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CASHBRONNEN 
Waarom bestaan er geen algemeen aanvaarde en identiek toegepaste definities? Waarom 
heeft iedereen zijn eigen idee over cashflow? 
Deze kritiek is terecht. De financiële wereld zou meer eenduidigheid over cashflow - en over 
andere financiële begrippen - best kunnen gebruiken. Jammer genoeg bestaat er geen 
consensus.  
Ook al bestaat er heel wat spraakverwarring over 'cashflow', toch is elke benadering ervan 
terug te brengen tot enkele basisbegrippen.  
 
1. CASHFLOW: EEN VLAG DIE VELE LADINGEN DEKT 
Als er geen geld meer is om de schuldenaars (leveranciers, personeel, banken, ...) te 
betalen, raakt een bedrijf in de problemen. Zonder een oplossing voor deze problemen gaat 
deze onderneming in faling. Net als elke privé-persoon moet een bedrijf er zorg voor dragen 
dat alle betalingen op tijd kunnen gebeuren: de bankrekening bewaken is een belangrijke 
opdracht voor de financiële afdeling. 
Voor alle duidelijkheid: het geld van de onderneming kan op een bankrekening staan, en 
daarnaast kan er ook geld in kas zitten. In de meeste bedrijven staat het grootste deel cash 
op een rekening. Over dat deel gaat het vooral als we het over beschikbare cash hebben. In 
dat verband wordt vaak het begrip 'cashflow' gebruikt. Dit woord dekt vele ladingen. 
Financials en non-financials gebruiken het te pas en te onpas, zonder altijd precies te weten 
waarover het gaat. Elke cashflowanalyse moet beginnen met een exacte definiëring van het 
begrip: wat houdt cashflow in? Wat niet? Enkel als daarover 100% duidelijkheid bestaat, kan 
een kritische analyse of discussie plaatsvinden. 
 
2. CASHBRONNEN 
Eerder in deze cursus lazen we al dat de bankrekening van een bedrijf op de balans onder 
de vlottende activa wordt genoteerd: bij de 'liquide middelen'. De activa geven informatie 
over hoe het bedrijf zijn middelen gebruikt heeft. Inderdaad, geld op de bank zetten is één 
manier om aan geld een bestemming te geven. 
De balans is een foto: ze geeft informatie van één bepaald moment. De stand van de 
bankrekening ook. Op de balans zie je hoeveel geld er op de laatste dag van het boekjaar 
aanwezig was. Dat zegt op zich niet veel. Een grote hoeveelheid cash op de balansdatum is 
voor een bedrijf niet noodzakelijk positief: het is mogelijk dat het bedrijf in de komende dagen 
grote betalingen moet uitvoeren en er niet voldoende geld op de bankrekening staat. Het 
omgekeerde kan uiteraard ook: een klein bedrag op de bankrekening vormt niet noodzakelijk 
een probleem, op voorwaarde dat er op korte termijn geld binnenkomt.  
De momentopname die de balans maakt, is dus weinig relevant. De beschikbare cash moet 
verder geanalyseerd worden. In dit hoofdstuk komen de inkomsten en de uitgaven van een 
bedrijf aan bod. Deze kunnen sterk verschillen van de opbrengsten en de kosten. In dat 
verband spreekt men ook van kasstromen: kasstromen kunnen zowel inkomsten als uitgaven 
zijn. 
 
De cashflowanalyse richt zich voornamelijk op de werking van de 'geldmachine': waar haalt 
het bedrijf zijn geld vandaan? Geld kan om verschillende redenen een bedrijf binnenkomen 
en buitengaan. Die redenen noemen we de cashbronnen. Een cashbron kan geld genereren 
maar ook uitgaven veroorzaken. 
Hieronder brengen we de verschillende cashbronnen die in een bedrijf actief zijn, in kaart. 
 
3. CASHBRON 1: INKOMSTEN EN UITGAVEN VERBONDEN AAN DE FINANCIERING 
VAN DE ONDERNEMING 
Een bedrijf kan de hoeveelheid cash verhogen door nieuwe middelen aan te trekken. Het 
gaat hier om sommen geld die door externe investeerders worden aangebracht. Wanneer 
het bedrijf zich financiert door vers geld aan te trekken, realiseert het daarmee niet enkel 
inkomsten maar ook uitgaven. 
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Cashbron 1 bestaat uit verschillende delen. Naargelang de gehanteerde definitie van 
cashflow worden bepaalde elementen wel en bepaalde elementen niet opgenomen. 
Hieronder delen we cashbron 1 in 4 blokken in: 
- cashbron 1.1. geeft de inkomsten aan; 
- cashbron 1.2. uitgaven veroorzaakt door het terugbetalen van aangetrokken middelen; 
- cashbron 1.3. uitgaven veroorzaakt door de vergoeding aan het eigen vermogen betaald; 
- cashbron 1.4. uitgaven verbonden aan de vergoeding voor het vreemd vermogen. 
 
Deze verdere indeling van cashbron 1 is noodzakelijk om later de verschillende 
cashflowdefinities samen te stellen. 
Een visuele voorstelling van cashbron 1 vindt u in onderstaande figuur  

 
 
CASHBRON 1.1.: INKOMSTEN VIA HET AANTREKKEN VAN VERSE MIDDELEN 
 
Middelen kunnen onder de vorm van eigen vermogen of van vreemd vermogen 
aangetrokken worden. 
 
De inkomsten gegenereerd uit het eigen vermogen zijn die middelen die door de 
aandeelhouder ter beschikking worden gesteld. Het eigen vermogen voldoet aan de 
volgende twee voorwaarden:  
- het geld hoeft niet terugbetaald te worden; 
- er zijn geen afspraken voor de vergoeding van het geïnvesteerde geld gemaakt. 
 
De inkomsten gegenereerd uit het vreemd vermogen voldoen aan de volgende twee 
voorwaarden: 
- het geld moet volgens vooraf afgesproken termijnen terugbetaald worden; 
- er zijn afspraken gemaakt voor de vergoeding van het geïnvesteerde geld. 
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Om cashbron 1.1. te kunnen berekenen, moeten we het passief van de balans analyseren. 
Verse middelen aantrekken betekent een verhoging van het passief: 
- het aantrekken van eigen vermogen betekent meestal een verhoging van het kapitaal; 
- bijkomende schuldfinanciering vinden we vooral terug in een stijging van de financiële 
schulden. 
 
CASHBRON 1.2.: UITGAVEN VEROORZAAKT DOOR HET TERUGBETALEN VAN 
AANGETROKKEN MIDDELEN 
Cashbron 1.2. behandelt alleen de terugbetaling van gelden. In dit punt komen de 
kasstromen verbonden aan de vergoedingen die aan de investeerders betaald worden, niet 
aan bod. 
 
De voorwaarden waaraan het eigen en het vreemd vermogen voldoen, geven de uitgaven 
aan die veroorzaakt worden door de terugbetaling van de aangetrokken middelen. 
 
Het eigen vermogen hoeft niet te worden terugbetaald. 
 
Het vreemd vermogen moet wel worden terugbetaald. Cashbron 1.2. bestaat dus uit de 
terugbetaling van de uitstaande leningen. 
De som die verbonden is aan cashbron 1.2., kunnen we afleiden uit het passief: wanneer de 
financiële schulden dalen, betekent dit dat een deel van het vreemd vermogen werd 
terugbetaald. 
 
