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1. Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid 
1.2 Eenmanszaak  
 1 eigenaar 

 Evt. met personeel; zonder personeel is het een ZZP-er 

 Geen akte nodig voor oprichting 

 Hoofdelijk aansprakelijk  ook privé 

 Winst = inkomen eigenaar  Inkomstenbelasting  privé 

 Grootboekrekeningen: 
o 050 Eigen Vermogen 
o 051 Privé 

 
1.3 Vennootschap onder firma (VOF) 
 Meerdere eigenaren 

 Gemeenschappelijke naam  vb. Jansen & Co., De Wit & Zn., Firma Ad en Joop Krol 

 Doel: winst 

 Geen akte nodig, wel gewenst i.v.m. regeling bevoegdheden + verdeling winst 

 Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor hele schuld  privé aansprakelijk 

 Inkomen = deel van de winst  Inkomstenbelasting  privé 

 Grootboekrekeningen: 
o 060 Eigen Vermogen Ad Krol 
o 061 Eigen Vermogen Joop Krol 
o 065 Privé Ad Krol 
o 066 Privé Joop Krol 

 Voordeel  meer vreemd vermogen mogelijk  door meer zekerheden 

 Compagnonsverzekering is aan te raden  keert bij overlijden van een vennoot aan de 
overblijvende venno(o)t(en) het verzekerde bedrag uit 

 

1.4 Maatschap 
 Meerdere maten  tandartsen, fysiotherapeuten, architecten, advocaten 

 Doel: (financieel voordeel door) samenwerking 

 Samenwerking, maar wel onder eigen naam 

 Geen akte verplicht 

 Niet hoofdelijk aansprakelijk  wel voor gevolgen handelingen in naam van de maatschap van 
een maat met een volmacht 

 Inkomen = deel van de winst  Inkomstenbelasting 
 

1.5 Commanditaire vennootschap 
 Eén of meer beherende vennoten en één of meer commanditaire vennoten 

 Beherend vennoot  dagelijkse leiding 
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 Commanditaire vennoot  alleen financier 

 Beherend vennoot  hoofdelijk aansprakelijk 

 Commanditaire vennoot  alleen aansprakelijk voor het bedrag van zijn deelname 
 

Tip: 
Bestudeer goed de voor- en de nadelen van de verschillende ondernemingsvormen! 
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2. Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid 
2.2 Naamloze vennootschap nv 
 NV is een rechtspersoon en kan zelf bezittingen en schulden hebben, verplichtingen aangaan en 

rechtshandelingen verrichten 

 Scheiding tussen de vermogensverschaffers en de leiding van de onderneming  

 Eigendom: 

o Aandeelhouder is mede-eigenaar   aandeel = eigendomsbewijs 

o Aandelen verhandelbaar  aan toonder 

 Leiding: 
o Wordt benoemd door de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) of de Raad van 

Commissarissen 

o Inkomsten directie  loon  loonbelasting/inkomstenbelasting 

 Winst  vennootschapsbelasting (te betalen door de onderneming) 

 Inkomsten eigenaren/aandeelhouders  winstuitkering = dividend  inkomstenbelasting 

 Verplichte publicatie van de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting hierop 

 Minimum startkapitaal = € 45.000 

 Raad van Commissarissen  

 benoemt en ontslaat directie 

 toezicht op directie 

 Controle door AVA  
 
Balans NV: 
Specifieke grootboekrekeningen NV: 
040 Aandelenvermogen en 045 Algemene reserve/winstreserve (ipv 050 Eigen Vermogen) 
171 te betalen Vennootschapsbelasting (VpB) 
 

2.3 Eigen vermogen van de nv 

2.3.1 Soorten aandelenkapitaal 
In de statuten staat het maximumbedrag van de aandelen (alleen voor NV verplicht)  

 maatschappelijk kapitaal  het maximumbedrag van bijv. € 100.000  te verdelen over 100 
aandelen van € 1.000. Waarde van aandeel staat erop = nominale waarde 
Bij de oprichting zijn er nog geen aandelen verkocht  

 aandelen in portefeuille  niet verkochte aandelen 

 geplaatst aandelenkapitaal  verkochte aandelen  verdwijnen uit portefeuille 

 bij een NV moet minimaal 20% van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 

 gestort aandelenkapitaal = het deel van het geplaatste aandelenkapitaal dat is betaald/gestort 
 
Voorbeeld: 
Maatschappelijk kapitaal 100.000 

 Geplaatst kapitaal  = uitgegeven/ verkocht (40 aandelen)  40.000 

 Aandelen in portefeuille = niet geplaatst (60 aandelen)  60.000 

 Gestort aandelenkapitaal =  betaalde aandelen (50 %) 30.000 
 
Grootboekrekeningen: 

040 Aandelenkapitaal   maatschappelijk kapitaal 

041 Aandelen in portefeuille   aandelen in portefeuille  

 Aandelen in portefeuille vaak als min-post credit op de balans onder 040 Aandelenkapitaal 
Verschil tussen 040 en 041 = geplaatst aandelenkapitaal 

Alternatief  alleen geplaatste aandelen op de balans  onder de naam Aandelenkapitaal 
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 dus geen splitsing in (maatschappelijk) aandelenkapitaal en aandelen in portefeuille 
 
1-1-2017: Journaalpost oprichting: 
041 Aandelen in portefeuille 100.000 
Aan 040 Aandelenkapitaal  100.000 
 
 
debet Balans per 1-1-2017 credit 

  040 Aandelenkapitaal € 100.000,0 
  041 Aandelen in portefeuille € 100.000 –  
  Geplaatste aandelen €             0,0 
 
Het EV = Geplaatste aandelen = € 0 
 
2-1-2017: Verkoop 40 (volgestorte) aandelen per Rabobank: 
110 Rabobank 40.000  40 x € 1.000 
Aan 041 Aandelen in portefeuille  40.000 
 
 
debet Balans per 2-1-2017 credit 

110 bank €   40.000 040 Aandelenkapitaal € 100.000,0 
  041 Aandelen in portefeuille €   60.000 –  
  Geplaatste aandelen €   40.000,0 
 
Het EV = Geplaatste aandelen = € 40.000 
 
Tip: 
Een BV heeft bij de oprichting niet altijd het volledige geplaatste kapitaal nodig. De aandeelhouders 
storten (betalen) dan voorlopig een gedeelte van de waarde van de aandelen. Het eigen vermogen 
bestaat in dat geval uit het totaal gestorte kapitaal. 
Zodra de onderneming meer eigen vermogen nodig heeft, moeten de aandeelhouders hun aandelen 
volstorten. 
 

