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Het financieel plan wordt aangeboden door microStart en past in het kader van 
ons online opleidingstraject: “Het opstellen van een ondernemersplan”. De 
volledige opleiding kan je terugvinden op www.microstart.be/nl/e-learning . Wij 
raden aan om de stappen 1- 8 te vervolledigen alvorens je financieel plan op te 
stellen. Dit gaat je helpen om een betere inschatting te maken van je kosten en 
inkomsten en een meer realistisch financieel plan te bekomen.  
 
Je kan steeds bij microStart terecht voor gratis advies en de financiering van je 
zaak. Meer informatie vind je terug op: www.microstart.be  

Algemene informatie 
 

1 Je kan enkel de oranje velden invullen  
Er zijn 2 soorten oranje velden: 
- De meeste velden zijn volledig vrije velden. Je kan schrijven 
wat je wil  
- Enkele velden zijn voorzien van een keuzelijst.  
Bij het aanklikken van de velden met een keuzelijst verschijnt 

rechts van het veld het symbool  .  
Klik op het symbool en je krijgt een keuzelijst te zien. Maak in deze lijst je keuze.   
 
2. Het Excel document heeft verschillende sheets. Deze kan je overlopen door 
vanonder in het document op de tabs te klikken. Vergeet niet om alle bladen 
helemaal te overlopen. 
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1 Sheet Verkoopseenheid 
	
Type van bedrijf 

Dit is een keuzelijst . Kies uit de lijst jouw type bedrijf. 

 
Verkoopprijzen 
In dit blok moet je al je producten inbrengen met hun 
verkoopprijs met BTW en het BTW tarief dat van toepassing is.  
 
Opmerking: Zoek de BTW tarieven op in de tab “checklist 
uitgaven en BTW”, op internet of bij een boekhouder. 

 
Om het overzicht te bewaren en je niet in details te verliezen beperken we ons tot 
maximaal 12 producten. Deze producten moeten minstens 80% van je omzet 
bepalen. 
Om het aantal te beperken kan je gelijkaardige producten groeperen. 
(Voorbeeld: “Menu 1” kan de naam zijn voor al je “goedkope menu’s” die je aan 
een gelijkaardige prijs verkoopt bijvoorbeeld: “kebab + drankje” of “pita + drankje” 
of “durum + drankje” = 5 euro) 
 

Kostprijzen 
In dit blok breng je de kostprijs met BTW in van je producten 
met het bijhorende BTW tarief.  
 
Met de kostprijs wordt verstaan: alle kosten die rechtstreeks 
samenhangen met de verkoop van het product. Dwz. de 
aankoop van je product of van de grondstoffen om het 

product te maken, de leveringskosten, eventuele accijnzen, de verpakking, enz. 
Met “rechtstreeks samenhangen” bedoelen we: “als je niets verkoopt, heb je deze 
kosten niet).  

 
Verkoopseenheid 
De verkoopseenheid is de tijdseenheid die we gebruiken om 
de omzet van het bedrijf te becijferen. 

Dit kan ofwel 1 dag zijn, 1 week of 1 maand.  
 

In het tweede veld breng je het aantal  van die perioden in dat je werkt op één 

maand, dus het aantal dagen, weken per maand.  
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Verkoop in regime toestand 
In dit blok brengen we het aantal stuks in die we zullen 
verkopen tijdens de verkoopseenheid. Dus tijdens 1 dag, 1 
week of 1 maand. 
 
Met “regime toestand” bedoelen we een moment uit de 

toekomst waarop je verkoop stabiliseert. Een startend bedrijf wordt gekenmerkt 
door een langzame groei van de verkoop van bij niets naar een stabiele verkoop. 
 
Het aantal dat we in deze blok inbrengen is op het einde van deze groei. Dit kan 
bv. 10 maanden na de start zijn.  

Om een betere inschatting te maken van je verkoop, kijk naar de video 7 en 
gebruik de tool: “Schatting van de aantal verkochten producten”, te 

downloaden op onze E-learning bij stap 7 
 
 

 
Startdatum van het bedrijf 
Breng in dit veld de datum in waarop je je bedrijf wil 
oprichten. Vul het in op de volgende manier: mm/dd/jjjj 
 
   
 
 
Parameters die de evolutie van de groei van het bedrijf 
beïnvloeden. 
 
