende bedrijven onderzoekt (zie bvb. 

Baker, Powell, en Veit, 2003, e.a.), kunnen we dus nagaan of de houding van een bedrijf 

verschilt naargelang het zelf ervaring heeft met de inkoop van eigen aandelen. Verder 

beschrijven we de kenmerken en de bedrijfseconomische motieven met betrekking tot de 

meest recente inkoopprogramma's die de bedrijven in onze steekproef hebben doorgevoerd. 

We geven eerst een overzicht van de inkoopmethoden. Vervolgens bespreken we de motieven 

die aanleiding kunnen geven tot een inkoopbeslissing van eigen aandelen. Vervolgens 

bespreken het opzet van het empirisch onderzoek. Daarna bespreken we de belangrijkste 

resultaten m.b.t. de algemene houding van bedrijven t.o.v. de inkoopproblematiek, alsook de 

kenmerken en bedrijfseconomische motieven van de meest recente inkoopprogramma's. 

 

 

Inkoopmethoden 

Er zijn vijf methoden voorhanden om eigen aandelen in te kopen : het openbaar bod, het 

aanbod per opbod, de private aankoop, de open markt aankopen en de optiecontracten. 

 

Bij een openbaar bod stelt de onderneming de aandeelhouders voor om een bepaald aantal 

aandelen terug te kopen tijdens een bepaalde periode en tegen een vaste prijs (Comment en 

Jarrell, 1991). Vooral niet-beursgenoteerde ondernemingen gebruiken deze techniek. Om 

aandeelhouders aan te moedigen hun aandelen van de hand te doen, biedt de onderneming een 

premie boven de marktprijs (Kracher en Johnson, 1997). Het bedrijf kan bepalen dat er een 
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minimaal aantal aandelen moeten aangeboden worden om door te gaan met het 

inkoopprogramma. Doorgaans wordt ook een maximumgrens bepaald, wat inhoudt dat de 

onderneming er zich toe verbindt om alle aangeboden aandelen te kopen zolang het 

vooropgestelde maximum aantal aandelen niet bereikt is. Indien meer aandelen worden 

aangeboden dan het vooropgestelde maximum, kan de onderneming vrij beslissen of ze al dan 

niet meer dan het vooropgestelde aantal aandelen zal terugkopen. 

 

Bij het aankoopaanbod per opbod (“Dutch auction tender offer”) legt de onderneming de 

hoeveelheid aandelen vast die ze wenst in te kopen, en eventueel een prijsvork. 

Geïnteresseerde aandeelhouders maken hun minimumprijs en het aantal aandelen dat zij aan 

deze prijs willen verkopen, kenbaar aan de onderneming. Ieder bod wordt gerangschikt 

volgens stijgende prijs. De onderneming start de inkoop met de goedkoopste aanbiedingen en 

gaat door tot de gewenste hoeveelheid aandelen bereikt is. De uiteindelijke inkoopprijs is een 

vaste prijs die gelijk is aan de prijs van het laatst aanvaarde bod. Alle aandeelhouders waarvan 

het bod aanvaard werd, ontvangen deze prijs, wat er aandeelhouders toe aanzet hun prijs laag 

te zetten, aangezien de kans dat hun bod aanvaard wordt, toeneemt (Evers, 2001). Deze 

inkoopmethode wordt vaak toegepast door niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

 

In het geval van de private inkoop onderhandelt de onderneming met een grootaandeelhouder 

om een aanzienlijk aandelenpakket te kopen tegen een bepaalde prijs. Ook de 

grootaandeelhouder kan het initiatief nemen, bijvoorbeeld wanneer deze zijn aandelenpakket 

wenst af te stoten, maar geen overnemer van zijn participatie vindt. Verkoop via de beurs 

houdt het risico van koersdaling in. Bedrijven kunnen de methode van private inkoop 

gebruiken om zich te verdedigen tegen een vijandige overname (“poison pill” of “greenmail”) 

(Vermaelen, 1981). 
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Beursgenoteerde ondernemingen gebruiken meestal de methode van de open markt aankopen. 

Ze geven opdracht aan een makelaar om kleine pakketten aandelen op de markt te kopen. De 

verkoper van aandelen weet niet dat hij aan de onderneming zelf verkoopt. Bij deze methode 

beschikt de Raad van Bestuur over een optie om aandelen in te kopen, maar is ze niet 

verplicht een aangekondigd inkoopprogramma ook uit te voeren (Evers, 2001). 

 

Amerikaanse ondernemingen maken sinds de jaren ’90 gebruik van optiecontracten om eigen 

aandelen in te kopen (Duffhues, 2000).  Call opties geven de onderneming het recht aandelen 

aan te kopen aan een vooraf betaalde uitoefenprijs. Uitoefenprijs en optiepremie bepalen de 

maximale kost die verbonden is aan de inkoop van eigen aandelen. Bij een beurskoers die 

lager is dan de uitoefenprijs is de optie waardeloos, aangezien de onderneming haar aandelen 

goedkoper via de beurs kan verwerven. Wanneer de onderneming put opties schrijft, neemt ze 

de verplichting op zich om aandelen in te kopen aan een vooraf bepaalde prijs. Deze opties 

worden toegekend aan de aandeelhouders in overeenstemming met het aantal aandelen dat ze 

bezitten. Om de aandeelhouders ertoe aan te zetten hun recht uit te oefenen, dient de 

uitoefenprijs hoger te zijn dan de marktprijs. Aangezien optierechten verhandelbaar zijn, kan 

de aandeelhouder die zijn aandelen wenst te behouden, zijn rechten verkopen aan 

aandeelhouders die meer aandelen wensen te verkopen dan op grond van de ontvangen 

optierechten mogelijk is. 

 

Motieven voor de inkoop van eigen aandelen 

Er kunnen diverse motieven voor de inkoop van eigen aandelen onderscheiden worden. 

 

- Overtollige kasmiddelen en het gebruik van inkoop als substituut voor dividenduitkering. 