2.3.2 Soorten aandelen 
 Aandelen aan toonder  vrij verhandelbaar 

 Aandelen op naam    in aandelenregister  BV 
 
En 

 Gewone aandelen 

 Preferente aandelen  aandelen met voorrechten 

o Prioriteitsaandelen  met meer zeggenschap 
o Preferente aandelen met voorrang bij liquidatie 
o Preferente aandelen met voorrang bij dividenduitkering 

 Preferent winstdelende aandelen  deze aandeelhouders krijgen ook nog een deel van 
de resterende winst (de winst na uitkering van het dividend aan de preferente 
aandeelhouders) 

 

2.3.3 Waarde van een aandeel 
 Nominale waarde = de waarde die op het aandeel staat 

 Beurswaarde = de handelswaarde van het aandeel, afhankelijk van: 
o Winst 
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o Winstverwachting 
o Beursomstandigheden 
o Nationale en internationale omstandigheden 

 Intrinsieke waarde 
intrinsieke waarde van een onderneming = eigen vermogen 
intrinsieke waarde van een aandeel = het eigen vermogen per aandeel 

 

2.3.4 Emissie van aandelen 
Als een bedrijf goed draait kunnen de aandelen tegen een hogere koers worden verkocht dan de 

nominale koers  de uitgiftekoers van de aandelen heet de emissiekoers 
 
Emissiekoers: 

 emissiekoers = nominale waarde     aandelen à pari   

 emissiekoers > nominale waarde     aandelen boven pari 
o emissiekoers – nominale waarde = agio 

 emissiekoers < nominale waarde     aandelen beneden pari 
o emissiekoers  – nominale waarde = disagio 

 
1-11-2017: verkoop per Rabobank van 10 aandelen voor € 1.200 per aandeel: 
Uitgiftekoers aandelen =  emissiekoers =  € 1.200 per aandeel 
 

Agio     1.200 – 1.000 = 200 per aandeel 

Totale agio     200 x 10 = 2.000   (agio x aantal nieuwe aandelen) 
De totale agio wordt toegevoegd aan de agioreserve 
 
Journaalpost: 
110 Rabobank 12.000  10  x  € 1.200 (emissiekoers) 
Aan 041 Aandelen in portefeuille  10.000 10  x  € 1.000 (nominale waarde) 
Aan 042 Agioreserve  2.000 10  x  € 200     (agio) 
 
 
debet Balans per 1-11-2017 credit 

110 bank €   52.000 040 Aandelenkapitaal € 100.000,0 
  041 Aandelen in portefeuille €   50.000 –  
  Geplaatste aandelen €   50.000,0 
    
  042 Agioreserve € 2.000 
 
 
EV = geplaatste aandelen + agioreserve 
EV = € 50.000 + € 2.000 = € 52.000 
EV = 040 - 041 + 042 
 
Tip: 
Alle reserves op de balans van een NV of BV horen bij het Eigen Vermogen 

 agioreserve, winstreserve, statutaire reserve, herwaarderingsreserve, algemene reserve etc. 
 

2.3.5 Dividend 
Dividend = winstuitkering aan de aandeelhouders. De onderneming houdt de dividenduitkering in op 
de uitkering. 

 Cashdividend  in geld 
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 Stockdividend  in aandelen 

 Keuzedividend  keuze tussen uitkering in geld of in aandelen 
 

2.4 Besloten vennootschap bv 
 BV kan zelf bezittingen en schulden hebben en verplichtingen aangaan 

 Scheiding vermogen BV/privévermogen eigenaren 

 Niet privé aansprakelijk  wel bij wanbeheer 

 Eigenaar heeft aandelen  aandeelhouder 

 Notariële akte + aandelenregister (aandelen op naam) 

 Financieel jaarverslag verplicht  KvK 

 Besloten  aandelen beperkt verhandelbaar  staan op naam  

 per 1-10-12 geen blokkeringsregeling verplicht 

 Controle door AVA = Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

 Inkomsten directie  loon  loonbelasting/inkomstenbelasting 

 Winst  vennootschapsbelasting  171 te betalen vennootschapsbelasting 

 Inkomsten eigenaren/aandeelhouders  winstuitkering = dividend  dividendbelasting 

(ingehouden door de BV)  inkomstenbelasting (privé) 
 
Balans: 
Specifieke rekeningen BV: 
060 Aandelenvermogen en 061 Algemene reserve/winstreserve (i.p.v. 050 Eigen Vermogen) 
170 Rekening courant eigenaar in R1 (i.p.v. rekening 051 Privé) 
171 te betalen Vennootschapsbelasting (VpB) 
 
D  Balans BV C 

170 Rekening courant eigenaar 060 Aandelenvermogen 300.000 
 061 Algemene reserve  100.000 
 171 te betalen vennootschapsbelasting 
 

2.6 Ondernemingsraad OR 
Een onderneming met 50 of meer werkzame personen moet een ondernemingsraad hebben. De OR 
voert namens de werknemers overleg met de directie. 
 
Rechten OR: 

 Adviesrecht  bij een fusie of reorganisatie 

 Instemmingsrecht  bij besluiten die rechtstreeks betrekking hebben op de werknemers 

 Informatierecht 

 Initiatiefrecht 

 Overlegrecht 
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3. Vreemd vermogen in een bv/nv 
3.1 Verband tussen vermogensbehoefte en financiering 
De 2 kanten van het financieringsvraagstuk: 

1. De vermogensbehoefte  debetzijde balans 
a. Hoeveelheid vaste en vlottende activa 
b. Tijdsduur benodigde vermogen 

2. De financiering van de vermogensbehoefte  creditzijde balans 
a. Mogelijkheden afhankelijk van ondernemingsvorm 
b. Tijdsduur beschikbare vermogen 
c. Prijs van het vermogen 

 
Indeling vermogensbehoefte: 

 Langdurig vermogen 
o Permanent vermogen 

 Eigen vermogen 
o Lang vreemd vermogen 

 Onderhandse lening 
 Hypothecaire lening 
 Obligatielening 

 Kort vreemd vermogen 
o Crediteuren 
o Nog te betalen bedragen 
o Vooruitontvangen bedragen 
o Rekening-courantkrediet 

 

3.3 Lang vreemd vermogen 
 Hypothecaire lening 

 Onderhandse lening 

 Obligatielening 
 

3.3.1 Hypothecaire lening 
Een bijzondere vorm van een onderhandse lening is de hypothecaire lening. Dit is een lening met een 

onroerend goed als onderpand  van één geldschieter 

bank geeft geld en krijgt recht op hypotheek terug   geldgever + hypotheeknemer 

ondernemer geeft hypotheekrecht en krijgt geld   geldnemer + hypotheekgever 
 

3.3.3 Obligatielening 
Grote BV’s en NV’s kunnen ook vreemd vermogen aantrekken door een obligatielening uit te 
schrijven. Bij een obligatielening wordt het totale leenbedrag opgeknipt in kleinere eenheden van 
bijvoorbeeld € 1.000 per obligatie. Degene die het geld heeft uitgeleend is de obligatiehouder 
(schuldeiser). Op een obligatielening wordt een vaste rente = coupon uitbetaald. De lening heeft een 
vooraf vastgestelde looptijd, maar kan eerder gedeeltelijk worden afgelost. Een obligatielening valt 
onder het vreemd vermogen lang.  
 

Uitgifte obligaties 

Onderhandse plaatsing  de onderneming zoekt zelf zijn investeerders 

Openbare plaatsing  beursgenoteerde NV  verhandelbaar op effectenbeurs 
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Uitgiftekoers 

 A pari 

 Boven pari  interest van de obligatie > marktrente  agio 

 Onder pari   de markrente > interest van de obligatie  disagio 

Aflossing obligaties  altijd a pari!! 
 