Er zijn 2 belangrijke parameters die de omzet beïnvloeden: 
 
- In de opstartfase is dat de “evolutie van de verkoop” 
van bijna niets naar een stabiele toestand 

 
- Het “seizoenseffect”. Bij de meeste bedrijven wordt de 

omzet beïnvloedt door de seizoenen en/of door 
vakantieperioden (eigen vakantie of klanten die op 
verlof zijn) 

Bij de regime toestand is de evolutie van verkoop = 100% en het seizoenseffect = 
100 % 
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Evolutie van de verkoop 
Geef de maand waarin de verkoopt stabiliseert de waarde 100%. Deze 100% komt 
overeen met de aantallen waarover in blok 4 gesproken wordt. In onderstaand 
voorbeeld is dat de maand juni. 
 
Geef aan in % hoeveel je gaat verkopen in de voorafgaande maanden.   
Hou rekening met het feit dat je misschien de eerste maanden niets verkoopt als je 
werken aan het doen bent in je nieuwe bedrijfspand. (zie video 7) 
 
In het onderstaand voorbeeld wordt de eerste maand niets verkocht, de 2de 
maand 20% en vanaf dan een groei van 10% elke maand tot 100%. Daarna blijft 
de omzet gelijk. 
 

 
 
Seizoenseffect 
Zelfs als je bedrijf een stabiele omzet draait, zijn er schommelingen in de verkoop. 
Sommige maanden kunnen altijd beter zijn dan andere wegens de aard van het 
product, de relatie met seizoenen, solden periode, enz. In andere maanden zijn je 
klanten met verlof of wil je zelf verlof nemen. 
 
Zet 100% in de maanden die perfect normaal zijn en geeft aan in percenten 
hoeveel de andere maanden beter of slechter zijn. In het voorbeeld hierboven 
wordt er in de zomer merkelijk meer verkocht dan in de winter, behalve de solden 
periode. 

2 Sheet Uitgaven 
 
Het eerste gedeelte van deze sheet herneemt de informatie die al gekend is over 
de kosten uit de sheet Verkoopseenheid. 
In het tweede gedeelte moeten de kosten (BTW inbegrepen) ingebracht worden. 
De kosten moeten ingebracht worden in de kolommen van de maanden waarop 
de uitgaven gedaan worden. 
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Opmerking: In kolom B kan je de aard van de kosten inbrengen. In de oranje 
velden zijn, als hulpmiddel, al een aantal voorbeelden ingevuld. Je kan deze 
wegdoen of overschrijven met je eigen specifieke kosten. Een aantal kosten die  
 
steeds terugkeren zijn voor ingevuld en kan je niet wijzigen (voorbeeld: 
boekhouder, geef de kosten per kwartaal in)  
 
In kolom C moet je het BTW tarief dat van toepassing is inbrengen. Voor de vooraf 
ingevulde voorbeelden werd ook het gangbare BTW tarief ingevuld.  
 
Opmerking: Zoek de BTW tarieven op in de tab “checklist uitgaven en BTW”, op 
internet of bij een boekhouder. 
 

 
Eenmalige kosten 
Hier breng je al je kosten in die je slechts één maal gaat 
doen voor de opstart van je bedrijf en die geen investeringen 
zijn (zie hieronder). Deze kosten hoeven niet steeds in de 
eerste maand te gebeuren. Zet de kosten zo veel mogelijk in 
de juiste maanden. 

 
Opmerking: 
Voor de registratiekosten van je huurcontract breng je de maandelijkse huur in, in 
kolom C. De kosten worden automatisch in de eerste maand ingevuld. 

 
Investeringen 
Een investering is een uitgave voor iets dat gedurende lange 
tijd van waarde is voor het bedrijf. (In deze Excel minstens 3 
jaren). Voorbeelden: aankoop van machines, 
computermateriaal, werken aan je bedrijfspand, inrichting 
van je pand, aankoop computerprogramma’s, laten maken 

van een website, … 
 
Voor de fiscus is aan elke investering een afschrijvingsperiode verbonden, dat wil 
zeggen dat je in je boekhouding verplicht bent om de kosten te spreiden over de 
afschrijvingsperiode. In realiteit moet je deze kosten meestal onmiddellijk betalen. 
 