CASHBRON 1.3.: UITGAVEN VEROORZAAKT DOOR DE VERGOEDING BETAALD AAN 
HET EIGEN VERMOGEN 
De vergoeding betaald aan het eigen vermogen zijn de dividenden die aan de 
aandeelhouders worden uitgekeerd. 
In de jaarrekening vinden we de dividenden bij de resultaatverwerking terug. Deze afsluiter 
van de resultatenrekening geeft aan hoe het resultaat besteed werd. Wanneer in de jaarlijkse 
algemene vergadering beslist werd het kapitaal te vergoeden, dan wordt een dividend 
uitbetaald. 
 
CASHBRON 1.4.: UITGAVEN VERBONDEN AAN DE VERGOEDING VOOR HET VREEMD 
VERMOGEN 
De vergoeding voor het vreemd vermogen, de intresten, vinden we in het financieel resultaat 
- onder de financiële kosten - terug. 
Een essentieel verschil tussen dividenden (cashbron 1.3.) en intresten (cashbron 1.4.), is dat 
intresten verplichte betalingen zijn. 
 
4. CASHBRON 2: CASH GEGENEREERD DOOR DE BEDRIJFSACTIVITEIT VAN DE 
ONDERNEMING  
 
4.1. VERBAND MET HET BEDRIJFSRESULTAAT 
De eerste inkomsten die een onderneming op haar bankrekening ziet komen, zijn meestal de 
sommen geld van de aandeelhouders of van de banken (zie cashbron 1). Het is echter niet 
de bedoeling dat deze aanvoer van verse middelen regelmatig gebeurt. De investeerders 
willen dat de ondernemingsleiding een activiteit uitbouwt die uit zichzelf genoeg geld 
genereert om te overleven en die ook haar geldschieters vergoedt. 
 
Dit voert ons naar de tweede en belangrijkste cashbron: de inkomsten en uitgaven 
gegenereerd door de bedrijfsactiviteit van de onderneming. 
 
Meer informatie over de activiteit van de onderneming vinden we in de resultatenrekening. 
Het resultaat wordt ingedeeld in bedrijfsresultaat, financieel resultaat en uitzonderlijk 
resultaat. 
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Om zicht te krijgen op de werkelijke bedrijfsactiviteit van de onderneming kijken we naar het 
bedrijfsresultaat. 
 
Het bedrijfsresultaat weerspiegelt voor een bepaalde periode alle opbrengsten en kosten die 
aan de normale activiteit verbonden zijn. 
 
De begrippen opbrengsten en kosten lijken eenvoudig, maar zijn het niet: 
- opbrengsten zijn niet steeds gelijk aan inkomsten;  
- kosten zijn niet steeds gelijk aan uitgaven. 
 
Willen we zicht krijgen op cashbron 2, dan moeten we het bedrijfsresultaat uitzuiveren: 

- bedrijfsopbrengsten die geen inkomsten zijn, moeten in mindering van het 
bedrijfsresultaat worden gebracht; 

- bedrijfskosten die geen uitgaven zijn, moeten bij het bedrijfsresultaat worden 
gevoegd. 

 
Enkel wanneer we deze uitzuivering doorgevoerd hebben, krijgen we zicht op het cash geld 
dat uit de centrale activiteit van het bedrijf voortkomt. 
 
4.2. UITZUIVEREN VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT 
 
De visuele voorstelling van de in dit punt beschreven uitzuivering vindt u in onderstaande 
figuur. 
 

 
 
 
4.2.1. BEDRIJFSOPBRENGSTEN DIE GEEN INKOMSTEN TOT GEVOLG HEBBEN 
Een eerste uitzuivering gebeurt aan de kant van de opbrengsten. In de volgende punten 
zullen we nagaan welke opbrengsten niet onmiddellijk een inkomende geldstroom tot gevolg 
hebben. 
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4.2.1.1. VERKOPEN DIE GEEN INKOMSTEN GENEREREN 
De belangrijkste bedrijfsopbrengsten zijn de verkopen (= omzet). Omzet is er vanaf het 
moment dat een factuur wordt verstuurd. Er zijn dan echter nog geen inkomsten, tenzij de 
klant onmiddellijk betaalt. De meeste bedrijven hebben bij het afsluiten van het boekjaar nog 
niet alle verkopen geïnd. 
In normale omstandigheden komen de inkomsten uit de verkopen het volgende boekjaar 
binnen. Volledige zekerheid is er echter niet: zullen alle klanten ook effectief betalen? 
 
Er bestaan twee visies op het uitzuiveren van bedrijfsopbrengsten. De eerste visie vindt het 
uitsluiten van de nog niet geïnde verkopen uit cashbron 2 niet noodzakelijk. Normaal gezien 
betalen de klanten. Het moment waarop de inkomsten van deze verkopen de cash van het 
bedrijf effectief verhogen, is alleen een kwestie van tijd. De tweede visie is strenger. Is er 
geen zekerheid over cash gegenereerd door (een gedeelte van) de omzet, dan wordt die niet 
in rekening gebracht. Beide visies zijn goed. Alleen moet u weten volgens welke visie een 
bepaalde cashflowdefinitie tot stand kwam. 
 
Berekenen welke verkopen in een bepaald boekjaar werkelijk geïnd zijn, is vrij eenvoudig. 
Om dit bedrag te bekomen moet de evolutie van de post Vorderingen (= uitstaande 
klantenfacturen) bij de omzet in rekening worden gebracht. 
 

Geïnde verkopen van jaar X = 
Omzet van jaar X - (Vorderingen jaar X - Vorderingen jaar (X-1)) 

 
 
4.2.1.2. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN DIE GEEN INKOMSTEN GENEREREN 
Behalve de verkopen, zijn er ook nog andere bedrijfsopbrengsten mogelijk die niet 
onmiddellijk kasstromen genereren. In zeer uitzonderlijke gevallen zelfs, komen 
bedrijfsopbrengsten voor die nooit tot inkomsten leiden. 
Het zou ons hier echter te ver voeren deze in detail te analyseren. Meestal gaat het trouwens 
om kleine bedragen met relatief weinig impact. 
 
4.2.2. BEDRIJFSKOSTEN DIE GEEN UITGAVEN TOT GEVOLG HEBBEN 
Na de bedrijfsopbrengsten nemen we de bedrijfskosten onder de loep. Bij de bedrijfskosten 
zijn er twee duidelijk verschillende soorten: - bedrijfskosten die niet onmiddellijk een uitgave 
tot gevolg hebben; - bedrijfskosten die nooit een uitgave tot gevolg zullen hebben. 
Bedrijfskosten die nooit een impact op de liquide middelen (= bank en kas) van de 
onderneming zullen hebben, worden ook niet-kaskosten genoemd. 
 
4.2.2.1. AANKOPEN DIE GEEN UITGAVEN ZIJN 
Aankopen genereren niet noodzakelijk onmiddellijk uitgaven. Net zoals verkopen vaak niet 
dadelijk door de klant betaald worden, komt het geregeld voor dat het bedrijf betalingsuitstel 
krijgt van leveranciers. 
 
Ook hier zijn twee zienswijzen mogelijk. Je kan nog niet betaalde aankopen in cashbron 2 
opnemen. Het bedrijf moet de aankopen sowieso betalen. 
De tweede visie zegt dat niet betaalde aankopen nog geen impact op de cash van het bedrijf 
hebben gehad. Dus moeten ze worden uitgesloten. 
 
Deze twee zienswijzen corresponderen met de eerder vermelde visies op de nog niet geïnde 
verkopen. Toch is er een duidelijk verschil. Een bedrijf bepaalt zelf zijn uitgaven, maar heeft 
niet volledig vat op zijn inkomsten. Voor het innen van de gelden die de klanten moeten 
betalen, is men afhankelijk van de klant. Het bedrijf kan en moet op een klant die niet betaalt, 
druk uitoefenen. Soms wordt het zelfs erg moeilijk om bepaalde facturen te innen. 
Dit ligt totaal anders voor de aankopen. De betaling van de aankopen heeft het bedrijf 
volledig zelf in handen. 
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Ook hier is het essentieel te weten welke visie het opstellen van de cashflowdefinitie heeft 
bepaald. 
 