Ondernemingen met een verwacht liquiditeitsoverschot dat niet kan aangewend worden voor 
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een investeringsopportuniteit met positieve actuele waarde, kunnen de overtollige middelen 

uitkeren aan de aandeelhouders via dividenden of via de inkoop van eigen aandelen.  

 

In vergelijking met de uitkering van dividenden is de inkoop van eigen aandelen een 

flexibeler en effectiever alternatief. De verhoging van het dividend wekt bij de 

aandeelhouders de verwachting op van een permanente dividendverhoging. Aangezien een 

latere daling van het dividend als een negatief signaal over de situatie van de onderneming 

wordt gezien, zijn managers niet vlug geneigd om dividenden te verhogen als ze verwachten 

dat ze die in de toekomst zullen moeten terugschroeven (Vermaelen, 1998). Een onderneming 

kan daarom beter een inkoopprogramma aankondigen voor het geval het verwachte 

liquiditeitsoverschot zich realiseert. Zij zal niet afgestraft worden als het aangekondigde 

inkoopprogramma nadien niet of onvolledig wordt afgewerkt (Stephens en Weisbach, 1998). 

 

Komt daarbij dat dividenden worden uitgekeerd aan alle aandeelhouders, ook aan diegenen 

die in feite verkiezen om geen dividenden te ontvangen. Eigen aandelen worden uitsluitend 

gekocht van aandeelhouders die bereid zijn te verkopen (Vermaelen 1998). 

 

Dividenduitkering en inkoop van eigen aandelen kunnen ook naast elkaar toegepast worden, 

in het bijzonder als het liquiditeitsoverschot een dusdanige omvang heeft dat het niet kan 

opgelost worden via de inkoop van eigen aandelen. (Duffhues, 2000). 

 

- Aanpassing van de financiële structuur. Het bestaan van belastingen heeft tot gevolg dat 

schuldfinanciering een voordeel heeft ten opzichte van eigen vermogen omdat 

interestbetalingen fiscaal aftrekbaar zijn en dividenduitkeringen niet. Dit belastingvoordeel 

neemt toe naarmate de schuldgraad stijgt. Door het aangaan van schulden kan de 

onderneming de gewogen gemiddelde kapitaalkost drukken waardoor de waarde van de 
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onderneming toeneemt. Wanneer een onderneming eigen aandelen inkoopt, vermindert haar 

eigen vermogen of verhogen de schulden als men vreemd vermogen aantrekt om de inkoop 

van eigen aandelen te financieren (Duffhues, 2000). Inkoop van eigen aandelen laat bijgevolg 

toe de optimale schuldgraad te bereiken die de waarde van de onderneming maximaliseert. 

 

- Koersondersteuning. In bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn dat de onderneming 

actie onderneemt om haar beurskoers te ondersteunen. Een eerste reden houdt verband met 

het financiële imago van de onderneming. Het bereiken van een bepaalde 

koers/winstverhouding of een stabiele evolutie van de beurskoers geeft de onderneming het 

imago van een goede “performer”. Een tweede motief kadert in het nakomen van 

koersgarantieverplichtingen. Wanneer een onderneming aandelen uitgeeft met koersgarantie, 

heeft ze er belang bij om ervoor te zorgen dat de koers niet onder een bepaalde grens daalt. 

Wanneer de beurskoers die vooraf bepaalde grens bereikt, hebben de aandeelhouders het recht 

hun aandelen te verkopen aan de vennootschap. Een derde beweegreden houdt verband met 

de voorbereiding van een aandelenemissie. Aangezien de aankondiging van een emissie een 

koersdrukkend effect heeft, zal een emissie meer kans op slagen hebben als de beurskoers 

wordt opgedreven door eigen aandelen in te kopen. Na afronding van de emissie kan de 

inkoop van eigen aandelen voorkomen dat de beurskoers onder de uitgiftekoers daalt en het 

financiële imago van de onderneming beschadigd wordt.  

 

Voorgaande motivaties werken allen aan de vraagzijde. Directe koerssteun kan zich echter 

ook voordoen aan de aanbodszijde. Het betreft hier het uitstellen van het remitteren van 

ingekochte aandelen. 

 

- Signaalwerking. Inkoop van eigen aandelen als signaal naar de markt dat de aandelen 

ondergewaardeerd zijn, is het meest voorkomende en in de literatuur ook het meest besproken 
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argument. Het argument van de signaalwerking van de aankondiging van een 

inkoopprogramma vindt zijn oorsprong in het feit dat het management een 

informatievoorsprong heeft op externe aandeelhouders en een beter zicht heeft op de 

toekomstige evolutie van de onderneming. Vandaar dat de markt zal proberen om de signalen 

die het management uitzendt, te interpreteren (Evers, 2001). 

 

De aankondiging van een inkoopprogramma geeft eigenlijk een signaal dat voor interpretatie 

vatbaar is. Enerzijds kan het een teken zijn dat de onderneming te weinig groeimogelijkheden 

heeft en dus geen investeringsopportuniteiten vindt om haar middelen rendabel aan te wenden 

(Balthus en Schauten, 2000). Anderzijds kan het betekenen dat het management er op basis 

van interne informatie van overtuigd is dat de aandelen ondergewaardeerd zijn (Vermaelen, 

1981). 

 

- “Principal - agent” aspecten. Bij grotere ondernemingen bestaat een scheiding tussen de 

eigenaars en de leiding van de onderneming. Dit geeft aanleiding tot belangenconflicten 

tussen de aandeelhouders en de leiding van de onderneming en wordt in de literatuur 

omschreven als “principal – agent” problemen. De aandeelhouders zijn de “principals” die 

bevoegdheden overdragen aan de “agents” (Bodie, Kane, en Marcus, 2002). Managers streven 

vooral naar ondernemingsgroei, desnoods ten koste van de rendabiliteit, terwijl 

aandeelhouders willen dat de onderneming rendeert en elke periode opnieuw goede resultaten 

behaalt. 

