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1 Inleiding 

De kascyclus heeft een belangrijke invloed op de hoeveelheid liquide middelen 

van een onderneming. Vooral in de ICT sector kan dit een belangrijke rol spelen, 

doordat talrijke ondernemingen er in slagen een negatieve kascyclus te bekomen 

en deze te gebruiken als bron van intrestvrije financiering.  

Een voorbeeld van een onderneming in de ICT sector die slaagt in het efficiënt 

beheer van de kascyclus is Dell. Dell bouwt enkel computers wanneer de 

onderneming de betaling ervoor reeds ontvangen heeft van de klanten, waardoor 

er geen voorraden afgewerkte producten bestaan. De voorraden componenten 

van Dell worden eigenlijk aangehouden door de leveranciers, die deze bijna 

dagelijks leveren. Verder betaalt Dell de leveranciers pas een bepaalde periode 

na levering. Door dit alles heeft Dell een negatieve kascyclus, waardoor de 

leveranciers de groei van Dell financieren. Niet alle ondernemingen kunnen 

functioneren zoals Dell, maar in het algemeen kan de kascyclus van 

ondernemingen meer efficiënt beheerd worden waardoor er meer middelen vrij 

komen. (Ruback en Sesia, 2000) 

In deze studie zal de kascyclus van de ICT ondernemingen geanalyseerd worden. 

Om deze studie overzichtelijk te houden wordt deze onderverdeeld in 5 delen. 

In het eerste deel wordt de theoretische context in verband met de kascyclus 

beschreven aan de hand van de verschillende componenten van de kascyclus, 

gevolgd door de belangrijkste bestaansredenen van het handelskrediet en een 

korte bespreking van het kredietbeleid. Het tweede deel bestaat uit de 

afbakening van de ICT sector. Dit is een belangrijk onderdeel van deze studie, 

omdat er geen duidelijke omlijning van de ICT sector bestaat. Het kwalitatief 

onderzoek komt aan bod in het derde deel. Hierbij worden enkele bedrijven 

geïnterviewd om specifieke karakteristieken van de kascyclus in ICT 

ondernemingen te achterhalen. Het vierde deel bevat het kwantitatieve 

onderzoek, waarbij de invloed van enkele variabelen op de kascyclus wordt 

besproken. In het laatste deel volgt er een besluit met aanbevelingen voor 

verder onderzoek. 
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DEEL 1: THEORETISCHE CONTEXT 

2 Componenten van de kascyclus 

De kascyclus      is het aantal dagen klantenkrediet + het aantal dagen 

goederen in voorraad – het aantal dagen leverancierskrediet.  Door deze 

berekening wordt het aantal te financieren dagen bekomen. Veel voorgaande 

studies handelen over het beheer van het werkkapitaal en niet over de kascyclus 

als zodanig. Het beheer van het werkkapitaal is een onderwerp dat nauw aansluit 

bij de kascyclus. Werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa en passiva 

op korte termijn en bevat dus zowel de operationele als de financiële 

componenten van een onderneming op korte termijn. De kascyclus omvat enkel 

de operationele. Door de gelijkenis tussen deze begrippen, kunnen de studies 

met betrekking tot het begrip werkkapitaal ook aangewend worden als basis voor 

deze studie. 

In dit hoofdstuk wordt meer uitleg gegeven over de drie componenten van de 

kascyclus: de voorraden, het leverancierskrediet en het klantenkrediet. 

2.1 Voorraden 

Het aantal dagen goederen in voorraad wordt bepaald door de volgende formule: 

                                       

                  
     

Voorraden worden voor verschillende doeleinden (Merville en Tavis, 1973) 

aangehouden namelijk transactie, speculatie, voorzorg en anticipatie. 

Voorbeelden (Blinder en Maccini, 1991) van motieven om voorraden aan te 

houden zijn het optimaliseren van het productieschema, het opvangen van 

fluctuaties in de vraag, het speculeren op prijsveranderingen en het beperken 

van de leveringstermijnen. 

Er zijn 3 verschillende soorten voorraden (Fazzari en Petersen, 1993): ruwe 

materialen, werk in uitvoering en afgewerkte producten. De voorraad “ruwe 

materialen” is nodig om tekorten die de productie vertragen te vermijden. De 

voorraad “werk in uitvoering” wordt gebruikt om schaalvoordelen te kunnen 
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realiseren door de productie van grote partijen. Tot slot is de voorraad 

“afgewerkte producten” nodig om de verkoop te ondersteunen. 

Er kan een optimaal niveau (Nobanee, 2009; Ross, Westerfield en Jordan, 2010) 

voor het aantal dagen goederen in voorraad worden bepaald. Een van de beter 

gekende benaderingen voor dit optimale niveau is het Economic Order Quantity 

model. De basis van dit model bestaat erin om de totale kosten van de voorraad 

voor verschillende hoeveelheden uit te zetten zoals in figuur 2. Hierna kan de 

minimum totale kost worden bepaald. De totale kost is de som van de 

draagkosten en de tekortkosten. 

 

Figuur 1 – Optimale voorraad; Ross, Westerfield en Jordan (2010) 

De draagkosten nemen toe bij een hoger investeringsniveau in de voorraden. Ze 

bevatten de opportuniteitskosten van het kapitaal geïnvesteerd in de voorraad en 

de kosten van het behouden van de economische waarde van de voorraad. Deze 

laatste bestaan onder andere uit  de opslagkosten, de verzekeringpremie en de 

verliezen door diefstal en veroudering van de voorraad. In de ICT sector 

verouderen voorraden uitermate snel, dus een te hoog voorraadniveau kan als 

problematisch gezien worden. Door het gebruik van Just In Time voorraadbeheer 

kunnen de draagkosten sterk verminderd worden. 
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De tekortkosten dalen wanneer het niveau van de voorraden toeneemt. Ze 

bevatten de bevoorradingskosten, bestaande uit de opstartkost van de productie 

en de bestelkosten, en de kosten gerelateerd met een tekort aan voorraden, 

zoals onder andere verloren verkopen, minder goodwill van klanten en 

onderbrekingen in de productie. 

De factoren die invloed uitoefenen op het niveau van de voorraad zullen slechts 

in zeer beperkte mate verder worden bestudeerd in dit onderzoek. Een 

uitgebreide studie valt in het domein van het operationeel management en 

bovendien is de grootte van de voorraden in ICT ondernemingen veelal beperkt. 

2.2 Leverancierskrediet 

Het aantal dagen leverancierskrediet wordt berekend door de volgende formule: 

               

                  
     

Leverancierskrediet is een alternatieve vorm van financiering met korte termijn 

leningen. De hoeveelheid leverancierskrediet (Petersen en Rajan, 1997; Garcia-

Teruel en Martinez-Solano, 2010) is dus afhankelijk van de kostprijs en de 

beschikbaarheid van bancaire financiering. Financiering via leveranciers is tevens 

flexibeler dan via bancaire kredieten (Ferris, 1981), omdat leverancierskrediet 

mee fluctueert met de omzet. Een grotere variabiliteit in de handelsactiviteiten 

moedigt dus het gebruik van leverancierskrediet aan. Wanneer een onderneming 

beslist het leverancierskrediet te verlengen zullen de opportuniteitskosten voor 

korte termijn leningen dalen. 

Wanneer echter het gebruik van leverancierskrediet stijgt zal de draagkost ervan 

toenemen. Deze bevat de kosten van de opvolging van het krediet, het verlies 

van kortingen voor contante betaling en de schade aan de kredietreputatie van 

de onderneming. De schade aan de kredietreputatie (Hofmann en Kotzab, 2010) 

ontstaat doordat ondernemingen soms de neiging hebben om betalingen aan 

leveranciers zolang mogelijk uit te stellen. Dit kan een slechte invloed hebben op 

de relaties met leveranciers en bovendien kan deze vertraging in de betaling 

leiden tot een stijging in de kostprijs van geleverde goederen of diensten. 
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Figuur 2 – Optimaal leverancierskrediet; Ross, Westerfield en Jordan (2010) 

Zoals weergegeven in figuur 2 kan de totale kost van het leverancierskrediet 

worden uitgezet op een grafiek voor verschillende hoeveelheden. Op deze manier 

kan dan het optimale niveau (Nobanee, 2009; Ross et al., 2010) voor het aantal 

dagen leverancierskrediet worden bepaald. 

Een hoog niveau aan leverancierskrediet kan enerzijds wijzen op een sterk 

vertrouwen van de leveranciers in de ondernemingen, maar anderzijds op 

insolvabiliteit van de onderneming. Verder kan leverancierskrediet leiden tot een 

te grote afhankelijkheid ten opzichte van de leverancier. 

