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Handleiding 

Het Financieel Plan 2.0 

 

 
Een goed financieel plan vertelt je of je plannen haalbaar zijn. Zonder 

inzicht in de prestaties van je onderneming kun je onmogelijk intelligente 

financiële beslissingen nemen voor je bedrijf. 
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De handleiding Het Financieel Plan is geschreven bij de spreadsheet Het 

Financieel Plan 2.0. Dit spreadsheet wordt via de website 

www.boekhoudeninexcel.nl te koop aangeboden aan gebruikers. 

 

Versie 2.0 

 

 

  

 

© Copyright 2018 Esset Financial Services, Apeldoorn, Nederland 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 

zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 

Disclaimer 
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. 

Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, 

aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid. Voor eventuele 

verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt de auteur zich 

gaarne aanbevolen. Gebruik van enige informatie verkregen middels 

deze handleiding gebeurt voor risico van de gebruiker. 



HANDLEIDING HET FINANCIEEL PLAN 2.0 

 

 

 

 

He t  F i nanci e e l  P l an  2 .0  |  E s se t  F i nanci a l  Se rv i ce s  |  www .boe khoude ni ne xce l .n l  

4 

 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ..................................................................................................... 6 

2 Installatie ................................................................................................... 9 

3 Gebruik van Het Financieel Plan ........................................................... 10 

3.1 Algemene gebruiksinstructies....................................................................... 10 

3.1.1 Menu ...................................................................................................... 10 
3.1.2 Tabbladen ............................................................................................. 10 
3.1.3 Invoer alleen mogelijk in witte cellen ............................................... 11 

3.2 Instellingen ....................................................................................................... 11 

3.3 Nog enkele tips ............................................................................................... 12 

3.3.1 Begroot voorzichtig ............................................................................. 12 
3.3.2 Reken verschillende scenario’s door ............................................... 12 
3.3.3 Hoe meer onderbouwing hoe beter ............................................... 12 
3.3.4 Begroot exclusief btw .......................................................................... 12 
3.3.5 Ga voor winst ........................................................................................ 12 

4 Gegevens invoer .................................................................................... 13 

4.1 Verkopen in inkopen ...................................................................................... 13 

4.1.1 Theorie .................................................................................................... 13 
4.1.2 Praktijk .................................................................................................... 16 

4.2 Kosten................................................................................................................ 20 

4.3 Bestaande vaste activa ................................................................................ 23 

4.4 Investeringen ................................................................................................... 25 

4.4.1 Theorie .................................................................................................... 25 
4.4.2 Praktijk .................................................................................................... 28 

4.5 Financiering...................................................................................................... 31 

4.5.1 Theorie .................................................................................................... 31 
4.5.2 Praktijk .................................................................................................... 33 

4.6 Privé ................................................................................................................... 35 

5 Rapportages ............................................................................................ 38 

5.1 Exploitatiebegroting ....................................................................................... 38 

5.2 Investeringsbegroting .................................................................................... 39 

5.3 Liquiditeitsprognose........................................................................................ 40 

5.4 Financieringsplan ............................................................................................ 41 

5.5 Privé begroting ................................................................................................ 41 

5.6 Balans ................................................................................................................ 43 

6 Belastingen .............................................................................................. 44 



HANDLEIDING HET FINANCIEEL PLAN 2.0 

 

 

 

 

He t  F i nanci e e l  P l an  2 .0  |  E s se t  F i nanci a l  Se rv i ce s  |  www .boe khoude ni ne xce l .n l  

5 

 

 

 

6.1 Btw-overzicht ................................................................................................... 44 

6.2 Inkomstenbelasting ........................................................................................ 45 

6.3 Vennootschapsbelasting .............................................................................. 46 

7 Disclaimer ................................................................................................ 47 

8 Aantekeningen ....................................................................................... 48 

 



HANDLEIDING HET FINANCIEEL PLAN 2.0 

 

 

 

 

He t  F i nanci e e l  P l an  2 .0  |  E s se t  F i nanci a l  Se rv i ce s  |  www .boe khoude ni ne xce l .n l  

6 

 

 

 

1 Inleiding 

Met Het Financieel Plan kun je jouw businessplan cijfermatig 

onderbouwen (je budget of begroting dus). We toetsen of je plannen 

daadwerkelijk haalbaar zijn. We beantwoorden vragen zoals: Zijn mijn 

plannen winstgevend genoeg? Hoeveel geld heb ik nodig om te starten? 

Houd ik iedere maand voldoende geld over? Hoe ga ik mijn plannen 

financieren? Hoeveel geld heb ik nodig om van te leven? Hoe bereken ik 

mijn uurtarief? 

Waarom een financieel plan maken? 

Meer dan de helft van alle kleine ondernemingen met minder dan vijf 

werknemers stelt nooit een budget op. Deze ondernemingen komen met 

allerlei excuses, zoals: ‘Ik kan mijn omzet niet voorspellen’ en ‘Het kost te 

veel tijd’. Bedrijven die al wat langer meedraaien, begrijpen het belang 

van plannen en meten wel. Zonder een goed begrip van de geleverde 

prestaties is het bijna onmogelijk om intelligente financiële beslissingen te 

nemen voor je bedrijf. Het maandelijkse budgetrapport is het meest 

basale managementrapport. Het toont de ontwikkeling van de omzet en 

kosten ten opzichte van het budget. 

Een begroting stel je op om de financiële haalbaarheid van je plan te 

toetsen. Het is niet slim om een onderneming te starten die onvoldoende 

winstgevend kan te zijn. Misschien ben je na het opstellen van je 

financieel plan wel een droom armer, maar je hebt jezelf ook een hoop 

narigheid bespaard. Je hebt nog altijd de kans om te starten als 

ondernemer als je een beter idee krijgt. 

Een begroting koppelt de middelen aan de doelstellingen en strategieën. 

Het businessplan helpt bij het bepalen van de benodigde investeringen 

en de kosten. De begroting helpt bij het plannen ervan.  

Met een goed financieel plan ben je in staat om je handelingen te 

monitoren en de prestaties van je onderneming te beoordelen en 

verbeteren. De ontwikkeling van de opbrengsten, kosten en 

geldmiddelen kun je scherper in de gaten houden door de begroting te 

vergelijken met de realisatie. Op die manier kun je tijdig ingrijpen, 

bijvoorbeeld door je verkoopinspanningen te verhogen of je hand op de 

knip te houden. 

