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Inleiding

Met dit werk willen we een overzicht geven van de voornaamste begrippen, tech-
nieken, theorieën en problemen waarmee een ondernemer geconfronteerd kan 
worden in het kader van zijn financiële besluitvorming.

Financieel management houdt zich voornamelijk bezig met twee belangrijke 
soorten beslissingen: financieringsbeslissingen en investeringsbeslissingen. 
Aangezien het nemen van deze beslissingen grotendeels gebaseerd is op in-
formatie verkregen uit de boekhouding en eveneens rechtstreekse gevolgen zal 
hebben op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onder-
neming, zullen we in eerste instantie uitgebreid ingaan op de inhoud en de 
analyse van de voornaamste boekhoudkundige rapporteringsstaten.

Daarnaast nemen we in afzonderlijke hoofdstukken de financieringskeuze van 
ondernemingen onder de loep en behandelen we de basisprincipes van de kost-
prijs- en investeringsanalyse.

In dit werk opteren we bewust voor een gecombineerde aanpak vanuit bedrijfs-
economisch, juridisch en financieel oogpunt. De theoretische benadering wordt 
daarenboven aangevuld met tal van voorbeelden.

Belangrijk om weten is dat dit handboek gezien moet worden als een inleidend 
werk. Dit impliceert dat er van de lezer geen voorkennis wordt verwacht. An-
derzijds dient de lezer er zich van bewust te zijn dat dit inleidende karakter 
tot gevolg heeft dat niet alle besproken onderwerpen tot in de kleinste details 
kunnen worden uitgediept.
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HOOFDSTUK 1
Financiële verslaggeving

 1.1. DE JAARREKENING

Het doel van de jaarrekening is om informatie te verschaffen omtrent de finan-
ciële en economische situatie van het bedrijf en dit ten behoeve van de verschil-
lende interne en externe belanghebbenden (personeelsleden, aandeelhouders, 
kredietinstellingen, beleggers, leveranciers, klanten, …).

De wet stelt uitdrukkelijk dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld’ moet geven 
van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming. 
Dit gebeurt onder de vorm van een balans en een resultatenrekening.

BALANS ⇔

⇔

⇓⇓

FINANCIELE
STRUCTUUR

RESULTATENREKENING

WINSTGEVENDHEID

Deze twee onderdelen van de jaarrekening worden aangevuld met een toelich-
ting. In deze toelichting vinden we een aantal vaste rubrieken die aanvullende 
informatie verschaffen over bepaalde onderdelen van de balans en de resulta-
tenrekening. We vinden er eveneens een samenvatting van de waarderingsre-
gels die gebruikt worden in de balans.

Het is echter van belang dat de lezer van de jaarrekening weet dat er een aantal 
belangrijke beperkingen verbonden zijn aan de (gepubliceerde) jaarrekeningen. 
Een eerste beperking is dat de jaarrekening een ‘momentopname’ is. Dit houdt 
in dat ze een weergave is van de situatie van de onderneming op een welbepaald 
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ogenblik, meer bepaald de ‘balansdatum’. Het is dus heel goed mogelijk dat 
de situatie van de onderneming reeds enkele dagen na deze balansdatum (vol-
ledig) gewijzigd is.

Opmerking

Om het mogelijk te maken uit de jaarrekening toch een bepaalde evolutie van de 

onderneming af te kunnen leiden, dient de ondernemer in zijn balans en resultaten-

rekening naast de cijfers van het afgesloten boekjaar ook deze van het voorgaande 

boekjaar te vermelden.

Een andere beperking van de jaarrekening is dat we bepaalde in de jaarrekening 
vermelde cijfers als vrij subjectief moeten beschouwen. Een aantal bedragen is im-
mers gebaseerd op ramingen, waarderingen of interpretaties van de ondernemer.

In de volgende punten zullen we de voornaamste onderdelen van de jaarreke-
ning, meer bepaald de balans en de resultatenrekening, onder de loep nemen. 
De toelichting zal niet als afzonderlijk deel besproken worden, maar we zullen 
bij de bespreking van de diverse rubrieken wel ingaan op de informatie aan-
gaande deze rubrieken, die in de toelichting vermeld moet worden.