2.3 Klantenvorderingen 

Het aantal dagen klantenkrediet wordt berekend door de volgende formule: 

                  

     
     

Het optimale niveau voor het aantal dagen klantenkrediet (Nobanee, 2009; Ross 

et al., 2010) kan bepaald worden door het punt waar de incrementele cashflows 

van de toegenomen omzet, gestimuleerd door het geven van krediet, gelijk zijn 

aan de kosten van het dragen van bijkomende investeringen in klantenkrediet. 

Een optimale hoeveelheid aan verstrekt krediet kan bepaald worden door het 
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uitzetten van de totale kost verbonden met het toestaan van krediet voor 

verschillende hoeveelheden zoals getoond in figuur 3. De totale kost bestaat uit 

draagkosten en opportuniteitskosten. 

Wanneer de toegestane hoeveelheid krediet toeneemt, stijgen de draagkosten. 

De draagkosten zijn de kosten die nodig zijn om het toegestane krediet te 

financieren, maar ook de toegestane kortingen voor contante betaling en de 

verliezen op dubieuze debiteuren. Er dient ook rekening gehouden te worden met 

de kosten van het kredietbeleid en het inningsbeleid van de onderneming. 

De opportuniteitskosten nemen af wanneer de hoeveelheid verstrekt krediet 

toeneemt. De opportuniteitskost is het verlies aan omzet voor de onderneming, 

wanneer deze geen krediet toestaat. Het toestaan van klantenkrediet kan dus 

leiden tot de mogelijkheid om een hogere prijs te vragen voor de goederen of 

diensten en tot een verhoging van het aantal verkochte hoeveelheden (Petersen 

en Rajan, 1997; Hofmann en Kotzab, 2010). 

 

Figuur 3 – Optimale klantenvorderingen; Ross, Westerfield en Jordan (2010) 

Aan het verstrekken van klantenkrediet zijn financieringskosten verbonden. In 

voorgaande studies (Schwartz, 1974; Petersen en Rajan, 1997) werd 

aangetoond dat ondernemingen met een betere toegang tot kapitaalmarkten 

sneller klantenkrediet zullen toestaan. Klantenkrediet verstrekt door dergelijke 



7 

 

ondernemingen kan dus een manier zijn om financiering te bemiddelen met 

ondernemingen die een minder goede toegang hebben tot kapitaalmarkten. 

Dergelijke financiële intermediatie (Brennan, Miksimovic en Zechner, 1988) kan 

enkel bestaan door de aanwezigheid van informatieasymmetrie. 

Een aandachtspunt bij klantenvorderingen is het vragen van een voorschot aan 

klanten of het werken met bundelcontracten waar er naast de initiële 

overeenkomst ook onderhoud, klantenondersteuning of software updates worden 

verkocht. In deze situatie gaat de onderneming eigenlijk een verbintenis aan om 

in de toekomst een goed of dienst te verstrekken. 
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3 Bestaansredenen handelskrediet 

In de literatuur worden diverse bestaansredenen van het handelskrediet 

aangehaald. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste. 

3.1 Prijsdiscriminatie 

Prijsdiscriminatie is wettelijk verboden1 in België, daarom doen sommige 

leveranciers aan impliciete prijsdiscriminatie. Leveranciers bepalen hun 

kredietvoorwaarden zodat het opnemen van leverancierskrediet duurder is dan 

een korte termijn financiering bij een financiële instelling (Mian en Smith, 1992). 

Dit kan bijvoorbeeld door hoge kortingen voor contante betaling toe te kennen. 

Het risico verbonden aan dergelijk leverancierskrediet is hoger dan dat van 

bancaire kredietverlening, waardoor de hoge impliciete intrestvoet aanvaardbaar 

is als risicopremie. (Huyghebaert, 2006; Cuñat, 2004; Petersen en Rajan, 1997) 

Ondernemingen die niet onderhevig zijn aan financiële beperkingen zullen 

immers wel andere financieringsbronnen boven het leverancierskrediet verkiezen 

en contant betalen (Ferris, 1981), maar ondernemingen die kampen met een 

lage kredietwaardigheid hebben geen alternatieve mogelijkheden en zullen nog 

steeds gebruik maken van het leverancierskrediet (Ng, Smith en Smith, 1999).  

Door deze prijsdiscriminatie slaagt de leverancier erin zijn omzet te verhogen 

zonder de prijs voor de bestaande klanten te verlagen. Ondernemingen met hoge 

vaste kosten (Petersen en Rajan, 1997; Niskanen en Niskanen, 2010) 

ondervinden een sterke stimulans om op deze manier bijkomende verkopen te 

realiseren.  

Voordat een leverancier gebruik kan maken van het voordeel verbonden aan het 

verstrekken van krediet, moet de leverancier beschikken over een bepaald vorm 

van marktmacht. Alsook dient er negatieve risicoselectie aanwezig te zijn in de 

markt. 

                                       
1 Wet tot bescherming van de economische mededinging (15/09/2006), art 2 §4 
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3.2 Transactiekosten 

Leverancierskrediet kan de transactiekosten van het betalen van facturen 

verlagen (Schwartz, 1974; Ferris, 1981; Petersen en Rajan, 1997; Huyghebaert, 

2006). In plaats van bij elke levering de factuur te betalen, kan een 

onderneming de betalingen centraliseren op het einde van elke maand of per 

kwartaal. Hierbij kan de onderneming gebruik maken van leverancierskrediet om 

de periode tussen aankoop en betaling te overbruggen.  

Deze transactiekosten zijn belangrijk voor ondernemingen met een hoge 

voorraadrotatie van ruwe materialen (Fisman en Love, 2003). Er wordt daarom 

verwacht dat deze bestaansreden een minder belangrijke rol zal spelen in de ICT 

sector. 

3.3 Voordelen ten opzichte van financiële instellingen 

3.3.1 Inwinning van informatie 

Leveranciers hebben een voordeel ten opzichte van financiële instellingen bij het 

inwinnen van informatie over hun klanten (Petersen en Rajan, 1997). Beiden 

verzamelen gelijkaardige informatie, maar de leverancier kan de informatie 

sneller en tegen een lagere kost bekomen door deze te verzamelen tijdens de 

normale bedrijfsuitoefening, waardoor deze het in gebreke blijven van klanten 

sneller kan identificeren. 

Een methode die vaak voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van 

klanten gebruikt wordt, is het hanteren van tweedelige voorwaarden met hoge 

impliciete intresten (Smith, 1987; Ng et al., 1999). Bij deze vorm van 

leverancierskrediet worden er hoge kortingen voor contante betaling gegeven 

zodat de onmogelijkheid om gebruik te maken van de korting wijst op een lage 

kredietwaardigheid. Op deze manier kunnen de klanten van een onderneming 

dus worden opgedeeld in twee categorieën namelijk klanten met een hoge en 

een lage kredietwaardigheid. De leverancier kan zich ook een idee vormen over 

de financiële situatie van een klant door de grootte en de timing van de 

geplaatste bestellingen op te volgen. 
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3.3.2 Controle over de klant 

Bij het innen van vorderingen (Petersen en Rajan, 1997; Cuñat, 2004;) hebben 

leveranciers ook een voordeel ten opzichte van de bank. Leveranciers kunnen 

immers dreigen met het stopzetten van de samenwerking met de klant. Deze 

dreiging is zeker geloofwaardig wanneer de klant slechts voor een klein deel van 

de omzet van de leverancier in staat. Banken kunnen de huidige kredietverlening 

enkel stopzetten na het ondernemen van juridische stappen doordat banken 

gebonden zijn aan de faillissementswetgeving. 

3.3.3 Onderpand bij faillissement 

De financiële instelling en de leverancier kunnen beiden beslag leggen op 

geleverde goederen, wanneer de klant in gebreke blijft. Hoe duurzamer deze 

geleverde goederen zijn, hoe waardevoller deze zijn als onderpand (Mian en 

Smith, 1992). De leverancier zal echter de in beslag genomen goederen kunnen 

herverkopen aan lagere kosten dan de bank door het reeds bestaande 

verkoopsnetwerk voor deze goederen (Petersen en Rajan, 1997). 

Er wordt aangenomen dat deze bestaansreden een minder belangrijke rol speelt 

in de ICT sector. Enerzijds bestaan de voorraden in de ICT sector voor een groot 

deel uit producten die uitermate snel verouderen en daardoor hun waarde 

verliezen en anderzijds bevat de ICT sector zeer veel gepersonaliseerde diensten 

waarop geen beslag kan worden gelegd. 