Tot slot is het financieel plan een uitstekend communicatiemiddel. Je kunt 

alle betrokkenen in financiële bewoordingen informeren over je plannen 

en strategieën. 

Waar bestaat een financieel plan uit? 

Het financieel plan bestaat uit een vijftal overzichten en beantwoordt de 

vragen uit de volgende tabel 
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Overzicht Vragen 

Investeringsbegroting Hoeveel geld heb ik nodig om mijn bedrijf te runnen 

en/of te starten? 

Financieringsplan Hoe ga ik dat betalen? 

Exploitatiebegroting Wat zijn de opbrengsten en kosten? Maak ik winst? 

Liquiditeitsprognose Wat zijn de inkomsten en uitgaven? Heb ik iedere 

maand voldoende geld op de bank? 

Privébegroting Hoeveel geld heb ik zelf nodig om van te leven? 

Wat is Het Financieel Plan? 

Het Financieel Plan is een Excel-sheet, waarmee je op eenvoudige en 

professionele wijze een Het Financieel Plan kunt bijhouden voor jouw 

onderneming. Het programma genereert automatisch de diverse 

begrotingen, zoals de exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose, 

investeringsbegroting, financieringsplan en privébegroting. 

Voor wie is Het Financieel Plan? 

Het sjabloon is zowel geschikt voor starters als bestaande ondernemingen 

met een beperkt aantal product(groep)en. Standaard 15 

product(groep)en inbegrepen, maar is eenvoudig zelf uit te breiden 

(voeg regels tussen bóven de laatste regel en kopieer een bovenliggende 

regel naar benden). 

Als je enige basiskennis van Excel hebt kun je prima werken met Het 

Financieel Plan. Je hoeft geen formules te maken. Als je een tabel kunt 

invullen, dan kun je eenvoudig en snel jouw begroting maken met dit 

spreadsheet. 

Flexibiliteit 

In Het Financieel Plan kun je zelf een aantal zaken ingeven en beheren, 

zoals: 

1. Jouw bedrijfsgegevens, zoals: bedrijfsnaam, adresgegevens, website 

en email. Deze informatie verschijnt bijvoorbeeld automatisch op de 

rapportages. 

2. Btw-tarieven kunnen veranderen en zijn daarom in een wijzigbare 

tabel gezet. 

3. De template is geschikt voor alle jaren. Let wel op dat je de 

belastingtabellen update met de nieuwe waarden. We brengen 

jaarlijks sowieso een update uit. 

4. Boekjaar, welke boven iedere pagina wordt getoond zodat je snel ziet 

op welk jaar het budget betrekking heeft. 
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Specificaties 

Het aantal product(groep)en dat je kunt begroten is standaard op 15 

ingesteld (eenvoudig uit te breiden, zie hierboven). De begroting houdt 

rekening met verkopen, inkopen en kosten van het laatste kwartaal in 

verband met de doorrekening in de liquiditeitsprognose. Alle 

kostengroepen kun je specificeren in 5-20 regels. Ook dit is eenvoudig uit 

te breiden, zolang je de nieuwe regels maar boven de laatste regel 

invoegt. Hetzelfde geldt voor de specificaties van de investeringen, 

financieringen en bestaande vaste activa. 
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2 Installatie 

Installatie is heel eenvoudig. Het Financieel Plan wordt per download 

aangeboden. Je hoeft Het Financieel Plan alleen maar op te slaan op 

een door je zelf te bepalen locatie op je harde schijf. Na je bestelling krijg 

je een email met jouw downloadgegevens. Sla het product op jouw 

harde schijf op in een map die je snel kunt terugvinden. 

Belangrijk 

Je moet eerst het ZIP-bestand uitpakken voordat je in Het Financieel Plan 

gaat werken. Ga in Windows Verkenner naar de map waar je het ZIP-

bestand hebt opgeslagen. Klik met de rechtermuis op het ZIP-bestand en 

kies Alles uitpakken. Als alles is uitgepakt, open dan pas het Excel-

bestand. 

Doet je dit niet, dan krijg je veelal ‘Alleen lezen’-foutmeldingen. 

Installatievereisten 

Je hebt alleen het programma Excel nodig van Microsoft. Het Financieel 

Plan werkt met iedere versie van Excel. Wij adviseren het gebruik van 

Microsoft Excel 2007 of hoger (Windows) of Excel 2011 (Mac). 

Kennis van macro’s niet nodig 

Het Financieel Plan maakt bewust geen gebruik van macro’s om het 

gebruik van de spreadsheet zo laagdrempelig mogelijk te houden. 

Tip. Geef het bestand een voor jou logische bestandsnaam. 

Bijvoorbeeld: Financieel_Plan_JouwBedrijfsnaam_2016.xlsx 

Beveiligd 

De spreadsheet is zonder wachtwoord beveiligd. Zo kun je niet per 

ongeluk cellen met formules overschrijven. De beveiliging hef je op door in 

Excel te klikken op Controleren, Beveiliging blad opheffen. 

 

Belangrijk om te weten! 
Als je iets wilt verplaatsen in Excel dan is het verstandig om dit niet te doen 

met Knippen en Plakken, maar met Kopiëren en Plakken en de inhoud te 

wissen van de overbodige regels (m.b.v. de Delete-knop). 

Waarom zal je denken? Als je in Excel iets verplaatst, dan worden alle 

formules die naar die cellen verwijzen aangepast. Dit kan dus tot grote 

problemen leiden. Je kunt dan #VERW meldingen krijgen in cellen. 
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3 Gebruik van Het Financieel Plan 

Het gebruik van Het Financieel Plan wordt uitgelegd aan de hand van 

algemene gebruikerstips en de diverse onderdelen. De spreadsheet 

bestaat uit: 

1. Instellingen 

2. Gegevens invoer 

3. Rapportages 

4. Belastingen 

 

De algemene gebruiksinstructies en uitleg over de Instellingen vind je in dit 

hoofdstuk. Het invoeren van gegevens, de rapportage en belastingen 

bespreken we in afzonderlijke hoofdstukken. 

3.1 Algemene gebruiksinstructies 

3.1.1 Menu 

Vanuit het menu ga je naar iedere locatie in het werkblad door 

eenvoudig op de betreffende link te klikken. Je komt terug in dit menu 

door te klikken op MENU dat linksboven ieder blad staat. 