De berekening van de betaalde aankopen gebeurt als volgt: 
 

Betaalde aankopen jaar X = 
Aankopen jaar X - (Leveranciers jaar X - Leveranciers jaar (X-1)) 

 
 
4.2.2.2. AFSCHRIJVINGEN: KOSTEN DIE NOOIT UITGAVEN ZULLEN WORDEN 
Afschrijvingen tonen de impact van investeringen op de bedrijfsactiviteit. Om een activiteit 
gaande te houden, moeten niet enkel goederen en diensten worden aangekocht. Er zijn ook 
vaste activa (gebouwen, computers, auto's, burelen, ...) nodig om te kunnen functioneren. De 
vaste activa zijn die middelen die het bedrijf over een lange termijn wenst te gebruiken. In de 
financiële wereld staat een lange termijn voor meer dan één jaar. 
 
Anderzijds volgt de resultatenrekening het principe van de eenheid van boekjaar: elk jaar 
heeft uitsluitend zijn eigen opbrengsten en draagt enkel zijn eigen kosten. Vandaar dat 
kosten verbonden aan de vaste activa over verschillende boekjaren gespreid worden. Die 
spreiding gebeurt via de afschrijvingen. De gebruiksduur bepaalt het aantal jaren voor een 
afschrijving: hoe lang draagt het vast actief in kwestie tot de bedrijfsactiviteit bij? Voor de 
afschrijvingsperiode is de financieringswijze van geen enkel belang. De financieringsperiode 
kan korter of langer zijn dan de afschrijvingsperiode. 
 
Enkele voorbeelden ter verduidelijking: 

- een bedrijf koopt een computer van 3.000.000 en betaalt contant: meestal gaat men 
er van uit dat een computer drie jaar lang gebruikt kan worden. In de 
resultatenrekening vinden we bijgevolg gedurende drie jaar een afschrijving van 
1.000.000 terug. 
De liquide middelen worden bij contante betaling echter onmiddellijk met het volledige 
bedrag verminderd. 
 

Schematisch wordt dit: 
 

Resultatenrekening 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Afschrijving: 
-1.000.000 

Afschrijving: 
-1.000.000 

Afschrijving: 
-1.000.000 

 

Liquide middelen 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

- 3.000.000   

 
- het bedrijf koopt een computer van 3.000.000 en gaat hiervoor een lening op 5 jaar 

aan. 
 
De afschrijvingen zijn dezelfde als in het eerste voorbeeld. De gebruiksperiode (3 jaar) 
verandert immers niet. 
 
Ook de lening beïnvloedt de resultatenrekening: de intresten zijn immers een kost voor het 
bedrijf. De terugbetaling van het kapitaal van de lening is een uitgave, maar geen kost voor 
het bedrijf. Het bedrijf kreeg ooit het bedrag van de lening binnen en dat wordt nu volgens 
bepaalde afspraken terugbetaald. Het geleende bedrag terugbetalen, is eigenlijk een 
nuloperatie. De echte kost zit in de intresten die moeten betaald worden omdat men een 
bepaald bedrag een bepaalde tijd heeft mogen gebruiken. 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat enkel de afschrijvingen het bedrijfsresultaat beïnvloeden. 
De intresten worden in het financieel resultaat geboekt. 
 
De liquide middelen worden door de terugbetalingen van kapitaal en intrest beïnvloed. 
 

Resultatenrekening 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Afschrijving 
-1.000.000 

Afschrijving 
-1.000.000 

Afschrijving 
-1.000.000 

  

Intresten Intresten Intresten Intresten Intresten 

 
 

Liquide Middelen 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Kapitaal Kapitaal Kapitaal Kapitaal Kapitaal 

Intresten Intresten Intresten Intresten Intresten 

 
- de afschrijvingsperiode en de financieringsperiode kunnen uiteraard ook samenvallen. 
 
Uit deze voorbeelden blijkt dat het boeken van de afschrijvingen nooit een invloed heeft op 
de liquide middelen. Een afschrijving is een niet-kaskost: een kost die nooit een uitgave zal 
worden. 
Daarom worden afschrijvingen voor het bepalen van de cash die door de bedrijfsactiviteit 
wordt gegenereerd, nooit in rekening gebracht. 
 

- Wanneer een bedrijf voor 3 miljoen investeert, dan is het mogelijk maar niet zeker dat 
de liquide middelen met 3 miljoen dalen. Het is mogelijk dat nieuwe middelen worden 
aangetrokken - in dat geval stijgt het passief (eigen of vreemd vermogen) - om de 
investering te financieren, en dat de bestaande liquide middelen van het bedrijf niet 
(of slechts gedeeltelijk) worden aangesproken. 

 
- Door het principe van de eenheid van boekjaar, moeten investeringen steeds over 

verschillende jaren worden afgeschreven. De afschrijvingsperiode moet 
overeenkomen met de gebruiksduur: het resultaat (winst of verlies) wordt dus 
gedurende verschillende jaren belast. 

 
4.2.2.3. WAARDEVERMINDERINGEN 
Een waardevermindering volgt de logica van de afschrijvingen. Zoals een afschrijving een 
waardevermindering van een vast actief (bv. van een gebouw) aangeeft, zo kan een 
waardevermindering geboekt worden wanneer een vlottend actief (bv. een uitstaande 
klantenfactuur) niet wordt betaald. Een factuur niet betalen, kan allerlei redenen hebben: de 
klant kan in faling zijn gegaan, de klant is verdwenen, de klant weigert te betalen, ... 
Welke ook de reden is, op een gegeven moment moet men boeken dat de factuur in kwestie 
niet geïnd zal worden. Deze kost wordt in de resultatenrekening als waardevermindering 
opgenomen. 
 
Net zoals een afschrijving is een waardevermindering een niet-kaskost. Wanneer wordt 
geboekt dat een klant niet zal betalen, hoeft het bedrijf niet effectief iets aan iemand te 
betalen. Het gaat hier louter om een boekhoudkundige transactie die geen uitgave tot gevolg 
heeft.  
 
De waardeverminderingen worden uit het bedrijfsresultaat geweerd om cashbron 2 -de cash 
gegenereerd door de bedrijfsactiviteit- te berekenen. 
 



 9 

Hier dient opgemerkt te worden dat de waardeverminderingen meestal een veel kleiner 
bedrag vertegenwoordigen dan de afschrijvingen. Dat is normaal: een waardevermindering is 
een onverwachte waardedaling. Had het bedrijf op voorhand geweten dat de klant niet zou 
betalen, dan zou het nooit aan die klant verkocht hebben. In die zin zien we de 
waardeverminderingen bij de berekening van cashbron 2 als een te verwaarlozen bedrag, 
dat daarom niet uitgesloten hoeft te worden. 
 
Ook hier is het niet zozeer van belang welke visie gevolgd wordt. Het is echter wel essentieel 
de gevolgde visie te kennen om de gebruikte definitie juist te kunnen interpreteren. 
 
4.2.2.4. VOORZIENINGEN 
Voorzieningen zijn voorziene maar nog niet betaalde kosten. Het is mogelijk dat er een lange 
periode ligt tussen het boeken van de voorziening in het resultaat en de werkelijke uitgave. 
Ook hier kan een voorbeeld verduidelijken: 
voor een fabriekshall worden om de drie jaar grote onderhoudswerken gepland. Men schat 
de kosten daarvan op 600.000. Volgens de eenheid van boekjaar is het niet correct dat het 
totaal van de onderhoudskosten 
volledig in jaar 3 vallen. Ook de andere jaren profiteren mee van de gedane werken. 
In de resultatenrekening worden de voorzieningen dus gespreid over drie jaar, terwijl de 
liquide middelen enkel in jaar 3 aangesproken. worden.  
 