3.4 Productkwaliteit 

Klantenkrediet wordt volgens Lee en Stowe (1993), Petersen en Rajan (1997), 

Ng et al. (1999) en Huyghebaert (2006) vaak toegestaan als een middel om de 

productkwaliteit door klanten te laten evalueren. Indien niet voldaan wordt aan 

de verwachtingen in verband met de kwaliteit kan de klant de betaling weigeren. 

Wanneer een kwaliteitsprobleem pas na de betaling wordt ontdekt, kan de 

terugbetaling gevraagd worden of kunnen er wettelijke stappen ondernomen 

worden. Deze procedure is echter veel gecompliceerder dan de weigering tot 

betaling. 
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Het verstrekken van klantenkrediet is de sterkste vorm van kwaliteitsgarantie. 

Jonge ondernemingen staan meer klantenkrediet toe door hun onvoldoende 

grote reputatie in verband met kwaliteit en door hun grotere kans op faling 

waardoor een gewone kwaliteitsgarantie met contante betaling niet volstaat. 

De grootte van de korting contant (Lee en Stowe, 1993) die een onderneming 

toestaat bevat informatie over de productkwaliteit. Een hogere korting wijst op 

een lagere kwaliteit. Bij hoge kortingen zullen meer klanten contant betalen, 

waardoor de verkoper meer risico in verband met de kwaliteit bij de koper legt.  

Wanneer klantenkrediet onder het motief van kwaliteitscontrole wordt 

toegestaan is het risico op betwisting van de vorderingen groter. Dit risico doet 

zich meer voor bij dienstverlening zoals in de ICT sector waar het moeilijk is de 

kwaliteit objectief te bepalen. Verder is er meer nood aan kwaliteitscontrole in de 

ICT sector doordat er sprake is van hoog technologische en nieuw ontwikkelde 

producten (Fisman en Love, 2003). 
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4 Kredietbeleid 

Het beleid van een onderneming in verband met klantenkrediet bestaat uit 

volgende componenten: het bepalen van de verkoopsvoorwaarden, de 

kredietanalyse en het inningsbeleid. 

4.1 Verkoopsvoorwaarden 

De belangrijkste vraag bij het bepalen van de verkoopsvoorwaarden is het al dan 

niet toestaan van klantenkrediet. Wanneer de onderneming klantenkrediet 

toestaat moeten de verkoopsvoorwaarden bestaande uit de netto kredietperiode, 

de korting voor contante betaling en de periode van contante betaling 

gespecificeerd worden. Deze voorwaarden zijn meestal standaard binnen een 

industrie, maar kunnen variëren naargelang het soort klant. Er zijn immers 

klanten met meer onderhandelingsmacht of de onderneming kan een 

onderscheid maken in de verkoopsvoorwaarden tussen business-to-business en 

retailklanten. 

De korting voor contante betaling is in feite de impliciete intrestvoet voor het 

versterkte klantenkrediet uitgedrukt in het aantal dagen krediet. Deze impliciete 

intrestvoet kan als volgt berekend worden (Ng et al., 1999): 

   

             

   
                                         

   

Volgens het onderzoek van Ng et al. (1999) zijn er 2 belangrijke soorten 

kredietvoorwaarden. De eerste vorm is “net 30”. Dit wil zeggen dat de volledige 

betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij deze vorm 

wordt er geen korting voor contante betaling toegestaan. De tweede vorm is 

“2/10 net 30”, wat de tweedelige kredietvoorwaarden zijn. Deze combinatie 

bestaat uit een korting voor contante betaling van 2% bij betaling binnen de 10 

dagen en een netto periode eindigend 30 dagen na de factuurdatum waarbinnen 

betaald kan worden zonder korting. De impliciete intrestvoet die hiermee 

gepaard gaat is 43,9%. Deze intrest is de opportuniteitskost van de koper in het 

geval deze beslist de korting te laten gaan voor 20 bijkomende dagen 

financiering. 
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4.2 Kredietanalyse 

De kredietanalyse houdt het onderscheiden van kredietwaardige en niet-

kredietwaardige klanten in en de hierbij horende procedures. Sommige 

ondernemingen kiezen ervoor om geen kredietanalyse uit te voeren alvorens 

krediet te verstrekken aan klanten.  

Een vaak gebruikte methode om de kredietwaardigheid te bepalen is het gebruik 

van de tweedelige kredietvoorwaarden (cf. supra 3.1). De bepaling van de 

kredietwaardigheid van klanten leidt tot het al dan niet toestaan van krediet. De 

kredietanalyse is immers een belangrijke functie. De onderneming staat namelijk 

in voor het risico verbonden met dubieuze debiteuren, waarvoor de onderneming 

reserves dient aan te leggen. 

4.3 Inningsbeleid 

Het inningsbeleid (Ross et al., 2010) van een onderneming bestaat uit het innen 

van de vorderingen op vervaldag en de acties die worden ondernomen tegen 

wanbetalers. Deze acties kunnen gaan van het versturen van aanmaningen tot 

het aanstellen van een deurwaarder en juridische stappen.  

Een te laks inningsbeleid (Laureys, 2008) kost de onderneming niet alleen geld 

door de langdurige financiering van de vorderingen, maar verhoogt ook het risico 

dat bepaalde vorderingen moeilijk inbaar worden. Een te strak inningsbeleid 

daarentegen kan leiden tot klantenverlies, wanneer de concurrenten langere 

betalingstermijnen toestaan. 

Ondernemingen die hun kascyclus willen verlengen door de duur van hun 

klantenvorderingen te verkorten dienen proactief te focussen op hun 

inningsbeleid. Traditioneel zijn vorderingen een reactief proces. Dit wil zeggen 

dat de openstaande facturen pas worden nagekeken wanneer deze al over tijd 

zijn om dan een poging te ondernemen onderliggende problemen op te lossen en 

de factuur alsnog te innen. 

4.4 Outsourcing 

Ondernemingen kunnen beslissen om het kredietproces binnenshuis uit te voeren 

of om dit uit te besteden. De verschillende opties worden hieronder besproken. 
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4.4.1 Intern beheer 

De onderneming zet een eigen kredietafdeling op waar de volledige 

kredietadministratie plaatsvindt (Mian en Smith, 1992). Het verstrekte krediet 

wordt gefinancierd met interne middelen en het kredietrisico wordt door de 

onderneming zelf gedragen. 

4.4.2 Schulden gewaarborgd door debiteuren 

De onderneming sluit een lening af bij een financiële instelling met als onderpand 

de vorderingen op de klanten (Mian en Smith, 1992). Alle elementen verbonden 

met het verstrekken van klantenkrediet blijven intern in de onderneming. Het 

enige verschil ten opzichte van intern beheer is dat het aantal dagen 

klantenkrediet gefinancierd wordt door een financiële instelling. 

4.4.3 Financiële dochteronderneming 

De onderneming zet een dochteronderneming (Mian en Smith, 1992) op om 

schulden aan te gaan die niet direct door de moederonderneming worden 

gewaarborgd. Het geleende geld wordt gebruikt om de klantenvorderingen van 

de moederonderneming over te kopen.  

Verder zijn er twee mogelijke handelswijzen. De eerste mogelijkheid is dat de 

moederonderneming het kredietrisico van de klanten zelf onderzoekt en de 

beslissing neemt om het krediet toe te staan. Een tweede mogelijkheid is dat de 

dochteronderneming direct met de klanten van de moederonderneming handelt. 

Afhankelijk van de werkwijze wordt het kredietrisico gedragen door de moeder- 

of de dochteronderneming. De dochteronderneming staat altijd in voor de inning 

van de vorderingen.  

Door bovenstaande constructie verdwijnen de handelsvorderingen van de balans 

van de moederonderneming, wat tot onderschatting van de hoeveelheid 

klantenkrediet kan leiden. 

4.4.4 Factoring 

Bij factoring (Mian en Smith, 1992) wordt het kredietbeleid van een onderneming 

uitbesteed aan een factormaatschappij. Er zijn verschillende soorten 

factorcontracten. Bij het meest voorkomende contract wordt de kredietbeslissing 



15 

 

genomen door de factormaatschappij. De klantenvorderingen worden 

gefinancierd door de factor, die tevens het kredietrisico draagt. Een belangrijk 

element bij factoring is het regresrecht. 

Bij factoring zonder regres kan de factoringmaatschappij geen aanspraak maken 

op andere bezittingen dan de betrokken klantenvorderingen van de onderneming 

indien de vorderingen niet worden betaald door de klanten. Met uitzondering van 

het geval waar de wanbetaling het gevolg is van een geschil over het product of 

de dienst.  

