
Wilt u meer informatie over de financiële planning? 

Hier vindt u al het begin van een mogelijk antwoord.
 
De onderneming moet bij de oprichting over vol-
doende kapitaal beschikken om gedurende twee 
jaar haar activiteiten op een normale manier te kun-
nen uitoefenen.
Mocht de onderneming tijdens de eerste drie jaar 
na de oprichting failliet verklaard worden, kan de 
handelsrechtbank eisen om een financiële planning 
voor te leggen.

Als de rechter van oordeel is dat de onderneming bij 
de oprichting duidelijk over onvoldoende kapitaal 
beschikte, kunnen de oprichters verantwoordelijk 
houden worden voor het faillissement en dus voor 
de schulden van de onderneming.

Dit is een verantwoordelijkheid van de oprichters 
die het financiële plan ondertekenden en niet van 
de zaakvoerders of bestuurders.

De wet verplicht de stichters van een naamloze 
vennootschap, een bvba of een coöperatieve ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid om een 
financieel plan voor te leggen aan de notaris die de 
oprichtingsacte opstelt. In dit plan moet de hoogte 
van het maatschappelijk kapitaal verantwoord wor-
den.

Behalve voor een starter-bvba legt de wet jammer 
genoet niet vast wat er in het financieel plan moet 
staan. 

Dat bestaat uit een schatting van de inkomsten en 
uitgaven van de onderneming op basis van het kapi-
taal dat ter beschikking gesteld wordt en de activi-
teiten die de onderneming gaat uitoefenen. 

Let op: een geldig financieel plan omhelst meer dan 

een eenvoudig document met enkele cijfers.

Vaak is het moeilijk om de toekomstige inkomsten 
en uitgaven in te schatten. Daarom is het raadzaam 
om de hulp van een gekwalificeerde persoon zoals 
een boekhouder of een belastingsconsulent in te 
roepen. 

De financiële planning is geen openbaar document. 
Het moet ondertekend worden door de oprichters 
en voor het verlijden van de akte aan de notaris 
overhandigd worden die het vervolgens bijhoudt. 
De notaris heeft niet het recht om dit aan iemand 
anders te overhandigen, behalve aan de procureur 
des Konings of de rechter bij faillissement van de 
onderneming.
 
De financiële planning bestaat normaal gezien uit 
drie delen: een geprojecteerde balans, een gepro-
jecteerde resultatenrekening en een geprojectee-
rde vermogensstromentabel.
 
1. GEPROJECTEERDE BALANS
 
Er moeten drie balansen opgesteld worden: de ope-
ningsbalans, de balans na twaalf maanden activi-
teiten en de balans na 24 maanden.

De oprichers zijn goed geplaatst om in te schatten 
wat ze gaan doen met de geplande winsten. Vaak 
bestaat de balans bij opstart enkel uit een bankre-
kening met activa en bankschulden.

Het opstellen van een balans confronteert de 
oprichter met een aantal financieringsnoden. Zo 
zal hij vaststellen dat een investering niet alleen be-
trekking heeft op de geïmmobiliseerde activa, zoals 
de fysieke immobilisaties, maar ook voor de stock, 
de lopende bestellingen, de commerciële vorderin-
gen...
 



Het feit dat er drie balansen gevraagd worden, is 
uiteraard omdat er een overzicht nodig is van de fi-
nancieringsstromen voor deze twee jaren.

2. GEPROJECTEERDE RESULTATEN
 
In het financieel plan moeten twee resulatenreke-
ningen opgenomen worden voor telkens een pe-
riode van één jaar. Daarin moeten de opbrengten 
en uitbatingskosten staan, samen met de financiële 
resultaten en het resultaat na belastingen.
 
3. GEPROJECTEERDE VERMOGENSSTRO-
MENTABEL
 
Aangezien het financieel plan als doel heeft om het 
maatschappelijk kapitaal te verantwoorden en aan-
gezien het financieel plan als bewijsmateriaal kan 
dienen bij een faillissement tijdens de eerste drie 
jaren na de oprichting, is het uiterst belangrijk om 
na te gaan of de middelen die de oprichters ter bes-
chikking stellen wel volstaan om de werking tijdens 
de eerste twee activiteitenjaren te garanderen.

Het achterliggende idee is dat de onderneming haar 
stabiele inkomsten gebruikt voor de financiering 
van:
 
•        in de eerste plaats de investeringen (immobi-
lisering) ;
•        in de tweede plaats de dagelijkse activiteiten.
 
Als de stabiele inkomsten daarvoor volstaan, bes-
chikt de onderneming over een overschot dat we 
terugvinden bij de beschikbaarheden (kasgeld). Als 
dat niet het geval is, moeten er kredieten aanges-
proken worden.

Het volstaat om de mutaties te verrekenen in de 
openingsbalans en vervolgens in de balansen na 12 
en 24 maanden. Daarvoor moet een tabel met de 
middelen en aanwending opgesteld worden.
 
Een inkomst betekent dat de onderneming bijko-
mende middelen verwerft. 
 
Dat is bijvoorbeeld het geval als de passiva stijgen 
door een kapitaalverhoging of een bijkomend kre-
diet. Maar dat is ook het geval als er activa verdwi-
jnen.
 
Een aanwending betekent dat er middelen gebruikt 
worden. Enkele voorbeelden: investeringen, terug-
betaling van kredieten, de toekenning van een kre-
diet aan een klant en het aanhouden van voorraden.
De tabel met de middelen en aanwendingen geeft 
een functionele weergave van de balans en is ge-
baseerd op drie elementen: 
•       de werkingsmiddelen,
•       de noden op het vlak van de werkingsmiddelen 
en
•       het kasgeld.
 
Als het kasgeld langdurig negatief is, kan dat de on-
derneming verzwakken en leiden tot een risico op 
insolvabiliteit.

Als het kasgeld langdurig positief is, duidt dat op 
een verlangen naar veiligheid dat zich vertaalt in 
een financiering van de werkingsmiddelen op basis 
van stabiele inkomsten. 
 
Het weze duidelijk: vanaf het begin moet er grondig 
nagedacht worden over het financieel plan van uw 
onderneming.


