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Samenvatting Theorie 
FINANCIËN (deel 2) – De financiële ratio’s 

Je hebt nu ervaring met de jaarrekening en de financiële stukken. Als je naar de 

stukken van meerdere bedrijven hebt gekeken, heb je inmiddels gezien dat ze de 

financiële data allemaal anders presenteren. Dat maakt het lastig om de financiën 

onderling te vergelijken. Om bedrijven toch onderling op basis van financiën te 

kunnen vergelijken maken we gebruik van financiële ratio’s.  

Financiële ratio’s stellen je ook in staat om krachtige bedrijven te identificeren. Door 

naar de juiste financiële ratio’s te kijken, kun je zelfs zonder naar de financiën te 

kijken, vaststellen of je kijkt naar een krachtig bedrijf. 

Er zijn honderden financiële ratio’s. Ik bespreek de 7 financiële ratio’s met je die de 

kern van het bedrijf ontleden.  

Waarschuwing: Net als de financiën (de financiële jaarrekening) zijn de financiële 

ratio’s gebaseerd op het verleden. Het verleden is meermaals een goede indicator 

voor goede prestaties. Echter moet ook een inschatting gemaakt worden van de 

toekomst, die wel degelijk kan veranderen. De zin: Rendementen uit het verleden 

bieden geen garantie voor de toekomst, gaat ook hier op. Dit is waarom financiën 

één van de vier onderdelen is waar je naar kijkt om een bedrijf te analyseren. 
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De 7 financiële ratio’s 

Hieronder zie je de 7 financiële ratio’s in één overzicht. Ik bespreek ze één voor één. 

 

#1 Omzetgroei 

De vraag die omzetgroei beantwoord is: Kan het bedrijf de omzet in de komende jaren 

laten groeien? (Kunnen ze ieder jaar nog meer verkopen of kunnen ze de prijs nog 

verhogen om de omzet te vergroten). Kijk voor extra uitleg over omzetgroei ‘Bonus 

video 1: Winst- en omzetgroei’.  

Een indicatie voor toekomstige omzetgroei, kan zijn dat de omzet in het verleden ook 

is gegroeid. Kijk eens naar de afgelopen 5 jaar, is de omzet toen gegroeid? 

Geavanceerde tips: Het beste is als de winst meestijgt of het liefst nog sneller stijgt 

dan de omzet. We willen graag zien dat omzetgroei organisch is en vanuit daar 

winstgevend, en niet voortkomend uit bijvoorbeeld overnames. Grote schommelingen 

in de omzet jaar-op-jaar, duiden mogelijk op overnames. Nog liever zien we dat de 

winst sneller stijgt dan de omzet, dat betekent dat ze efficiënter zijn gaan werken. 
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#2 Nettowinstmarge 

De nettowinst marge meet hoe winstgevend het bedrijf is. Nettowinst is heel 

belangrijk omdat de nettowinst uiteindelijk is wat er overblijft voor jou als 

aandeelhouder. 

1. Bedrijven met een goede nettowinst marge zijn beter bestand tegen slechte 
tijden. 

2. Bovendien zegt het iets over de mate van kostenbeheersing door het 
management. 

3. Bedrijven met hoge winstmarges kunnen meer investeren in R&D voor de 
toekomst en het behouden van hun voorsprong op concurrenten. 

4. Winstmarges zeggen iets over de mate van concurrentie in een sector. Lage 
winstmarges duiden op veel concurrentie. Het is voor een belegging veiliger om 
in een industrie te zitten met minder concurrentie en dus hogere winstmarges. 

 

Formule: Nettowinstmarge = nettowinst/omzet * 100% 

Nettowinstmarge: Hoeveel procent van elke Euro omzet blijft er over als winst. 

Als de nettowinstmarge 0% is, betekent dit dat het bedrijf break-even draait met de 

kosten die het maakt. Dit hoeft op zich niet erg te zijn! Denk aan platformen (zoals 

Amazon) die alle winst weer investeren voor toekomstige groei. Wanneer een bedrijf 

volwassen is (denk aan de levenscyclus) mag de nettowinstmarge in principe niet 0% 

zijn. 

Hoge nettowinstmarges zeggen iets over de kracht van het bedrijf. Hoe hoger de 

nettowinstmarges hoe krachtiger het bedrijf. Het betekent dat ze niet worden 

beïnvloed door concurrentie: Ze werken in een niche, ze werken in een markt waar ze 

prima naast elkaar kunnen bestaan. Je voelt misschien al wel aan dat dit weer te 

maken heeft met competitieve voordelen. Hoge winstmarges zijn bijna altijd een 

indicatie van een competitief voordeel. 

