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Goedemorgen
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Wat is budgetteren

• Het cijfermatig - in financiële termen 
- vastleggen van de te verwachten 
resultaten van de komende 
budgetperiode (jaar) welke 
gebaseerd zijn op de competitieve 
strategieën van de onderneming
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Het budget als organisatiemiddel

• Het budget dient een taakstelling in te houden
• Alle afdelingen dienen mee te werken aan het    budget
• Het budget kan dus dienst doen om de organisatie critisch 

te bekijken
• Hoewel het budget de koers aangeeft kan men, bij on-

voorziene omstandigheden, de koers aanpassen aan de 
nieuwe situatie

• Het budgetsysteem verduidelijkt de organisatiestruktuur
• Het budgetsysteem is een middel tot communicatie
• Het budget  leidt tot kostenbewustzijn
• Het budgetsysteem is een middel tot delegatie
• Het budgetsysteem is een controlemiddel
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Organisatie

• De bedrijfsleiding stelt de doelstellingen op, de 
bredere economsche contekst en de typische 
situatie binnen de bedrijfstak

• De budgetadministrateur

• De budgetcommissie
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Soorten budgetten

• Verkoopbudget
• Verkoopkostenbudget
• Produktiebudget

- Verbruikersbudgetten
- Personeelskosten
- Algemene onkosten

• Investeringsbudget
• Liquiditeitsbudget
• Masterbudget
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Budgeting cycle 2004

• Budgeting principle

• Budgeting cycle

• Budget organisation

• Budgetholders

• Budgetpreparation

• Remarks
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STRATEGY

Action Plans

Budget 2007

Budgeting principle
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Goals

• To professionalise our budgetapproach

• To get a comprehensive budget for 2004

• To translate strategic plans in financials

• To build on ‘accountability’ of budgetholders

• To ease variance analysis in 2004

• To support ‘what-if’ decisions
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Budget Cycle

ForecastActuals Strategy

Inventory
Budget

Production 
Budget

Direct Cost
Budget

Indirect Cost
Budget

Production
Cost

Budgeted
B/S

Budgeted
P&L

Budgeted
Cash Flows

Investment
Budget

Budgeted
Transferprices

Masterbudget

Leaf Cost
Budget

Material Cost
Budget

Dir.Comp. Cost
Budget

Production Cost
Budget

Overhead Cost
Budget

Capacity
Budget

Central Support
Cost Budget
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Budget Organisation

• Budget Controller
- PM

• Budget Assistant(s)
- YL, JD

• Budget Comittee
- EE, JDK, DN, PM

• Budget Holders
- All CC responsibles

• Budget Audit
- RP, TVD, JW

Budget controller

Budget comittee

Budget holders

audit assistant
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Important

• Incremental budgeting has to be avoided

• A clear motivation for each budgetline will be required

• Your confirmed budget is not an ‘enveloppe’ with money

• Strategic options and efficiency goals have to be 

translated into the budgets

• Our company budget is the sum of YOUR costcenter 

budgets

• Please BE PREPARED
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Vernieuwde kosteninzichten

ABC informatie

A K T I E  !

Tactisch Strategisch

Actieplan tot
Kostenreduktie

ABB &
ABM
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Traditionele Budgettering

De 
BOSS 

kondigt 
doelstel-
lingen en 
verkoops
voorspel-
ling aan

Verkopen stijgen 
10 %, dus mijn 

budget ook.
Even formules in 

spreadsheet 
steken

8 %

Cutt-back

Ja, baas

Traditionele 
Budgetdiscussies ?

Budget 
Overeenkomst
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Strategisch

Up to date kostenmanagement als strategisch beleids-
instrument vereist een geformaliseerd plannings- en 
beheerssysteem.

Indien het management opteert voor de ‘Aktiviteiten-
benadering’ vertaalt dit systeem zich in :

Activity Based Budgeting
Definitie

“… is the process of planning and controlling the expected 
activities of the organisation to derive a cost effective budget 
to meet forecast workload and agreed strategic goals.”



