
 

 

Begrippen financieel beleid: algemeen 

 
Omzetprognose 

 
Dit is een schatting van de omzet van één jaar.  
 

Begrippen financieel beleid: De balans 

 

De balans is een momentopname van alle bezittingen die een bedrijf heeft en de wijze waarop die 
bezittingen zijn betaald of gefinancierd.  
 

Activa 
(staan aan de linkerkant van 
de balans) 

Alles wat je nodig hebt om je zaak te starten. 

Oprichtingskosten 

 
Hoeveel kost het om je zaak te starten? 
Het oprichten van een eenmanszaak is gratis. 
Het oprichten van een vennootschap betaal je notariskosten en 
heb je startkapitaal nodig. 
 

Immateriële vaste activa 

 
Software: software die speciaal gemaakt is voor jouw bedrijf. 
Goodwill: neem je een zaak over, dan betaal je ook voor de    
                klanten die je overneemt. 
 

Materiële vaste activa 

 
Een lijst met al het materiaal, (meubilair, auto, machines, etc) 
dat je nodig hebt om te kunnen werken. 
 

Financiële vaste activa 

 
Ga je huren? Twee maanden huur moet je op voorhand betalen 
als waarborg. 
 

Voorraad Wat staat er op een gewone dag in je kasten aan voorraad? 

Handelsvorderingen 

 
Soms moet je wachten op het geld dat je klanten moeten 
betalen. hoe lang moet je wachten? 
 

Liquide middelen 

 
Dit is het geld op de bankrekening van je zaak en het geld in de 
kassa 
 

Passiva 
(staan de rechterkant van de 
balans) 

Waar haal je al het geld voor je activa? 
Verantwoordt met welk geld je de activa hebt gekocht. 

Eigen vermogen 
Een deel van het geld is van jezelf = eigen vermogen 
Sommige spullen had je al en gebruik je nu in de zaak 

Vreemd vermogen 
Een deel van het geld komt van de bank, dat leen je. 
Leveranciers betaal je soms niet onmiddellijk 

 

 



 

 

Begrippen financieel beleid: De resultatenrekening 

 

De resultatenrekening is een periode-overzicht van alle opbrengsten en kosten van een 
onderneming. Waarmee je dus het resultaat (de winst of het verlies) over deze periode kunt 
bepalen. De resultatenrekening wordt ook wel winst- en verliesrekening genoemd. 
 

Vaste kosten 

 
De kosten die NIET variëren met je omzet zijn ‘vast kosten’. Dit 
zijn kosten die je altijd moet betalen of je zaak nu goed loopt of 
niet. Dit zijn bijvoorbeeld de huur, gas, elektriciteit, water, 
verzekeringen, kantoormateriaal, personeelskosten, intrest voor 
je lening. Deze kosten moet je dus elk jaar betalen. 
 

Variabele kosten 

 
Als je omzet stijgt, stijgen ook de variabele kosten. Daalt je 
omzet, dan dalen ook de variabele kosten. Dit zijn de kosten die 
dus WEL variëren met je omzet. Dus hoe meer klanten, hoe 
meer variabele kosten. Dit is een percentage. Je kan dit 
percentage nemen van je omzet, dan ken je je variabele kosten.  
 

Contributiemarge 

 
Het percentage dat overblijft van je omzet als je de variabele 
kosten hebt betaald. Met dit bedrag worden je vaste kosten 
eerst betaald. Als er dan nog wat overblijft, draagt dit bij 
(contribueert dit) tot de extra winst.  
 

Doodpuntomzet 

 
Dit bedrag moet je zeker elk jaar behalen om je kosten te 
kunnen betalen. Als je omzet groter is dan dit bedrag, maak je 
winst. Als je omzet kleiner is dan dit bedrag, maak je verlies. 
 

Personenbelasting 

 
Eenmanszaak? Dan worden je belastingen berekend via de 
personenbelasting en dit in schijven.  
 

Vennootschapsbelasting 

 
Vennootschap? Dan worden je belastingen berekend via de 
vennootschapsbelasting. Dit is ongeveer 34% 
 

Bedrijfseconomisch 
resultatenschema 

 
Een belangrijk schema om winst of verlies te berekenen: 
Je start met je omzet en je trekt er je variabele kosten vanaf, je 
vaste kosten, je belastingen, je eigen loon,……  
Kom je een getal boven 0 uit dan heb je winst, een getal kleiner 
dan 0 betekent verlies. 
 

Nog vragen? 

Neem contact op met de leercoaches 
 
Laurence Leën: 0472/897097          Liesbeth Werelds: 0496/565296 