 

3.1.2 Tabbladen 

Ook kun je onderaan het betreffende werkblad selecteren door er op te 

klikken of met CTRL-PAGEUP/DOWN door de werkbladen te bladeren. 
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3.1.3 Invoer alleen mogelijk in witte cellen 

In de spreadsheet kun je alleen gegevens invoeren in de blauwe cellen. 

Om je zo veel mogelijk van dienst te zijn, vind een aantal validatiechecks 

plaats op het moment dat u gegevens invoert. 

Bijvoorbeeld: het btw-tarief moet uit een lijst gekozen worden (uiteraard 

kun je wel zelf de inhoud van de lijst bepalen). 

3.2 Instellingen 

In het tabblad Instellingen voer je een aantal variabelen in die elders in 

Het Financieel Plan worden gebruikt, zoals jouw bedrijfsnaam, maar ook 

het boekjaar, btw-tarieven en werkgeverslasten-percentages. De 

frequentie van de btw-aangifte is van belang voor de afdracht van de 

btw. 
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3.3 Nog enkele tips 

Voordat we beginnen geef ik eerst nog wat tips die je kunnen helpen bij 

het opstellen van je begroting. 

3.3.1 Begroot voorzichtig 

Verwacht niet meteen de hoogste opbrengsten. Als voorzichtige, meer 

reële inschattingen leiden tot voldoende winst, is het veel aannemelijker 

dat je je plannen ook daadwerkelijk realiseert.  

3.3.2 Reken verschillende scenario’s door 

Je eerste businessplan/begroting hoeft niet direct het beste plan te zijn. 

Kijk bijvoorbeeld eens wat het effect is onder aan de streep als je andere 

uitgangspunten kiest. 

3.3.3 Hoe meer onderbouwing hoe beter 

Dit geldt in het bijzonder als je afhankelijk bent van externe financiers. 

Banken zijn eerder bereid tot het verstrekken van leningen als je jouw 

begroting kunt onderbouwen met bijvoorbeeld harde toezeggingen van 

klanten en leveranciers. Heb je al orders binnen? Neem dat dan vooral op 

in de toelichting. 

3.3.4 Begroot exclusief btw 

Begroot alle opbrengsten en kosten exclusief btw. Btw speelt alleen een 

rol bij liquiditeit (de geldstromen). Zorg er wel voor dat je weet welk btw-

tarief van toepassing is op de diverse onderdelen van je begroting, zodat 

je de btw-afdracht beter kunt plannen. 

3.3.5 Ga voor winst 

Ga voor een plan dat (op termijn) winstgevend is, anders heeft 

ondernemen geen zin en kun je beter ergens in loondienst gaan. Heb je 

hoge aanloopkosten? Laat dan met een meerjarenplan zien dat je bedrijf 

op termijn wel winstgevend wordt.  
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4 Gegevens invoer 

4.1 Verkopen in inkopen 

4.1.1 Theorie 

Het derde onderdeel van je financieel plan is de exploitatiebegroting. De 

exploitatiebegroting bevat een schatting van de verwachte omzet, de te 

maken kosten en het uiteindelijke resultaat. Het primaire doel van de 

exploitatiebegroting is om in te schatten of je onderneming winstgevend 

genoeg is. De exploitatiebegroting ziet er hetzelfde uit als de winst- en 

verliesrekening. Voor starters is het aan te bevelen om deze begroting 

voor de eerste drie tot vijf jaar op te stellen. Externe financiers krijgen zo 

een beeld van de verwachte omzet- en winstontwikkeling. In 

onderstaande is een exploitatiebegroting weergegeven. 

Exploitatiebegroting Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3  

Omzet 35.400 52.000 65.000  

Kostprijs van de omzet 12.300 17.500 21.700 - 

Brutowinst 23.100 34.500 43.300  

Personeelskosten 1.400  2.000 2.500  

Afschrijvingen 2.500 3.000 3.500  

Huisvestingskosten 0 0 0  

Autokosten 1.600 2.000 2.400  

Verkoopkosten 1.000 1.500 1.800  

Distributiekosten 500 800 1000  

Algemene kosten 1.500 2.500 3.000 - 

Bedrijfsresultaat 14.600 22.700 29.100  

Financiële baten en lasten -500 -300 -200 + 

Resultaat voor belasting 14.100 22.400 28.900  

Belasting 4.900 7.000 9.000 - 

Nettoresultaat 9.200 15.400 19.900  

 

Stel je exploitatiebegroting op in zeven stappen. Aan het eind van de rit 

weet je hoe winstgevend je onderneming is en wat je netto overhoudt. 

1. Bepaal de omzet 

• Begin met een eerste inschatting van je omzetdoelstelling. 

• Maak vervolgens een opstelling van alle producten en/of diensten die 

je gaat aanbieden aan je klanten (zie de tabel hieronder). Gebruik 

hiervoor ook het businessplan dat je gemaakt hebt. 
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• Schat de verkoopaantallen in en stel de verkoopprijzen vast. Bepaal 

de marge die je wilt behalen op handelsproducten. 

• Ben je consultant? Bereken dan het aantal declarabele uren en je 

uurtarief. Kies je voor de Premium Editie dan krijg je ook 2 sjablonen om 

je uurtarief te berekenen. 

• Maak gebruik van zo veel mogelijk bronnen om je cijfers te vergelijken, 

zoals brancheorganisaties, het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS), cijfers en trends die de Rabobank publiceert of loonwijzer.nl. 

• Beoordeel of de berekende omzet in vergelijking tot branchegenoten 

realistisch is. Bijvoorbeeld: als bijna driekwart van alle kappers zonder 

personeel een omzet minder dan € 25.000 kent, moet je goed 

onderbouwen als je verwacht dat jouw omzet hier ruim boven komt. 

Jouw zaak is wellicht 5 of 6 dagen per week geopend, terwijl 60% een 

openstelling kent van maximaal 4 dagen per week. 

Omzet Aantal Prijs Omzet 

Dienst 1 … … € ….……

…. Dienst 2 … … € ….……

…. Dienst 3 … … € ….……

…. Totaal diensten   € ….…..

….     

Product(categori

e) 1 

… … € ….……

…. Product(categori

e) 2 

… … € ….……

…. Product(categori

e) 3 

… … € ….……

…. Totaal producten   € ….…….

..     

Totaal omzet   € ….…..

….  

2. Bereken de kostprijs van de omzet 

• Bepaal de marge op handelsproducten en bereken de inkoopprijs 

van de producten. Zie ook paragraaf 12.2 van mijn boek “Het grote 

geldboek voor de kleine ondernemer”voor het berekenen van 

marges. Heb je de Premium Edition gekocht dan vind je ook extra 

sjablonen om de marges uit te rekenen. 