2PM Consulting 15/02/2022

6

© Peter Manet – Manet Management in MotionSlide 16

u Budgetten dienen waar te geven wat er gedaan wordt (aktiviteiten)
daar waar ze traditioneel een weergave zijn van kostenelementen

u De nodige middelen (kostenelemten) dienen afgeleid te worden uit de
verwachte activiteiten en de inschatting van hun niveau (workload)

u Budgetten dienen gebaseerd te worden op de toekomstige ‘workload’
om te voldoen aan :
Ä bedrijfsdoelstellingen en strategie
Ä nieuwe/veranderde produkten
Ä veranderde processen
Ä verbeteringen in efficiëncy/effectiviteit

u Budgetten dienen de

Principe ABB

‘Continue Verbeterings’ gedachte
te ondersteunen
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Voorbeeld

Activiteit : opstarten van een machine

Hypothese : 1.000 eindprodukten te produceren in periode N

Cost Driver :

Ÿ training

Ÿ locatie
gereed-
schap

Ÿ soort
produkt

Middelen capaciteit 1.500 

uur/persoon

Effort x Workload = benodigde 

kosten 1 uur x 3.750

Workload : 3.750 x opstarten

Planning 1.000 eind-produkten 

nodig

Budget
= 

2,5 personen à 
1,5 mio/jaar

=
3,75 mio

Activity Driver : 3.750 produktieorders
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Budgetbeheersing

! Eens het budget is goedgekeurd verspreidt de manager, verantwoordelijk voor
een activity center, het budget, vertaald naar kosten soorten

! Om de performatie te meten ten opzichte van het budget, worden de werkelijke
volumes per activiteit vermenigvuldigd met de kost per eenheid output, waarna
dit resultaat vergeleken wordt met de werkelijke kostencijfers uit de
boekhouding

! Om de ‘Continue Verbeteringsgedachte’ te ondersteunen, kunnen de werkelijke
output eenheden vermenigvudigd worden met de tarieven van de ‘Best
Practices’.

Mogelijke aanpak
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Investeringsanalyse

Peter Manet
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bedrijfsleiders van vandaag zouden 
wel over de juiste feiten moeten beschikken

- gerangschikt op gebruiksklare manier
- juist geïnterpretteerd

juiste investeringsbeslissingen !
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Toekomstig succes van de onderneming is
vaak afhankelijk van investeringsbeslissingen

die we vandaag moeten nemen.

Sommige beslissingen worden vaak genomen op
basis van onduidelijke, weinig gestruktureerde

informatie, zodat ze niet tot effectieve resultaten
leiden

Organisatie & Interpretatie
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Investeringen : tactisch versus strategisch

- relatief beperkte bedragen
- geen noemenswaardige af-
wijking van activiteiten uit
het verleden

- vb. nieuwe CNC machine
in een matrijzenmakerij
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Investeringen : tactisch versus strategisch

- meestal aanzienlijke bedragen

- nieuwe activiteiten

- indien goedgekeurd en uitgevoerd :
. grote invloed op verwachte resultaten
. aanzienlijk risico

- mogelijke invloed op aandeelhouders 

- vaak gebaseerd op intuïtie in plaats 
van op kwantitatieve analyses
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Vandaag hebben we het over ‘Capital 
Budgeting’

• zoeken naar nieuwe en meer winstgevende 
investeringsvoorstellen

• onderzoeken van consequenties op engineering 
en/of marketing bij accepteren van een 
investering

• maken van een economische analyse om de 
potentiële winstgevendheid van verschillende 
investeringsvoorstellen te evalueren.
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Gebruik van investeringsanalyse

• vervangingsinvesteringen

• capaciteit van een produktie-eenheid

• huren of kopen

• maken of kopen

• investeringen in vastgoed

• ‘kost’ van sociale investeringen
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Waarom investeringsanalyse

• Keuze investeringsplan 

impact op LT-winstgevendheid

• Steeds hogere investeringsbedragen

• Meer professionele aanpak
• Inzicht in een aantal scenario’s

• Document voor externe financiers
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Investering:  Enkele definities.