 

De inkoop van eigen aandelen kan op meerdere manieren aanleiding geven tot “agency” 

conflicten. Dit kan vooreerst het geval zijn wanneer het management zelf aandelenopties 

bezit. Managers zijn dan tegenpartij van de door henzelf genomen beslissing om eigen 

aandelen in te kopen (“insider trading”) (Duffhues, 2000). Het management heeft er dan alle 
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belang bij om te vermijden dat de beurskoers daalt en dit zal er hen toe aanzetten de inkoop 

van eigen aandelen te verkiezen boven dividenduitkering. De uitoefenprijs van aandelenopties 

in handen van het management wordt immers niet aangepast aan de lagere beurskoers na de 

dividenduitkering, terwijl het management door eigen aandelen in te kopen de waarde van de 

aandelenopties kan laten toenemen  (Vermaelen 1998).  

 

Verder is er een asymmetrische verhouding tussen de kennis van het management en de 

markt. Het management beschikt doorgaans over meer informatie die kan gebruikt worden 

om de eigen belangen te dienen bij het nemen van de beslissing al dan niet een 

inkoopprogramma aan te kondigen. Deze beslissing kan suboptimaal zijn ten opzichte van de 

aandeelhoudersbelangen. Interne managers kunnen bezwaarlijk hun aandelen te koop 

aanbieden op de markt omwille van hun geloofwaardigheid. Externe aandeelhouders moeten 

dus oordelen of het signaal betrouwbaar is, dan wel als bedoeling heeft om de belangen van 

het management te dienen (Duffhues 2000). 

 

Het management kan ook beslissen om eigen aandelen in te kopen om een vijandige 

overname te voorkomen en zodoende het zittend bestuur te beschermen tegen een mogelijk 

beter bestuur door de overnemer. 

 

Tot slot mag niet uit het oog verloren worden dat, theoretisch althans, de inkoop van eigen 

aandelen gepaard gaat met de creatie van aandeelhouderswaarde via de positieve invloed op 

de beurskoers en de daling van het aantal uitstaande aandelen waardoor ceteris paribus de 

winst per aandeel stijgt. In de praktijk hoeft dit niet noodzakelijk een creatie van 

aandeelhouderswaarde tot gevolg te hebben, bijvoorbeeld wanneer het management beslist 

om eigen aandelen in te kopen in plaats van een bepaalde investering door te voeren omdat de 

globale rendabiliteit dan (tijdelijk) zou dalen, ofschoon het project op zich wel rendabel is. 
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Inkoop van eigen aandelen kan ook ingegeven zijn door persoonlijke motieven van het 

management en niet door het streven naar toename van de aandeelhouderswaarde of het 

signaleren van onderwaardering. Inkoop van eigen aandelen kan dan gebruikt worden om de 

beurskoers of bepaalde ratio’s kunstmatig te verhogen. Dit gevaar is reëel in vennootschappen 

met managementbeoordelings- en beloningssystemen die gekoppeld zijn aan deze ratio’s 

(KBC, 5 november 1999). 

 

- Leveringsverplichtingen. De onderneming moet kunnen voldoen aan haar 

leveringsverplichtingen die voorvloeien uit de uitgifte van converteerbare vermogenstitels, 

toegekende personeelsopties, stockdividenden, call warrants en de aandelenruil bij fusie 

(Duffhues, 2000). Veeleer dan een kapitaalsverhoging door te voeren, kan de onderneming 

eigen aandelen inkopen. Dit laatste is aangewezen als de inkoopprijs lager ligt dan de 

uitoefenprijs van de optie. Bovendien kan overkapitalisatie vermeden worden door eigen 

aandelen in te kopen, aangezien bij aandelenuitgifte het risico bestaat dat de winst de groei 

van het aantal uitstaande aandelen niet kan volgen (van Arendonck, 1992). 

 

- Aanpassen van de zeggenschapsstructuur. Via de inkoop van eigen aandelen kan de 

aandeelhoudersstructuur aangepast worden, op voorwaarde dat de aandelen niet proportioneel 

ingekocht worden van alle aandeelhouders en niet willekeurig ingekocht worden via de beurs 

(Evers, 2001). Er zijn drie redenen die het verlangen om de zeggenschapsstructuur te 

veranderen, kunnen verklaren.  

 

Vooreerst kan de inkoop van eigen aandelen tot doel hebben om de 

minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Een groot aantal kleine aandeelhouders brengt 

kosten met zich mee (opsturen van de jaarrekening, oproepen voor de algemene vergadering, 

uitbetalen van dividenden, …). De inkoop van aandelen van minderheidsaandeelhouders kan 
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het resultaat zijn van de wens van de grootaandeelhouders of een groep van aandeelhouders 

om de volledige controle over de onderneming te verwerven. Inkoop kan ook een oplossing 

zijn als minderheidsaandeelhouders hun participatie wensen af te stoten en het niet wenselijk 

is dat deze aandelen in handen van derden komen (van Arendonk, 1992). 

 

Vervolgens kan inkoop van eigen aandelen een oplossing bieden voor het versterken van de 

zeggenschap van het management als de macht van het zittende management verzwakt is door 

het uitoefenen van personeelsopties. Inkoop van eigen aandelen kan ook toegepast worden als 

de onderneming streeft naar een meer besloten status (Duffhues, 2000). 

 

Tot slot kan inkoop van eigen aandelen aangewezen zijn in de context van fusies en 

overnames. De doelwitvennootschap heeft bij een overname een sterkere 

onderhandelingspositie als de ondernemingsleiding een pakket eigen aandelen bezit. 

Naarmate de participatie van het management relatief groter wordt, neemt de kans op een 

vijandige overname af (Kracher en Johnson, 1997). Ook de biedende vennootschap kan een 

sterkere positie verwerven door eigen aandelen in te kopen. De biedende vennootschap kan op 

twee manieren voorzien in de aandelen die nodig zijn voor een overname door aandelenruil. 