 1.2. DE MODELLEN VAN DE JAARREKENING

Het nieuwe wetboek van vennootschappen voorziet met ingang van 1 januari 
2021 nieuwe publicatieverplichtingen voor de jaarrekeningen.

Er zijn drie modellen (volledig, verkort en micro) van jaarrekeningen voor ener-
zijds vennootschappen zonder kapitaal (BV, CV) en anderzijds drie modellen 
voor vennootschappen met kapitaal (NV).

Dat geeft in totaal zes modellen:
 ∙ een volledig model voor kapitaalvennootschappen (VOL-kap)
 ∙ een verkort model voor kleine kapitaalvennootschappen (VKT-kap)
 ∙ een micromodel voor microkapitaalvennootschappen (MIC-kap)
 ∙ een volledig model voor kapitaalloze vennootschappen (VOL-inb)
 ∙ een verkort model voor kleine kapitaalloze vennootschappen (VKT-inb)
 ∙ een micromodel voor kapitaalloze microvennootschappen (MIC-inb)
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Het te gebruiken model van jaarrekening is dus afhankelijk van de ‘soort ven-
nootschap’ enerzijds en de ‘grootte’ van de onderneming anderzijds.

 1.2.1. De soort vennootschap

Er wordt kort ingegaan op de verschillende vennootschapsvormen en hun voor-
naamste kenmerken.

1.2.1.1. Definitie van een vennootschap

Een vennootschap wordt opgericht bij een rechtshandeling door één of meer personen, 
vennoten genaamd, die een inbreng doen. Zij heeft een vermogen en stelt zich de uit
oefening van één of meer welbepaalde activiteiten tot voorwerp. Eén van haar doelen 
is aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren 
of te bezorgen.

 ∙ Oprichting

De besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve ven-
nootschap dienen verplicht opgericht te worden bij authentieke (= notariële) 
akte. In het geval van de commanditaire vennootschap en de vennootschap on-
der firma kan de oprichting ook in de vorm van een onderhandse akte gebeuren.

 ∙ Eén of meer personen

De twee belangrijkste vennootschapsvormen (BV en NV) kunnen beide opge-
richt worden door één vennoot. In de andere vennootschapsvormen dienen er 
meerdere vennoten te zijn. Bij de commanditaire vennootschap en de vennoot-
schap onder firma is er sprake van minimaal twee vennoten, terwijl dit er bij de 
coöperatieve vennootschap minstens drie moeten zijn.

 ∙ Inbreng

De inbreng is de handeling waarbij een persoon iets ter beschikking stelt van 
een op te richten of een bestaande vennootschap, met het oogmerk vennoot 
ervan te worden of zijn aandeel in de vennootschap te vergroten, en zo deel te 
nemen in de winst.
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De inbreng kan in geld of in natura gebeuren:
 – De inbreng in geld is de inbreng van een geldsom.
 – De inbreng in natura is de inbreng van enig ander lichamelijk of onlichamelijk 

goed.
 – De inbreng in nijverheid is een verbintenis om arbeid of diensten te presteren. 

Dit vormt een inbreng in natura.

De inbreng kan in eigendom of in genot gebeuren:
 – De inbreng gebeurt in eigendom wanneer de eigendom van de goederen 

wordt overgedragen aan de vennootschap.
 – De inbreng gebeurt in genot wanneer hij enkel ter beschikking wordt gesteld 

van de vennootschap zodat zij er gebruik van kan maken en de opbrengst 
ervan kan genieten.

 ∙ Voorwerp

Elke vennootschap moet een geoorloofd voorwerp hebben en tot het gemeen-
schappelijk belang van de partijen worden aangegaan.
Iedere vennoot moet geld, goederen of zijn nijverheid in de vennootschap in-
brengen.
Het wetboek van vennootschappen erkent als vennootschappen met rechtsper-
soonlijkheid:
 – de vennootschap onder firma, afgekort VOF;
 – de commanditaire vennootschap, afgekort CommV;
 – de besloten vennootschap, afgekort BV;
 – de coöperatieve vennootschap, afgekort CV;
 – de naamloze vennootschap, afgekort NV.