Resultatenrekening 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Voorzieningen: 
-200.000 

Voorzieningen: 
-200.000 

Voorzieningen: 
-200.000 

 

Liquide middelen 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

  - 600.000 

 
Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat er een ruime periode kan liggen tussen het boeken van de 
voorzieningen en de werkelijke uitgave. Een voorziening is een kost waarop niet onmiddellijk 
een uitgave volgt en die dus kan uitgesloten worden van cashbron 2. Net zoals bij de 
aankopen en de verkopen zijn er hier twee visies. Sommigen beschouwen de voorzieningen 
niet als een uitgave en gaan het bedrijfsresultaat voor dit bedrag uitzuiveren. Anderen zijn 
var. mening dat de uitgave ooit zal volgen, wat betekent dat de voorzieningen wel in 
cashbron 2 moeten worden opgenomen. 
 
De twee visies kunnen. Toch is het voor een correcte interpretatie essentieel te weten dat de 
uitgave voor een voorziening soms verschillende jaren op het boeken van de kost kan 
volgen. In die zin kan het interessanter zijn de voorzieningen niet als eer uitgave te 
beschouwen en het bedrijfsresultaat voor dit bedrag uit te zuiveren. 
 
Tenslotte willen we benadrukken dat voorzieningen aanleggen niets te maken heeft met geld 
opzij leggen. 
Een voorziening boeken of aanleggen, is alleen maar een boekhoudkundige transactie. 
Zolang de uitgave die met de voorziening gepaard gaat niet moet gebeuren, zal het bedrijf 
de voorziening gebruiken om het bedrijf te financieren. De voorzieningen die het bedrijf 
aanlegt betekenen niet alleen maar kosten. Voorzieningen vinden we ook terug, op het 
passief. Het passief zegt hoe het bedrijf gefinancierd wordt. In dit geval gebeurt de 
financiering gedeeltelijk door aangelegde voorzieningen. Het passief zegt echter niet hoe de 
aangetrokken middelen gebruikt zijn: dat staat op het actief. 
Bijgevolg kunnen we niet zeggen dat voorzieningen iets met het aanleggen van een spaarpot 
te maken hebben: dat zou betekenen dat de voorzieningen (passief) in de liquide middelen 
(actief) vastzitten. In principe is er geen verband tussen één post van het passief en één post 
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van het actief. Ook hier is dat zo: de voorzieningen kunnen op allerlei manieren de activiteit 
financieren. Het enige wat van belang is, is dat er voldoende liquide middelen zijn tegen het 
moment dat de voorziene sommen moeten uitgegeven worden. Enkel op dat moment is er 
een beweging in de liquide middelen. 
 
 
4.2.2.5. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN DIE GEEN UITGAVEN ZIJN 
De voornaamste bedrijfskosten die (nog) geen uitgaven zijn, bespraken we al. Nog andere 
kosten in het bedrijfsresultaat hebben niet onmiddellijk een uitgave tot gevolg. Het zou ons 
echter te ver leiden dit hier gedetailleerd te bespreken. 
 
 
5. CASHBRON 3: KASSTROMEN VERBONDEN AAN INVESTERINGEN 
 
Voor cashbron 2 tellen de afschrijvingen niet mee. Afschrijvingen zijn inderdaad niet-
kaskosten die nooit een impact zullen hebben op de bankrekening. 
Afschrijvingen vertegenwoordigen dat deel investeringen dat in een boekjaar is opgebruikt. 
Door de afschrijvingen uit te sluiten, wordt geen rekening gehouden met investeringen en 
ook niet met de uitgaven die daarmee gepaard gaan. 
 
Cashbron 3 zijn de uitgaven die met investeringen samengaan. Uiteraard is dit een zeer 
belangrijke geldstroom. 
De investeringsuitgaven worden soms ook uitgaven voor vaste activa genoemd. Identieke 
begrippen inderdaad. Investeren betekent dat men geld besteedt aan de aankoop van een 
goed dat men meerdere jaren wil gebruiken. Per definitie gaat het hier dus om vaste activa. 
 
Cashbron 3 kan ook inkomsten genereren uit de verkoop van een actief. Dan spreekt men 
van desinvesteringen. Meestal echter zal deze cashbron vooral uitgaven creëren. 
 
6. CASHBRON 4: KASSTROMEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET FINANCIEEL 
RESULTAAT (MET UITZONDERING VAN DE INTRESTEN) 
 
De meeste ondernemingen hebben een financieel verlies. De oorzaak ligt bij de intresten die 
de onderneming als vergoeding voor het vreemd vermogen betaalt. De intrestkost kwam 
echter reeds in cashbron 1 ter sprake (inkomsten en uitgaven die samengaan met het 
aantrekken van verse middelen). 
Het financieel resultaat kan echter nog andere elementen met een impact op de 
bankrekening bevatten. 
Enkele voorbeelden: 

- financiële opbrengsten: 
o een bedrijf betaalt niet alleen intresten, maar ontvangt er mogelijks ook van 

geldbeleggingen; 
o een bedrijf met aandelen in andere ondernemingen, kan dividenden 

ontvangen; 
o wisselkoerswinsten kunnen interessante inkomsten genereren.  

- financiële kosten: 
o wisselkoersverliezen. 

 
Voor het overgrote deel van de bedrijven is cashbron 4 veel minder belangrijk dan cashbron 
2. 
Een uitzondering hierop vormen de holdingbedrijven. Holdings zijn bedrijven die geen eigen 
activiteit hebben: zij investeren het grootste deel van hun geld in andere bedrijven. Hun actief 
bestaat dus voornamelijk uit financieel vast actief. 
Zij genereren cash via de dividenden op aandelen en de intresten op leningen. 
Voor holdings is cashbron 4 dus duidelijk de belangrijkste geldgenerator. 
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7. CASHBRON 5: CASH GEGENEREERD DOOR HET UITZONDERLIJK RESULTAAT 
 
Het uitzonderlijk resultaat is meestal onbelangrijk. Ook de inkomsten en uitgaven die door 
het uitzonderlijk resultaat gegenereerd worden, hebben maar een bijkomstig belang. 
 
8. CASHBRON 6: CASH BESTEED AAN BELASTINGEN 
 
Een onderneming die winst maakt, betaalt belastingen. De uitgaven verbonden aan de te 
betalen belastingen, kunnen een belangrijke impact op de bankrekening hebben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
CASHFLOW 
 
1. CASHFLOWDEFINITIES: VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN 
 
In het vorige deel concentreerden we ons op de verschillende cashbronnen die de liquide 
middelen van een onderneming beïnvloeden. 
In dit deel definiëren we de mogelijke benaderingen van het begrip cashflow. We vermeldden 
eerder al dat het concept cashflow veel betekenissen heeft. De verschillende definities 
kunnen echter alle samengesteld worden aan de hand van de cashbronnen. 
 
2. OPERATIONELE CASHFLOW 
 
Uit de beschrijving van de cashbronnen blijkt dat het meest belang wordt gehecht aan 
cashbron 2. 
Wanneer de financiële wereld het woord cashflow gebruikt, is de kans groot dat naar 
cashbron 2 verwezen wordt. 
De reden is duidelijk: het gaat enkel om die inkomsten en uitgaven die regelmatig kunnen 
terugkeren. 
 