Een eerste manier is de uitgifte van nieuwe aandelen, maar dit impliceert een verwatering van 

het aandeel en houdt bovendien het risico in van een daling van de beurskoers als de nieuwe 

aandeelhouders na de overname hun aandeel via de beurs verkopen. Aankoop van eigen 

aandelen als alternatief gaat gepaard met een koersstijging, waardoor de bieder de 

doelwitonderneming goedkoper kan overnemen (van Arendonck, 1992).   
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Opzet van het empirisch onderzoek 
Om de bedrijven te achterhalen die eigen aandelen inkopen, werd een vragenlijst met 

begeleidende brief gestuurd naar de 148 Belgische bedrijven die op 31 oktober 2002 een 

notering hadden op Euronext. Uit plaatsbesparende overwegingen is de enquête niet 

opgenomen in bijlage maar beschikbaar gesteld op de website 

www.ua.ac.be/geert.vancampenhout. Deze vragenlijst vormt de basis om het gebruik van 

inkoop van eigen aandelen te analyseren. De vragenlijst werd opgesteld naar analogie van 

bestaande enquêteringen m.b.t. de inkoopproblematiek (Baker, Gallagher en Morgan, 1981, 

Wansley, Land en Sarkar, 1989, en Baker, Powell en Veit, 2003). Dit verhoogt de 

vergelijkbaarheid van onze resultaten.  

 

Aangezien het zowel Nederlandstalige als Franstalige ondernemingen betreft, werd de 

enquête en begeleidende brief in beide landstalen opgesteld. In de begeleidende brief werd 

gevraagd om de enquête te laten invullen door de persoon in de onderneming die het meest 

vertrouwd is met de inkoopproblematiek. Zoals gebruikelijk is, werd de bedrijven verzekerd 

dat hun gegevens vertrouwelijk behandeld zouden worden en dat  

bij de verwerking van de vragenlijsten hun anonimiteit gewaarborgd zou blijven. 

 

In tegenstelling tot voorgaand onderzoek (Baker, Powell en Veit, 2003, e.a.) bevat onze 

steekproef niet enkel bedrijven die eigen aandelen ingekocht hebben of bezig zijn met een 

inkoopprogramma. Door zowel inkopende als niet-inkopende bedrijven op te nemen in de 

initiële steekproef kunnen we een meer algemeen beeld schetsen van de houding van 

bedrijven t.a.v. de voor- en nadelen van een inkoop van eigen aandelen. 

 

In de enquête worden drie verschillende onderwerpen onderzocht. In een eerste gedeelte 

wordt nagegaan in welke mate de bedrijven uit de steekproef gebruik maken van de 
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mogelijkheid om eigen aandelen in te kopen. Gegeven de internationale tendens om meer 

inkoopprogramma's aan te gaan, verwachten we dat deze trend zich ook weerspiegelt in het 

aantal Belgische bedrijven (genoteerd op Euronext) dat zelf reeds een inkoopprogramma heeft 

doorgevoerd of aangekondigd.   

 

In een tweede deel wordt de algemene houding van de bedrijven t.o.v. inkoopprogramma’s in 

kaart gebracht. Alle bedrijven kunnen hun opinie weergeven ten aanzien van een aantal 

bedrijfseconomische aspecten van een inkoopbeslissing a.d.h. van een rating op een 

zevenpuntenschaal (1 = volledig niet akkoord, tot en met 7 = volledig akkoord).  Het gebruik 

van een puntenschaal maakt het mogelijk om inzicht te verwerven in het relatieve belang dat 

bedrijven hechten aan de verschillende motieven. Hierdoor kunnen respondenten ook 

meerdere redenen aanhalen die zij valabel achten om een inkoopprogramma op te starten. 

Daarnaast wordt d.m.v. meerkeuzevragen verder gepeild naar de meest belangrijke voor- en 

nadelen van een beslissing tot inkoop. In dit gedeelte kunnen de respondenten ook meerdere 

antwoorden aanduiden. Bovendien kunnen de respondenten, indien gewenst, bijkomende 

redenen opgeven. Van de mogelijkheid om bijkomende commentaar te leveren werd in het 

algemeen slechts sporadisch gebruik gemaakt (deze mogelijkheid was voorzien bij vraag 6, 7, 

9, 10, 12-15 van de enquête).  

 

Een derde deel spitst zich toe op de bedrijven die al een inkoopprogramma hebben 

doorgevoerd of hebben opgestart. Enerzijds bestuderen we de algemene karakteristieken van 

het inkoopprogramma zoals het tijdschema, de kenmerken van de inkoopbeslissing 

(inkoopmethode, e.d.), alsook de aanwending en financiering van de inkoop van eigen 

aandelen. Anderzijds worden de specifieke bedrijfseconomische redenen onderzocht die deze 

bedrijven opgeven ter staving van hun meest recente inkoopbeslissing. Op basis van bestaand 

onderzoek voor de Verenigde Staten verwachten we dat de belangrijkste redenen die 
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managers hebben om eigen aandelen in te kopen, voortspruiten uit de signalisatietheorie, en in 

de eerste plaats uit de onderwaarderinghypothese.   

Samenvattend kunnen we stellen dat dit onderzoeksopzet ons in staat stelt om: 

(a) 

(b) 

(c) 

Een overzicht te geven van de mate waarin Belgische bedrijven (die genoteerd zijn op 

Euronext) gebruik maken van de mogelijkheid om eigen aandelen in te kopen; 

de belangrijkste kenmerken van deze inkoopprogramma’s te bepalen; 

de belangrijkste bedrijfseconomische motieven te identificeren die managers aanhalen ter 

verantwoording van inkoopprogramma’s. We onderzoeken zowel de algemene houding 

van inkopende en niet-inkopende bedrijven t.o.v. deze problematiek, alsook de motivatie 

voor het meest recente inkoopprogramma van bedrijven die zelf reeds een 

inkoopprogramma hebben opgestart of afgerond. Dit stelt ons tevens in staat om na te 

gaan of de opinies van inkopende en niet-inkopende bedrijven verschillen. 