1.2.1.2. De vennootschap onder firma (VOF)

De vennootschap onder firma is een vennootschap die wordt aangegaan tussen hoofde
lijk aansprakelijke vennoten en die tot doel heeft om, onder een gemeenschappelijke 
naam, een burgerlijke activiteit of een handelsactiviteit uit te oefenen.

Opmerking

De ‘firma’ was vroeger de benaming waaronder de vennootschap zich in het open-

baar voordeed. Deze benaming diende gevormd te worden uit de namen van alle 

vennoten, uit de namen van enkele vennoten of uit de naam van slechts één van de 

vennoten gevolgd door de vermelding ‘en Co’. Met de wet op de vennootschappen 

van 7 mei 1999 werd deze regelgeving inzake naambepaling afgeschaft.
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Voor de oprichting van een VOF zijn er minimaal twee vennoten vereist.

De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen 
van de vennootschap.
Onbeperkte aansprakelijkheid houdt in dat de vennoten hier niet alleen het geld 
of de goederen die zij in de vennootschap hebben ingebracht kunnen verliezen, 
maar dat ze ook met hun privévermogen moeten inspringen voor de schulden.
Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de schuldeisers elk van de vennoten, 
onafhankelijk van de hoogte van hun inbreng, kunnen laten opdraaien voor het 
geheel van de schulden van de vennootschap.

Voor de oprichting van een VOF werden er door de wetgever geen kapitaalver-
eisten opgelegd.

De oprichting mag, naar eigen keuze, gebeuren bij onderhandse akte, d.w.z. tus-
sen de oprichters onderling, of bij authentieke akte, d.w.z. via de tussenkomst 
van een notaris.

Alle firmanten (= vennoten in de VOF) worden als werkende vennoten met hoe-
danigheid van handelaar beschouwd en zijn dus onderworpen aan het sociaal 
statuut voor zelfstandigen.

Het beheer van de vennootschap moet in principe toevertrouwd worden aan één 
of meer specifiek daarvoor aangeduide personen. Deze personen noemen we 
de zaakvoerder(s).

De benoeming van deze zaakvoerder(s) kan op drie manieren gebeuren:
 – statutair
 – de statuten vermelden dat de zaakvoerder(s) achteraf worden aangesteld; 

deze benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen
 – indien de statuten helemaal niets bepalen inzake de benoeming, kunnen de 

zaakvoerders enkel aangesteld worden bij eenparigheid van stemmen

Indien de vennoten geen zaakvoerder(s) hebben aangeduid, wordt elke vennoot 
beschouwd als zaakvoerder en kan hij ook zo handelen.

Opmerking

Het faillissement van de vennootschap heeft ook het faillissement van de  vennoten 

tot gevolg.
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1.2.1.3. De commanditaire vennootschap (CommV)

De commanditaire vennootschap is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één 
of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende of gecommanditeerde vennoten 
genoemd, en één of meer geldschieters, stille of commanditaire vennoten genoemd.

Deze vennootschapsvorm is uitermate geschikt voor personen die een zaak wil-
len starten maar zelf over onvoldoende kapitaal beschikken. Zij kunnen dan een 
beroep doen op geldschieters, die zich echter absoluut niet met het beleid van de 
onderneming mogen bezighouden.

Er zijn minimum twee vennoten vereist: één beherende/gecommanditeerde en 
één stille/commanditaire vennoot.
De beherende vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. De stille 
vennoten daarentegen genieten van een beperkte aansprakelijkheid. Indien 
ze daden van bestuur stellen, worden ze automatisch onbeperkt en hoofdelijk 
aansprakelijk.

Voor de oprichting van een gewone commanditaire vennootschap werden geen 
bepalingen inzake minimumkapitaal vastgelegd.
De oprichting mag bij onderhandse of bij authentieke akte gebeuren.

De beherende vennoten zijn, in tegenstelling tot de stille vennoten, onderwor-
pen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

De bepalingen inzake de zaakvoerders worden eveneens overgenomen van de 
VOF. Een stille vennoot mag nooit de functie van zaakvoerder waarnemen. Doet 
hij dit wel, dan verliest hij zijn beperkte aansprakelijkheid.