Soorten obligaties 

 Gewone obligaties 

 Achtergestelde obligaties   
o Rentebetaling en aflossing onder voorwaarden 
o Bij een faillissement krijgen deze obligatiehouders hun geld pas als eerst bepaalde andere 

schuldeisers voor zijn gegaan 

 Converteerbare obligaties  

 converteren naar aandelen is mogelijk; de voorwaarden staan van tevoren vast 

 voordeel: vreemd vermogen wordt na de conversie eigen vermogen 
 

Berekening conversiekoers 
Een onderneming heeft een 5% converteerbare obligatielening o/g geplaatst van € 1.000.000. De 
nominale waarde van een obligatie is € 1.000. De obligaties kunnen worden ingewisseld tegen 
aandelen. Tegen inlevering van 2 obligaties plus bijbetaling van € 600 ontvangen de obligatiehouders 
20 aandelen met een nominale waarde van € 100. De conversiekoers van een converteerbare 
obligatie is dan: 
 
2 x € 1.000 + € 600  =  € 130 
 20 
 

3.4 Verschillen tussen aandelen en obligaties 
 

 Aandeel Obligatie 

Soort vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen lang 

Uitkering Dividend  

 alleen als er winst is gemaakt 

 geen kosten voor de onderneming 
(gaat niet ten koste van de winst) 

Vast rentepercentage 

 elk jaar 

 interest = kosten voor de 
onderneming 

Terugbetaling Niet Aflossing volgens een vooraf 
afgesproken schema 

Vorm Waardepapier dat verhandelbaar is 
via de beurs  

Waardepapier dat verhandelbaar is 
via de beurs 

Stemrecht Wel stemrecht Geen stemrecht 

 

Rendement op obligaties  opbrengst voor obligatiehouder: 

 Vaste couponrente 

 Terugbetaling van de nominale waarde 

 Koerswinst of verlies  is normaal niet groot door vaste couponrente en terugbetaling nominale 
waarde  

o Slechte resultaten  rentebetaling + terugbetaling zijn in gevaar  koersdaling 

o Algemene rentestand (op kapitaalmarkt) > vaste couponrente  koers daalt  onder 
nominale waarde 
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4. Liquiditeit 
Om te kunnen vaststellen of een onderneming het beschikbare kapitaal efficiënt en effectief 
gebruikt, maken we gebruik van kengetallen. Een kengetal is een verhoudingsgetal tussen 2 (of meer) 
grootheden. We kunnen ze verdelen in: 

 Financiële kengetallen 

 geven inzicht in de financiële positie van de onderneming 

 er wordt een verband gelegd tussen de verschillende vermogensbestanddelen of tussen een 
vermogensbestanddeel en het bedrijfsresultaat 

 deze worden behandeld in de hoofdstukken 4, 5 en 6 

 Activiteitskengetallen 

 geven inzicht hoe doelmatig het bedrijfskapitaal wordt gebruikt  resultaten van activa 

 er wordt een verband gelegd tussen een bedrijfsmiddel en de daarmee verbonden activiteit 

 deze worden behandeld in hoofdstuk 7 
 
Liquiditeit = de mate waarin een onderneming in staat is om uit de lopende  ontvangsten haar 
kortlopende verplichtingen te voldoen. 
Vlottende activa zorgen voor een stroom liquide middelen.  
Vlottende activa = voorraden grondstoffen; voorraden eindproduct; debiteuren; nog te ontvangen 
bedragen; vooruitbetaalde bedragen en liquide middelen (bank + kas) 

Deze geldstroom kan worden gebruikt om aan de lopende verplichtingen te voldoen  vb. betalen 
van leveranciers (crediteuren) en nog te betalen bedragen 
 

Voorraden  debiteuren  liquide middelen  betalen van kortlopende schulden 
 
2 methodes voor beoordeling liquiditeit: 

1. M.b.v. een liquiditeitsbalans  liquiditeit op één bepaald moment 
Middelen zijn de liquiditeitskengetallen of liquiditeitsratio’s: 
a. Current ratio 
b. Quick ratio 
c. Netto werkkapitaal 
d. cashflow 

2. M.b.v. een liquiditeitsbegroting  liquiditeit in de tijd 
 

4.2 Liquiditeitsbalans 
Een liquiditeitsbalans is een balans die is ingedeeld in vaste en vlottende activa en lang beschikbaar 
en kort beschikbaar vermogen. 
 

Balans 

Vaste activa 

 gebouw, machines, inventaris, auto 

Lang beschikbaar vermogen 

 Eigen vermogen 

 Lang vreemd vermogen 
Vlottende activa 

 voorraad, debiteuren, vooruitbetaalde 
bedragen, nog te ontvangen bedragen,  

 liquide middelen; bank en kas 

Kort beschikbaar vermogen 

 kortlopende lening, crediteuren, te betalen 
bedragen, vooruitontvangen bedragen 

 
Met deze liquiditeitsbalans kun je de liquiditeitskengetallen snel uitrekenen 
 
Cijfervoorbeeld liquiditeitsbalans voor alle kengetallen: 
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Debet Balans per 31-12-2017 in Euro’s credit 

Vaste activa  700.000 Lang beschikbaar vermogen   
   Eigen vermogen 600.000  
   Hypotheek 400.000  

     1.000.000 
Vlottende activa   Kort beschikbaar vermogen   
Voorraad 400.000  Kortlopende lening 200.000  
Debiteuren 350.000  Crediteuren 300.000  

Bank en kas 50.000     

  800.000   500.000 

Totaal  1.500.000   1.500.000 
 
 

4.3.1 Current ratio 
Current ratio = vlottende activa 
  kort vreemd vermogen 
 
Current ratio = 800.000  = 1,5 
  500.000 
 

Dit verhoudingsgetal is het oudste kengetal dat in gebruik is  wordt heel veel toegepast 

Uitgangspunt  voor de vlottende activa wordt binnenkort geld ontvangen  

 voorraden worden verkocht, debiteuren betalen én 

 schulden moeten worden betaald (crediteuren) 
De liquiditeit is goed als er tegenover de korte schulden (VV kort) voldoende vlottende activa 
aanwezig zijn 
 

Te lage liquiditeit  betalingsproblemen  faillissement 

Te hoge liquiditeit  er zit te veel vermogen vast in vlottende activa  voorraden/debiteuren 
 

Current ratio  1,5 tot 2 is voldoende  wel erg afhankelijk van bedrijf 

 weinig voorraden  current ratio mag lager 

 grote voorraden  current ratio moet hoger 
De kwaliteit van de voorraad (waarde van modegevoelige producten) en de debiteuren (dubieuze 
posten) zijn hierbij van belang en de looptijd van de vlottende activa en de korte schulden. 
 

4.3.2 Quick ratio 
Quick ratio = vlottende activa  –  voorraden 
  kort vreemd vermogen 
 
Quick ratio = 800.000  –  400.000  = 0,8 
   500.000 
 
Bij de berekening van de current ratio worden álle vlottende activa meegenomen. Bij de quick ratio 
wordt geen rekening gehouden met de voorraden.  
 