 

We bespreken eerst kort de gevolgde procedure die leidde tot de uiteindelijke steekproef. Aan 

de bedrijven die opgenomen zijn in de steekproef werd begin december 2003 de enquête met 

begeleidende brief opgestuurd. Vijf bedrijven (3,3%) weigerde onmiddellijk hun 

medewerking. De andere bedrijven werden als volgt opgevolgd. Bedrijven die onvolledig of 

niet antwoordden op de vragenlijst werden zowel half december als eind januari gevraagd om 

de enquête te vervolledigen. Uiteindelijk werden 65 bruikbare enquêtes weerhouden. Dit 

komt neer op een responsgraad van 44%, wat aanzienlijk hoger is dan de responsegraad in 

vergelijkbare enquêteringen over de inkoopproblematiek in de Verenigde Staten. 

 

Zoals volgt uit Tabel 1 zijn de sector industriële productie en de financiële dienstensector 

sterk vertegenwoordigd in onze steekproef. Resultaten in Wansley, Land, en Sarkar (1989) 

geven aan dat de sector waartoe bedrijven behoren geen significante invloed heeft op het 
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inkoopgedrag. Door een gebrek aan bedrijven per sector kunnen we deze hypothese niet 

verifiëren m.b.t. onze steekproef. 

 

Met betrekking tot onderzoeksdoelstelling (a) stellen we vast dat de meerderheid van de 

bedrijven in de steekproef eigen aandelen inkoopt of in het verleden eigen aandelen ingekocht 

heeft (38 respondenten of 58 % van de totale steekproef). Van deze groep kopen slechts een 

beperkt aantal (14%) systematisch eigen aandelen in. Een groot aantal van de inkopende 

bedrijven (39%) kocht nog recent (2002-03) aandelen in.  

 

Tabel 1. Beschrijving van de steekproef. 

Panel A: Opsplitsing per sector Panel B: Inkoopgedrag  

 Niet-kopers Kopers  Kopers Alle bedrijven 

Alle sectoren (N) 27          38   Alle sectoren (N) 38           65    

in % van kolomtotaal   in % van kolomtotaal   

Productie 37          55   Systematische inkopers 14            5    

Diensten 4           8    Sporadische  inkopers 86           33    

Financiële diensten 30          21      

Transport -             3    Inkopers in 2002-03 39           15    

Openbare diensten 15           5    Inkopers niet in 2002-03 62           23    

Andere 15           8       

 

Algemene houding t.o.v. inkoop van eigen aandelen 
De houding van de ondernemingen ten opzichte van inkoop van eigen aandelen werd in de 

eerste plaats onderzocht aan de hand van 20 stellingen waarop de bedrijven konden 

antwoorden op een zevenpuntenschaal (vraag 5). Hierdoor krijgen de bedrijven de 

mogelijkheid om een waardeoordeel uit te spreken over de voorgelegde stellingen. Tabel 2 

rapporteert de resultaten van de vragenlijst voor de gehele steekproef, gerangschikt (van hoog 

naar laag op basis van de gemiddelden) naar de mate waarin respondenten akkoord zijn met 

de voorgelegde stelling. Met behulp van een t-toets op gemiddelden wordt nagegaan of 



15 

gemiddelden significant verschillend zijn van vier (vermits vier overeenstemt met een 

neutrale mening). In totaal zijn de bedrijven het significant (on)eens met (vier) negen 

stellingen (1%-betrouwbaarheidsniveau).  Opvallend is dat de overgrote meerderheid (88%) 

het op zijn minst in beperkte mate eens is met de stelling dat inkoop van eigen aandelen kan 

dienen om middelen vrij te maken voor personeelsopties. Met een gemiddelde van 5,75 wordt 

dit, in tegenstelling tot resultaten in de bestaande literatuur (cf. Baker, Powell en Veit, 2003, 

e.a.), als belangrijkste reden aangegeven voor een inkoop van eigen aandelen. De hoge score 

van ‘optieverplichtingen’ weerspiegelt het stijgend gebruik van dergelijke optieplannen 

bijvoorbeeld als verloning voor managers in de hoop dat dit de maximalisering van de 

aandeelhouderswaarde ten goede komt. 

 

In overeenstemming met onze verwachtingen zijn bedrijven het verder eens met de 

onderwaarderingshypothese en elementen die voortvloeien uit de signalisatietheorie. Deze 

vormen dan ook de belangrijkste motieven na het gebruik voor opties. Tot slot worden het 

nakomen van leveringsverplichtingen, de aanwending van kasmiddelen (bij beperkte 

investeringsopportuniteiten) en de aanpassing van de financiële structuur als gegronde 

redenen beschouwd om een inkoop van eigen aandelen aan te gaan.  

 

Verder blijkt uit Tabel 2 dat fiscale of strategische overwegingen (m.b.t. aandeelhouders en 

zeggenschapstructuur) niet als een geldige basis worden aanzien om een inkoopprogramma 

aan te gaan. 

 

Een voordeel van onze steekproef is dat we ook niet-inkopende bedrijven enquêteren. Om na 

te gaan of er verschillen bestaan in de houding van inkopende en niet-inkopende bedrijven, 

splitsen we de steekproef op en herhalen we de bovenstaande analyse. Vervolgens gaan we op 
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basis van een t-toets op het verschil van de gemiddelden3 na of er significante verschillen 

bestaan in de gemiddelde score per vraag tussen inkopende en niet-inkopende bedrijven. 

Wegens plaatsgebrek worden de resultaten hier niet gerapporteerd. Algemeen gezien nemen 

beide groepen van respondenten een gelijkaardige houding aan.4 Dit geeft aan dat de opinies 

die naar voor komen uit de enquête wijdverspreid zijn en dus niet geconditioneerd zijn op het 

feit of het bedrijf al dan niet zelf ervaring heeft met de inkoop van eigen aandelen (cf. 

onderzoeksdoelstelling (c)).  