• Stel vast voor welk deel van de dienstenomzet je mensen moet inhuren 

en tegen welk tarief. 

 

3. Maak een inschatting van de kosten 

• Breng de overige kosten in kaart 

http://www.hetgrotegeldboek.nl/
http://www.hetgrotegeldboek.nl/
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• Vergeet niet een opleidingsbudget op te nemen. Succesvolle 

ondernemers zijn altijd op zoek naar methoden om zichzelf te 

verbeteren. 

• Bezuinig niet op marketing. Het succes van een onderneming is voor 

een groot deel afhankelijk van marketinginspanningen. Grote 

bedrijven spenderen maar liefst 20% van hun omzet aan marketing. 

Dat is voor een kleine onderneming nauwelijks haalbaar, maar bedenk 

goed wat je wél kunt doen. 

• Neem onder algemene kosten een stelpost voor onvoorziene uitgaven 

op. 

 

4. Bereken de afschrijvingskosten 

• Bepaal hoeveel je gaat investeren. Dat zijn de bestaande vaste activa 

uit paragraaf 4.3 en de investeringen 4.4. 

• Bereken de afschrijvingskosten. Die worden uitgerekend door Het 

Financieel Plan. 

 

5. Bereken de financiële baten en lasten 

• In je financieringsplan heb je vastgesteld hoeveel geld je moet lenen. 

Bereken de rente die je hierover moet betalen en vermeld dit bedrag 

onder financiële lasten. 

• Over eventuele tegoeden op een spaarrekening ontvang je rente. 

Neem deze bedragen op bij financiële baten.  

 

6. Bereken de inkomsten- of vennootschapsbelasting 

• Om te beoordelen of je voldoende geld overhoudt om van te leven 

bereken je de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze 

berekening is inbegrepen in Het Financieel Plan. 

 

7. Beoordeel de uitkomsten 

• Gefeliciteerd! Je hebt nu een eerste inschatting van de omzet, kosten 

en het resultaat. 

• Beoordeel of je plan winstgevend en realistisch is. Zit er voldoende 

uitdaging in? 

• Na het lezen van dit boek ontdek je ongetwijfeld nog zaken waar je 

nog geen rekening mee hebt gehouden. Pas het plan aan totdat je 

tevreden bent. 

• In hoofdstuk 14 en 15 van mijn boek “Het grote geldboek voor de 

kleine ondernemer” leer je het plan te analyseren en bijsturen. 

http://www.hetgrotegeldboek.nl/
http://www.hetgrotegeldboek.nl/
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4.1.2 Praktijk 

1. Verkoopaantallen, omzet en ontvangsten 

In de eerste stap van Het Financieel Plan bepaal je de producten en 

diensten die je gaat verkopen. Per product(groep) bepaal je het 

volgende: 

• De productnaam of dienst of productgroep. 

• Het btw-tarief dat hiervoor geldt 

• De gemiddelde betaaltermijn in dagen van klanten die dit product 

kopen (bijvoorbeeld 30 dagen). Hiermee wordt vervolgens rekening 

gehouden in de liquiditeitsprognose. Ontvangsten (inclusief btw) 

worden dan een maand later zichtbaar. 

• De prijs van het product of de dienst exclusief btw. 

• De verwachte aantallen die verkocht worden in de betreffende 

maanden. Voer ook de verkochte aantallen van het laatste kwartaal 

in, want de ontvangsten (betalingen van je klanten) verschijnen dus 

later op de liquiditeitsprognose. 

 

Bijvoorbeeld: de uren en kilometers die de onderneming in 

onderstaand voorbeeld factureert in december ontvangt hij pas in 

januari. 

 

Het Financieel Plan rekent vervolgens de omzet exclusief btw door op 

basis van jouw invoer. Onder de tabel zie je snel de omzet per btw-tarief 

en de af te dragen btw (deze getallen worden later gebruikt in de 

liquiditeitsprognose). Je wilt namelijk exact weten hoeveel btw je moet 

afdragen aan de Belastingdienst. De omzet verschijnt in de 

Exploitatiebegroting (Winst- en verliesrekening). 
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Tot slot rekent Het Financieel Plan de verwachte ontvangsten inclusief btw 

per periode. Je ziet ook de btw-afdracht verschijnen in januari. Dit is de 

btw van de omzet van het laatste kwartaal van vorig jaar die je in januari 

moet betalen aan de Belastingdienst. 
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2. Inkoopaantallen, inkopen, uitgaven en kostprijs verkopen 

Vervolgens ga je de inkopen invoeren in de tabel daaronder. Als je 

handelsproducten hebt moet je die namelijk eerst inkopen, voordat je ze 

kunt verkopen. Ook hier geef je het volgende in: 

• Het btw-tarief dat hiervoor geldt 

• De gemiddelde betaaltermijn in dagen aan jouw leveranciers 

(bijvoorbeeld: 30 dagen). Hiermee wordt vervolgens rekening 

gehouden in de liquiditeitsprognose. Uitgaven (inclusief btw) worden 

dan een maand later zichtbaar. 

• Let op! De prijs van het product of de dienst exclusief btw. De 

inkoopprijs voor niet-handelsproducten zoals uren en kilometers moet 

€0 zijn. 

• De verwachte aantallen die ingekocht worden in de betreffende 

maanden. Voer ook de ingekochte aantallen van het laatste kwartaal 

in, want de uitgaven (betalingen aan je leveranciers) verschijnen dus 

later op de liquiditeitsprognose.  

 

Bijvoorbeeld: product F die de onderneming in onderstaand 

voorbeeld inkoopt in december betaalt hij pas in januari. 

 

 

Het Financieel Plan rekent vervolgens de inkopen exclusief btw door op 

basis van jouw invoer. Onder de tabel zie je snel de inkopen per btw-tarief 

en de te vorderen btw (deze getallen worden later gebruikt in de 

liquiditeitsprognose). Je wilt namelijk exact weten hoeveel btw je kunt 

terugvorderen van de Belastingdienst. 
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Tot slot rekent Het Financieel Plan de verwachte uitgaven inclusief btw per 

periode. De uitgaven verschijn in de Liquiditeitsprognose. Je ziet ook de 

voorbelasting verschijnen in januari. Dit is de btw van de inkopen van het 

laatste kwartaal van vorig jaar die je in januari kunt terugvorderen van de 

Belastingdienst. 
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In de laatste stap bepaal je vervolgens per product(groep) de marge, 

zodat de kostprijs van de verkopen uitgerekend kan worden. De kostprijs 

verkopen verschijnt in de Exploitatiebegroting (Winst- en verliesrekening). 

