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Werkkapitaal  
en liquiditeit 
in de overnamepraktijk

Corporate finance & treasury

Current ratio en quick ratio zijn geen liquiditeitsratio’s
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Investeren lijkt gemakkelijk, maar is dat niet. Het is eenvoudig om fouten te ma-
ken. Gezien de bedragen waar het soms om gaat, kunnen deze fouten erg kost-
baar zijn. Wie kent niet de verhalen van de succesvolle ondernemer die na jaren 
van hard werken zijn bedrijf verkocht en de verkoopopbrengst ‘investeerde’ in an-
dere ondernemingen? En die vervolgens binnen een paar jaar zijn hele vermogen 
kwijt was en een illusie armer. Al die jaren voor niets gewerkt. Een harde manier 
om te leren dat een goede ondernemer nog geen goede investeerder maakt.

I
nvesteren is een vak apart, dat wordt vaak over het 
hoofd gezien. Hetzelfde geldt voor financieren. Zonder 
voldoende kennis en ervaring op dit gebied is het ma-
ken van fouten eigenlijk bijna onvermijdelijk. Deze fou-

ten kunnen ertoe leiden dat de investeerder te veel voor de 
aandelen van een onderneming betaalt of – nog erger – de 
investering beter helemaal niet had kunnen doen! Praktijk-
ervaring en theoretische kennis zijn een vereiste. Private equi-
ty en kredietverlening zijn beide in de loop der jaren steeds 
professioneler geworden en redeneren inmiddels volledig 
vanuit cashflows. Uiteindelijk bepalen cashflows namelijk de 
rendementen voor aandeelhouders en de snelheid waarmee 
ondernemingen hun kredietfaciliteiten kunnen aflossen.
Voor beginnende inves-
teerders en financiers 
helpt het dan niet dat 
veel bedrijfseconomie-
boeken concepten doce-
ren die niet (geheel) juist 
zijn. Zo bestaat er een 
hardnekkig misverstand 
over het verband tussen het werkkapitaal en de liquiditeits-
positie van een onderneming. Als uitvloeisel daarvan wor-
den de bekende werkkapitaalratio’s current ratio en quick 
ratio ten onrechte liquiditeitsratio’s genoemd. 

Werkkapitaal
In bijna alle bedrijfseconomieboeken staat beschreven dat 
het nettowerkkapitaal een maatstaf is voor de liquiditeit 
van een onderneming. Het nettowerkkapitaal wordt dan 
gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa 
(brutowerkkapitaal) en de kortlopende passiva:

nettowerkkapitaal = vlottende activa – kortlopende passiva

Vervolgens wordt werkkapitaal ook uitgedrukt in twee fi-
nanciële ratio’s, de current ratio en quick ratio. De current 
ratio wordt als volgt berekend:

current ratio =    vlottende activa
        kortlopende passiva

Bij een positief nettowerkkapitaal is de ratio hoger dan 1 
en bij een negatief nettowerkkapitaal is deze lager dan 1. 
De quick ratio is gelijk aan de current ratio, maar laat in 
de vlottende activa de voorraad buiten beschouwing. De 
gedachte daarachter is dat het langer duurt voordat voor-
raad wordt omgezet in cash. Dit geldt nog meer voor 
grondstoffen, halffabricaat en onderhanden werk dan voor 
gereed product of handelsvoorraad.
  
Nettoschuld
In de definitie van nettowerkkapitaal dient zich al het eer-
ste verschil aan tussen de theorie en de overnamepraktijk. 
M&A-professionals hanteren een engere definitie van werk-

kapitaal. Zij maken bin-
nen de vlottende activa 
en kortlopende activa 
op een balans een on-
derscheid tussen netto-
werkkapitaal en netto-
schuld. De reden 
hiervoor is dat het ka-

rakter van beide categorieën compleet anders is. Zo heeft 
de nettoschuld alles te maken met hoe de onderneming is 
gefinancierd en staat nettoschuld los van hoeveel netto-
werkkapitaal (waaronder voorraad) de onderneming no-
dig heeft om haar operationele activiteiten goed te kunnen 
uitvoeren. Het maken van onderscheid tussen werkkapi-
taalposten en nettoschuldposten op een balans is in de 
praktijk een belangrijk onderdeel van financial due dili-
gence. Nettoschuld wordt namelijk verrekend in de koop-
prijs voor de aandelen en nettowerkkapitaal niet (tenzij 
overtollig of tekortschietend).
De nettoschuld is het saldo van de rentedragende schul-
den en de overtollige liquide middelen:

nettoschuld = rentedragende schuld – excess cash

Merk op dat niet alle cash wordt gesaldeerd met de ren-
tedragende schuld. We maken een onderscheid tussen 
excess cash en operating cash. Operating cash bestaat 
uit alle kasmiddelen en geld op bankrekeningen, die no-
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dig zijn voor de operationele activiteiten. De cash is een 
onderdeel van het operationeel werkkapitaal. Net als bij 
bijvoorbeeld handelsdebiteuren is deze cash opgesloten 
in de operationele activiteiten. Operating cash kunnen 
investeerders en financiers niet uit de onderneming ha-
len zonder negatieve gevolgen voor deze operationele 
activiteiten. Deze cash is daarmee niet vrij beschikbaar 
voor uitkering als dividend, aflossing van schulden of 
financiering van cashflowtekorten. Voorbeelden van 
operating cash zijn:
 » contant geld, zoals de kassagelden van detailhandels- 

en horecaondernemingen;
 » geblokkeerd geld op bankrekeningen, dat bijvoorbeeld 

dient als zekerheid voor kredietfaciliteiten of bankga-
ranties;

 » vooruitontvangen gelden, omdat tegenover deze ont-
vangst een verplichting staat;

 » gelden in het buitenland die de onderneming niet of 
nauwelijks kan repatriëren of alleen tegen hele hoge (be-
lasting)kosten;

 » cash in minderheidsdeelnemingen, omdat de onderne-
ming hier niet zelfstandig over kan beschikken, aange-
zien zij niet de beslissende zeggenschap heeft over een 
dividenduitkering.

Excess cash is alle cash die geen operating cash is. Deze 
cash is niet opgesloten in 
de operationele activiteiten 
en dus vrij beschikbaar 
voor uitkering als divi-
dend, aflossing van schul-
den of financiering van 
cashflowtekorten. Soms is 
excess cash belegd in ter-
mijndeposito’s, beursgenoteerde aandelen of obligaties.
Als we de nettoschuld uit de vlottende activa en kortlo-
pende passiva filteren, dan wordt de definitie van netto-
werkkapitaal:

nettowerkkapitaal = activa (excl. excess cash) – kortlopende 

passiva (excl. rentedragende schuld) 

De current ratio wordt dan gelijk aan:

current ratio =       vlottende activa (excl. excess cash)
      kortlopende passiva (excl. rentedragende schuld)

In de quick ratio blijft wederom de voorraad buiten de vlot-
tende activa.

Werkkapitaaldagen
Drie factoren bepalen de omvang van het nettowerkkapi-
taal (in de M&A-definitie), te weten: netto-omzet, bruto-
marge en werkkapitaaldagen (debiteurendagen, voorraad-
dagen en crediteurendagen):
 » een hogere netto-omzet leidt tot hogere posities van alle 

actief- en passiefposten binnen het nettowerkkapitaal: 
voorraad, handelsdebiteuren, overige debiteuren, ope-
rating cash, handelscrediteuren en overige crediteuren;

 » hogere werkkapitaaldagen leiden eveneens tot hogere 
posities van alle actief- en passiefposten van het netto-
werkkapitaal;

 » een hogere brutomarge impliceert een lagere inkoop-
waarde van de voorraad en dus een lagere voorraad- en 
handelscrediteurenpositie.

Als we binnen het nettowerkkapitaal bijvoorbeeld naar de 
voorraad kijken, dan worden de drie factoren zichtbaar in 
de gebruikelijke formule voor de voorraaddagen:

voorraaddagen =                  voorraad                  x 365
  inkoopwaarde van de omzet 

waaruit volgt:

voorraad = voorraaddagen x (1 – brutomarge) x omzet
          365

De drie factoren netto-omzet, werkkapitaaldagen en bruto-
marge bepalen de omvang van het nettowerkkapitaal en dus 
tevens of het nettowerkkapitaal positief of negatief is. Als het 
nettowerkkapitaal positief is, dan wordt dit door een omzet-
stijging nog positiever. De onderneming moet dan extra cash 
investeren in het nettowerkkapitaal. Als daarentegen het net-
towerkkapitaal negatief is, dan wordt dit door een omzetstij-

ging nog negatiever. 
Er komt dan cash vrij. 
Het nettowerkkapitaal 
zal dus toenemen bij 
omzetgroei in combi-
natie met een positief 
nettowerkkapitaal en 
bij omzetdaling in 

combinatie met een negatief nettowerkkapitaal. Omgekeerd 
zal het nettowerkkapitaal afnemen bij omzetgroei in combi-
natie met een negatief nettowerkkapitaal en bij omzetdaling 
in combinatie met een positief nettowerkkapitaal.
De werkkapitaaldagen van een onderneming worden op 
hun beurt bepaald door:
 » Bedrijfsmodel of branche. In bepaalde sectoren is een 
negatief nettowerkkapitaal gebruikelijk. Voorbeelden 
zijn grote supermarktketens (hoge omloopsnelheid van 
voorraad, geen handelsdebiteuren) en reis- of ticketbu-
reaus (geen voorraad, vooruitbetalende klanten).