Redenen:  

 Voorraden die snel moeten worden verkocht om schulden te betalen, leveren meestal veel 
minder op dan het bedrag waarmee ze op de balans staan 
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 Er zijn verschillende manieren van voorraadwaardering in gebruik  

 voorraadwaardering tegen inkoopprijs, vaste verrekenprijs of verkoopprijs 

 Voorraden van verschillende ondernemingen kunnen niet met elkaar vergeleken worden 

 te veel verschillen tussen de producten 

 De opslagduur van de voorraden kan verschillend zijn  zie § 7.3.2 
 
Algemene norm voor de quick ratio is 1 
 

4.3.3 Netto werkkapitaal 
Netto werkkapitaal =  vlottende activa  –  kort vreemd vermogen 
 
Netto werkkapitaal =  800.000 – 500.000 = 300.000 
 
Omdat een balans in evenwicht is kun je de formule ook op de volgende manier schrijven: 
 
Netto werkkapitaal =  lang vermogen  –  vaste activa 
 = (EV + lang VV)  –  vaste activa 
 
Netto werkkapitaal =  1.000.000 – 700.000 = 300.000 
 
Netto werkkapitaal is dus ook het bedrag waarmee het langdurig beschikbare vermogen de vaste 
activa overtreft en daarmee beschikbaar is voor de financiering van de vlottende activa. 
 
als : lang vermogen – vaste activa = 300.000  
dan is  vlottende activa – kort VV = 300.000 
 
Dit kengetal is een absoluut getal en geen verhoudingscijfer. 
Netto werkkapitaal moet in ieder geval positief zijn, maar conclusies o.b.v. alleen het netto 
werkkapitaal zijn gevaarlijk. Je moet ook kijken naar de current ratio en de quick ratio. 
 

4.3.4 Cashflow 
Cashflow = de stroom aan contanten / liquide middelen 
 
Cash flow = nettowinst + afschrijvingen 
 
In de berekening van de nettowinst zijn de afschrijvingen meegerekend als kosten. Maar deze kosten 
leiden niet tot uitgaven. Om de cash flow te berekenen moet je daarom de nettowinst corrigeren 
met het bedrag van de afschrijvingen. 
 

4.4 Liquiditeitsbegroting 
De liquiditeit in de loop van de tijd kun je beoordelen met de liquiditeitsbegroting. Dit is een 
begroting van de verwachte ontvangsten en uitgaven. 
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Voorbeeld: 
Liquiditeitsbegroting in Euro’s Januari Februari Maart 
Beginsaldo bank en kas 4.000 – 8.000 – 5.000 
    
Ontvangsten    
Contante verkopen 30.000 32.000 35.000 
Debiteuren 8.000 7.000 10.000 
Totaal ontvangsten 38.000 39.000 45.000 
Uitgaven    
Crediteuren 40.000 30.000 32.000 
Af te dragen OB 4.000 – – 
Af te dragen loonheffingen 3.000 3.000 3.000 
Privé-opnamen 1.500 1.500 1.500 
Totaal uitgaven 50.000 36.000 38.000 
    
Eindsaldo bank en kas – 8.000 – 5.000 2.000 
 
De eerste regel laat zien hoe de liquiditeitspositie aan het begin van elke maand is; de laatste regel 
laat zien hoe de liquiditeitspositie aan het einde van elke maand is.  
 
Liquiditeitsbegroting  = overzicht van ontvangsten en uitgaven 
   = overzicht van de geldstroom 
 
Exploitatiebegroting = overzicht van opbrengsten en kosten 
 

Liquiditeitsbegroting  geeft aan de mate waarin de onderneming in staat is om uit haar lopende 

ontvangsten haar lopende uitgaven te doen  over een bepaalde periode  géén momentopname 
 

Liquiditeitsbegroting  niet alle kosten zitten hierin 

 wel kosten   geen uitgaven  zitten hier niet in  vb. afschrijvingskosten 

 moment van betaling/ontvangst is bepalend  niet het moment van ontstaan 
 
Het bedrijf maakt de liquiditeitsbegroting o.b.v. de exploitatiebegroting. 
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5. Solvabiliteit 
Solvabiliteit = de mate waarin een onderneming in staat is om aan alle schulden te voldoen  

 dus haar langlopende én kortlopende schulden 

 hoe groter het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen, hoe kleiner het risico voor 
kredietverschaffers. 

 de solvabiliteit is van belang als de onderneming extra vreemd vermogen wil aantrekken. 
Kredietverstrekkers zullen de ontwikkeling van de solvabiliteit nauwlettend in de gaten houden. 
 
Er zijn meerdere solvabiliteitskengetallen: 

 Solvabiliteit 

 Debt ratio 
 
Solvabiliteit = Eigen Vermogen  
  Totaal Vermogen 
 

Solvabiliteit = 600.000      =  0,4  40% 
  1.500.000 
 
Dit percentage geeft aan welk deel van de bezittingen is gefinancierd met eigen vermogen.  
Hoe hoger de solvabiliteit, hoe kleiner het risico voor de kredietverschaffers. 
In het algemeen ligt de minimumnorm voor de solvabiliteit tussen de 25% en 40%.  
 
Debt ratio = Vreemd Vermogen 
  Totaal Vermogen 
 

Debt ratio = 900.000       =  0,6  60% 
  1.500.000 
 
De debt ratio geeft aan welk deel van de bezittingen is gefinancierd met vreemd vermogen.  
Hoe lager de debt ratio, hoe beter de solvabiliteit. Echter als er met relatief weinig vreemd vermogen 
wordt gewerkt, kan dat de rentabiliteit van het eigen vermogen drukken. 
 

Solvabiliteit + debt ratio = 1   100% 
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6. Rentabiliteit 
Rentabiliteit = de  verhouding tussen het verdiende inkomen (= de opbrengst van het vermogen) en 
het gemiddelde vermogen waarmee dit inkomen is verkregen. Het wordt uitgedrukt in een %. 
Rentabiliteit = return on investment (ROI) 
De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van een onderneming 
 
De opbrengst van het vermogen staat op de resultatenrekening en heeft betrekking op een 
boekingsperiode. Alle bedragen van de resultatenrekening noemen we stroomgrootheden, omdat ze 
betrekking hebben op een periode.  
De balans is een momentopname. Alle bedragen op de balans hebben betrekking op één specifiek 
moment en noemen we voorraadgrootheden.  
Om de rentabiliteit te kunnen berekenen gaan we daarom uit van het gemiddelde vermogen, zodat 
je het vermogen over een bepaalde periode kunt gebruiken. 
 
Gemiddelde vermogen = vermogen begin  +  vermogen eind 
 2 
 
Er zijn meerdere rentabiliteitskengetallen: 

 Rentabiliteit van het eigen vermogen  REV 

 Rentabiliteit van het totale vermogen  RTV 

 Interestvoet van het vreemd vermogen  IVV 
 
Exploitatieoverzicht horend bij de liquiditeitsbalans van hoofdstuk 4: 
Omzet 3.000.000 
Inkoopwaarde omzet 2.000.000  
Bruto winst 1.000.000 
Exploitatiekosten (excl. rente)    760.000 
Bedrijfsresultaat 240.000  
Interest VV     40.000  
Resultaat vóór belasting 200.000  
VpB     50.000 
Nettowinst 150.000 
 
Interestkosten VV zijn géén exploitatiekosten, maar financieringskosten. Deze komen apart op het 
exploitatieoverzicht. 
 