• Een investering is elke vergroting van de 
kapitaalgoederen-voorraad

• Een investering is het nu doen van uitgaven in 
afwachting van latere opbrengsten

• Investeren is het ruilen van onmiddelijke zekere 
koopkracht met een in de toekomst (en vaak 
onzekere) te verwachten stroom van inkomsten
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Project-by-project versus Period-by-period

• ‘Different Costs for Different Purposes’

• Investeringsanalyse = project-georiënteerd Accounting = periode-
georiënteerd

• Gevolg : gevaar om cijfers zonder meer uit de gebruikelijke
rapportering te halen, bvb. uit de periodieke resultatenrekening

• Rekening houden met de ‘tijdswaarde’ van geld

• Cash Flow benadering

• De nadruk ligt dus op bedragen en timing van de cash-flows
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Project- versus Tijdsdimensie

1993                         1994                      1995                         1996 

pr
oj

ec
t

tijd

boekjaar

project A

project B

project C

project D

project E
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Veronderstellingen en criteria

• Elk investeringsalternatief moet als een apart project 
beschouwd worden

• De cash, betaald voor de investering, wordt
vergeleken met de cash, opgebracht door de 
investering, om een evalutatie te maken

• De volledige levensduur van een investering moet in 
beschouwing genomen worden

• Elk investeringsalternatief zou én de originele
investering in cash moeten terugverdienen, én een
voldoende hoge return bieden op de geïnvesteerde
middelen
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Prognose-karakter

.Investeringsbeoordeling
= 

prognose van
. investeringsbedrag

. opbrengsten

. alleen ontvangsten

. ontvangsten min exploit.uitgaven

. alleen besparingen
Onzekerheid
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Variabelen die de rendabiliteit 
beïnvloeden

• De geïnvesteerde waarde

• De residu-waarde van de investering
• De exploitatie-kasstromen

• De economische levensduur van de investering
• De actualisatie
• Het profiel van de ontvangsten in de tijd
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Vier stadia in investeringsprojecten

• Stadium 1 : analyse van de kwantitatieve/financiële 
aspecten van het project

• Stadium 2 : analyse van de kwantitatieve/niet-
financiële en de kwalitatieve aspecten van het project

• Stadium 3 : Financiering van het project : met intern 
gegenereerde cash of met extern aangetrokken cash

• Stadium 4 : Implementatie en opvolging van het 
project (met eventuele post-audit)
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Normen voor beoordeling

• Rendabiliteit van het geïnvesteerd vermogen

• Risico

• Financieringsmogelijkheden

• Synergie met strategie

• Maatschappelijke acceptatie

Aanvaardbare investering of niet ?
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Discounted Cash Flow Methodiek

Rekening houden met de
TIJDSWAARDE

van geld

Waarden terugbrengen
tot een gemeenschappelijk
tijdsstip, als correctie voor 
intrest en tijd

= Actualiseren
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Discounted Cash Flow Methodiek

• Toekomstige waarde (future value) van 1 frank
• Huidige waarde (present value) van 1 frank
• Toekomstige waarde van een annuïteit
• Huidige waarde van een annuïteit

•Formules
•Tabellen
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Toekomstige waarde (future value) van 
1 frank

Hoeveel zal een bedrag (P) toenemen
in tijdsspanne (n)
en een intrestvoet van (i) ?

F = P x (1 + i)
n
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Huidige waarde (present value) van 1 
frank

Welk bedrag (P) moet vandaag geïnvesteerd
worden aan intrestvoet (i) om 
binnen (n) jaren 
gelijk te zijn aan waarde (F)

P = F x n
1

( 1 + i )
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• Terugverdientijd

• Geactualiseerde terugverdientijd

• Netto Contante Waarde

• Interne Opbrengstvoet

• Winstgevendheidsindex

Rendabiliteitsindicatoren

• Pay-Back (PB)

• Discounted Pay-Back (DPB)

• Net Present Value (NPV)

• Internal Rate of Return (IRR)

• Profitability Index (PI)
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Samenstelling investeringsbedrag