Let op! Niet-handelsproducten kennen uiteraard een marge van 100%. 

Jouw eigen uren kun je immers niet inkopen. 

Bijvoorbeeld: als je een marge van 40% invult dan is de kostprijs gelijk aan 

100% - 40% = 60% van de omzet. 

 

Samenvatting 

• Omzet en kostprijs verkopen komen in de Exploitatiebegroting (jouw 

winst- en verliesrekening). 

• Inkomsten en uitgaven (dus beiden inclusief btw) en de btw-bedragen 

zie je terug in de Liquiditeitsprognose (dit zijn de feitelijke kasstromen) 

4.2 Kosten 

OK, je bent nu lekker op dreef. Het volgende deel bestaat uit het invoeren 

van de verwachte kosten die je gaat maken. En dat gaat op dezelfde 

manier. Je voert vervolgens per kostengroep in: 

• De kostensoort: bijvoorbeeld Inhuur derden of administratiekosten 

• Het btw-tarief dat hiervoor geldt 

• De gemiddelde betaaltermijn in dagen aan jouw leveranciers 

(bijvoorbeeld 30 dagen). Hiermee wordt vervolgens rekening 

gehouden in de liquiditeitsprognose. Uitgaven (inclusief btw) worden 

dan een maand later zichtbaar. 

• De verwachte kosten exclusief btw per maand. 
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Personeelskosten 

Als je personeel hebt maak je een schatting van het aantal FTE dat in 

dienst is per maand en bepaal je het gemiddelde bruto loon. Bij 

Instellingen geef je de percentages voor vakantietoeslag, pensioen en 

sociale lasten in (werkgeversdeel). Onder overige personeelskosten kun je 

bijvoorbeeld hun reis- en verblijfkosten kwijt of een opleidingsbudget. 

 

Afschrijvingen 

Afschrijvingen van bestaande bedrijfsmiddelen worden in een apart blad 

berekend. De totalen verschijnen in de kostenbegroting. 
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Ook bij de kostensheet worden de verwachte kasstromen (uitgaven) en 

de voorbelasting per maand berekend ten behoeve van de 

liquiditeitsprognose. 
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4.3 Bestaande vaste activa 

De afschrijvingen die in de Exploitatiebegroting worden opgenomen 

komen voort uit twee bronnen: 

1. Bestaande vaste activa 

2. Nieuwe investeringen 

In deze paragraaf lees je hoe je de afschrijvingen van bestaande vaste 

activa (duurzame productiemiddelen) uitrekent. 

We onderscheiden vijf soorten vaste activa: goodwill, terreinen en 

gebouwen, inventaris en inrichting, machines en installaties en 

vervoersmiddelen. 
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De in het verleden gedane investeringen ken je toe aan een van deze 

categorieën. 

Leg bij investering het volgende vast: 

• De aanschafdatum 

• Omschrijving van de uitgave 

• Aanschafprijs exclusief btw 

• De restwaarde aan het einde van de economische levensduur 

• De afschrijvingstermijn in jaren: meestal 5 jaar m.u.v. terreinen en 

gebouwen (30 jaar) 

• De boekwaarde aan het einde van het vorige jaar 

Heb je de Premium Edition aangekocht dan krijg je een extra sjabloon om 

jouw investeringen en afschrijvingen in bij te houden. 

Tip! Lees ook even paragraaf 4.4.1 door voor meer informatie over 

investeringen. 

Het Financieel Plan berekent vervolgens de afschrijvingen per maand uit 

op basis van de aanschafdatum, boekwaarde aan het begin van het 

jaar en de afschrijvingstermijn. 

Als een productiemiddel volledig is afgeschreven dan verschijnt er een 

sterretje (*) achter. De afschrijvingen lopen dan ook niet meer door en de 

eindwaarde is dan gelijk aan de restwaarde. 

Let op! Ook bedrijfsmiddelen die je privé inbrengt neem je op in deze 

tabel. Dit zijn namelijk geen investeringen die leiden tot een uitgaande 

kasstroom (liquiditeitsprognose), maar wel tot afschrijvingen 

(exploitatiebegroting). 



HANDLEIDING HET FINANCIEEL PLAN 2.0 

 

 

 

 

He t  F i nanci e e l  P l an  2 .0  |  E s se t  F i nanci a l  Se rv i ce s  |  www .boe khoude ni ne xce l .n l  

25 

 

 

 

 

4.4 Investeringen 

4.4.1 Theorie 

Een financieel plan begint eigenlijk met het bepalen van hoeveel geld je 

nodig hebt om je plannen uit te voeren (de investeringsbegroting). Dit 

geldt voor zowel starters als voor meer ervaren ondernemers. Denk hierbij 

aan investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals een computer, een auto, 

maar ook aan uitgaven voor het maken van je website, software, 

boekhouder en visitekaartjes. Verkoop je producten dan heb je 

waarschijnlijk ook een beginvoorraad nodig. Stop je met je baan om te 

gaan ondernemen, dan moet je misschien enkele maanden overbruggen 

voor je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien met inkomsten uit je 

bedrijf. 

Boekhoudkundige investeringen zijn uitgaven boven € 450 voor 

bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan. Deze uitgaven 

noemen we de vaste activa en vormen het eerste deel van de 

investeringsbegroting. In het kader van de investeringsbegroting praten 

we echter over investeringen in bredere zin. We nemen dan ook 

investeringen mee die korter dan een jaar meegaan (vlottende activa), 
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een minimumbedrag aan beschikbaar geld in de kas of op de bank 

(liquide middelen) en eenmalige openings- en aanloopkosten mee. De 

eerste drie soorten investeringen vormen samen de linkerzijde van de 

balans: de bezittingen van je bedrijf. 

Al deze uitgaven zetten we in de investeringsbegroting, die er 

bijvoorbeeld uitziet als weergegeven in tabel hieronder. 