De creditzijde van de balans was op 31 december hetzelfde als op 1 januari   dus gemiddeld 
vermogen is gelijk aan het vermogen op de balans (zie aantekeningen van hoofdstuk 4) 
 

6.2.1 Rentabiliteit van het eigen vermogen  REV 
Het inkomen van het eigen vermogen is de winst na vennootschapsbelasting (VpB). De VpB is nl. een 
belasting voor de onderneming en niet voor de aandeelhouder.  
 
REV = nettowinst na aftrek belasting       x  100% 
  gemiddeld eigen vermogen 
 
REV = 150.000  x  100%  =  25% 
  600.000 
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Rentabiliteit van het eigen vermogen bij een eenmanszaak. 
Bij een bv is de directeur-grootaandeelhouder in loondienst. De loonkosten zijn meegerekend in de 
exploitatiekosten. Bij een eenmanszaak is de eigenaar niet in loondienst en zitten deze kosten niet in 
het exploitatieoverzicht. Bij de eenmanszaak moet je daarom van de nettowinst het gewaardeerd 
loon aftrekken. Het gewaardeerd loon is loon dat een werknemer met een vergelijkbare functie in 
loondienst verdient. 
 
REV eenmanszaak = nettowinst  –  gewaardeerd loon  x  100% 
 gemiddeld eigen vermogen 
 

6.2.2 Rentabiliteit van het totale vermogen  RTV 
Het totale vermogen bestaat uit: 

 Eigen vermogen   opbrengst EV = de nettowinst 

 Vreemd vermogen   opbrengst VV = de betaalde interest 
 
Opbrengst totale vermogen  = nettowinst + betaalde interest 
Opbrengst totale vermogen  = bedrijfsresultaat 
 
Let op: 
RTV: o.b.v. nettowinst vóór belasting  

 VpB is een belasting voor de onderneming over de nettowinst 
REV: o.b.v. nettowinst ná belasting  

 VpB is een belasting voor de onderneming en niet voor de aandeelhouder 
 

Het totale vermogen = EV + VV  het balanstotaal  € 1.500.000 
 

Rentabiliteit van het totale vermogen  RTV 
Wat is de verhouding tussen het verdiende inkomen ( winst + interest) en het vermogen waarmee 

dit inkomen is verkregen ( het totale vermogen)   uitgedrukt in een % 
Het inkomen van de onderneming = winst vóór belastingen + interestkosten 
 
RTV = nettowinst vóór aftrek belastingen + interestkosten   x  100% 
   gemiddeld totaal vermogen 
 
RTV () = 200.000 + 40.000   x  100%  =  16% 
      1.500.000 
 
of …. 
 
RTV = bedrijfsresultaat   x  100% 
  gemiddeld TV  
 
RTV () =   240.000   x  100%  =  16% 
  1.500.000  
 

6.2.3 Interestvoet vreemd vermogen  IVV 
Het inkomen van het vreemd vermogen is de betaalde interest. Dat komt toe aan de verschaffers van 
het VV.  
Interestvoet vreemd vermogen(IVV) = rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) 
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Je kunt dit eigenlijk geen rentabiliteit noemen, omdat de rente voor de onderneming een kostenpost 

is. De ontvanger van de interest kan natuurlijk wel spreken van rentabiliteit  wat heeft het hem 
opgeleverd? 
We waren op zoek naar de verhouding tussen het verdiende inkomen; de interest, en het vermogen 

waarmee dit inkomen is verkregen; het vreemd vermogen   uitgedrukt in een % 

 interestvoet vreemd vermogen  IVV 
 
IVV = Interest                                          x  100% 
  gemiddeld vreemd vermogen 
 
IVV = 40.000       x  100%  =  4,4% ) 

  900.000 
 
) dit is een laag percentage omdat de crediteuren in het VV zitten en daarover wordt geen rente 
betaald 
 
Overzicht: 

 RTV  =  16% 
o REV  =  25% 
o IVV  =  4,4% 

 
Conclusie: 
Er is een groot verschil tussen de percentages. Natuurlijk zit er een verband tussen deze percentages. 
Het RTV wordt beïnvloed door REV en IVV. Waarom zit er zoveel verschil tussen de percentages? 

Oorzaak  met Vreemd Vermogen wordt meer opbrengst verkregen  16% (RTV) dan aan interest 

moet worden betaald  4,4% (IVV)  het levert meer op dan het kost. Het  eigen vermogen heeft 
een grotere winst als gevolg van het feit dat  de onderneming gedeeltelijk met vreemd vermogen is 
gefinancierd. Dit noemen we het hefboomeffect.  
 

6.2 Berekening gemiddeld vermogen 
Als alleen de balans per 31 december is gegeven kun je toch het gemiddelde vermogen berekenen. 
 
2 methodes om het eigen vermogen te berekenen: 
 
Gemiddeld EV =   Eigen vermogen per 1/1 + (eigen vermogen per 31/12 + winst na belasting) 
  2 
 
Gemiddeld EV  =  Eigen vermogen per 1/1 + halve winst na belasting 
 
2 methodes om het totale vermogen te berekenen: 
 
Gem. totaal vermogen =  (Eigen vermogen 31/12 – winst na belasting)  +  eigen vermogen  31/12  
  2 
 
Gemiddeld totaal vermogen   =  Eigen vermogen per 31/12   –   halve winst na belasting 
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7. Activiteitskengetallen 
Activiteitskengetallen geven inzicht in de resultaten van de aanwezige activa. Er wordt een verband 
gelegd tussen een bedrijfsmiddel en de daarmee verbonden activiteit; bijvoorbeeld tussen de 
winkelvoorraad en de winkelverkoop. 
 
Activiteitskengetallen: 

 Krediettermijn debiteuren en krediettermijn crediteuren 

 Omzetsnelheid en opslagduur van de voorraad 

 Omloopsnelheid van het vermogen 

 Arbeidsproductiviteit 
 

7.2 Krediettermijn 
Krediettermijn = de tijd tussen factuurdatum en betaling 
 

7.2.1 Krediettermijn debiteuren 
Debiteuren = verkopen op rekening = gegeven/verstrekt leverancierskrediet 
 
krediettermijn debiteuren  =  gemiddeld debiteurensaldo          x   365 dagen 
  verkopen op rekening incl. BTW 
 
Gemiddelde kredietduur debiteuren =   350.000   x   365  =  35 dagen 
 3.630.000 
 
Let op:  
Bedragen die je met elkaar vergelijkt moeten beide incl. of beide excl. BTW zijn! 
Het debiteurensaldo is incl. BTW, dus moet de jaaromzet ook incl. BTW zijn 
 
Als de gemiddelde kredietduur debiteuren langer is dan de krediettermijn, dan is de kredietduur te 
lang. De debiteuren leggen beslag op een te groot vermogen. 
Mogelijke maatregelen: 

 Korting voor contant   

 Kredietbeperkingstoeslag  

 Meteen na afloop van de betalingstermijn een herinnering sturen 
 

7.2.2 Krediettermijn crediteuren 
Crediteuren  ontvangen leverancierskrediet  de ondernemer “leent” van de leverancier 
Voordelen: er hoeft geen krediet te worden aangevraagd  +  geen onderpand nodig  +  leverancier zal 
niet zo streng zijn (vergeleken met de bank), want het is zijn klant 
 
krediettermijn crediteuren  = gemiddeld crediteurensaldo     x  365 dagen  
 inkopen op rekening incl. BTW1)  
 
1) bedrag van de inkopen = inkoopwaarde omzet +/- voorraadmutatie 

     jaarinkopen (op rekening) is dus NIET hetzelfde als inkoopwaarde omzet  
 
gemiddelde kredietduur crediteuren = 300.000      x   365  =  45 dagen 
 2.420.000 
 
De voorraadmutatie = 0 
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Dit is een gemakkelijke vorm van krediet, maar de kosten van leverancierskrediet zijn erg hoog  
hoger dan bankrente! 
 