• aanschaffingsprijs van het kapitaalgoed

• bijkomende investeringskosten

• investering in netto-bedrijfskapitaal (werkkapitaal)
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Pay-Back of Terugverdientijd

* bij gelijk jaarlijks inkomen

* bij ongelijk jaarlijks inkomen

PB = 
Investeringsbedrag

Jaarlijkse Cash Flow

PB = Investeringsbedrag
min gecumuleerde Cash Flows
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Discounted Pay-Back of Geact. 
Terugverdientijd

* bij gelijk jaarlijks inkomen

* bij ongelijk jaarlijks inkomen

PB = 
Investeringsbedrag

Geact. Jaarlijkse Cash Flow

PB = Investeringsbedrag
min gecumuleerde geact. Cash Flows
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Kenmerken Pay-Back methode

• Soort investerings break-even

• Hoge pay-back : laag rendement, hoog risico

• Populair verkoopsargument
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Nadelen Pay-Back Methode

• Negatief oordeel voor projecten zonder 
onmiddelijk rendement

• Houdt geen rekening met kasstromen na de 
terugverdienperiode

• Geen indicatie over de spreiding in de tijd van de 
kasstromen
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Praktijkwaarde Pay-back Methode

• Zeer populair omwille van wantrouwen en 
intellectuele luiheid

• Meestal gebruikt als aanvulling met andere methoden

• Geschikt als verliesrisico-indicator, vnl. voor zeer 
risicodragende projecten

• Ondernemingen met een beperkte toegang tot de 
kapitaalmarkt of die in liquiditeitsproblemen zitten, 
zullen vooral oog hebben voor 
liquiditeitsoverwegingen i.p.v. rendabiliteitsfactoren
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Net Present Value (NPV)

• principe : 1 frank van nu is meer waard dan 1 
frank op termijn: dus actualisatie van de 
toekomstige kasstromen

• De NPV methode maakt de som van de 
geactualiseerde kasstromen met inbegrip van de 
investering

• We vergelijken de geactualiseerde waarden van 
de toekomstige cash flows met het geïnvesteerd 
bedrag
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Net Present Value (NPV)

• De netto contante waarde of NPV :

N.P.V. =                                         - I
CF n

( 1 + i ) n

t

n = 1
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Net Present Value (NPV)

• De kasstromen worden geactualiseerd aan de 
hand van een discontofactor die door de 
onderneming gekozen wordt en geldt als 
minimale opbrengstvoet

• minimum rendementseis : zie verder

• Indien het disconto van alle kasbewegingen 
positief is, dan wordt de investering als 
aanvaardbaar bestempeld. Dit betekent dat de 
opbrengst van de investering hoger is dan de 
investeringskost
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Evaluatie Net Present Value (NPV)

• Voordelen
- Het volledige project wordt in rekening 

gebracht over de ganse duur
- Er wordt rekening gehouden met het echte 

tijdspatroon van de cash flows

• Nadelen
- Bepaling van actualisatie-voet 
- Bepaling  van toekomstige cash flows
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Internal Rate of Return (IRR)

• Te definiëren als :

‘de disconto-factor of actualisatie-voet waarbij 
de NPV van de inkomsten of cash inflows gelijk 
wordt aan het investeringsbedrag ‘

• Te bereiken door ‘Trial and Error’ & 
Extrapolatie
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Evaluatie Internal Rate of Return (IRR)
• Voordelen

- Het volledige project wordt in rekening gebracht 
over de ganse duur

- Er wordt rekening gehouden met het echte 
tijdspatroon van de cash flows

- Projectrangschikking en -vergelijking wordt 
mogelijk, ook bij verschillen in levensduur of 
cash flow verloop

• Nadelen
- Welk is de cut-off rate? 
- herbeleggingshypothese
- Tegenstrijdige resultaten IRR-NPV
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Samenhang Methoden
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Samenhang Methoden
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Exploitatie-kasstromen

• Toekomstige bedragen

• Reële capaciteitsbenutting

• Inloopproces (Learning Curve)

• Ook besparingen
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Het bepalen van de kapitaalkost