Typische voorbeelden: 

- nieuwe wagen (5 jaren), tweedehands wagen (3 jaren) 
- verbouwingswerken (10 jaren), schilder werken (3 tot 5 jaren) 
- keukeninrichting (5 jaren) 
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In kolom C breng je de afschrijvingsperiode in jaren in. 
De kosten breng je in, in de maanden dat je de uitgaven doet.  
 
 

 
Bedrijfspand 
Dit zijn je kosten, die te maken hebben met je bedrijfspand, 
indien je één hebt. Indien je geen bedrijfspand hebt, reken je 
een redelijk deel van de kosten voor nutsvoorzieningen 
(Water, elektriciteit, gas, onderhoud) 
 

Huurlasten: is je aandeel in de gemeenschappelijke kosten als er meerdere 
huurders in het gebouw aanwezig zijn. 
Onroerende voorheffing: In heel veel gevallen rekent de eigenaar de onroerende 
voorheffing voor je bedrijfspand door (zie contract). Vul het jaarlijks bedrag in, in 
kolom C. 

 
Voertuigen 
Alle kosten voor je voertuigen, behalve de aankoop en de 
verkoop. 
Spreidt de kosten voor mogelijk herstel en onderhoud. (bv 
1/4de elk kwartaal).  
 
Verzekeringen 
Vul hier al je kosten voor verzekeringen in. Zet de betalingen 
zo goed als mogelijk in de juiste maanden. 
Opmerking: De verzekeringen in het vet zijn mogelijk 
verplicht. 
 
Andere kosten 
Hier vermeld je alle andere werkingskosten van je bedrijf. 
Je kan niet alles voorzien. Maak op het einde een lijn met 
“onvoorziene kosten”. Dit moet dekken wat zelden voorkomt, 
maar toch wel eens kan voorkomen. Zet hiervoor een 
maandelijkse kost. 

   
De kosten voor een boekhouder worden in regel de eerste maand van elk kwartaal 
betaald. Vul in kolom C dit bedrag in. 

 
Belastingen en financiële lasten 
Vul hier de kosten in voor: 
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- lening microstart 
- andere bijkomende leningen of kaskredieten 
- lopende afbetalingen aan familieleden, ea. 

 
 
 
 
Vul hier ook je kleine belastingen in: Sabam, billijke vergoeding, provinciebelasting 
en de leasing van materiaal. 
 

 
Variabele kosten verbonden aan je verkoop. 
Dit blok wordt automatisch ingevuld op basis van de 
gegevens in de Sheet “Verkoopseenheid”. 
   
 
 
 
Extra variabele kosten 
Hier kan je eventuele andere variabele kosten inbrengen. 
(zelden nodig) 
 
   
 
 
Lonen 
In deze blok breng je de lonen in van de zaakvoerder en de 
medewerkers (eventueel studentenjobs). 
Voor je eigen loon (zaakvoerder) breng je het bedrag in van 
de inkomsten dat je nodig hebt om te kunnen leven.  
 

De sociale zekerheid is voor een starter een vaste kost die op het einde van elk 
kwartaal moet betaald worden. Vul dit bedrag in in kolom C. 
Minimum bedrag: € 693,81 per kwartaal voor voltijds en € 67,67 voor deeltijds 
werken. 

3 Sheet Inkomsten 
 
Het eerste gedeelte van deze sheet herneemt de informatie die al gekend is over 
de inkomsten uit de sheet “Verkoopseenheid”. 
Het tweede gedeelte bevat de inkomsten. Deze kosten zijn altijd BTW inbegrepen. 
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Variabele inkomsten 
Dit blok wordt automatisch ingevuld op basis van de 
gegevens in de Sheet “Verkoopseenheid”. 
 
 
 
  
 
Andere ontvangsten  
Hier kan je eventuele andere variabele kosten inbrengen. 
(zelden nodig) 
Voorbeeld: je bent van plan je wagen te verkopen.   

4 Sheet Cashflow	

Deze tabel is niet zo eenvoudig om te begrijpen. Vraag een gratis gesprek aan 
bij een microStart adviseur om deze sheet met jou te bespreken. 