 

Daarnaast wordt expliciet gepolst waarom bedrijven afzien van een terugkoop van eigen 

aandelen (vraag 4). De redenen zijn divers. Het merendeel van de niet-inkopende bedrijven 

(27%) geeft aan dat ze een andere reden hebben om geen aandelen in te kopen dat de 

opgegeven keuzemogelijkheden die betrekking hebben op de besteding van de ingekochte 

eigen aandelen (overtollige kasmiddelen, personeelsopties, investeringen, acquisities), 

reglementaire belemmeringen, kapitaalstructuur en hoogte van de schuldratio. De opgegeven 

redenen zijn in vele gevallen terug te brengen tot statutaire bezwaren (m.b.t. verplichte 

winstuitkering zodat geen beschikbare reserve kan worden opgebouwd, …) en beperkingen 

van financiële aard (te beperkte reserves, andere investeringen, …). Verder zijn het gebrek 

aan overtollige kasmiddelen (18%) en het feit dat bedrijven geen aandelen willen inkopen in 

het kader van personeelsopties (16%) de meest frequent gegeven antwoorden.  

 

In dezelfde optiek werd aan alle bedrijven ook gevraagd naar de perceptie van mogelijke 

nadelen van een inkoop van eigen aandelen. Aan de respondenten werd gevraagd om 

                                                 
3 Test met gepoolde of verschillende variantie per groep geselecteerd op basis van Levene’s test voor homogeneïteit van 

variantie. 

4 De gemiddelde antwoorden van de twee groepen zijn slechts significant verschillend voor twee beweringen. Met name kunnen 

inkopende bedrijven zich meer dan niet-inkopende bedrijven terugvinden in de stelling dat een inkoop van eigen aandelen 

een middel is om te voorzien in aandelen voor conversiedoeleinden en het voorkomen van een overname. 
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maximaal vijf nadelen op te geven (vraag 15). De resultaten worden weergegeven in Grafiek 

1. Op basis hiervan kunnen we volgende conclusies trekken. We beperken ons tot een 

bespreking van de drie belangrijkste nadelen aangezien zij betrekking hebben op meer dan 

60% van het totaal van de antwoorden. 

 

Ten eerste tonen de respondenten de grootste bezorgdheid over het feit dat inkoop middelen 

opslorpt, waardoor de fondsen voor toekomstige groei afnemen (22% van het totaal aantal 

antwoorden). Bovendien ervaren ze dat een inkoopaankondiging een tekort aan 

groeimogelijkheden signaleert (22%). Tot slot wordt de vermindering van het 

aandelenkapitaal als gevolg van een inkoop als derde belangrijkste nadeel ervaren (19%). Een 

vermindering van het kapitaal als gevolg van een inkoop kan nadelig zijn voor de 

kapitaalstructuur en de schuldcapaciteit van de onderneming.  In de volgende twee secties 

gaan we dieper in op de bedrijven die reeds een inkoopprogramma hebben opgestart of 

afgerond. 
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Tabel 2. Algemene houding t.o.v. inkoop van eigen aandelen. 

Id.(*) Stelling Waardeoordeel – mate van belangrijkheid (**)

          1 2 3 4 5 6 7 Gemiddelde p-waarde S.D.

5.13 Men kan eigen aandelen inkopen om te voorzien in aandelen voor personeelsopties.         2 3 2 6 22 32 34 5,75 * (0,00) 1,33

5.2 
Via de inkoop van eigen aandelen kan het management tonen dat de aandelen 

ondergewaardeerd zijn.  
2      3 8 14 29 20 25 5,25 * (0,00) 1,46

5.10 
Een laag algemeen niveau van de beurskoers is een mogelijke reden voor de inkoop 

van eigen aandelen. 
 - 8 3 12 31 31 15 5,20 * (0,00) 1,36 

5.8 
Inkoop van eigen aandelen is een middel om het vertrouwen in de toekomstige evolutie 

van de beurskoers en de winst per aandeel te signaleren. 
2      5 11 9 28 32 14 5,09 * (0,00) 1,44

5.17 

Inkoop van eigen aandelen kan een positief effect hebben op de aandelenprijs door het 

verhogen van de winst per aandeel aangezien de onderneming aantrekkelijker wordt 

voor de beleggers. 

3      8 5 15 40 17 12 4,82 * (0,00) 1,48

5.12 
Men kan eigen aandelen inkopen om te voorzien in aandelen voor conversie van andere 

effecten. 
 - 11 13 25 14 20 17 4,72 * (0,00) 1,61 

5.3 
De inkoop van eigen aandelen is een middel om beschikbare cash te kunnen 

aanwenden wanneer de onderneming niet genoeg investeringsopportuniteiten heeft. 
3    14 12 11 26 14 20 4,65 * (0,00) 1,79

5.6 
Een onderneming kan eigen aandelen kopen ter aanwending van overtollige 

kasmiddelen. 
5    12 11 14 23 20 15 4,60 * (0,01) 1,77

5.1 
De inkoop van eigen aandelen is een middel om de financiële hefboomwerking te 

vergroten. 
6     11 8 23 20 12 20 4,57 * (0,01) 1,81

5.9 Inkoop van eigen aandelen is een alternatief voor cash dividenden. 8 11 12 11 29 18 11 4,42  (0,06) 1,77 

5.14 Men kan eigen aandelen inkopen omdat de beurskoers achterloopt op de markt. 5 9 13 28 23 19 3 4,25  (0,18) 1,47 
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5.19 
 De inkoop van eigen aandelen kan een hulpmiddel zijn om de optimale 

kapitaalstructuur te bereiken. 
5      8 28 17 25 8 11 4,15 (0,44) 1,59

5.4 
Via de inkoop van eigen aandelen kan men aandelen verwijderen die boven de markt 

zweven. 
2     16 24 23 21 10 5 3,94 (0,73) 1,45

5.18 
Omwille van fiscale redenen verkiezen de beleggers de langetermijneffecten van de 

inkoop van eigen aandelen boven de uitkering van dividenden. 
16 11 13 19 25 13 5    3,83 (0,44) 1,78