Het bepalen van de kapitaalkost of het gewenste
rendement is een belangrijke stap in de discounted
cash flow methodiek, gezien deze bepaald :

* Welke de NPV zal zijn 

* Welke de cut-off rate is
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Het gewenste rendement (KMO)

Cut-off rate    = reële rente

+ inflatie

+ risico-opslag

+ overhead-opslag
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Bepaling van de kapitaalkost (GO)

• Populaire methode = gewogen gemiddelde van
- eigen vermogen
- vreemd vermogen

• Orde grootte is belangrijker dan exacte bepaling

• Eigen vermogen kost bvb. 15%
- monetaire erosie (inflatie op LT) : 4 à  6%
- reële opbrengst LT investeringen 2 à 4 %
- politiek industriëel risico : 2 %
- financiering groei 0.5 à 1.5 %
- autonomie : 2 à 4 %
- andere factoren als aard sector, levenscyclus, marktpositie
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Bepaling kapitaalkost (GO) (vervolg)

• Vreemd vermogen kredietinstellingen
Vb. 10 %

• Berekening minimumrendementseis

EV : 15 % x 0.45 = 6.8 %
VV: 10 % x 0.55 x .60 = 3.3 %
Gewogen gemiddelde =       10.1 %
Veiligheidsmarge 3.0 %
Minimumrendementseis =        13.1 %
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Investeringsanalyse : Methodiek in 
praktijk

stap 1 : Kies evaluatiecriteria
stap 2 : Bepaal kasstromen voor belastingen
stap 3 : Bepaal kasstromen na belastingen
stap 4 : Actualiseer
stap 5 : Calculeer rendabiliteitsindicatoren
stap 6 : Voer simulaties uit
stap 7 : Interpreteer en evalueer
stap 8 : Neem beslissing
stap 9 : Post-audit
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CV 

Peter Manet (°1962) is zelfstandig trainer en expert consultant van Manet
Management in Motion bvba. Daarnaast is hij mede-eigenaar van Yontec, actief in
Industrieel Onderhoud, in Theuwissen nv, een auto-onderdelendistributeur, in Cynex,
hét andere accountancy en financieel advieskantoor en in Your Virtual Company, een
nieuwe kijk op HR. Tevens is Peter extern bestuurder van andere vennootschappen.
Hij legt zich voornamelijk toe op opdrachten op gebied van algemeen management
alsook in het domein van controlling, met een sterke specialisatie in
kostprijscalculatie, kostenmanagement en managementrapportering. Hij studeerde af
als licentiaat handels- en financiële wetenschappen (Beleidsinformatica) aan de
UHasselt in 1984. Peter startte zijn loopbaan als bedrijfseconomisch analist bij
Philips (Turnhout & Lommel). Daarna werd hij Cost Accounting Manager bij De Ster
Disposables in Hoogstraten. 10 jaar geleden stapte hij in de wereld van consulting
binnen bij Ernst & Young, nadien bij Moores Rowland en daarna bij Deloitte & Touche
Management Solutions, waar hij tot midden 2002 partner was. Tussen 2002 en 2005
voerde hij interimmanagement opdrachten uit als algemeen directeur van Tabacofina
(BAT) en GMO. Peter volgde ondertussen tal van post-universitaire opleidingen (MBA
(P.U.C.), Master in Accountancy (EHSAL), Information Management (Vlerick),
Financieel Management (UFSIA)). Hij is tevens EMS-professor aan Odisee (H.U.B) en
is veelgevraagd spreker op nationale en internationale management-
trainingsprogramma’s. In samenwerking met Prof. H. Theunisse is hij co-auteur van
het boek ‘Activity Based Costing. Beleidsgerichte kosteninformatie’, uitgegeven bij
MAKLU. Daarnaast schreef hij nog een aantal recente artikels over diverse
bedrijfseconomische onderwerpen.
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Kennis spreekt, maar wijsheid luistert Jimi Hendrix
Wij komen graag naar je luisteren!

Manet M.i.M. bv
peter@manetmim.com

Jeanne Moermansstraat 8 b0602
3500 Hasselt

Tel. 0495 38 65 18
www.2pm.be