Cashbron 2 noemen we ook de operationele cashflow. Dit cashflowbegrip vertrekt van het 
bedrijfsresultaat. 
Opbrengsten en kosten leiden niet of niet onmiddellijk naar inkomsten of uitgaven. Er zijn 
dan ook verschillende interpretaties voor de operationele cashflow mogelijk. Hier bespreken 
we twee courante visies: de enge visie en de ruime visie. 
Voorafgaand dient opgemerkt te worden dat de benamingen voor de verschillende visies 
geen waardeoordeel inhouden. De namen geven alleen aan hoe strikt de begrippen uitgaven 
en inkomsten geïnterpreteerd worden. 
 
 
2.1. OPERATIONELE CASHFLOW: ENGE VISIE 
 
De enge visie op operationele cashflow houdt alleen rekening met de reeds geïnde 
opbrengsten en de al betaalde kosten. Onderstaande figuur  illustreert deze visie. 
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Een correcte interpretatie maakt een duidelijk onderscheid tussen inkomsten en uitgaven. 
Het bedrijf bepaalt zelf zijn uitgaven maar heeft niet rechtstreeks vat op de inkomsten. Een 
onderneming kan een klant die niet betaalt, er wel toe aanmanen om te betalen, maar blijft 
uiteindelijk afhankelijk van de goede wil van de klant. 
 
De enge visie speelt op zeker en rekent alleen de al gerealiseerde inkomsten en uitgaven 
mee. 
Deze zekerheid heeft echter ook een nadeel: met de verkopen die op de laatste dag van het 
boekjaar uitstaan - en die dus nog niet geïnd zijn - wordt geen rekening gehouden. Hetzelfde 
geldt voor de nog niet betaalde bedrijfskosten. 
 
De enge visie geeft dus een beperkt beeld van de cash die het bedrijf kan realiseren. Hoewel 
de 'zekere' berekening interessant is, is het toch ook noodzakelijk de operationele cashflow 
ruimer te bekijken. 
 
Wanneer men de cashflow volgens deze enge visie berekent, worden enkel de geïnde 
verkopen in rekening gebracht: een hoge omzet garandeert dus niet noodzakelijk een hoge 
cashflow. Eveneens is dat cashflow niet enkel met inkomsten maar ook met uitgaven 
rekening houdt. 
 
2.2. OPERATIONELE CASHFLOW: RUIME VISIE 
Bij de berekening van de operationele cashflow in ruime zin, houdt men, behalve met de 
zekere kasstromen van de enge visie, ook rekening met de nog niet ontvangen verkopen en 
de nog onbetaalde aankopen. 
In sommige gevallen worden ook andere ongeïnde bedrijfsopbrengsten en onbetaalde 
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bedrijfskosten meegerekend. 
Onderstaande figuur illustreert de operationele cashflow volgens de ruime visie. 
 

 
 
 
2.3. EBITDA: DE ANGELSAKSISCHE VARIANT VAN DE OPERATIONELE CASHFLOW 
In Angelsaksische ondernemingen wordt de term EBITDA vaak gebruikt. 
 
Deze afkorting baseert zich op het woord EBIT:  
   EBIT = Earnings before interest and taxes. 
 
EBIT is een ander woord voor bedrijfsresultaat. 'Earnings before interest and taxes' betekent 
immers dat men het resultaat van de onderneming tot vóór de intresten (en dus uiteraard 
voor de belastingen) beschouwt. Het financieel resultaat wordt niet meegeteld. Ook de 
belastingen brengt men niet in rekening. Alleen het bedrijfsresultaat wordt in EBIT 
opgenomen. 
Bovendien is ook het uitzonderlijk resultaat uitgesloten. In principe kan het begrip EBIT 
nauwkeuriger gedefinieerd worden als: Earnings before interest, exceptional result and 
taxes. Hoewel deze verfijning nooit wordt vermeld, gaat men ervan uit dat EBIT enkel het 
bedrijfsresultaat betreft. 
 
EBITDA staat voor EBIT before Depreciation (= afschrijving) and Amortization (= 
waardevermindering). 
Het gaat hier om het bedrijfsresultaat zonder de afschrijvingen en de waardeverminderingen. 
EBITDA is dus gelijk aan de operationele cashflow volgens de ruime benadering: bij de 
berekening worden de voornaamste niet-kaskosten (afschrijvingen en 
waardeverminderingen) uitgesloten. 
 
2.4. OPERATIONELE CASHFLOW: HET KLOPPEND HART VAN DE ONDERNEMING 
In cashflowanalyse gaat veel aandacht naar de operationele cashflow die meestal volgens 
de ruime visie berekend wordt. De cash die de bedrijfsactiviteit van een onderneming 
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creëert, speelt een cruciale rol, want het betreft regelmatig terugkerende inkomsten en 
uitgaven. De operationele cashflow is vaak de basis voor de capaciteit van een bedrijf om in 
de toekomst cash te genereren. 
Voor deze toekomstanalyse worden alle inkomsten en uitgaven van de operationele 
cashflow kritisch bekeken: 

- welke inkomsten/uitgaven kunnen we voor de volgende jaren opnieuw verwachten? 
- welke inkomsten/uitgaven zullen veranderen? 

Deze wijzigingen kunnen interne of externe oorzaken hebben: 
- interne oorzaken: 

o aanbieden van nieuwe producten/diensten; 
o beleidswijzigingen die inkomsten/uitgaven met zich meebrengen; 
o wijzigingen in het personeelsbestand; 
o .... 

- externe oorzaken: 
o verwachtingen m.b.t. de economische conjunctuur; 
o marktverwachtingen;  
o het politieke klimaat; 
o .... 

 
Een regelmatige kritische analyse van de operationele cashflow is cruciaal voor de 
gezondheid van een bedrijf. De inkomsten en uitgaven die de bedrijfsactiviteit creëert, 
vormen het kloppend hart van de onderneming. De bedrijfsleider moet erover waken dat 
deze motor goed blijft draaien. 
Dit betekent dat de cash die voortkomt uit de bedrijfsactiviteit, is het 'basisvoedsel' voor een 
gezonde onderneming. Op deze regel zijn er slechts weinig en dan ook zeer specifieke 
uitzonderingen; de holdings bijvoorbeeld (zie ook eerder, bij cashbron 4.).  
Wanneer cashflow op de ruime visie van de operationele cashflow slaat, dan kunnen daar 
heel wat onzekere inkomsten of uitgaven in vervat zitten. Uit de komende verklaring van 
andere cashflowdefinities zal trouwens blijken dat slechts weinig definities rechtstreeks met 
de liquide middelen verband houden. 
 
3. COURANTE CASHFLOW 
 
3.1. BEREKENING VAN DE COURANTE CASHFLOW 
Spreekt de financiële wereld over het courant resultaat, dan slaat dat op de som van het 
bedrijfsresultaat en het financieel resultaat. Het courant (of lopend) resultaat is dus het totaal 
resultaat, zonder het uitzonderlijk resultaat. 
De courante cashflow moet op dezelfde manier begrepen worden: het omvat de 
geldstromen, gecreëerd door het bedrijfsresultaat en het financieel resultaat. 
 
Een eerste element van de courante cashflow vormt de operationele cashflow, meestal 
gezien volgens de ruime visie. 
Een tweede factor is het financiële gebeuren. Hier hebben we te maken met twee 
cashbronnen: 

- cashbron 1: inkomsten en uitgaven verbonden aan de financiering van de 
onderneming; 

- cashbron 4: kasstromen die verband houden met het financieel resultaat (met 
uitzondering van de intresten). 