 
Deze sheet bevat twee blokken.  
A In het eerste blok wordt bepaald hoeveel kapitaal er gefinancierd moet worden. 
B In het tweede blok bepaal je van waar dat kapitaal komt. 
 
A) Het “Te financieren kapitaal” bestaat uit 3 blokken. 

 

1. het maandelijks gecumuleerd bruto resultaat:  
Elke maand wordt het verschil gemaakt tussen de maandelijkse inkomsten -
en uitgaven. 
(Deze worden getoond in “Grafiek 1” in de sheet Grafiek. Als je klikt op 
“Grafiek 1” spring je naar de grafiek.)    
Het resultaat van elke maand wordt gevoegd bij het resultaat van de 
volgende maand.  
Aan de hand van dit gecumuleerd bruto resultaat, kan je nagaan hoeveel 
kapitaal er aanwezig moet zijn. Het grootste gecumuleerd verlies moet 
gefinancierd worden. 
 

2. Voorgschot BTW:  
Elke maand moet je BTW betalen aan en BTW terugkrijgen van de BTW 
administratie. 
De BTW die je terug moet krijgen van de BTW administratie krijg je echter pas 
terug na een aantal maanden. Zolang je die niet terug gekregen hebt moet 
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je die BTW zelf financieren. Zodra je BTW moet beginnen betalen kan je die 
gebruiken om af te trekken van de BTW die je nog moet terugkrijgen. 

 
3. Een veiligheidsmarge: 

De evolutie van je bedrijf verloopt nooit exact zoals je het gepland hebt. 
Daarom is het verstandig om een beperkte financiële veiligheidsmarge in te 
bouwen. 

 
 
De som van deze 3 bepaalt hoe het te financieren kapitaal evolueert in de tijd en 
hoe groot je maximaal te financieren kapitaal is. Het resultaat staat in de lijn 
“Totaal te financieren”. 
(De	evolutie	van	het	“Totaal	te	financieren”	wordt	getoond	door	de	lijn	 in	“Grafiek	
2”	in	de	sheet	Grafiek.	Als	je	klikt	op	“Grafiek	2”	spring	je	naar	de	grafiek.) 
 
B) Het tweede blok geeft aan van waar het kapitaal komt. 
 
Er zijn 4 mogelijkheden: 

1. eigen kapitaal 
2. een lening bij microStart 
3. een lening bij een andere organisatie 
4. een lening van vrienden en kennissen via Win-Win lening of rechtstreeks 

zonder rente. 
 
Let op: tegenover leningen staan kosten en terugbetalingen die je moet inbrengen 
in de sheet Uitgaven. 
 
Door het “Totaal ingebracht kapitaal” op te tellen bij het “Totaal te financieren” 
bekom je het “Nog te financieren kapitaal”.  
(De	evolutie	van	het	“Nog	te	financieren	kapitaal”	wordt	getoond	door	de	lijn	

in	“Grafiek	2”	in	de	sheet	Grafiek.	Als	je	klikt	op	“Grafiek	2”	spring	je	naar	
de	grafiek.)	
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5 Sheet Grafiek 
 
Deze sheet bevat twee grafieken: 

Geeft de evolutie weer van het maandelijks verschil tussen inkomsten 

en uitgaven zonder BTW.  
 

Geeft de evolutie van 2 resultaten: 
 

  De evolutie van het “totaal te financieren” bedrag. 
 De evolutie van het “Nog te financieren” kapitaal. 

6 Sheet “Checklist uitgaven en BTW” 
 
Deze sheet bevat een overzicht van mogelijke kosten en het BTW tarief dat 
gangbaar toegepast wordt. 
 

7 Help ! 
 
Heb je problemen om het Excel bestand in te vullen? Stuur een mail naar 
microstart@microstart.be met je bestand in bijlage, geef mee waarmee we je 
concreet verder kunnen helpen. 
 

Om een betere inschatting te maken van je verkoop, kijk naar de video 7 en 
gebruik de tool: Schatting van de aantal verkochten producten, te downloaden 

op http://www.microstart.be/nl/e-learning  (Stap 7) 

 

Deze tool dient slechts als richtlijn en de gebruiker is zich er van bewust dat deze 
fouten kan bevatten. microStart kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld 

voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze tool. 
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