7.3.1 Omzetsnelheid van de voorraad 
De voorraad wordt weleens het kerkhof van het zakenleven genoemd. Het verlies op voorraden is 
een van de belangrijkste oorzaken van een faillissement. Het aanhouden van een voorraad leidt tot 
kosten van ruimte, rente en risico (de 3R-kosten). 
Te grote voorraden leiden tot te hoge opslagkosten, rentekosten en te veel risico i.v.m. prijsdaling, 
veroudering (modegevoelige artikelen) en/of bederf. 
Te kleine voorraden leiden tot stagnatie in de productie en verkoop. 
Kengetallen zijn een hulpmiddel bij een goed voorraadbeheer. 
 
Omzetsnelheid = hoeveel keer wordt de gemiddelde voorraad in 1 jaar verkocht? 
Omzetsnelheid = omloopsnelheid 

Omzetsnelheid = verhouding omzet  voorraad 
Als de omzet verandert , verandert de voorraad dan wel evenredig mee? 
 
Let op: 
De voorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopprijzen en de omzet tegen verkoopprijzen 
Als eerste moeten beide gewaardeerd worden tegen dezelfde prijzen  

 beide tegen inkoopprijs  omzet omrekenen naar inkoopprijzen  
 
Omzetsnelheid van de voorraad = jaaromzet tegen inkoopprijzen 
  gemiddelde voorraad  
 
omzetsnelheid van de voorraad = 2.000.000  =  5 
    400.000 
 

7.3.2 Opslagduur van de voorraad 
Hoe lang ligt de voorraad gemiddeld op voorraad? 
Hoeveel dagen duurt het voordat de voorraad is verkocht? 
De opslagduur is het omgekeerde van de omzetsnelheid. Als de omzetsnelheid 10 is dan ligt de 
voorraad gemiddeld 1/10 jaar = 1/10 x 365 dagen = 37 dagen opgeslagen 
Opslagduur van de voorraad wordt ook wel omzetduur van de voorraad genoemd 
 
2 methodes om de opslagduur te berekenen: 
 
1. Opslagduur van de voorraad = gemiddelde voorraad   x   365 dagen  

  inkoopwaarde omzet  
 
Opslagduur van de voorraad =    400.000   x  365  =  73 dagen 

 2.000.000 
 
2. Opslagduur van de voorraad =             1               x   365 dagen        -  

      omzetsnelheid 
 

Opslagduur van de voorraad = 1   x   365   =   73 dagen 
 5 
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7.4 Omloopsnelheid van het vermogen 
Het vermogen bestaat eerst uit geld, daarna wordt het vermogen geïnvesteerd in goederen en 
hulpstoffen e.d. en daarna, na de verkoop van het eindproduct, bestaat het vermogen weer uit geld 

 kringloop 

 de omloopsnelheid van het vermogen geeft aan hoeveel keer dit proces zich afspeelt 

 de omloopsnelheid van een antiquair zal lager zijn dan die van de supermarkt 
 
Omloopsnelheid van het vermogen =   omzet   
 gemiddeld totaal vermogen  
 
Omloopsnelheid van het vermogen =  3.000.000   =  2 
 1.500.000 
 

7.5 Arbeidsproductiviteit 
De gemiddelde arbeidsproductiviteit = de omzet per werknemer 

 verhouding aantal medewerkers  omzet 
 
 Arbeidsproductiviteit  = omzet -  
 gemiddeld aantal werknemers 
 

 omvang personele bezetting  effectiviteit van het aantal medewerkers 

 parttimers omrekenen naar fte’s   fte = fulltime equivalent  
 
Voorbeeld: 
aantal fulltimers = 10  en aantal parttimers = 4 x  ½ fte 
gemiddeld aantal werknemers = 10 + 4 x ½ = 12  
 
omzet per arbeidskracht = 3.000.000  =  250.000 
     12 
 

7.7 Berekening gemiddelden 
Er zijn 2 methodes om bijvoorbeeld het gemiddelde debiteurensaldo te berekenen:  
 
Voorbeeld 7.13: 
1. Bij gelijkmatige afzet 

beginvoorraad + eindvoorraad  =   b.v  +  e.v. 
  2           2 
 
140.000  + 154.000  =  147.000 
            2 
of: 
½ x 140.000 + ½ x 154.000 = 147.000 
   1*) 
*) ½ + ½ = 1 jaar 
 

2. Bij seizoenswisselingen 
 Per halfjaar 

½ x b.v. 1e halfjaar + b.v.2e halfjaar + ½ e.v. 2e halfjaar   
   2*) (halfjaren) 
 
*) ½ + 1 + ½ = 2 halfjaren 
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½ x 140.000 + 168.000 + ½ x 154.000  =  315.000 
    2 

 
 Per kwartaal 

 ½ x b.v.kw. 1 + b.v.kw. 2 + b.v. kw. 3  + b.v. kw. 4  + ½ x e.v. kwartaal 4 
    4*) (kwartalen) 
 
*) ½ + 1 + 1 + 1 + ½ = 4 kwartalen 
 
½ x 140.000 + 150.000 + 168.000+ 172.000+ ½ x 154.000  = 159.250 
     4 
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8. Indexcijfers 
8.1 Wat zijn indexcijfers 
Een indexcijfer is een verhoudingsgetal en lijkt erg op een percentage. Een cijfer wordt uitgedrukt in 
een verhoudingscijfer ten opzichte van een basisperiode. Het indexcijfer van de basisperiode is altijd 
100.  
 
Voorbeeld 8.1: 
Index februari =   omzet februari  x  100   
 omzet januari 
 
Index februari =   € 52.000  x  100  = 104 
 € 50.000 
 
Tips: 
Het basisjaar staat altijd onderaan. 
Een indexcijfer wordt afgerond op een geheel getal, tenzij anders vermeld. 
 

8.2 Verband tussen indexcijfer en procentuele verandering 
Een indexcijfer van 104 betekent dat er een groei van 4% is ten opzichte van het basisjaar. 
Een indexcijfer van 92 betekent dat er een daling van 8% is ten opzichte van het basisjaar. 
 
Let op: Een indexcijfer zegt alleen iets over de verandering t.o.v. het basisjaar en niet t.o.v. de cijfers 
onderling. Je kunt dus niet zeggen dat er 8% verschil zit tussen een index van 104 en 92! 
 
Indexcijfers worden bij veel grootheden toegepast. In deze cursus worden de prijs-, hoeveelheids- en 
waarde-indexcijfers berekend. 
 