 
Zoals in de bespreking van de cashbronnen al vermeld, kan cashbron 1 m 4 blokken worden 
gesplitst: 

- cashbron 1.1.: inkomsten via het aantrekken van verse middelen; 
- cashbron 1.2.: uitgaven veroorzaakt door de terugbetaling van aangetrokken 

middelen; 
- cashbron 1.3.: uitgaven veroorzaakt door de vergoeding betaald aan het eigen 
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vermogen; 
- cashbron 1.4.: uitgaven verbonden aan de vergoeding voor het vreemd vermogen. 

 
Bij de courante cashflow wordt geen rekening gehouden met de cashbronnen 1.1. en 1.2. 
Externe middelen aantrekken en aangetrokken middelen terugbetalen, heeft wel invloed op 
de liquide middelen, maar wordt bij de courante cashflow niet in rekening gebracht. De reden 
voor deze uitsluiting ligt hierin: het louter aantrekken en terugbetalen van middelen zegt niet 
onmiddellijk iets over de gezondheid van de bedrijfsactiviteit. 
De gelden uit de dagelijkse ondernemingsactiviteit gegenereerd, worden echter wel 
beïnvloed door de financieringskost. Dit brengt ons bij de cashbronnen 1.3. en 1.4. 
Cashbron 1.3. omvat de intrestuitgaven en is een vaste waarde voor de bepaling van de 
courante cashflow. De dividenden (cashbron 1.4.) worden vaak niet in rekening gebracht. 
Dat intresten en dividenden verschillend behandeld worden, ligt in het feit dat intresten 
verplichte betalingen zijn en dividenden niet verplicht uit te keren zijn. 
Ook cashbron 4, die de kasstromen van het financieel resultaat (zonder de intresten) omvat, 
wordt meestal in de courante cashflow opgenomen. Meestal gaat het hier om een klein 
bedrag en maakt het voor een correcte interpretatie niet veel uit of cashbron 4 in de courante 
cashflow al dan niet wordt opgenomen. 
 
3.2. INTERPRETATIE VAN DE COURANTE CASHFLOW 
De courante cashflow doet meer dan alleen maar de kasstromen die voortvloeien uit de 
bedrijfsactiviteit, bekijken. Hij houdt ook rekening met de financieringskost van de 
onderneming. 
De courante cashflow zegt dus hoeveel geld de onderneming van haar activiteit overhoudt, 
na uitbetaling van de intresten. 
De interpretatie wordt interessant als de operationele en de courante cashflow naast elkaar 
worden gelegd. Zo kan het gebeuren dat een bedrijf met een sterke operationele cashflow 
niet veel meer overhoudt na de berekening van de courante cashflow. Reden kan zijn dat 
bijvoorbeeld de financiering te duur is. Hier komen we op het terrein van de financiële 
manager. Het is zijn taak erop toe te zien dat de onderneming zo goedkoop mogelijk 
gefinancierd wordt. 
 
4. CASHFLOW VAN HET TOTALE RESULTAAT 
 
De courante cashflow is een uitbreiding op de operationele cashflow. De cashflow van het 
totale resultaat gaat een stap verder dan de courante cashflow. 
In feite neemt hij de bouwstenen van de courante cashflow terug op, maar voegt hij er ook 
de cash aan toe die wordt gegenereerd door het uitzonderlijk resultaat (= cashbron 5). In de 
meeste gevallen wordt ook de aan belastingen bestede cash (= cashbron 6) in rekening 
gebracht. Deze cashflowbenadering geeft een totaalbeeld: hoeveel cash genereerde de 
activiteit, rekening houdend met alle blokken van het resultaat (bedrijfsresultaat, financieel en 
uitzonderlijk resultaat) en met de belastingen? 
In de financiële wereld is de totale cashflow, naast de operationele cashflow, een populair 
werkinstrument. 
 
De totale cashflow wordt meestal als volgt berekend: cashflow = resultaat + afschrijvingen. 
Deze definitie houdt enkel rekening met de voornaamste niet-kaskost. De volgende 
berekening gaat iets verder: 
 
cashflow  =   resultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen. 
 
Het is voor een correcte interpretatie opnieuw een kwestie van weten welke definitie 
toegepast werd. 
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5. VRIJE CASHFLOW 
 
We hadden het tot hier toe uitsluitend over de cash gegenereerd door de resultatenrekening. 
Sommige cashbronnen hebben ook te maken met de balans. Cashbron 1 geeft een beeld 
van de inkomsten en uitgaven die aan de financiering van een onderneming verbonden zijn. 
Voor de bepaling van de vrije cashflow is cashbron 1.2. van belang: de uitgaven veroorzaakt 
door de terugbetaling van de aangetrokken middelen. 
 
5.1. DEFINITIE VRIJE CASHFLOW 
De redenering achter de vrije cashflow is als volgt: 
het eigen vermogen moet niet worden terugbetaald. Het vreemd vermogen wel. De leningen 
die het bedrijf aanging, zijn aan contractuele terugbetalingen gebonden. 
De terugbetaling van een lening omvat twee componenten: kapitaal en intrest. Met de 
intrestbetaling (cashbron 1.4.) houden we rekening wanneer we de cashflow op de 
resultatenrekening baseren. De concepten courante cashflow en totale cashflow omvatten 
inderdaad ook de financiële uitgaven, waaronder de intresten. 
Het resultaat houdt echter geen rekening met de kapitaalaflossingen van de bestaande 
leningen. Dit is logisch: een kapitaalaflossing is geen kost. Het enige wat gebeurt, is dat een 
geldsom die ooit werd binnengehaald (stijging van het passief) nu terugbetaald wordt (daling 
van het passief). Het is een nuloperatie. Een kapitaalaflossing mag dan wel geen kost zijn, 
toch is ze wel degelijk een uitgave waarmee we rekening moeten houden. Dit is precies de 
bedoeling van de vrije cashflow. 
De vrije cashflow vertrekt van de cashflow gebaseerd op de resultatenrekening (meestal de 
totale cashflow). Dit bedrag wordt verminderd met de kapitaalaflossingen van de bestaande 
leningen: 
 
 Vrije cashflow = totale cashflow - kapitaalaflossingen van de leningen. 
 
Er is ook een tweede benadering van vrije cashflow. Een ander element dat de cashflow 
gebaseerd op het resultaat niet in rekening brengt, zijn de dividenden. De dividenden worden 
uitbetaald met het resultaat na belastingen. Bij het tot stand komen van het resultaat dat we 
in de resultatenrekening vinden, worden ze niet meegeteld. 
 
De beslissing van een bedrijf om dividenden uit te keren, is wel een uitgave. Vandaar de 
tweede benadering van de vrije cashflow: 
 
 Vrije cashflow = totale cashflow - kapitaalaflossingen van de leningen - dividenden. 
 
Om de vrije cashflow juist te interpreteren, moeten we goed beseffen dat dividenden niet 
verplichtend zijn, maar de terugbetalingen van bestaande leningen wel. 
 
De KMO-omgeving werkt vaak met de benadering zonder dividenden. Waarom? De 
bedrijfsleider is vaak ook de belangrijkste aandeelhouder. De bedrijfsleider kan dus op 
verschillende manieren vergoed worden. Hij is actief in de zaak en kan zichzelf een loon en 
mogelijke onkostenvergoedingen uitkeren. Als aandeelhouder kan hij ook dividend ont-
vangen. Dividenden kunnen zwaar belast worden en daarom wordt vaak niet voor 
dividenduitkering gekozen. De vrije cashflow houdt in deze gevallen meestal geen rekening 
met mogelijke dividenden. In grotere bedrijven is de situatie anders. Daar is de dagelijkse 
leiding van het bedrijf vaak niet in handen van de aandeelhouders. Veel aandeelhouders 
spelen enkel de rol van kapitaalverschaffer. Het bedrijf kan hen dus alleen onder de vorm 
van dividenden vergoeden. In dat geval is het correcter bij de vrije cashflow wel rekening te 
houden met de verwachte dividenden. 
 