5.11 
Inkoop van eigen aandelen is een middel om de aandacht van de markt te vestigen op 

de onderneming via de aankondiging van de inkoop. 
9      12 17 26 26 9  - 3,75 (0,18) 1,45

5.7 Inkoop van eigen aandelen is een defensieve strategie om een overname te vermijden. 12 14 20 17 20 15 2 3,71  (0,16) 1,67 

5.16 
Inkoop van eigen aandelen is een mogelijke methode om minderheidsaandeelhouders 

uit te kopen. 
12 23 23 15 8     15 3 3,42 * (0,01) 1,71

5.20 
Inkoop van eigen aandelen is enkel aantrekkelijk als de beurskoers lager is dan de 

boekwaarde van het aandeel. 
20 26 15 15 9      8 6 3,15 * (0,00) 1,81

5.5 
Eigen aandelen kunnen worden ingekocht  om de macht van het zittend bestuur te 

vergroten. 
15 34 15 14 15 5     2 3,00 * (0,00) 1,55

5.15 

Inkoop van eigen aandelen is een middel om de kosten te drukken die verbonden zijn 

aan het bestaan van een grote groep aandeelhouders.  Kleine beleggers zullen eerder 

dan institutionele beleggers geneigd zijn in te gaan op het aanbod van de onderneming 

om de eigen aandelen in te kopen. 

29 22 25 15 9  - -  2,54 * (0,00) 1,31 

 
(*)  Refereert naar de vraag in de enquête (zie www.ua.ac.be/geert.vancampenhout). 
(**) Waardeschaal: 1 = volledig niet akkoord, tot en met 7 = volledig akkoord. 
S.D. staat voor standaarddeviatie. 

 

http://www.ua.ac.be/geert.vancampenhout
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Grafiek 1. Perceptie m.b.t. nadelen verbonden aan de inkoop van eigen aandelen. 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nadeel

P
er

ce
nt

ag
e 

va
n 

de
 a

nt
w

oo
rd

en

Volledige steekproef
Kopers
Niet-kopers

Code Nadeel 

1 Vermindering aandelenkapitaal 

2 

Minder fondsen voor 

toekomstige groei 

3 

Inkoop impliceert tekort aan 

groeimogelijkheden 

4 Geen nadelen 

5 Beschadigen imago bedrijf 

6 Ongunstig koerseffect 

7 

Inkoop duurder dan 

aandelenuitgifte  

8 Onzeker effect op beurskoers 

9 Andere 

  

 Kenmerken van inkoopprogramma's  
De resultaten m.b.t de beschrijving van de meest recente inkoopprogramma’s die zijn 

aangegaan door de bedrijven in onze steekproef zijn samengevat in Tabel 3 (cf. doelstelling 

(b)). 

 

Tabel 3. Kenmerken van meest recente inkoopprogramma. 

Id. Vraag N Antwoord (% van 

geldige antwoorden) (*)

6 Voltooiing van het meest recente inkoopprogramma: 

Afgerond 

Ingetrokken 

Gedeeltelijk afgewerkt 

Nog lopend 

Andere  

38  

34 

 3 

 5 

 55 

 3  

8a Evolutie van beurskoers na aankondiging: 

Gestegen 

Stabiel gebleven 

34  

18 

76 
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Gedaald 6 

8b Is er een verband tussen de koersevolutie en de aankondiging: 

Ja 

Nee 

33  

21 

79 

9 Aard van beslissing om meest recente inkoopprogramma aan te gaan: 

Investeringsbeslissing 

Financiële beslissing 

Strategische beslissing 

Noodzaak voorziening van aandelen voor leveringsverplichtingen 

Dividendbeslissing 

Andere 

36  

6 

19 

28 

33 

3 

11 

10 Aanwending van ingekochte aandelen: 

Aangehouden 

Dividend geschorst 

Omruiling in andere vermogenstitels 

Aandelenruil in kader van fusie of overname 

Ter dekking van call warrants en toegekende personeelsopties 

Andere 

37  

51 

11 

0 

3 

14 

22 

11 Financiering van inkoop van eigen aandelen: 

Verkoop van activa 

Overtollige middelen 

Vreemd vermogen 

36  

0 

86 

14 

12 Methode gebruikt bij meest recente inkoopprogramma: 

Open marktaankoop 

Aanbod aan vaste prijs 

Per opbod / Onderhands / Opties /  Andere 

36  

89 

11 

0 

(*) Sommeert mogelijk niet tot 100% als gevolg van afrondingen. 

 

Meer dan de helft van de inkopende bedrijven (55%) hebben een lopend inkoopprogramma 

op het ogenblik dat de enquête werd ingevuld, terwijl 34% reeds hun inkoopprogramma 

hadden afgerond. Twee inkoopprogramma’s werden slechts gedeeltelijk afgerond. Eén 

programma werd ingetrokken omdat er te weinig aandelen aangeboden werden op de beurs.  
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Met betrekking tot de methode van inkoop bestaat er een duidelijke voorkeur. In 

overeenstemming met voorgaand onderzoek van bijvoorbeeld Grullon en Ikenberry (2000) 

gebeuren bijna alle inkoopprogramma’s via een open markt aankoop. De respondenten 

verantwoordden hun voorkeur op basis van volgende argumenten: hoge transparantie, weinig 

gecompliceerde methode, inkoopmogelijkheid tegen gemiddelde koers, verhoging van de 

liquiditeit van het aandeel, en de mogelijkheid om sterke koersschommelingen te voorkomen 

door gespreid in te kopen. Alle overige inkoopprogramma’s uit de steekproef (11%) maken 

gebruik van de techniek van aanbod aan vaste prijs.  