Bij een factorcontract met regres maakt de onderneming zelf de kredietbeslissing 

en draagt deze ook het kredietrisico. De financiering van het klantenkrediet kan 

zowel door de factor als de onderneming zelf gebeuren. De inning van de 

vorderingen gebeurt steeds via de factormaatschappij. 

Summers en Wilson (2000) toonden aan dat factoring minder wordt gebruikt bij 

gefaseerde betalingen, hierbij vinden de betalingen plaats bij welbepaalde 

mijlpalen of na het verstrijken van bepaalde tijdspannes van een project. 

Gefaseerde betalingen komen vaak voor in de softwareontwikkelingsindustrie. 

Dergelijke betalingsvormen behouden een onderneming van cashflowproblemen 

en beschermen een koper tegen opportunistisch gedrag of ondermaats werk van 

de onderneming. 

Factoring wordt tevens minder gebruikt bij dienstverlenende ondernemingen. De 

waarde van het onderpand is immers lager (cf. supra 3.3.3) en het risico op 

betwisting van de vordering is hoger (cf. supra 3.4). 

Wanneer een onderneming de keuze maakt om gebruik te maken van factoring, 

verdwijnen de vorderingen bij de meeste vormen van factoring van de balans. 

Dit kan tot een onderschatting van de hoeveelheid toegestaan klantenkrediet 

leiden. 

4.4.5 Handelsinformatiebureau 

Bij het gebruik van een handelsinformatiebureau (Mian en Smith, 1992) wordt de 

bepaling van het kredietrisico uitbesteed. Het handelsinformatiebureau verzamelt 
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informatie over onder meer de betalingsgeschiedenis van ondernemingen. Een 

voorbeeld van dergelijk bureau actief in België is Greydon. 

4.4.6 Incassobureau 

Incassobureaus (Mian en Smith, 1992) verstrekken verschillenden diensten voor 

het innen van vervallen klantenvorderingen. De diensten reiken van schriftelijke 

betalingsverzoeken tot juridische acties om onbetaalde vorderingen te innen.  

4.4.7 Kredietverzekering 

Een kredietverzekering (Mian en Smith, 1992)  vrijwaart ondernemingen van 

verliezen op klantenvorderingen. Het kredietrisico wordt overgedragen van de 

onderneming op de verzekeringsmaatschappij. De vorderingen moeten steeds 

aanvaard worden door de kredietverzekeraar waardoor de onderneming geen 

willekeurig krediet kan toestaan. Een degelijk onderzoek naar het kredietrisico is 

nog steeds nodig. 
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DEEL 2: AFBAKENING ICT SECTOR 

5 Afbakening ICT sector 

Er bestaat geen duidelijke omlijning van de ICT (Informatie en Communicatie 

Technologie) sector. De afbakening van de sector wordt verder bemoeilijkt door 

het fenomeen branchevervaging dat optreedt doordat de ICT 

toepassingsgebieden vindt in quasi alle economische sectoren. Een invalshoek 

om dit probleem op te lossen is het waardeketenmodel (Porter, 1985). De 

waardeketen brengt verschillende waardeactiviteiten van de onderneming in 

kaart. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types: primaire en 

ondersteunende activiteiten. Waar voor de meeste bedrijven ICT een van de 

ondersteunende activiteiten is, is dit voor de ICT sector niet het geval. Deze 

groep wordt als invalshoek genomen. (studiedienst Cevora) 

De bedrijven die behoren tot de ICT sector volgens bovenstaande definitie 

hebben nog steeds zeer uiteenlopende activiteiten. Om de specifieke kenmerken 

van de kascyclus beter te kunnen analyseren dient de ICT sector onderverdeeld 

te worden in verschillende groepen. Om specifieke kenmerken van elke groep te 

kunnen aantonen worden de bedrijven uit de ICT sector, op basis van hun 

hoofdactiviteit, toegewezen aan groepen per hoofdsector (industrie, handel en 

diensten). 

Door gebruik te maken van bovenstaande categorisatie ontstaat vervolgens deze 

indeling op basis van de NACEBEL codes 2008: 

Productie van informatie en communicatie uitrusting 

 26.200 Vervaardiging van computers en randapparatuur 

 26.300 Vervaardiging van communicatieapparatuur 

Handel in informatie en communicatie uitrusting 

 46.510 Groothandel in computers, randapparatuur en software 

 46.520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en 

delen daarvan 

 47.410 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in 

gespecialiseerde winkels 
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 47.420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde 

winkels 

 95.110 Reparatie van computers en randapparatuur 

 95.120 Reparatie van communicatieapparatuur 

Communicatiediensten 

 61.100 Draadgebonden communicatie 

 61.200 Draadloze communicatie 

 61.300 Telecommunicatie via satelliet 

 61.900 Overige telecommunicatie 

Informatiediensten 

 58.210 Uitgeverijen van computerspellen 

 58.290 Overige uitgeverijen van software 

 62.010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s 

 62.020 Computerconsultancyactiviteiten 

 62.030 Beheer van computerfaciliteiten 

 62.090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en 

computer 

 63.110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 

 63.120 Webportalen 

Bij deze classificatiemethode zullen er nog steeds ICT ondernemingen zijn die de 

populatie ontglippen of die verkeerd geclassificeerd zijn. Dit probleem zal echter 

altijd optreden wanneer de ICT ondernemingen niet handmatig worden 

geselecteerd en toegewezen. Een ander probleem werd reeds eerder besproken 

en is dat van de branchevervaging. Steeds meer en meer elektrische toestellen 

bevatten ICT zoals parkeermeters, uurwerken en televisies, waardoor de grenzen 

tussen de elektronica-industrie en de ICT industrie meer een meer worden 

opgeheven. De elektronicaondernemingen worden uitgesloten van deze studie. 

Na de onderverdeling van de ICT ondernemingen in de verschillende subsectoren 

werd de kascyclus van elke onderneming berekend. In de onderstaande tabel 

wordt een overzicht gegeven van de berekende kascyclus van de belangrijkste 

ICT ondernemingen in 2010 op basis van de grootte van het gemiddelde 

personeelsbestand (Coppens, Hermesse en Vivet, 2004). Over alle sectoren is 
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Belgacom de grootste onderneming. Opgemerkt moet worden dat sommige 

ondernemingen niet voorkomen in de tabel omdat de groep waartoe ze behoren 

ervoor geopteerd heeft de activiteiten te splitsen in meerder afzonderlijke 

juridische entiteiten, die elk een aparte jaarrekening neerleggen. 

Tabel 1 - Belangrijkste ondernemingen per deelsector 

 Aantal dagen 

Onderneming Voorraad 

Klanten- 

krediet 

Leveranciers-

krediet Kascyclus 

Productie van informatie en communicatie uitrusting  

Alcatel-Lucent Bell 14 125 134 5 

Thales Alenia Space Etca 352 103 218 237 

Newtec Cy 135 59 55 137 

Nextiraone 41 61 88 14 

Icos Vision Systems 89 14 9 94 

Handel in informatie en communicatie uitrusting  

Hewlett-Packard Belgium 7 59 26 40 

Econocom Managed Services 5 43 49 -1 

Tech Data 25 35 39 21 

Ingram Micro 30 30 29 31 

Telenet Mobile 61 42 16 87 

Communicatiediensten  

Belgacom 16 54 82 -11 

Telenet 7 31 153 -115 

SWIFT 2 13 47 -32 

Mobistar 3 33 82 -46 

SITA.aero 0 62 104 -42 

Informatiediensten  

KBC Global Services 4 40 24 20 

IBM Belgium 60 59 75 44 

Realdolmen 40 86 47 79 

Atos Worldline 8 46 153 -99 

Waldico 0 44 123 -79 
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Uit de tabel kan afgelezen worden dat bij de grootste ondernemingen in de 

productie en handel de kascyclus gemiddeld genomen langer is dan in de 

dienstensector. De voorraden bij de belangrijkste bedrijven uit de 

productiesector liggen hoger dan in alle andere sectoren. 

In de subsector informatiediensten hebben IBM Belgium en Realdolmen immers 

wel grote voorraden voor de dienstensector. Bij IBM kan dit verklaard worden 

omdat zij naast hun hoofdactiviteit van gegevensverwerking en webhosting, 

tevens betrokken zijn in de groothandel in computers, randapparatuur en 

software. Bij Realdolmen kan de verklaring niet zo eenvoudig worden gevonden, 

maar het is mogelijk te veronderstellen dat de voorraad kan bestaan uit 

bestanddelen voor het opbouwen van netwerken en dergelijke. 
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DEEL 3: KWALITATIEF ONDERZOEK 

Het kwalitatief onderzoek is een exploratief onderzoek met als doel de specifieke 

gebruiken en elementen uit de ICT sector die de kascyclus beïnvloeden te 

kunnen vaststellen. 