5.2. INTERPRETATIE VRIJE CASHFLOW 
de vrije cashflow zegt hoeveel cash van de bedrijfsactiviteit overblijft, nadat ook de leningen 
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(en eventuele dividenden) terugbetaald zijn. 
Indien dit bedrag positief is, dan kan deze som gebruikt worden om nieuwe investeringen te 
doen. 
De vrije cashflow geeft dus aan welk deel van de cash gecreëerd door de bedrijfsmotor, aan 
bijkomende investeringen kan besteed worden. 
Daarom wordt het begrip vrije cashflow ook nog anders genoemd: 
 
 Vrije cashflow = de autofinancieringscapaciteit van de onderneming  
        (het Griekse woord 'auto' betekent 'zelf'). 

 
De vrije cashflow is een cruciaal element voor de financiering van de investeringen. Het 
investeringsbeleid hoeft echter niet beperkt te worden door de vrije cashflow. Indien de vrije 
cashflow niet voldoet om de geplande investeringen te financieren, dan kan het bedrijf verse 
middelen aantrekken. Dit betekent dat het passief verhoogt. De financieel verantwoordelijke 
van het bedrijf dient dan uit te maken of hij de verse middelen wil aantrekken onder de vorm 
van eigen, dan wel van vreemd vermogen. 
 
Het is belangrijk hier op te merken dat het plannen van investeringen in eerste instantie geen 
financiële aangelegenheid is. Investeren gebeurt in functie van de bedrijfsstrategie. Waar wil 
het bedrijf naartoe? Welke klanten wil het bereiken? Welke producten wil het maken? 
 
Op deze fundamentele vragen moet de bedrijfsleiding een antwoord geven en in functie 
daarvan moeten investeringen gepland worden. Pas wanneer deze oefening gemaakt is, 
wordt de financiële kant van de zaak bekeken. Wat is binnen het budget wél en niét 
mogelijk? 
 
6. CASHFLOWTABEL: GLOBAAL OVERZICHT 
 
In de voorgaande cashflowdefinities kwamen alle cashbronnen, op één na, aan bod: de 
uitgaven die naar investeringen gaan, werden nog niet in een cashflowdefinitie opgenomen. 
 
De reden daarvoor is dat de uitgaven voor investeringen meestal niet in een bepaalde 
definitie voorkomen. 
 
Wel verschijnen ze in de cashflowtabel. De cashflowtabel geeft een globaal overzicht van 
alle inkomsten en uitgaven die gedurende een boekjaar plaatsvonden. De indeling van de 
kasstromen gebeurt volgens de logica van de cashbronnen: de oorsprong van de 
verschillende kasstromen wordt aangegeven. 
 
De cashflowtabel was in België tot voor kort minder bekend. De officiële jaarrekening bevat 
de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans. De cashflowtabel moet 
niet gepubliceerd worden. Dit is anders in de Verenigde Staten: daar is de 'cashflow 
statement' wel verplicht. Onder invloed daarvan nemen meer en meer Europese bedrijven - 
vooral in de corporatieve omgeving - ook de cashflowtabel naast hun officiële jaarrekening in 
het jaarrapport op. 
 
Net zoals de resultatenrekening geeft de cashflowtabel informatie over wat er met één post 
van de balans gedurende een boekjaar is gebeurd:  
 

- de resultatenrekening verklaart hoe het intern gegenereerd eigen 
- vermogen geëvolueerd is; 
- de cashflowtabel geeft meer details over de veranderingen van de liquide middelen. 
 

De volgende twee figuren maken dit verschil duidelijk. 
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Bijkomende teksten 
 
Financiële opbrengsten: het is niet alles goud wat er blinkt! 
Het financieel resultaat van een onderneming is vaak negatief. Een bedrijf betaalt meestal 
meer intresten dan het ontvangt. Het gebeurt meer en meer dat ook financiële directeurs 
objectieven opgelegd krijgen. Net zoals een verkoper zijn doel moet bereiken, krijgt de 
financiële directeur richtlijnen voor het financieel resultaat. 
Het financieel resultaat kan op twee manieren positief beïnvloed worden: ofwel verlagen de 
financiële kosten ofwel stijgen de financiële opbrengsten. In het verleden ging de aandacht 
meestal naar de beperking van financiële kosten. Door onderhandelingen met banken en 
met andere investeerders werd de financieringskost zo laag mogelijk gehouden. 
Vandaag neemt men echter ook de financiële opbrengsten onder de loep. In dit verband 
spreekt men van 'afgeleide financiële producten' of 'derivaten'. Deze producten, vaak 
aangeboden door banken, kunnen voor het bedrijf extra financiële opbrengsten creëren. 
Derivaten hebben vaak klinkende namen. Enkele voorbeelden zijn: swaps, calls, puts, caps, 
floor, collars, butterflies, ... Zonder al te diep in te gaan op wat deze producten precies 
inhouden, zullen we aan de hand van een voorbeeld aantonen dat opbrengsten uit derivaten 
vaak een groot financieel risico inhouden. Een call is een optie om te kopen. Velen kennen 
het woord optie uit de privé-sfeer: wil je de mogelijkheid op de aankoop van een huis open 
houden, dan neem je op dat huis een optie. Een call volgt exact dezelfde logica: een call op 
de Amerikaanse dollar (= USD) is de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om dollars te 
kopen tegen een bepaalde koers. Naast calls op deviezen (= vreemde munten) zijn ook calls 
op aandelen verkrijgbaar. Nemen we de call op de USD als voorbeeld. Voor een ondernemer 
die weet dat hij binnen zekere tijd USD nodig zal hebben, is het interessant op voorhand te 
weten tegen welke koers hij die kan aankopen. Hij kan een call kopen en betaalt daarvoor 
een premie: de optiepremie. Een call is dus een interessant financieel instrument voor 
indekking tegen een deviezenrisico. 
Ongevaarlijk. Tot hier. 
Een ondernemer loopt pas risico bij de verkoop van een optie: dan zegt men dat hij een optie 
schrijft. Opties verkopen of schrijven, houdt inderdaad grote risico's in. 
Terug naar het voorbeeld van de call op de USD. Een call kopen kan, omdat er iemand 
anders in de markt is die de call schrijft. Die persoon verplicht zich ertoe een bepaald bedrag 
USD tegen een bepaalde koers te verkopen, als de houder van de call zijn optie uitoefent (= 
een optie lichten). 
De houder van de call zal zijn optie slechts uitoefenen wanneer de marktkoers van de USD 
(op het moment dat hij de optie kan lichten) hóger ligt dan de optiekoers. Kost de USD in de 
markt minder dan de optiekoers, dan zal de houder van de call zijn optie niet gebruiken. In 
dat geval heeft de verkoper van de optie winst gemaakt: hij heeft de optiepremie kunnen 
opstrijken zonder dat hij zijn verplichting om te verkopen moest nakomen. 
Wanneer de optie wordt uitgeoefend, moet de schrijver van de optie het afgesproken bedrag 
aan USD leveren. Indien hij op dat moment geen USD heeft, dan moet hij ze tegen een 
hogere koers in de markt kopen en ze daarna tegen een lagere optiekoers verkopen. 
Verschillen de optie- en de marktkoers heel sterk, dan kan het verlies gigantisch worden. 
De schrijver van een optie moet twee dingen duidelijk weten: 
- de mogelijke winst is bekend: de premie die de verkoper van de optie opstrijkt, kan geboekt 
worden bij de financiële opbrengsten; 
- het mogelijke verlies kan een gigantisch bedrag zijn. 
 