Let op! Het is niet altijd een indicator van een competitief voordeel. 

Banken hebben vaak ook hoge nettowinstmarges, die hebben ze nodig omdat ze met 

zoveel kapitaal werken. Hetzelfde geldt voor leasemaatschappijen en verzekeringen. 
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Hoe weet je of je te maken hebt met gezonde nettowinstmarges? Eigenlijk vooral door 

de nettowinstmarge te vergelijken met de directe concurrenten. 

#3 Rendement op het eigen vermogen (return on equity) 

Dit financiële criterium stelt je in staat om te zien hoe sterk een bedrijf is en of het 

bezit over een competitief voordeel. Het laat zien hoeveel rendement (winst) ze 

maken op het vermogen dat ze investeren in het bedrijf.  

Formule: Rendement op eigen vermogen = Rendement (netto winst) / 

eigen vermogen*100% 

Het liefste wil je 5 jaar terugkijken naar het gemiddelde en nog liever de mediaan dan 

het gemiddelde. (www.quickfs.net geeft de mediaan van veel bedrijven over de 

afgelopen 10 jaar.) 

Wat veel mensen niet weten is dat de beurskoers op de lange termijn met de winst 

mee stijgt! Een goed rendement op het eigen vermogen is dus een indicator van goede 

toekomstige prestaties op de beurs. 

Als een bedrijf niet veel schuld heeft, volstaat de REV prima. Wanneer er meer schuld 

is dan is het goed ook naar de ROIC  (Rendement op geïnvesteerde vermogen) te 

kijken. (Engels: ROIC - Return on Invested Capital) 

Formule: ROIC = Netto winst / geïnvesteerde vermogen (EV + VV – cash 

positie) 

#4 Winst per aandeel 

Er zijn twee redenen waarom je als belegger wilt weten hoeveel winst er per aandeel 

wordt gemaakt: 

1) Dat is waar jij als belegger recht op hebt 
2) Je kunt er de waardering op baseren (volgende module) 

 
Een deel van de winst per aandeel wordt als dividend uitbetaald (mits er winst is). 

Formule: Winst per aandeel = Netto winst / aantal uitstaande aandelen  

Je wilt dat de winst per aandeel ieder jaar omhoog gaat. Dat is namelijk een indicatie 

http://www.quickfs.net/
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van het rendement dat je kunt behalen met deze belegging. 

#5 Vrije kasstroom 

Alleen het geld dat daadwerkelijk beschikbaar is kun je als aandeelhouder aanspraak 

op maken. Daarom is het interessant om te weten wat de vrije kasstroom is. Is er geld 

om aan jou als aandeelhouder uit te betalen? 

Operationele kasstroom (kastroom uit de normale werkzaamheden) = ontvangsten – 

uitgaven 

Vrije kasstroom = operationele kasstroom – investeringsuitgaven  

Kapitaalintensieve bedrijven hebben hoge investeringsuitgaven en daardoor lage vrije 

kasstroom 

In het Engels zijn de investeringsuitgaven – Capex (Capital Expenditures) 

#6 Teveel schulden 

Schulden meet je aan de solvabiliteit: 

Solvabiliteit = Vreemd Vermogen / Totaal Vermogen 

Of door: 

Netto schuld / EBITDA. Vuistregel mag maximaal 3 zijn. 

Bij banken is een verhouding 10% EV en 90% VV niet raar 

Cyclische bedrijven (afhankelijk van hoe goed de economie is) = 50% ev en 50% VV  

De rentestanden zijn nu laag, mochten die in de toekomst weer gaan oplopen dan zijn 

bedrijven met hoge schulden eerder de klos, doordat ze meer rente moeten gaan 

betalen op die hoge schulden. 

Let op! Een dodelijke combinatie is oplopende schulden in combinatie met weinig 

aandelenbezit van het management. Dit is echt een rode vlag! 

 



 

6 Vragen? Neem contact op via WhatsApp, bellen of mail: 
 0639785175 of info@rowannijboer.nl 

#7 Dividend en dividendrendement 

Dividend rendement = Dividend per aandeel / beurskoers * 100% 

Een dividendrendement boven de 5% is gevaarlijk. Het betekent dat de markt 

vermoedt dat het dividend niet betaald gaat worden.  