 

Investeringsbegroting   

Vaste activa   

Goodwill -  

Terreinen en gebouwen -  

Machines en installaties 3.000  

Auto’s 10.000  

Inventaris 2.000 + 

 15.000  

Vlottende activa   

Voorraden -  

Debiteuren 5.000  

Voorfinanciering btw 1.000  

Waarborgsommen 3 maanden x € 600 = 1.800  

Overige vlottende activa - + 

 7.800  

Liquide middelen   

Kas -  

Bank 2.000  

Overige liquide middelen - + 

 2.000  

Aanloopkosten   

Openings- en aanloopkosten 3.200  

Levensonderhoud 3 maanden x € 1.600 = 4.800  

Onvoorziene kosten 2.200 + 

 10.200  

   
Totaal investeringen 35.000  

 

Vaste activa 

Denk goed na welke grote uitgaven je moet doen voor bijvoorbeeld 

machines, auto’s, computers en inventaris. Onderbouw je 

investeringsbegroting in de toelichting met offertes van leveranciers. 
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Vlottende activa 

Voorraad 

Verkoop je producten dan is het waarschijnlijk dat je een minimale 

voorraad moet opbouwen om aan de vraag van je klanten te kunnen 

voldoen. Maak een gezonde afweging tussen de snelheid van levering en 

de risico’s van het houden van voorraad (voorraadkosten, diefstal, 

incourant raken van voorraad enzovoort). We praten hier dus over 

handelsvoorraden en niet over bijvoorbeeld kantoorartikelen. 

Kantoorartikelen is een typisch voorbeeld van aanloopkosten. Tips over 

het managen van voorraden lees je in paragraaf 13.1 van mijn boek ‘Het 

grote geldboek voor de kleine ondernemer’. 

Debiteuren en voorfinanciering btw 

Als je producten en/of diensten op rekening verkoopt, krijg je te maken 

met debiteuren (klanten die nog niet betaald hebben). De tijd die zit 

tussen het verzenden van de factuur en de ontvangst van de betaling 

moet je zien te overbruggen. De openstaande vorderingen (debiteuren) 

ben je dan aan het voorfinancieren. Hetzelfde geldt voor de btw. De 

investeringsbegroting is exclusief btw. Je betaalt echter de facturen van 

leveranciers inclusief btw. Als je btw-plichtig bent, mag je de btw die je 

betaalt over je inkoopfacturen terugvorderen van de Belastingdienst. Bij 

een kwartaalaangifte moet je dus gemiddeld drie maanden wachten, 

voordat je het geld kunt terugvorderen. Ook dit bedrag moet je 

voorfinancieren en neem je dus op in de investeringsbegroting. 

Waarborgsommen 

Huur je een bedrijfs- of kantoorpand, dan kan de eigenaar een 

zekerstelling vragen om het risico van schade of wanbetaling te 

voorkomen. Je betaalt dan bijvoorbeeld drie maanden huur als borgsom. 

Dit bedrag krijg je weer terug als je de huur opzegt, maar ondertussen ben 

je het wel kwijt. Daarom zetten we ook dit bedrag op de 

investeringsbegroting. 

Liquide middelen 

Bij aanvang van je onderneming heb je een initiële som geld op de bank 

nodig om de eerste investeringen en aanloopkosten te kunnen betalen. 

Uit de liquiditeitsprognose blijkt hoeveel geld je de eerste maanden nodig 

hebt. Je kunt er ook voor kiezen om een minimumbedrag op de bank te 

laten staan, zodat je de dagelijkse rekeningen kunt betalen. Als je een 

winkel hebt, heb je ook een minimale hoeveelheid wisselgeld nodig om 

de dagelijkse cashtransacties te kunnen afhandelen. 

Aanloopkosten 

Openings- en aanloopkosten 

Aanloopkosten bestaan uit kosten die je maakt bij de start van je 

onderneming. Daar zitten ook de kosten bij die je maakt voor de officiële 

oprichting van je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingskosten 

http://www.hetgrotegeldboek.nl/
http://www.hetgrotegeldboek.nl/
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van je website, visitekaartjes, notariskosten voor de oprichting van een bv, 

boekhouder of advieskosten. En natuurlijk wil je de opening van je bedrijf 

vieren met vrienden, familie en zakelijke relaties. 

Levensonderhoud 

Heb je het leven als werknemer vaarwelgezegd, dan genereer je de 

eerste maanden waarschijnlijk nog niet voldoende omzet om in je 

levensonderhoud te voorzien. Begroot daarom een aantal maanden 

levensonderhoud (zie ook de privébegroting bij paragraaf 5.5). Je komt 

hiermee ook geloofwaardiger over bij externe financiers. 

Onvoorziene kosten 

Herinner je mijn eerste begrotingstip nog? Begroot voorzichtig. Neem 

daarom een post op voor onvoorziene uitgaven. Dan geef je jezelf in 

ieder geval wat extra speling. Zijn er in de loop van het jaar geen 

onvoorziene kosten, dan valt het resultaat alleen maar mee. 

4.4.2 Praktijk 

Zoals je in de vorige paragraaf hebt gelezen zijn investeringen in de zin 

van een begroting een breder begrip. 

Allereerst gaan we nieuwe investeringen in duurzame productiemiddelen 

vastleggen. 

We onderscheiden vijf soorten vaste activa: goodwill, terreinen en 

gebouwen, inventaris en inrichting, machines en installaties en 

vervoersmiddelen. 

De nieuwe investeringen ken je toe aan een van deze categorieën. 

Leg bij investering het volgende vast: 

• Omschrijving van de uitgave 

• Aanschafprijs exclusief btw in de betreffende maand 

• Het btw-tarief 

• De restwaarde aan het einde van de economische levensduur 

• De afschrijvingstermijn in maanden: meestal 60 maanden m.u.v. 

terreinen en gebouwen (360 maanden) 

Heb je de Premium Edition aangekocht dan krijg je een extra sjabloon om 

jouw investeringen en afschrijvingen in bij te houden. 
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Belangrijk! Vergeet niet de investeringen uit het laatste kwartaal van vorig 

jaar op te nemen bij Vaste activa voor het berekenen van de 

afschrijvingen. De aanschaf van de Crushing machine in december leidt 

in deze sheet niet tot afschrijvingen, maar wel tot een uitgaande 

kasstroom in februari omdat er pas 60 dagen later betaald wordt. 