6 Opbouw vragenlijst 

De gebruikte vragenlijst bij dit deel van het onderzoek werd opgebouwd aan de 

hand van de theoretische context uit deel 1 en de hieronder beschreven 

elementen uit het onderzoek van Nunn (1981). 

6.1 Type product 

De producten van de onderneming kunnen op maat gemaakt worden of 

gestandaardiseerd zijn (Nunn, 1981). Producten die op bestelling worden 

gemaakt, kunnen in het algemeen onmiddellijk aan de klant geleverd worden bij 

voltooiing. Een voorraad afgewerkte producten is bijgevolg overbodig. Waardoor 

men kan stellen dat op maat gemaakte producten leiden tot een kortere 

kascyclus. 

6.2 Macht van het verkoopsteam 

Veel ondernemingen werken met een verkoopsteam. Dit verkoopsteam kan in 

veel gevallen invloed uitoefenen op de verkoopsvoorwaarden of het product van 

de onderneming. Hoe meer macht het verkoopspersoneel heeft, hoe meer druk 

deze kunnen uitoefenen op de financiële dienst en de productie voor meer 

genereuze kredietvoorwaarden en voor snelle, betrouwbare leveringen (Nunn, 

1981). Meer macht van het verkoopsteam leidt dus tot een langere kascyclus. 

6.3 Verkopen aan onderdelen van dezelfde groep 

Een onderneming kan deel uitmaken van een groep ondernemingen (Nunn, 

1981). Wanneer een andere onderneming uit dezelfde groep behoefte heeft aan 

de geproduceerde goederen of diensten van de onderneming, wordt deze 

aangemoedigd om te kopen bij de interne leverancier. Onder deze 

omstandigheden kan het product bij afwerking onmiddellijk geleverd worden en 
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wordt er vanuit gegaan dat het verstrekte klantenkrediet binnen de 

krediettermijn wordt terugbetaald. De verkopen aan onderdelen van dezelfde 

groep hebben dus een negatief verband met de kascyclus. 

6.4 Export 

Een onderneming met een significante export (Nunn, 1981) heeft een langere 

kascyclus door complicaties waarvan de oorzaak ligt bij de afstanden en de 

buitenlandse betalingsprocedures. Grotere afstanden zorgen eveneens voor 

complexer transport. Een hoger percentage export zal bijgevolg leiden tot een 

langere kascyclus. 

6.5 Import 

Een onderneming met een significante import (Nunn, 1981) is afhankelijk van 

langere leveringstermijnen en dient te anticiperen op het hogere risico van 

onderbrekingen in de bevoorrading, waardoor de onderneming hogere voorraden 

zal aanleggen. Er kan dus gesteld worden dat een hoger percentage import leidt 

tot een langere kascyclus. 

6.6 Concentratie 

Bij een hoge concentratie binnen de industrie (Nunn, 1981) is de kans dat de 

industrie kenmerken van een oligopolie vertoont hoger. Ondernemingen die 

opereren in dergelijke omstandigheden kunnen een hogere prijs aanhouden ten 

opzichte van de marginale kost dan mogelijk zou zijn bij volkomen concurrentie. 

Hoe meer de prijs de marginale kost overschrijdt, hoe groter de voordelen 

verbonden aan het aanhouden van voorraden en het aanbieden van 

klantenkrediet. De voordelen zijn het vermijden van ontevreden klanten en 

tekorten. 

Ondernemingen in een sterk geconcentreerde industrie kunnen over marktmacht 

(Kieschnick, Moussawi, LaPlante en Baranchuk, 2006) beschikken waardoor zij in 

de positie zijn om akkoorden uit te werken met klanten en leveranciers die hun 

voordeel geven op concurrenten. Het verband tussen de concentratie en de 

kascyclus wordt dus niet eenduidig beschreven in de literatuur en is bovendien 

moeilijk te bevragen.  
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7 Interviews 

Voor het kwalitatief onderzoek werden enkel personen van ICT ondernemingen 

uit de subsector informatiediensten geïnterviewd omdat deze subsector de meest 

typische kenmerken van de ICT sector vertoont. Bij de verwerking van de 

interviews zal rekening gehouden worden met het onderscheid tussen 

ondernemingen met een jaarrekening volgens het verkorte of het volledige 

schema. Dit onderscheid zal later verder aan bod komen (cf. infra 8). Een lijst 

met de geïnterviewde personen is terug te vinden in bijlage 1. 

7.1 Ondernemingen met verkort schema 

De ondernemingen die hun jaarrekeningen publiceren volgens het verkorte 

schema hebben allerhande activiteiten in verband met informatiediensten. 

Kleinschalige consulting is één van de meest voorkomende activiteiten binnen 

deze groep. Er werden dan ook 3 zelfstandige consultants geïnterviewd. Verder 

werd er een interview afgenomen van een leverancier van beheersystemen. 

7.1.1 Zelfstandige consultants 

De groep van zelfstandige consultants zijn kleine ondernemingen gebaseerd op 

de kennis van de zaakvoerder. Deze ondernemingen leveren steeds diensten op 

maat van een beperkt aantal klanten. Bovendien hebben ze geen voorraden of 

leveranciers. 

De facturatie door dit soort ondernemingen aan klanten kan op twee 

verschillende manieren verlopen: 

 De onderneming kan maandelijks factureren aan de klant op basis van een 

dagvergoeding na de goedkeuring van de prestatiestaat; 

 De onderneming kan factureren op projectbasis, waarbij er pas gefactureerd 

wordt wanneer het geleverde werk conform is met de offerte. 

Bij 2 van de geïnterviewde ondernemingen wordt er gewerkt op basis van een 

middelenverbintenis. In de derde onderneming maakt men gebruik van een 

resultatenverbintenis als basis voor de facturatie. 
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Na de facturatie staan de ondernemingen een betalingsuitstel toe van 1 tot 2 

maanden waarvan alle klanten ook gebruik maken. Dit betalingsuitstel is volgens 

de consultants noodzakelijk voor het realiseren van de huidige omzet. Verder 

vragen de consultants enkel voorschotten bij grote projecten. Deze bedragen 

ongeveer 15% van het factuurbedrag.  

Tot slot worden slechts 1% van de facturen bij dergelijke ondernemingen te laat 

betaald. Het inningsbeleid is voor alle drie de consultants gelijklopend en bestaat 

uit een aantal herinneringen alvorens overgeschakeld wordt op een aangetekend 

schrijven. Andere specifieke kenmerken komen bij deze consultants niet voor. 

7.1.2 Leverancier beheersystemen 

De geïnterviewde leverancier van beheersystemen werkt met ± 32 werknemers 

en levert totaaloplossingen op maat voor andere ondernemingen in verband met 

hardware, software en toebehoren. De voorraad van dit bedrijf bestaat vooral uit 

hardware en werken in uitvoering, maar de voorraad zal  zoals eerder vermeld 

niet uitgebreid behandeld worden. Hieronder wordt het leveranciers- en 

klantenkrediet van de onderneming besproken. 

Leverancierskrediet 

De onderneming maakt vooral gebruik van externe dienstenleveranciers zoals 

designers en softwareontwikkelaars. Hiernaast zijn er ook leveranciers van 

kantoorbenodigdheden, energieleveranciers, …. Dienstenleveranciers onder de 

vorm van onderaanneming worden slechts voor 5% van de omzet aangewend.  

De meeste van deze leveranciers verstrekken de onderneming een 

leverancierskrediet voor een periode van 30 dagen na de factuurdatum. De 

onderneming maakt steeds gebruik van dit betalingsuitstel en betaalt de 

leveranciers op wekelijkse basis na de nodige kwaliteitscontrole op de geleverde 

goederen en diensten. Verder vertoont deze onderneming geen specifieke 

kenmerken in verband met leverancierskrediet.  

Klantenkrediet 

De onderneming geeft aan dat het verkoopsteam invloed uitoefent op de 

verkoopsvoorwaarden en regelmatig verkopen afsluit op basis van 

bundelcontracten waarbij klantenondersteuning en software updates worden 
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inbegrepen. Bij verkoop wordt de kredietwaardigheid van de klant nagekeken en 

betalen de klanten een verschot ten bedrage van 30% van het offertebedrag. 