De indexcijfers die we in deze cursus berekenen zijn enkelvoudige indexcijfers. Dat betekent dat ze 
betrekking hebben op 1 product. Er bestaan ook samengestelde indexcijfers. Deze hebben betrekking 
op meerdere producten. Deze berekeningen komen bij de opleiding MBA aan bod. 
 

8.3.1 Prijsindexcijfers 
Bij de berekening van prijsindexcijfers worden de prijzen uitgedrukt in een indexcijfer t.o.v. de 
basisperiode. 
 

8.3.2 Hoeveelheidsindexcijfers 
Bij de berekening van hoeveelheidsindexcijfers worden de hoeveelheden (aantallen) uitgedrukt in 
een indexcijfer t.o.v. de basisperiode. 
 

8.3.1 Waarde-indexcijfers 
Bij de berekening van waarde-indexcijfers worden de waarden uitgedrukt in een indexcijfer t.o.v. de 
basisperiode. 
 
Waarde = prijs x hoeveelheid 
Waarde = omzet 
 
Het waarde-indexcijfer van een periode kan ook berekend worden met behulp van het 
prijsindexcijfer en het hoeveelheidsindexcijfer van dezelfde periode: 
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Prijsindexcijfer x hoeveelheidsindexcijfer  = waarde-indexcijfer 
 100 
 

8.4 Terugrekenen 
Indexcijfers kunnen gebruikt worden om de prijs, de hoeveelheid of de waarde terug te rekenen. 
Gebruik hiervoor een tabel, vul in wat je weet en reken terug. 
 
Tip: 
Als je de gemiddelde kwartaalomzet als basis neemt (index 100), dan is het totaal van de indexen van 
alle kwartalen 400!  

 74 + 98 + 147 + 81 = 400 
 
Aanvulling opgave 8.12: 
De gemiddelde kwartaalomzet is de basis. 
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9. Interest 
Interest (I) is de vergoeding die je moet betalen voor het lenen van geld of die je ontvangt als je geld 
uitleent. 
Interestpercentage (P) is het percentage dat je per periode moet betalen over het geleende bedrag. 
Een periode is normaal een jaar, tenzij anders vermeld. 
Kapitaal (K) is het geleende of uitgeleende bedrag waarover de interest wordt berekend. 
 
Let op: 
In de bedrijfseconomie noemen we de vergoeding over kapitaal ‘interest’ en geen ‘rente’. Rente 
heeft hier een andere betekenis.  
 

9.1 Enkelvoudige interest 
Bij enkelvoudige interest bereken je alleen interest over het kapitaal. Dit is het oorspronkelijke 
bedrag van de lening. Je kunt dit vergelijken met geld dat je op een spaarrekening zet en waarbij je 
elk jaar de rente opneemt. Je ontvangt alleen rente over het oorspronkelijke spaarbedrag. 
 
Voorbeeld: 
je leent een bedrag van € 500 tegen 5% E.I. 
Interest = 500 x 5% = 25  
 
Je leent die € 500 gedurende 3 jaar 

Interest = 500 x 0,05 x 3  = 75  totale interestkosten na 3 jaar 
 
Totaal interest = Kapitaal x Percentage x Jaren 
 
Formule: 
I = K x P x T 
 
I =  Totaal Interestbedrag 
K = Kapitaal 
P = Percentage 
T = Tijd in jaren 
 
Meestal leen je niet precies hele jaren, maar een deel van het jaar 

T =  2,5 jaar, ½ jaar 

 30 maanden 

 90 dagen 
 
Je moet T dan omrekenen naar jaren: 
1 jaar = 12 maanden 
1 jaar = 52 weken 
1 jaar = 365 of 366 dagen (schrikkeljaar)  
 
Let op: vaak gebruiken we een vereenvoudiging: 
1 maand = 30 dagen   
1 jaar = 12 maanden = 12 x 30 = 360 dagen 
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Voorbeeld: 
Kapitaal = € 40.000 
Percentage =  6 % 
 
Interestkosten per jaar: 40.000 x 6% x 1  = 2.400 
 
Interestkosten na 2,5 jaar: 40.000 x 6% x 2,5  = 6.000 
 
Interestkosten na 6 maanden: 40.000 x 6% x 6/12   = 1.200 
Interestkosten na 30 maanden: 40.000 x 6% x 30/12  = 6.000 
 
Interestkosten na 26 weken: 40.000 x 6% x 26/52   = 1.200 
 
Interestkosten na 30 dagen van de 360: 40.000 x 6% x 30/360   = 200 
Interestkosten na 90 dagen van de 360: 40.000 x 6% x 90/360   = 600 
óf 
Interestkosten na 30 dagen van de 365: 40.000 x 6% x 30/365   = 197,26 
 
Conclusie: 
Het enige wat verandert is de duur (T) van de lening 
 

9.3 Terugrekenen van het kapitaal of de looptijd 
Het kapitaal berekenen 
I  = 600 
K = ? 
P = 4%  
T = 5 
 
Methode 1:  
Het interestbedrag bedraagt bij een rente van 4% en een duur van 5 jaar € 600. 
Per jaar is de interest  € 600 / 5 = € 120 
4 % = € 120 

 Kapitaal = € 120 / 4 x 100 = € 3.000 
 
Methode 2: 
K x 0,04 x 5 = 600 
0,2 K = 600 
K = 600 / 0,2 = 3.000 
 

De looptijd berekenen 
I = 60 
K = 3.000 
P = 4% 
T = ? 
 
Methode 1: 
Het interestbedrag per jaar is  € 3.000 x 4% = € 120 
Looptijd is 60 / 120 = 0,5 jaar 
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Methode 2: 
3.000 x 0,04 x T = 60 
120 T = 60 

T = 60 / 120 = 0,5     0,5 jaar 
 
Let op:  als je de looptijd in maanden, weken of dagen moet uitdrukken: 
3.000 x 0,04 x T = 60 
120 T = 60 
Jaren:  T = 60 / 120 x 1  = 0,5 jaar 
Maanden: T = 60 / 120 x 12  = 6 maanden  
Weken:  T = 60 / 120 x 52 = 26 weken 
Dagen:  T = 60 / 120 x 360  = 180 dagen 
 
Tip: goed lezen wat er gevraagd wordt!!!  
 

Percentage berekenen 
I = 600 
K = 3.000  
T = 5 
P = ? 
 
Methode 1: 
Het interestbedrag per jaar is € 600 / 5 = € 120 
Percentage is  € 120 / € 3.000 x 100% = 4% 
 
Methode 2: 
3.000 x P x 5 = 600 
15.000 P = 600 

P = 600/15.000 = 0,04    0,04 = 4% 
 
 



PDB Financiering  Deel 8 

Rendement Uitgeverij BV 27/30 Ingrid Höppener 

9.4 Kosten van het leverancierskrediet 
Voorbeeld: 
Factuurbedrag: € 100 
Betalingsconditie:  2% korting bij betaling binnen 8 dagen; betalingstermijn 1 maand 
 
Uitwerking: 
Er zijn 2 opties: 
1. Betaling binnen 8 dagen. Bedrag € 100 x 98% = € 98.  
2. Betaling na 30 dagen. Bedrag € 100 
 
Door bij optie 2 geen gebruik te maken van de korting moet de ondernemer € 2 meer betalen. Dit 
zijn de kosten van het leverancierskrediet van 22 dagen (30 – 8). 
 