Vlottende activa en liquide middelen 

Om een beeld te krijgen van de overige initiële investeringen die je moet 

doen vul de volgende onderdelen in. Uitleg hierover vind je in de vorige 

paragraaf. 
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Deze ‘investeringen’ leiden niet tot een kasstroom, maar je hebt de 

gegevens nodig om een goed beeld te krijgen hoeveel geld je nodig 

hebt om je bedrijf te starten of runnen. Zie ook paragraaf 5.2 voor meer 

uitleg hierover. 
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4.5 Financiering 

4.5.1 Theorie 

Je weet nu wat nodig is om je bedrijf te starten of te runnen. De volgende 

vraag is: hoe ga je je bedrijf financieren? Dat wordt duidelijk als je een 

financieringsplan opstelt. Twee elementen van het financieringsplan 

vertegenwoordigen de rechterzijde van de balans: het eigen vermogen 

en de schulden van je bedrijf (vreemd vermogen). Subsidies vormen de 

derde soort financiering. Een financieringsplan ziet er bijvoorbeeld zo uit: 
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Financieringsplan   

Eigen vermogen   

Spaargeld en beleggingen 15.000  

Inbreng bedrijfsmiddelen 2.000  

Overwaarde woning (verhoging privéhypotheek) -  

Achtergestelde leningen 3.000  

Overig eigen vermogen, bijvoorbeeld uit een erfenis - + 

 20.000  

Vreemd vermogen   

Hypotheek bedrijfspand -  

Langlopende leningen 10.000  

Kortlopende leningen -  

Rekening-courantkrediet (rood staan) 2.500  

Bbz-krediet* -  

Leverancierskrediet (crediteuren) 1.000  

Belastingen - + 

 13.500  

   
Subsidies 1.500  

   
Totaal beschikbaar vermogen 35.000  

* Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de meeste ondernemers bestaat voornamelijk 

uit spaargeld dat ze zelf inbrengen. Naast geld kun je ook privégoederen 

inbrengen, zoals een auto, computer of meubilair voor de inrichting van je 

kantoor (inbreng bedrijfsmiddelen). Je kunt ook overwegen om de 

hypotheek van je woning te verhogen als je huis veel overwaarde heeft. 

De afsluit- en rentekosten van de tweede hypotheek zijn privékosten en 

deze kun je dus niet als kosten opnemen in je onderneming. 

Achtergestelde leningen worden als laatste terugbetaald bij een 

eventueel faillissement. Daarom worden ze tot het eigen vermogen 

gerekend (ook wel het garantievermogen genoemd). Ze worden 

bijvoorbeeld verstrekt door familie of vrienden. Als het niet goed gaat met 

je onderneming zijn zij over het algemeen hun geld kwijt. 

Vreemd vermogen 

Als je eigen geld niet toereikend is om je zaak te runnen, moet je op zoek 

naar externe financiering. Vreemd vermogen bestaat onder andere uit 

verstrekte leningen van banken of een hypotheek op een bedrijfspand. 

Maak onderscheid tussen leningen die binnen een jaar terugbetaald 

moeten worden en leningen met een langere looptijd (langer dan een 

jaar). Een bank verstrekt over het algemeen maximaal 70% hypotheek op 
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een bedrijfspand. Dit bedrag moet je bovendien sneller terugbetalen dan 

dat het geval is bij een particuliere woning, namelijk binnen 10 jaar. 

Daarnaast kijkt de bank hoeveel geld je zelf inbrengt in de onderneming. 

In paragraaf 13.4 van mijn boek “Het grote geldboek voor de kleine 

ondernemer” staat beschreven waar een bank naar kijkt als je een 

kredietaanvraag indient. Zelfstandige ondernemers kunnen in (tijdelijke) 

financiële problemen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz). De gemeente biedt dan financiële ondersteuning, 

bijvoorbeeld via een renteloze lening, een starterskrediet of met een 

aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau.  

Aankopen die je op krediet doet vormen het leverancierskrediet. Je 

betaalt deze na een aantal dagen. Gedurende die tijd financieren die 

leveranciers een stukje van je onderneming. Ondernemers die al wat 

langer actief zijn kunnen belastingschulden hebben, bijvoorbeeld in de 

vorm van de nog af te dragen btw of dividendbelasting. De 

Belastingdienst financiert dan ook een deel. Dit is uiteraard slechts tijdelijk, 

dus reken jezelf niet rijk. 

Subsidies 

Subsidies vormen de derde financieringsbron voor je plannen. Via diverse 

overheidsinstanties kun je subsidies aanvragen. Een subsidie is een tijdelijke 

of permanente uitkering van de overheid voor activiteiten die van 

algemeen belang zijn en die de overheid zelf niet wil of kan uitvoeren 

maar wel graag wil stimuleren. Subsidies kunnen verstrekt worden als 

achtergestelde lening, garantie of investeringspremie. Er zijn diverse 

subsidies voor starters en innovatieve bedrijven. Raadpleeg de 

subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer 

informatie (RVO.nl). 

4.5.2 Praktijk 

Dit gedeelte is vrij makkelijk. Je hoeft alleen maar te bepalen hoe je aan 

geld komt en wanneer. We onderscheiden 12 geld-/financieringsbronnen. 

Let op! De inbreng van eigen bedrijfsmiddelen en het leverancierskrediet 

leiden niet rechtstreeks tot inkomende kasstromen, maar het zijn wel 

bronnen hoe jij jouw onderneming gaat financieren. Zie ook de vorige 

paragraaf. 

Aflossingen vul je in als een negatief bedrag (zie de aflossing van de 

Achtergestelde lening in december). 

http://www.hetgrotegeldboek.nl/
http://www.hetgrotegeldboek.nl/
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4.6 Privé 

Stel een privébegroting op om te bepalen hoeveel inkomen je uit de 

onderneming nodig hebt. Je zet hiervoor alle privé-inkomsten en uitgaven 

op een rij. Dan weet je hoeveel geld je nodig hebt om van te leven. De 

privébegroting kan ook het startpunt van je begroting zijn. Als je namelijk 

weet welk inkomen je minimaal nodig hebt, kun je ook het daarbij 

behorende resultaat uit onderneming berekenen. Hoe je dat doet lees je 

in paragraaf 5.6 van mijn boek “Het grote geldboek voor de kleine 

ondernemer”. 