De leverancier van beheersystemen kan aan deze klanten maandelijks factureren 

op basis van de geleverde prestaties. De onderneming verstrekt voor deze 

facturen een betalingsuitstel van 30 dagen waarvan alle klanten gebruik maken. 

Het betalingsuitstel is nodig om de huidige omzet te realiseren.  

25% van de klanten betalen buiten deze betalingstermijn. De meest 

voorkomende oorzaken hiervan zijn betwisting van de kwaliteit van de geleverde 

dienst of administratieve fouten. Het inningsbeleid voor deze laattijdige betalers 

bestaat uit wekelijkse rappels en telefonische kredietcontrole. 

7.2 Ondernemingen met volledig schema 

7.2.1 Webagentschap 

Deze geïnterviewde onderneming heeft ± 62 werknemers in dienst en levert 

websites op maat af die passen binnen de bedrijfsstrategie van hun klanten en 

de daar bijhorende service. De voorraad van dit bedrijf bestaat vooral uit 

bestellingen in uitvoering en bedroeg 13 dagen in 2010. 

Leverancierskrediet 

De onderneming maakt gebruik van leveranciers voor licenties, hosting en 

outsourcing. Het gebruik van de outsourcing is beperkt tot 12% van de omzet. 

Bij 5% van de aankopen gaat het over import. Deze import komt vooral van de 

VS en Zwitserland.  

De onderneming verkrijgt meestal krediet van de leveranciers voor een periode 

van 30 dagen. Er is 1 grote leverancier waarbij de onderneming een jaar 

betalingsuitstel krijgt en bij de leverancier van de licenties heeft de onderneming 

een partnerkorting verkregen van 10-15% van het factuurbedrag. 

Voor de betaling van de factuur wordt er steeds nagekeken of de factuur en de 

geleverde diensten overeenkomen met de bestelbon en de offerte. Wanneer dit 

niet het geval is wordt deze factuur niet betaald. De betalingen aan de 

leveranciers worden niet gegroepeerd. 
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Voor het webagentschap bedroeg het aantal dagen leverancierskrediet 85 dagen 

in 2010. Dit cijfer is een overschatting want naast de ene leverancier die de 

onderneming betaald na 1 jaar bevatten de leveranciers ook de moeder- en 

zusterbedrijven van de onderneming waaraan slechts om de 6 à 12 maanden 

wordt betaald. 

Klantenkrediet 

De klanten van de onderneming bestaan hoofdzakelijk uit beursgenoteerde 

ondernemingen, waardoor het bedrijf makkelijk signalen opvangt over een 

slechte kredietwaardigheid van de klant. Enkel de kredietwaardigheid van 

onbekende of buitenlandse ondernemingen wordt expliciet onderzocht. Het 

webagentschap exporteert diensten voor 5% van de omzet. Er wordt vooral 

geëxporteerd naar de VS. 

De onderneming werkt met een verkoopsteam dat invloed heeft op de 

verkoopsvoorwaarden in de zin dat zij kortingen kunnen toestaan voor grote 

contracten. Bij de verkoop wordt er verder ook gebruik gemaakt van 

bundelcontracten, wanneer de klant het onderhoud bij de ontwikkeling van de 

website vraagt. 

Het webagentschap werkt op basis van projecten, maar kan voor grote projecten 

op maandelijkse basis factureren. Bij de aanvang van elk project dient een 

voorschot betaald te worden van 10-15% van het verkoopbedrag. Voor alle 

uitgeschreven facturen wordt betalingsuitstel toegestaan van 30 dagen. Dit 

betalingsuitstel is niet noodzakelijk om de huidige omzet te realiseren, doordat 

de onderneming met de volledige dienstverlening uniek is in België.  

Verder is het moeilijk om de klanten binnen de periode van 30 dagen te laten 

betalen. De meeste klanten betalen pas wanneer de website bug vrij is of met 

andere woorden bij de definitieve oplevering. Betwistingen van de kwaliteit van 

de geleverde dienst komen zeer weinig voor nochtans is de term kwaliteit niet 

steeds duidelijk, aangezien de onderneming websites ontwerpt met een 

resultaatgerichte functie zoals een verhoging van de omzet van de klant. De 

meest voorkomende oorzaak van de betwisting van facturen zijn administratieve 

fouten. Onbetaalde vorderingen worden maandelijks gecontroleerd en hiervoor 

worden telefonische herinneringen en rappels verstuurd. 
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Voor deze onderneming bedroeg het aantal dagen klantenkrediet 148 in 2010. 

De grootteorde van deze ratio is ook hier te wijten aan de vorderingen tussen 

verbonden ondernemingen. 

7.2.2 Consultancybureau 

De geïnterviewde onderneming heeft ± 25 werknemers in dienst en verricht 

consultancyactiviteiten in verband met de informaticasystemen van 

ziekenhuizen. De voorraad van dit bedrijf bestaat hoofdzakelijk uit software en 

licenties en bedroeg 28 dagen in 2010. 

Leverancierskrediet 

De onderneming maakt gebruik van leveranciers voor software, onderaanneming 

en licenties. De onderaanneming wordt aangewend voor 10% van de geleverde 

prestaties. De meeste leveranciers verstrekken een leverancierskrediet van 30 

dagen aan de onderneming. 

De betalingen aan de leveranciers worden gegroepeerd per week. Aan elke 

betaling gaat een kwaliteitscontrole vooraf. Er wordt onder andere ook 

nagekeken of de klant waarvoor de levering nodig was reeds heeft betaald, 

zodanig dat de onderneming niet de plaats inneemt van een financiële instelling. 

Verder heeft de onderneming een moeder- en een dochteronderneming. De 

moederonderneming verstrekt een aantal diensten aan de onderneming, 

waardoor een deel van de handelsschulden tegoeden zijn aan verbonden 

ondernemingen. Het leverancierskrediet bedroeg 106 dagen in 2010. 

Klantenkrediet 

De onderneming werkt hoofdzakelijk voor ziekenhuizen. Er worden diensten 

geëxporteerd ter waarde van 15% van de omzet. Het consultancybureau werkt 

met een verkoopsteam dat inspraak heeft op de verkoopsvoorwaarden en de 

verstrekte diensten. Voor de samenwerking wordt de kredietwaardigheid van de 

klanten niet bekeken, maar eens een klant eenmaal niet op tijd betaald heeft 

dient deze in de toekomst steeds vooraf te betalen. 

De onderneming werkt op basis van projecten maar factureert meestal 

maandelijks of op basis van de bereikte mijlpijlen. De verkoopsvoorwaarden 
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variëren, maar gemiddeld verkrijgen de klanten een betalingsuitstel van 90 

dagen. De onderneming geeft geen korting voor contante betaling aan de 

klanten, maar vraagt wel verwijlinteresten wanneer klanten niet op tijd betalen. 

In de meeste gevallen wordt er geen voorschot gevraagd aan de klant. Dit 

gebeurt wel voor vaste prijs opdrachten waarbij 20% betaald dient te worden bij 

bestelling. 

De meest voorkomende oorzaak van betwisting van de uitgeschreven facturen is 

discussie in verband met de geleverde uren. In het geval van laattijdige betaling 

worden er via een automatisch systeem rappels gestuurd. Er wordt tevens 

gebruik gemaakt van een incassobureau. 

Het aantal dagen klantenkrediet bedroeg voor deze onderneming 89 dagen in 

2010. De onderneming geeft aan dat ze het verstrekte klantenkrediet niet nodig 

acht om de huidige omzet te realiseren wegens hun unieke dienstverlening. 

7.2.3 Leveranciers beheersystemen 

Twee bedrijven die beheersystemen afleveren werden geïnterviewd. Een aantal 

zaken zijn gelijklopend voor de twee ondernemingen, maar er zijn ook behoorlijk 

veel verschillen. 

De eerste geïnterviewde onderneming heeft ± 80 mensen in dienst en levert 

totaaloplossingen op maat in verband met hardware, software, toebehoren en 

websites. De voorraad van dit bedrijf bestaat hoofdzakelijk uit hardware en 

licenties en bedroeg 124 dagen in 2010. 

De tweede geïnterviewde onderneming werkt met ± 37 mensen en biedt tevens 

totaaloplossingen aan maar enkel voor het klantensegment apothekers. De 

producten van deze onderneming zijn op maat van de apothekers, maar voor de 

volledige klantenportfolio veeleer gestandaardiseerd. De voorraad van dit bedrijf 

bestaat ook hoofdzakelijk uit hardware en licenties maar bedroeg slechts 28 

dagen in 2010. 