Als het dividend 1,70 is met een beurskoers van €17 en de beurskoers daalt naar 

bijvoorbeeld €15 of zelfs €10 dan stijgt het dividendrendement. Dat lijkt gunstig, 

maar kan dus ook betekenen dat de markt met het dalen van de beurskoers een ander 

signaal geeft over het dividendrendement.  

Pay-out ratio is percentage van de netto winst dat wordt betaald als dividend. Let op 

bij hele hoge pay-out ratio’s. Mogelijk moet bij tegenslag het dividend verlaagd 

worden. 
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Formules op een rij: 

#1 Omzetgroei:  

#2 Nettowinstmarge = nettowinst/omzet * 100% 

#3 Rendement op eigen vermogen = Rendement (netto winst) / eigen 

vermogen*100% 

Of ROIC = Netto winst / geïnvesteerde vermogen * 100% 

                    (EV + VV – cash positie) (minimaal 12%) 

#4 Winst per aandeel = Netto winst / aantal uitstaande aandelen 

#5 Vrije kasstroom = operationele kasstroom – investeringsuitgaven 

Operationele kasstroom = ontvangsten – uitgaven 

#6 Solvabiliteit = Vreemd Vermogen / Totaal Vermogen 

Of Netto schuld / EBITDA. Vuistregel mag maximaal 3 zijn. 

#7 Dividend rendement = Dividend per aandeel / beurskoers * 100% 

Pay-out ratio is percentage van de netto winst dat wordt betaald als dividend. 
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Begrippenlijst 
Aandelenemissie: Het uitgeven van extra aandelen in ruil voor een zak met geld. 

Balansmutatie: Een wijziging in de cijfers van de balans. 

EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. 

Premie: Een extra bedrag bovenop de beurskoers.  

Cyclische bedrijven: Bedrijven die afhankelijk zijn van economisch goede tijden. 

Diluted weighted average shares outstanding: ‘verwaterde winst per aandeel’ 

Als dit afneemt weet je dat er aandeel zijn ingekocht. 

Als dit toeneemt weet je dat er een aandelenemissie is gedaan. 

Solvabiliteit: 

In welke mate is een bedrijf in staat om de schulden af te lossen?  

Bereken de schuld ten opzichte van de EBITDA = VREEMD VERMOGEN / EBITDA  

Engels: Debt / EBITDA 

Vuistregel: Mag maximaal 3 zijn. 

 

Alternatieve berekening: 

SOLVABILITEIT = (VREEMD VERMOGEN / TOTAAL VERMOGEN ) *100% 

Engels: Liabilities / (Equities + Liabilities) 

Hoe lager het % hoe beter. 

 

Rendement op eigen vermogen (REV):  

Hoe rendabel / winstgevend is het bedrijf? 

Rendement Eigen Vermogen (REV) = Netto Winst / Eigen vermogen*100% 

Engels: Return on Equity (ROE) = Net profit / Equity *100% 
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Bonus: Luister & Leer - lijst 

Handige websites 

www.trivano.com – Website voor aandelen bezit management Nederlandse bedrijven 

www.gurufocus.com – Amerikaanse site voor aandelen bezit management & de 

winstcijfers en waarderingen van bedrijven 

www.dataroma.com - De posities van de grootste beleggers ter wereld (overzichtelijk) 

www.quickfs.net – 10 jaaroverzicht van belangrijke financiën van vrijwel alle 

beursgenoteerde bedrijven. 

www.iex.nl - Nederlands grootste beleggersnieuwswebsite 

www.valueinvestorsclub.com – Website met diepgravende analyses over bedrijven.  

https://seekingalpha.com/ – Amerikaanse beleggersnieuws met veel analyses over 

bedrijven (deels betaald) 

Podcasts  
The investors podcast 

Rowan Nijboer 😊 

  

http://www.trivano.com/
http://www.gurufocus.com/
http://www.dataroma.com/
http://www.quickfs.net/
http://www.iex.nl/
http://www.valueinvestorsclub.com/
https://seekingalpha.com/
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Disclaimer 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf 

verantwoordelijk voor enige schade geleden door het toepassen van het geleerde in deze 

cursus. De informatie in de cursus is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en 

louter informatief en educatief bedoeld. Zie ook de disclaimer op mijn website. 

 