Begin met het opsommen van je inkomsten. De inkomsten zijn 

bijvoorbeeld inkomen uit loondienst of uitkeringen, maar ook de 

inkomsten van je partner, huursubsidie, kinderbijslag, zorgtoeslag en 

alimentatie. De uitgaven verdeel je bij voorkeur in vaste en variabele 

lasten. Vaste lasten zijn van maand tot maand hetzelfde en kun je slechts 

beperkt beïnvloeden. Vaste lasten zijn onder andere hypotheek- of 

http://www.hetgrotegeldboek.nl/
http://www.hetgrotegeldboek.nl/
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huurlasten, gas, water en elektra, verzekeringen en de aflossing van en te 

betalen rente op een persoonlijke lening. Op variabele kosten 

daarentegen, heb je meer invloed. Hieronder vallen: autokosten, 

voeding, kleding, hobby’s, vakantie en uitgaan, telefoon, kabel en 

internet. Als je maandelijks een bedrag wilt sparen vermeld je dat ook op 

de privébegroting. Omdat je als particulier geen btw kunt verrekenen 

begroot je alle privé-uitgaven inclusief btw. 

Het benodigd inkomen uit onderneming per maand wordt als uitgave in 

de liquiditeitsprognose opgenomen. 

Tip! Doorloop de dagafschriften van je betaalrekening van het afgelopen 

jaar om een goed beeld te krijgen van je uitgavenpatroon. 
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5 Rapportages 

Nu je alles hebt ingevuld worden alle rapportages automatisch voor je 

opgesteld, zodat je exact weet waar je aan toe bent. Haal je genoeg 

winst? Heb je ieder maand genoeg geld om je rekening te betalen? 

5.1 Exploitatiebegroting 

De exploitatiebegroting laat zien hoeveel winst je verwacht te behalen? 

Dit is in feite jouw begrote winst- en verliesrekening voor het volgende 

jaar. 
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5.2 Investeringsbegroting 

De investeringsbegroting is ook direct klaar. Je weet nu hoeveel geld je 

nodig hebt om jouw bedrijf te starten en/of te runnen en om van te leven. 

Een aantal geldbronnen komen via de exploitatiebegroting terecht in de 

liquiditeitsprognose. 
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5.3 Liquiditeitsprognose 

Dit is mogelijk het belangrijkste document. Het toont of je maandelijks 

genoeg geld overhoudt om jouw rekeningen te betalen. Zonder cash is 

dat niet mogelijk. Je kunt moeilijk jouw personeel een beetje winst geven. 

Er is nog ruimte om eventuele overige inkomsten en uitgaven op te 

nemen, alsmede de dividenduitkeringen als je een bv hebt. 
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5.4 Financieringsplan 

Het financieringsplan laat zien waar je het geld vandaan haalt om jouw 

plannen gestalte te geven. 

 

5.5 Privé begroting 

De invulsheet voor de privé begroting is tegelijk de rapportage. Hier valt 

niet zo veel meer aan toe te voegen. Zorg ervoor dat je niks vergeet. 
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5.6 Balans 

Het laatste overzicht is belangrijk. De geprognotiseerde balans voor je 

onderneming vertelt een heel ander verhaal namelijk. De balans laat zien 

welke bezittingen je onderneming heeft (vaste activa, liquide middelen, 

voorraden etc.) en hoe die zijn gefinancierd (met eigen geld of geleend 

geld). 

Je ziet vrijwel meteen hoe de vorderingen op je klanten zich ontwikkelen. 

Maar ook wat je schuld aan de Belastingdienst is. 

Beginbalans 

Je hebt ook de mogelijkheid om je beginbalans in te voeren als je al een 

bestaande onderneming hebt. 

 

De balans is altijd in evenwicht en is het resultaat van de winst- en 

verliesrekening en de kasstromen (liquiditeitsprognose). Hierdoor is ons 

systeem waterdicht. 

Ale je bij de verkopen, inkopen en vaste activa gegevens van vorig jaar 

hebt ingevuld, dan rekent het sjabloon automatisch uit wat de waarden 

zijn volgens de door jou ingevoerde gegevens. Uiteraard hoef je deze 

gegevens niet over te nemen. Het is slechts een controlemiddel. 
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6 Belastingen 

6.1 Btw-overzicht 

Veel ondernemers hebben problemen bij het begroten van de btw. Btw 

komt niet terecht in de winst- en verliesrekening (exploitatiebegroting), 

maar is wel degelijk onderdeel van de geldstromen van een 

onderneming. 

We hebben deze btw-stromen inzichtelijk gemaakt in onderstaande 

rapportage. Je ziet welke btw je wanneer moet afdragen aan en/of kunt 

terugvorderen van de Belastingdienst. 

 

Let op! In bovenstaand voorbeeld zie je dat de balans € 5.705 bedraagt. 

Dit zijn de mutaties van het lopende jaar (2018) en bevat niet het saldo 

van de beginbalans (€ 466). Samen is dit € 6.171 volgens de balans. 
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6.2 Inkomstenbelasting 

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid belasting die je moet betalen 

hebben we deze rapportage opgenomen. Je betaalt belasting over de 

winst. Heb je een eenmanszaak of vof dan betaal je inkomstenbelasting. 

Heb je een bv dan betaal je vennootschapsbelasting (zie volgende 

paragraaf). 

Bij een eenmanszaak of vof betaal je naast inkomstenbelasting ook de 

inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Die wordt ook voor je 

uitgerekend. 

Je ziet ook direct hoeveel je geld netto overhoudt. 

De verschuldigde inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet 

wordt alvast in maandelijkse termijnen in de liquiditeitsbegroting 

opgenomen. 
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6.3 Vennootschapsbelasting 

Een bv betaalt vennootschapsbelasting welke in maandelijkse termijnen 

terugkomt in de liquiditeitsbegroting onder belastingen. 
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7 Disclaimer 

Het Financieel Plan voor Microsoft Excel 2007 (Windows) of Excel 2011 

(Mac) is een initiatief van Esset Financial Services. Esset Financial Services 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het 

gebruik van dit product. Het gebruik van Het Financieel Plan is op eigen 

risico. 

DISCLAIMER 

Esset Financial Services heeft Het Financieel Plan met alle daarin 

verwerkte formules met zorg gemaakt en getest. We geven echter geen 

enkele garantie op Het Financieel Plan, noch impliciete garanties met 

betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of 

eigendom, noch garanties dat de software inbreuk makend is. 

AUTEURSRECHT 

Copyright 2018 Esset Financial Services, Apeldoorn, Nederland. Alle 

rechten voorbehouden. 

HANDELSMERKEN 

Microsoft, Windows, Excel, Office, en/of andere Microsoft-producten zijn 

handelsmerken van Microsoft (http://www.microsoft.com). 
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8 Aantekeningen 

 