 » Marktmacht. Een onderneming met veel marktmacht is 
eerder in staat om zijn handelsdebiteuren vooruit te la-
ten betalen, een lagere voorraad aan te houden en zijn 
crediteuren later te betalen. Een negatief nettowerkka-
pitaal is hier dus een teken van kracht.

 » Financiële gezondheid van een onderneming. Onderne-
mingen met liquiditeitskrapte kunnen onvoldoende cash 
investeren in hun nettowerkkapitaal. Ze worden gedwon-
gen tot een laag of negatief nettowerkkapitaal. Deze onder-
nemingen proberen cash vrij te maken door debiteuren 
sneller te laten betalen, minder voorraad in te kopen, voor-
raad sneller (tegen korting) te verkopen en door crediteure n 
later te betalen. Dit is vaak een onhoudbare situatie. Een 
negatief nettowerkkapitaal is hier een teken van zwakte.
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uit het nettowerkkapitaal’
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Liquiditeit
Het tweede verschil tussen de theorie en de overnameprak-
tijk betreft de interpretatie van de nettowerkkapitaalposi-
tie. In veel theorieboeken worden ten onrechte de current 
ratio, de quick ratio en het nettowerkkapitaal beschouwd 
als maatstaven voor liquiditeit. De redenering luidt dat een 
positief nettowerkkapitaal een onderneming liquiditeit 
biedt, omdat de onderneming binnen een jaar meer cash 
van debiteuren en uit de verkoop van voorraad ontvangt 
dan dat zij nodig heeft voor de betaling van haar crediteu-
ren. Omgekeerd krijgt een onderneming met een negatief 
nettowerkkapitaal volgens deze redenering binnen een jaar 
te maken met een liquiditeitstekort. 
Dit is om twee redenen echter een onjuiste voorstelling 
van zaken:
 » ten eerste levert positief nettowerkkapitaal alleen cash op 

bij een liquidatie van de onderneming. Bij een going con-
cern daarentegen converteert de onderneming geduren-
de het jaar debiteuren en voorraad weliswaar in cash, 
maar deze cash moet de onderneming doorlopend herin-
vesteren in nieuwe debiteuren en nieuwe voorraad. Ook 
betaalt de onderneming haar bestaande crediteuren wel-
iswaar, maar nieuwe crediteuren bieden vervolgens door-
lopend nieuwe financiering. Bij een going concern komt 
er dus helemaal geen cash vrij uit het nettowerkkapitaal; 

 » ten tweede heeft een onderneming veel meer soorten 
cashflows dan degene die gerelateerd zijn aan het net-
towerkkapitaal. Het is dus onjuist om alleen naar het 
nettowerkkapitaal te kijken voor een oordeel over de li-
quiditeitspositie.

Nettowerkkapitaal, quick ratio en current ratio zijn geen 
maatstaven voor liquiditeit. Niet de omvang van het netto-
werkkapitaal beïnvloedt de liquiditeit, maar de mutatie in 
het nettowerkkapitaal. Groeiende ondernemingen met een 
positief nettowerkkapitaal moeten telkens extra investeren 
in hun nettowerkkapitaal. Deze investering is een negatie-
ve mutatie in de cashflow statement, een uitgaande cash-
flow. Of de onderneming door de extra investering in het 
nettowerkkapitaal in liquiditeitsproblemen komt, hangt 
mede af van alle overige cashflows en van de mogelijkheid 
om cashflowtekorten op te vangen met excess cash of met 
externe financiering. Voor krimpende ondernemingen met 
een negatief nettowerkkapitaal geldt hetzelfde.
Groeiende ondernemingen met een negatief nettowerkka-
pitaal en krimpende ondernemingen met een positief net-
towerkkapitaal daarentegen profiteren van vrijkomende 
cash uit het nettowerkkapitaal. Dit is een positieve muta-
tie in de cashflow statement. 
Aangezien investeerders beogen te investeren in groeien-
de en financieel gezonde ondernemingen, heeft een ne-
gatief nettowerkkapitaal de voorkeur. Deze ondernemin-
gen genereren ceteris paribus meer cash flows. Bovendien 
is er door een lager nettowerkkapitaal minder vermogens-
beslag en zijn er dus minder vermogenskosten (rentelas-
ten). De conclusie luidt dat een lage quick ratio en cur-
rent ratio voor investeerders dus juist de voorkeur 
genieten! In de overnamepraktijk is dit dan ook een be-
kende stelregel.