Bovenstaand voorbeeld gaat over een van de meer eenvoudige derivaten. De financiële 
wereld bedacht echter ook al combinaties van derivaten. Die krijgen op hun beurt nieuwe - 
vaak exotische - namen. Dit hele jargon is voor buitenstaanders meestal onbegrijpelijk. 
Er is echter een vrij eenvoudige manier om een eerste risicobeoordeling te maken. Wanneer 
u door het handelen met derivaten geld ontvangt, dan neemt u ergens een risico. U moet 
duidelijk weten welk risico u loopt. In sommige gevallen kan het werken met derivaten 
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interessant zijn. Maar dat kunt u enkel beoordelen als u ook de risico's kent. 
Ook in de financiële wereld is het niet alles goud wat er blinkt: loop dus niet het gevaar voor 
een beperkte winst op een optiepremie uw bedrijf in gevaar te brengen. 
 
 
Operationele cashflow voor de KMO: in het oog te houden! 
Elk bedrijf moet de financiële vinger aan de pols houden. De operationele cashflow op peil 
houden, is één van de basisvoorwaarden voor financiële gezondheid. 
Dit kan voor een non-financial KMO-bedrijfsleider wel eens verwarrend lijken. Deze gaat er 
immers van uit dat de opvolging van de operationele cashflow gelijk staat met het regelmatig 
nakijken van de bankrekening. Dat is uiteraard niet correct: het is niet zo dat de liquide 
middelen alleen maar door de operationele cashflow (= cashbron 2) worden beïnvloed. We 
merkten al dat ook andere cashbronnen belangrijke inkomsten of uitgaven kunnen 
genereren. Het is dus mogelijk dat de operationele cashflow zelfs met voldoende liquide 
middelen, toch negatief is. Dit betekent dat de bedrijfsactiviteit een hoger bedrag aan 
uitgaven genereert dan dat ze inkomsten creëert. Zolang andere cashbronnen deze nega-
tieve werking van cashbron 2 voldoende compenseren, vertonen de liquide middelen geen 
spanningen. 
Na een tijdje zullen de liquide middelen echter ontoereikend worden: de betalingen die 
moeten gebeuren, kunnen niet uitgevoerd worden. Op zo'n moment spreekt men cashbron 
1.1. aan: de bedrijfsleiding tracht verse middelen aan te trekken. Het passief (eigen of 
vreemd vermogen) wordt verhoogd. Voor de KMO betekent dit meestal: naar de bank gaan 
en extra kredieten vragen. 
De bank zal de vraag van de KMO onderzoeken. Een gedeelte van het krediet-onderzoek 
betreft de analyse van de cijfers van de onderneming. 
Nu komt echter de kat op de koord: als de bank merkt dat de operationele cashflow negatief 
is, zal zij niet geneigd zijn een krediet toe te staan. Een bank zal - terecht - geen geld lenen 
aan bedrijven die een niet-rendabele activiteit hebben. Er is echter een tweede reden voor 
de bank om waarschijnlijk geen krediet toe te staan. De bedrijfsleider in kwestie vraagt pas 
een lening op het moment dat de liquide middelen al onder druk staan. Dit betekent dat hij 
niet eerder opmerkte dat de operationele cashflow negatief was. Ook dit is een belangrijk 
signaal voor de bank: aan een bedrijf dat zijn belangrijkste financiële cijfers niet opvolgt, zal 
een bank moeilijk krediet geven. 
Bij een weigering van de bank moet de KMO elders geld zoeken. Voor kleinere bedrijven is 
dit vaak erg moeilijk: extra geld vragen aan de aandeelhouder is niet mogelijk, want de 
bedrijfsleider is vaak zelf de belangrijkste aandeelhouder en stopte al een groot deel van zijn 
privé-gelden in de zaak. 
Ook elders is het moeilijk investeerders te zoeken voor een bedrijf dat een negatieve 
operationele cashflow moet voorleggen. Uiteindelijk kunnen deze problemen tot de faling van 
het bedrijf leiden. 
 
Veel KMO's beseffen niet hoe belangrijk het oordeel van een bankier is. Ze zien pas bij 
werkelijke problemen het cruciale belang van de bank. En dan kan het al wel eens te laat 
zijn. Het is essentieel voor een KMO om een regelmatige communicatie met de bankier te 
onderhouden, ook al zijn er geen directe problemen. Zo kan het interessant zijn om 
regelmatig samen de belangrijkste financiële cijfers van het bedrijf te overlopen. Of eventuele 
toekomstplannen te bespreken. Ziet de bankier dat de financiële situatie van het bedrijf in het 
oog wordt gehouden, dan kan hij, ook in moeilijke tijden, een betere financiële partner zijn. 
 
 
Hoeveel kan een bedrijf lenen? De vrije cashflow geeft het antwoord. 
Wanneer een bedrijf geld nodig heeft, kan het de bankier aanspreken. Voor het al dan niet 
toestaan van een lening wordt een kredietdossier opgemaakt. Een van de sleutelelementen 
in het onderzoek is de terugbetalingscapaciteit: welk bedrag kan de onderneming 
terugbetalen? 
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Net zoals bij een particulier, wordt ook hier nagegaan welke de regelmatige inkomsten zijn. 
Bij een privé-persoon zal men naar zijn salaris vragen. In het geval van een bedrijf wordt de 
cashflow berekend. 
In tweede instantie worden de uitstaande leningen in kaart gebracht. Voor het bedrijf komt dit 
neer op het berekenen van de vrije cashflow. 
Daarna worden de terugbetalingen van de aangevraagde lening naast de vrije cashflow 
gelegd. Indien het overblijvende bedrag positief is, dan spreekt men van een positieve 
terugbetalingscapaciteit. 
 
Positieve terugbetalingscapaciteit: 
jaarlijkse vrije cashflow > jaarlijkse terugbetaling (kapitaal en intresten). 
 
Negatieve terugbetalingscapaciteit: 
Jaarlijkse vrije cashflow < jaarlijkse terugbetaling (kapitaal en intresten). 
 
Voor alle duidelijkheid benadrukken we hier dat een positieve terugbetalingscapaciteit geen 
garantie inhoudt voor het verkrijgen van een lening. Een ander belangrijk element in het 
dossier zijn de mogelijke waarborgen die het bedrijf kan en wil geven. Het project op zich is 
echter de beslissende factor: zal het project waarvoor de lening aangevraagd wordt, 
vruchten afwerpen? Uiteraard kan niemand de toekomst voorspellen. De ondernemer moet 
de bankier allereerst van zijn plannen kunnen overtuigen. Het helpt al heel wat als de 
ondernemer zelf duidelijk weet wat hij wil, en dat aan de bankier kan overbrengen. Een lijvig 
rapport hoeft niet noodzakelijk. Voldoende realiteitszin en een flinke dosis gezond verstand 
spelen ongetwijfeld een positieve rol bij het dossier. Kredietverlening is een gedeeltelijk 
subjectief gebeuren: gelooft men in een project of niet? Een ondernemer moet beseffen dat 
een bank ook negatief op zijn vraag kan reageren. Daarom is het belangrijk een project nooit 
in gang te zetten voor het formeel akkoord van de bank er is. Overenthousiaste ondernemers 
maken wel eens de fout verplichtingen en de daarbij horende financiële gevolgen aan te 
gaan zonder zekerheid te hebben over de gevraagde lening. Een negatief antwoord van de 
bank kan het bedrijf soms in zware moeilijkheden brengen. 
 

 