Leverancierskrediet 

Beide ondernemingen maken gebruik van leveranciers voor hardware, 

outsourcing en licenties. De eerste onderneming werkt met outsourcing voor de 
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bekabeling. Het gebruik van onderaanneming is hier beperkt tot 10% van de 

omzet. In het andere geval wordt onderaanneming slechts voor zeer korte 

periodes gebruikt. Op het moment van het interview ging het over een 5-tal 

personen voor de programmatie. 

 Beide ondernemingen verkrijgen bij de meeste leveranciers krediet voor een 

periode van 30 dagen einde maand. De ene onderneming krijgt geen korting 

voor contante betaling en dient geen voorschot te betalen omdat de 

onderneming enkel met vaste Belgische partners werkt. Terwijl de andere 

onderneming een korting voor contante betaling van 1% verkrijgt, waarvan geen 

gebruik gemaakt wordt, en bij nieuwe leveranciers 50-100% voorschot dient te 

betalen. 

De betalingen aan de leveranciers worden bij de ene niet gegroepeerd en bij de 

andere wekelijks betaald. Bij beiden wordt er voor de betaling zowel een 

kwaliteitscontrole als een administratieve controle op de factuur uitgevoerd. In 

2010 bedroeg het aantal dagen leverancierskrediet voor de eerste onderneming 

82 en voor de tweede onderneming 42 dagen. 

Beide ondernemingen doen aan import. De ene onderneming gebruikt voor 20% 

van de aankopen buitenlandse ondernemingen, hoofdzakelijk uit Frankrijk. De 

andere onderneming importeert slechts een zeer klein deel van de aankopen uit 

Nederland. 

Klantenkrediet 

Bij de eerste onderneming gebeuren 20% van de verkopen aan buitenlandse 

ondernemingen. Bij de tweede onderneming gebeurt er geen export. Beide 

ondernemingen hebben verbonden ondernemingen zonder dat deze een invloed 

hebben op de kascyclus. Verder werkt een van beide ondernemingen met 

bundelcontracten waarbij het onderhoud aan de installatie is inbegrepen. De 

beide ondernemingen werken met een verkoopsteam dat invloed heeft op de 

producten en de verkoopsvoorwaarden. 

De eerste onderneming werkt op basis van projecten en kan op regelmatige 

tijdstippen factureren. Eerst dient het voorschot betaald te worden, daarna wordt 

de hardware gefactureerd en later de installatie van de software. Dit leidt tot een 
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aantal dagen klantenkrediet van 68 in 2010. De andere onderneming werkt op 

basis van projecten en kan slechts de geleverde prestaties factureren. Wat tot 

een hoger aantal dagen klantenkrediet leidt in 2010, namelijk 87 dagen in 2010. 

De verkoopsvoorwaarden variëren voor beide ondernemingen afhankelijk van de 

bestelling. Trouwe klanten of klanten die een grote bestelling plaatsen zullen 

vaak betere voorwaarden krijgen. Standaard verstrekt de ene onderneming 

krediet voor een periode van 20 dagen, de gemiddelde klant betaalt echter na 45 

dagen. Bij de andere onderneming is dit een periode van 30 dagen einde maand. 

Bij beide ondernemingen is het klantenkrediet nodig om de huidige omzet te 

realiseren, omdat de verstrekte dienst bestaat uit een installatieproces dat 

klanten anders zouden moeten voorfinancieren. 

Het toestaan van een korting voor contante betaling of het vragen van 

voorschotten is geen vast gebruik. Er zijn bij de ene onderneming echter wel een 

beperkt aantal klanten die gebruik kunnen maken van een korting voor contante 

betaling ten bedrage van 2% op het aankoopbedrag. Diezelfde onderneming 

vraagt tevens voorschotten aan nieuwe klanten van 30% van het offertebedrag. 

Bestaande klanten dienen dit voorschot niet te betalen, maar hun financiële 

situatie wordt opgevolgd. 

Verder komt het regelmatig voor dat klanten de kwaliteit van de geleverde dienst 

betwisten. Het gevolg hiervan is dat klanten een deel van de betaling inhouden 

of zeer laattijdig betalen. De ene onderneming probeert dit zoveel mogelijk te 

vermijden door alle afspraken op papier te zetten. De andere onderneming heeft 

vooral problemen met het afleveren van een volledig correcte configuratie en het 

juist factureren van de werkuren. 

Bij de eerste onderneming de kredietwaardigheid van de klanten enkel uitgebreid 

bekeken alvorens krediet toe te staan voor nieuwe klanten of grote bestellingen, 

hiervoor maakt de onderneming gebruik van een handelsinformatiebureau. De 

openstaande vorderingen worden automatische opgevolgd en dagelijks 

nagekeken. Bij de andere onderneming wordt de kredietwaardigheid van de 

klanten totaal niet nagekeken of opgevolgd. De openstaande vorderingen worden 

tevens heel soepel beheerd.  
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DEEL 4: KWANTITATIEF ONDERZOEK 

8 Data 

De data die worden gebruikt in dit onderzoek werden bekomen uit de BELFIRST 

databank. Deze databank werd ontwikkeld door Bureau van Dijk en bevat 

financiële en economische data van Belgische en Luxemburgse ondernemingen. 

De data bestaan uit alle Belgische ICT ondernemingen geselecteerd volgens 

NACEBEL code, zoals hiervoor gedefinieerd (cf. supra 5), die hun jaarrekeningen 

voor de jaren 2006-2010 neergelegd hebben volgens het volledige schema. Van 

de andere ondernemingen zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om de 

kascyclus te kunnen berekenen. 

In de onderstaande tabel wordt het aantal ondernemingen weergegeven met een 

volledig en een verkort schema per deelsector. In totaal komen er dus 868 

ondernemingen in aanmerking voor deze analyse. Doordat de populatie reeds 

beperkt is en deze behoorlijk veel missing data bevat, zal de populatie in het 

geheel worden gebruikt zonder steekproeftrekking. 

De gebruikte ondernemingen met jaarrekeningen volgens het volledige schema 

vormen dus slechts een deel van de totale populatie, waardoor de resultaten van 

deze studie niet kunnen worden doorgetrokken naar alle ondernemingen in de 

ICT sector. 

Tabel 2 - Aantal ondernemingen met volledig en verkort schema 

Deelsector Volledig schema Verkort schema Totaal 

Productie 47 207 254 

Handel 96 2333 2429 

Communicatie 104 933 1037 

Informatie 621 12085 12706 

 

De grotere verhouding ondernemingen met een volledig schema in de 

deelsectoren communicatie en productie kan verklaard worden door de 

kapitaalintensiviteit van deze deelsectoren. 
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Een belangrijk punt waarmee rekening dient gehouden te worden bij het 

verwerken van deze gegevens is dat veel vorige studies zijn gebaseerd op de VS 

waar overwegend een financieel marktsysteem geldt, terwijl deze studie gebruik 

maakt van data van Belgische ondernemingen. In België geldt een goed 

uitgebouwd bankensysteem, waardoor er een grotere controle uitgeoefend wordt 

van de banken op de prestaties van de ondernemingen. De 

informatieasymmetrie in België is dus lager dan in landen waar het 

marktsysteem geldt. Dit kan leiden tot uiteenlopende conclusies. Deze 

problematiek werd reeds aangehaald door Niskanen en Niskanen (2000) die 

gebruik maakten van data van Finse ondernemingen en die hun studie baseren 

op Petersen en Rajan (1997) waarin ondernemingen uit de VS werden 

onderzocht. 

Overigens kan ook gesteld worden dat de gebruikte data een vertekend beeld 

kunnen geven van de werkelijke lengte van de kascyclus. Balansgegevens zijn 

immers een momentopname terwijl deze vergeleken worden met gegevens uit 

de resultatenrekening in de berekeningen.  
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9 Vergelijking tussen subsectoren 

De ICT sector werd onderverdeeld in verschillende subsectoren omdat de sector 

zeer uiteenlopende activiteiten omvat. In dit onderdeel wordt nagegaan of er 

verschillen bestaan in de kascyclus voor deze subsectoren. 