 

In overeenstemming met de algemeen gangbare opinies wordt het meest recente 

inkoopprogramma gemotiveerd door leveringsverplichtingen (33%) (cf. personeelsopties), en 

strategische (28%) en financiële (19%) beweegredenen. Uit de resultaten van vraag 10 blijkt 

dat meer dan de helft van de bedrijven (51%) de ingekochte aandelen aanhouden. Merk 

hierbij wel op dat in onze steekproef het merendeel van de inkoopprogramma’s niet was 

afgerond (zie vraag 6). Een aantal bedrijven houden de ingekochte aandelen dan ook 

voorlopig aan tot deze middelen een definitieve bestemming krijgen.  

 

Tot slot werd aan de kopers gevraagd hoe de beurskoers geëvolueerd is na de aankondiging 

van het inkoopprogramma, en of ze van oordeel zijn dat er verband is met de aankondiging. 

Bij het overgrote deel van de ondernemingen (76%) bleef de koers stabiel. Toch blijkt dat 

voor ongeveer één vijfde van de bedrijven (18%) de aankondiging gevolgd werd door een 

positieve evolutie van de beurskoers. Eén vijfde van de respondenten (19%) menen tevens dat 

er een verband bestaat tussen de evolutie van de beurskoers en de aankondiging. In de 
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bestaande empirische literatuur (zie bvb. Vermaelen , 1981, e.v.) wordt veelal bevestiging 

gevonden voor een significante positieve koersreactie.5  

 

Bedrijfseconomische motieven voor inkoopprogramma's 
In de enquête werd gevraagd naar de bedrijfseconomische motieven die een inkoop 

verantwoorden (cf. doelstelling (c)). In deze sectie bespreken we de redenen die werden 

aangehaald ter staving van de meest recente inkoopbeslissing (vraag 13). Er werden 15 

mogelijke motieven voorgelegd waarvan er meerdere aangeduid mochten worden.  

 

Tabel 4. Bedrijfseconomische motieven van meest recente inkoopprogramma. 

Id. Motief % (*)

13.5 Leveringsverplichtingen personeelsopties en warrants 13 

13.8 Signalisatie van onderwaardering  10 

13.14 Ondersteuning beurskoers 10 

13.12 Verhoging winst per aandeel 9 

13.12 Overtollige kasmiddelen – gebrek investeringsopportuniteiten 9 

13.6 Alternatief voor dividenduitkering 8 

13.3 Vermijden of verhinderen van verzwakking aandeel 7 

13.7 Financiering overname 7 

13.15 Verhindering overname 6 

13.1 Optimale kapitaalstructuur 6 

13.13 Verhoging financiële hefboom 5 

13.4 Vrijwaring zeggenschap 3 

13.9 Vermindering aandelenaanbod  3 

13.10 Conversiedoeleinden 3 

13.11 Besloten status 3 

13.16 Andere 1 

(*) Sommeert niet tot 100% als gevolg van afrondingen. 
 

                                                 
5 Op basis van een eventstudie vinden we voor onze steekproef echter geen bewijs van een significante positieve koersreactie 

rond de aankondiging van inkoopprogramma’s. 
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De resultaten van Tabel 4 zijn in overeenstemming met de algemene motieven die besproken 

zijn in het gedeelte dat de algemene houding van bedrijven onderzocht. De meest recente 

inkoopprogramma’s zijn voornamelijk opgestart om te voldoen aan ‘optieverplichtingen’ 

(13%), en motieven die hun oorsprong vinden in de signalisatietheorie. De ondersteuning van 

de beurskoers (10%) en de signalisatie van onderwaardering (10%) zijn belangrijke motieven 

voor inkopende bedrijven. Verder is de verhoging van de winst per aandeel een populaire 

beweegreden (9%).  

 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat inkopende bedrijven consistent handelen met de 

algemene motieven die naar voren worden geschoven ter rechtvaardiging van een inkoop van 

eigen aandelen. Uit niet-gerapporteerde resultaten voor niet-inkopende bedrijven (vraag 14) 

komt verder naar voren dat er geen significante verschillen bestaan tussen de redenen die 

inkopende en niet-inkopende bedrijven opgeven. 

 

Conclusie 
In dit artikel onderzoeken we a.d.h. van een unieke enquête de algemene houding van 65 

Belgische ondernemingen genoteerd op Euronext m.b.t. de inkoop van eigen aandelen. 58% 

van de geënquêteerde bedrijven maakt gebruik van de mogelijkheid om aandelen in te kopen. 

Met betrekking tot de hoofdvraag van dit artikel, met name de bedrijfseconomische motieven 

van een inkoop van eigen aandelen, kunnen we de volgende conclusies trekken. In 

tegenstelling tot de bestaande literatuur wordt een inkoop van eigen aandelen voornamelijk 

gezien als een middel om te voorzien in de middelen om tegemoet te komen aan 

‘optieverplichtingen’. Verder worden in overeenstemming met voorgaand onderzoek in de 

eerste plaats de onderwaarderings- & signalisatiehypothese onderschreven. Strategische 

motieven m.b.t. aandeelhouders- en zeggenschapstructuur worden niet aanzien als een 
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gegronde reden. Deze perceptie is niet afhankelijk van het feit of het bedrijf zelf reeds een 

inkoopprogramma heeft opgestart. In lijn met deze bevindingen duiken dezelfde 

bedrijfseconomische motieven op bij de verantwoording die de inkopende bedrijven opgeven 

voor hun meest recente inkoopprogramma. Tot slot blijkt uit de rondvraag aan alle 

respondenten m.b.t. de belangrijkste nadelen die verbonden zijn aan een inkoop van eigen 

aandelen de bezorgdheid over de opportuniteitskost van een inkoopprogramma en de 

gevolgen hiervan voor de groei van de onderneming. 
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