Kosten op jaarbasis:  
€2   x 365 dagen =  € 33,18 
22 dagen 
 
Kosten in een percentage: 
€ 33,18  x 100%  = 33,9% 
€ 98 
 
Conclusie: leverancierskrediet is een duur krediet, maar het is wel gemakkelijk te krijgen. 
 

9.5 Enkelvoudige interest bij een lineaire lening 
Bij een lineaire lening wordt elke periode evenveel afgelost. Na elke aflossing is de schuld kleiner en 
daardoor wordt het interestbedrag ook kleiner. 
 
Voorbeeld 9.9: 
Aflossing = 100.000 / 10 = 10.000 
 
Lening 100.000 Interest jaar 6: 100.000 x 4% = € 4.000 
Aflossing jaar 6    10.000 –   
Restschuld 90.000 Interest jaar 7: 90.000 x 4% = € 3.600 
Aflossing jaar 7    10.000 – 
Restschuld 80.000 Interest jaar 8: 80.000 x 4% = € 3.200 
Etc. 
 
Tips: 
Maak een tijdlijn. 
Goed lezen! 
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10. Samengestelde interest 
Bij samengestelde interest wordt de interest berekend over het oorspronkelijke bedrag (kapitaal) 
inclusief de interest. Je kunt dit vergelijken met geld dat je op een spaarrekening zet en waarbij je de 
rente laat staan op de rekening. Je ontvangt dan ook rente op rente. Bij samengestelde interest 
wordt het interestbedrag elk jaar hoger. 
 
Voorbeeld: 
Je zet een bedrag op de bank van € 10.000 tegen 5% S.I. 
 
Eindwaarde na 1 jaar: 
Kapitaal 10.000 
Interest:  10.000 x 5% =       500 +  
Eindwaarde na 1 jaar 10.500 
 
10.000 x 1,05 = 10.500 
 
Eindwaarde na 2 jaar: 
Kapitaal 10.500 
Interest:  10.500 x 5% =       525 +  
Eindwaarde na 2 jaar 11.025 
 
10.500 x 1,05  = 11.025 
10.000 x 1,05 x 1.05  = 11.025 
10.000 x 1,052  = 11.025 
 
Formule: 
Eindwaarde = beginbedrag x (1 + i)n 

 
n = Aantal periodes 
i = perunage 
 
5% = percentage 
0,05 = perunage 
Het interestpercentage is altijd gekoppeld aan een bepaalde eenheid (jaren, kwartalen, maanden) en 
n heeft altijd betrekking op diezelfde eenheid. 
Als het interestpercentage gegeven is per jaar, dan is n het aantal jaren 
Als het interestpercentage gegeven is per maand, dan is n het aantal maanden 
 
Tip: Goed lezen!!! 
 
Eindwaarde jaar 2 = 10.000 x (1 + 0,05)2 
Eindwaarde jaar 2 = 10.000 x 1,052 
 

10.3 Contante waarde van een bedrag bij samengestelde interest 
Je kunt ook met een gegeven eindwaarde terugrekenen naar de beginwaarde. De beginwaarde 
noemen we de contante waarde. 
 
Voorbeeld: 
Stel dat ik over 6 jaar € 10.000 wil hebben voor een reis. Interestpercentage is 4% S.I. per jaar. Wat 
moet ik nu inleggen? Wat is de contante waarde? 
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Uitwerking: 
Contante waarde x 1,046  =  10.000 
 
Contante waarde =  10.000   =  7.903,15 
  1,046  
 
Contante waarde =  10.000     x        1            =  7.903,15 

  1,046  
 

Contante waarde =  10.000     x 1,04
-6        =  7.903,15 

 
Formule: 

Contante waarde = eindbedrag x (1 + i)-n 

 
Rekenmachine: 
10.000 x 1,04 ^(–)6= 
 

10.4 Annuïteiten 
Een lening, bijvoorbeeld een hypotheek, kan worden afgelost met annuïteiten. Een annuïteit is een 
vast bedrag aan aflossing en interest dat periodiek betaald of ontvangen wordt. 
Het deel van de interest in de annuïteit is in het begin het grootst omdat er nog niet is afgelost. Na 
elke aflossing wordt de schuld kleiner waardoor het bedrag aan interest steeds kleiner wordt. Omdat 
de annuïteit gelijk blijft wordt het aandeel van de aflossing steeds groter. Met een aflossingsplan 
worden de interest- en aflossingsbedragen vastgelegd. 
 
Voorbeeld: 
Een annuïteitenlening van € 50.000 met 7% S.I. en aflossing in 8 jaar. De jaarlijkse annuïteit is 
€ 8.373,39 
 
Aflossingsplan: 

Jaar 
Schuld begin van 
het jaar Annuïteit Interest 7% Aflossing 

Schuld eind van 
het jaar 

1  €    50.000,00   €       8.373,39   €       3.500,00   €       4.873,39   €    45.126,61  

2  €    45.126,61   €       8.373,39   €       3.158,86   €       5.214,53   €    39.912,09  

3  €    39.912,09   €       8.373,39   €       2.793,85   €       5.579,54   €    34.332,54  

4  €    34.332,54   €       8.373,39   €       2.403,28   €       5.970,11   €    28.362,43  

5  €    28.362,43   €       8.373,39   €       1.985,37   €       6.388,02   €    21.974,42  

6  €    21.974,42   €       8.373,39   €       1.538,21   €       6.835,18   €    15.139,24  

7  €    15.139,24   €       8.373,39   €       1.059,75   €       7.313,64   €       7.825,60  

8  €       7.825,60   €       8.373,39   €          547,79   €       7.825,60   €                    -    

 

Snelle methode om de aflossing en rente te berekenen 
Aflossing jaar 1 = Annuïteit – Interest 
Aflossing jaar 2 = Aflossing jaar 1 x 1,07 
Aflossing jaar 3 = Aflossing jaar 1 x 1,072 

Aflossing jaar 7 = 4.873,39 x 1,076 

 
Interest jaar 7 = Annuïteit – aflossing jaar 7 
Interest jaar 7 = 8.373,39 – 7.313,64 = 1.059,75 
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10.5 Verschil interestkosten lineaire lening versus annuïteitenlening 
Bij een annuïteitenlening wordt in het begin erg weinig afgelost en veel interest betaald. De interest 
wordt maar langzaam minder. Bij een lineaire lening wordt elke periode hetzelfde bedrag afgelost, 
waardoor de interest vanaf het begin flink afneemt. Bij een annuïteitenlening zijn de totale 
interestkosten daarom hoger. 
 
Voorbeeld 10.8: 

Interestkosten lineaire lening: 
Gemiddeld geleend bedrag = geleend bedrag + aflossing 
 2 
 
Gemiddeld geleend bedrag = 120.000 + 12.000 = 66.000 
 2 
 
Totale interestkosten = 66.000 x 6% x 10 = 39.600 
 

Interestkosten annuïteitenlening: 
Totaal betaalde annuïteiten 10 x 16.304,15 = 163.041,50 
Aflossing totaal 120.000,     – 
Totale interest 43.041,50 
 