1.2.1.4. De coöperatieve vennootschap (CV)

De coöperatieve vennootschap is een vennootschapsvorm waar de leden aan gemeen
schappelijke doelstellingen werken en gemeenschappelijke waarden delen.

De coöperatieve finaliteit en de waarden van de CV moeten worden beschreven 
in de statuten en kunnen aangevuld worden met een uitvoerigere toelichting 
in een intern reglement of een handvest. In een cv is het niet de bedoeling om 
zoveel mogelijk winst te maken. Het belangrijkste doel is om aan bepaalde spe-
cifieke, gemeenschappelijke behoeften van de aandeelhouders of coöperanten 
te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten verder te ontwikkelen.
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 ∙ Aantal vennoten

Er zijn minimum drie vennoten vereist. De hoedanigheid van aandeelhouder 
kan zonder statutenwijziging worden verkregen en de aandeelhouders kunnen, 
binnen de door de statuten bepaalde grenzen, ten laste van het vennootschaps-
vermogen uittreden of uit de vennootschap worden uitgesloten.

 ∙ Oprichtingsakte

De coöperatieve vennootschap moet verplicht opgericht worden bij authentieke 
akte.
In de oprichtingsakte dienen o.a. volgende punten te worden vermeld:
– de rechtsvorm, de naam en de zetel van de vennootschap;
– het doel van de vennootschap;
– nauwkeurige gegevens betreffende de vennoten;
– hoe en door wie het bestuur en het toezicht over de zaken van de vennoot-

schap worden uitgeoefend;
– de rechten van de vennoten, de wijze waarop zij worden bijeengeroepen, de 

meerderheid vereist om geldige besluiten te nemen, de wijze waarop wordt 
gestemd.

De coöperatieve vennootschap wordt aangegeven door een bijzondere bena-
ming. Deze moet verschillen van die van enige andere vennootschap.

 ∙ Aansprakelijkheid

De vennoten verbinden slechts hun inbreng en genieten in principe een be-
perkte aansprakelijkheid.

 ∙ Toereikend eigen vermogen

Een coöperatieve vennootschap heeft geen beginkapitaal nodig.

De oprichters dienen er op toe te zien dat de coöperatieve vennootschap bij de 
oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere finan-
cieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Vóór de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de 
optredende notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het aanvangs-
vermogen verantwoorden in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van 
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de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Dit stuk wordt niet 
neergelegd met de akte, maar wordt bewaard door de notaris.

Het financieel plan dient minstens volgende elementen te bevatten:
 – een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
 – een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting;
 – een openingsbalans opgesteld volgens het wettelijk schema, evenals gepro-

jecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
 – een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, 

opgesteld volgens het wettelijk schema;
 – een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van 

minstens twee jaar na de oprichting;
 – een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de ver-

wachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
 – in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft 

verleend bij de opmaak van het financieel plan.

Opmerking

Bij de opstelling van de geprojecteerde balansen en resultatenrekeningen kan een 

andere periodiciteit worden gehanteerd op voorwaarde dat de projecties betrekking 

hebben op een periode van minstens twee jaar na de oprichting.

Alhoewel de CV geen beginkapitaal heeft, moet elk van de oprichters wel nog al-
tijd ‘iets’ – een symbolische euro volstaat – inbrengen in de vennootschap en die 
inbreng vanaf het begin volstorten. Bij inbreng in natura (machines, gebouw, 
arbeid) dient elke inbreng omstandig te worden beschreven en gemotiveerd 
gewaardeerd te worden met een opgave van de vergoeding die als tegenprestatie 
voor de inbreng wordt verstrekt. Dit verslag dient overhandigd te worden aan 
een bedrijfsrevisor naar keuze, die zal nagaan of de door de oprichters gegeven 
beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe 
aangewende waarderingsmethodes correct zijn. Het verslag van de bedrijfsre-
visor moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste 
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het 
verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng 
wordt verstrekt.
Indien de oprichters afwijken van de conclusies van de bedrijfsrevisor dienen ze 
de reden hiervoor in een verslag uiteen te zetten.