Voorbeeld
Doordat een groeiende onderneming met positief netto-
werkkapitaal moet blijven investeren in haar nettowerk-
kapitaal, kan zelfs een winstgevende onderneming door 
omzetgroei in liquiditeitsproblemen komen (ondanks ge-
lijkblijvende werkkapitaaldagen). Dit kan in het uiterste 
geval resulteren in een faillissement. 
Stel dat een onderneming haar omzet in 2014 met 150 pro-
ce nt ziet groeien tot 250 miljoen euro. De ebitda- en netto-
winstmarge wijzigen niet. De nettowinst groeit daardoor 
eveneens met 150 procent naar 7,5 miljoen euro (figuur 1).
We nemen aan dat het nettowerkkapitaal door de jaren 
heen 20 procent bedraagt van de netto-omzet. (We veron-
derstellen constante werkkapitaaldagen en een constante 
brutomarge.) Het nettowerkkapitaal stijgt dan van 20 mil-

€ x 1m 2013 2014 

Netto-omzet 100,0 250,0 

Groei 150,0% 

Inkoopwaarde van de omzet 52,0 130,0 

Brutowinst 48,0 120,0 

Marge 48,0% 48,0% 

Operationele kosten 39,0 97,5 

eBitda 9,0 22,5 

Marge 9,0% 9,0% 

Afschrijving materiële vaste activa 4,0 10,0 

eBit 5,0 12,5 

Financiële lasten 1,0 2,5 

Winst voor belasting 4,0 10,0 

Vennootschapsbelasting 1,0 2,5 

nettowinst 3,0 7,5 

Marge 3,0% 3,0% 

Groei 150,0% 

€ x 1m 2014

EBITDA 22,5 

Vennootschapsbelasting (2,5)

 • Nettowerkkapitaal (30,0)

 • Operationele voorzieningen - 

Operationele cashflow (10,0)

Investeringen in materiële vaste activa (11,0)

Free cashflow (21,0)

Financiële lasten (2,5)

 • nettoschuld (23,5)

€ x 1m 2013 2014 

Nettowerkkapitaal 20 50

% van Netto-omzet 20% 20% 

Figuur 1. Nettowinst

Figuur 2. Nettowerkkapitaal

Figuur 3.  Cashflow statement
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Als de onderneming niet genoeg excess cash of krediet-
ruimte heeft om de negatieve cashflow op te vangen, dan 
komt zij zonder nieuwe externe financiering in betalings-
problemen, mogelijk met een faillissement tot gevolg. 
Dit voorbeeld levert een duidelijk bewijs dat de current ra-
tio geen maatstaf is voor liquiditeit. De onderneming heeft 
namelijk een positief nettowerkkapitaal en dus een cur-
rent ratio van meer dan 1. De theorie uit de bedrijfsecono-
mieboeken zegt dat er voldoende liquiditeit zou moeten 
zijn, maar we zien hier dat de onderneming haar netto-
schuld ziet oplopen en mogelijk in betalingsproblemen 
komt. 

Conclusie
Een negatief nettowerkkapitaal en een lage current ratio 
zijn dus juist gewenst bij een groeiende onderneming. De 
current ratio en quick ratio zouden dan ook vanaf heden 
geen liquiditeitsratio’s meer mogen worden genoemd.
Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de werkkapitaalda-
gen houdbaar zijn en er bijvoorbeeld dus geen liquiditeits-
problemen zijn. Anders zal het nettowerkkapitaal in de toe-
komst stijgen en alsnog voor een uitgaande cashflow zorgen. 

joen euro in 2013 naar 50 miljoen euro in 2014. De inves-
tering in nettowerkkapitaal in 2014 bedraagt dus 30 mil-
joen euro (figuur 2).
Als we naar de cashflow statement kijken, dan zien we 
dat met name deze investering in het nettowerkkapitaal 
van 30 miljoen euro zorgt voor een cashflowtekort. De on-
derneming heeft een negatieve free cashflow, dus nog vóór 
eventuele rente en aflossingen. Zelfs de operationele cash-
flow is bij deze onderneming negatief, namelijk 10 miljoen 
euro. Zie figuur 3.