9.1 Formulering van de hypothesen 

Verschillende industrieën reageren anders op de invloed van de economische 

omgeving en hebben verschillende activiteiten, dus ook verschillende 

kascyclussen (Hawawini, Viallet en Vora, 1986; Padachi, 2006; Kieschnick et al., 

2006). Binnen eenzelfde industrie zijn de verschillen in de kascyclussen kleiner 

doordat er gelijke efficiënties en technologieën zijn door de competitieve druk 

(Hawawini et al., 1986; Padachi, 2006), maar ook de wettelijke beperkingen in 

het variëren van kredietvoorwaarden tussen klanten zorgen voor meer 

uniformiteit (Huyghebaert, 2006). De verschillen die toch optreden binnen een 

sector kunnen verklaard worden door verschillen in de prijs, het productimago en 

de breedte van het assortiment tussen ondernemingen (Nunn, 1981). 

Binnen de ICT sector wordt echter verwacht dat er verschillen in de kascyclussen 

van de verschillende subsectoren bestaan doordat de ICT sector zeer 

uiteenlopende activiteiten omvat (cf. supra 5). De verschillen in de kascyclussen 

worden verondersteld af te nemen voor de gecreëerde categorieën binnen de 

sector. Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor de componenten van de 

kascyclus: het aantal dagen klantenkrediet, leverancierskrediet en voorraad. 

Hypothese 1A  De gemiddelde kascyclus verschilt per subsector. 

Hypothese 1B  Het gemiddeld aantal dagen leverancierskrediet verschilt per 

subsector. 

Hypothese 1C  Het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet verschilt per 

subsector. 

Hypothese 1D  Het gemiddeld aantal dagen voorraad verschilt per subsector. 
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9.2 Beschrijvende statistiek 

9.2.1 Methodologie 

Voor het bekomen van onderstaande statistieken werd gebruik gemaakt van de 

hierboven beschreven data (cf. supra 8). Er werd 90% winsorising toegepast op 

het aantal dagen klantenkrediet, leverancierskrediet en voorraad per deelsector 

om te vermijden dat de uitschieters de lengte van de gemiddelde kascyclus te 

veel beïnvloeden. 

9.2.2 Resultaten 

In onderstaande figuur wordt de evolutie van de gemiddelde kascyclus per 

subsector beschreven voor de periode 2006-2010. 

 

Figuur 4 - Evolutie van de kascyclus 2006-2010 

2006 2007 2008 2009 2010 

Informatie 7 3 11 6 14 

Handel 30 35 26 34 35 

Productie 53 59 68 68 54 
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Uit deze figuur wordt duidelijk dat de subsectoren informatie en communicatie 

een kortere kascyclus hebben dan de subsectoren handel en productie. Een 

mogelijke verklaring voor dit verschil is dat de subsectoren informatie en 

communicatie een kleiner aantal dagen voorraad hebben dan de andere twee 

subsectoren. 

Verder is er geen duidelijke trend in de evolutie van de kascyclus in de tijd, 

waardoor kan gesteld worden dat de economische omgeving geen rechtstreekse 

invloed uitoefent op de kascyclus. Verdere besprekingen over de invloed van de 

economische omgeving op de kascyclus vallen buiten het doel van deze studie. 

Aangezien hierboven een duidelijk verschil kan waargenomen worden tussen de 

gemiddelde kascyclussen van de verschillende subsectoren, worden hieronder de 

evoluties voor de periode 2006-2010 weergegeven voor de drie componenten 

van de kascyclus. 

 

Figuur 5 - Evolutie van het aantal dagen voorraad 2006-2010 

In figuur 5 wordt het gemiddeld aantal dagen voorraad per subsector 

weergegeven. Uit deze figuur kan besloten worden dat het gemiddelde aantal 

dagen voorraad in de subsectoren informatie en communicatie laag ligt. De 

subsector productie heeft het hoogste aantal dagen voorraad wat eigen is aan de 

kenmerken van deze sector. De subsector handel dient ook een hoger aantal 
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dagen voorraad aan te houden omdat handelszaken een bepaalde hoeveelheid 

goederen in stock dienen te houden. 

 

Figuur 6 - Evolutie van het aantal dagen klantenkrediet 2006-2010 

Bovenstaande figuur doet vermoeden dat er geen significante verschillen bestaan 

tussen het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet van de verschillende 

subsectoren. Er zijn ook geen opmerkelijke evoluties zichtbaar. 

 

Figuur 7 - Evolutie van het aantal dagen leverancierskrediet 2006-2010 
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In figuur 7 wordt het gemiddeld aantal dagen leverancierskrediet per subsector 

weergegeven. In deze figuur zijn wel opmerkelijke verschillen te vinden. De 

subsectoren informatie en communicatie hebben een opvallend hoger aantal 

dagen leverancierskrediet dan de subsectoren handel en productie. De oorzaak 

van dit verschil kan mogelijks liggen in de specifieke aankopen van de diensten 

ondernemingen in de ICT sector, zoals hosting, licenties en outsourcing. 

Verder is er een evolutie door de tijd merkbaar. Het aantal dagen 

leverancierskrediet is in alle sectoren gedaald van 2008 naar 2009. Een 

mogelijke oorzaak van deze vaststelling is de financiële crisis van 2008 waardoor 

het vertrouwen tussen ondernemingen een deuk kreeg. Zoals hierboven reeds 

vermeld zal hier niet verder op ingegaan worden. 

 

Figuur 8 - Samenstelling kascyclus 2010 
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Uit figuren 5-7 kan worden afgeleid dat de samenstelling van de kascyclus van 

de subsectoren informatie en communicatie enige gelijkenis dient te vertonen. In 

figuur 8 wordt de samenstelling van de kascyclus voor de verschillende 

subsectoren weergegeven. De percentages staan voor welk deel van de 

kascyclus wordt bepaald door de betrokken component. 

De samenstelling van de kascyclus van de subsectoren communicatie en 

informatie is zoals vermoed zeer gelijkaardig. In beide subsectoren is het aantal 

dagen voorraad een minder belangrijke component en wordt de kascyclus vooral 

bepaald door het aantal dagen leverancierskrediet en klantenkrediet. In de 

subsector informatie heeft het aantal dagen klantenkrediet de grootste invloed, 

in de subsector communicatie is dit het aantal dagen leverancierskrediet. Zoals 

zichtbaar in figuur 4 leidt dit tot een kortere kascyclus in de subsector 

communicatie. 

9.3 Variantieanalyse 

9.3.1 Methodologie 

Voor het uitvoeren van de variantieanalyse werd gebruik gemaakt van dezelfde 

gegevens als voor het opmaken van de beschrijvende statistiek (cf. supra 9.2.1).  

De hypothesen 1A-1D vereisen een test op significante verschillen in de 

gemiddelden van de verschillende subsectoren. De meest gebruikte test voor 

deze probleemstelling is de one-way ANOVA. Aan het gebruik van de one-way 

ANOVA zijn enkele voorwaarden verbonden: 

 De onafhankelijke variabele bestaat uit 2 of meer ongepaarde groepen; 

 De afhankelijke variabele wordt gemeten op interval/ratio niveau; 

 De afhankelijke variabele is normaal verdeeld in elke groep; 

 Er zijn gelijke varianties tussen de onafhankelijke groepen. 

De eerste twee voorwaarden voor het gebruik van de one-way ANOVA zijn op 

basis van de aard van de gebruikte data voldaan. De derde voorwaarde blijkt na 

het testen van de normaliteit van de afhankelijke variabelen binnen de 

subsectoren niet voldaan. 
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Ondanks het feit dat er niet aan alle voorwaarden voor de one-way ANOVA 

voldaan is, werd deze test toch uitgevoerd. De one-way ANOVA is immers 

robuust voor afwijkingen veroorzaakt door dikke of dunne staarten. Bij onze data 

werden er dikke staarten veroorzaakt door het gebruik van 90% winsorising. 

Om te voldoen aan de laatste voorwaarde dient de gelijkheid van de varianties 

tussen de verschillende subsectoren te worden getest. De varianties zijn enkel 

gelijk voor de verschillende subsectoren bij de afhankelijke variabele kascyclus. 

Bij de andere afhankelijke variabelen aantal dagen klantenkrediet, 

leverancierskrediet en voorraad dient er bijgevolg naar de robuuste test voor de 

gelijkheid van de gemiddelden gekeken te worden. 

Om een vertekening van het resultaat te vermijden werd tevens de Kruskal 

Wallis test gebruikt die geen normale verdeling veronderstelt. Deze test toont 

significante verschillen aan in de mediaan van de afhankelijke variabele voor de 

subsectoren in plaats van het gemiddelde. Om te weten tussen welke twee 

subsectoren het verschil zich bevindt dient de Mann Withney U test gebruikt te 

worden. 

9.3.2 Resultaten 

Uit de one-way ANOVA blijkt dat er significante verschillen (p<0,05) bestaan 

voor de gemiddelde kascyclus, het aantal dagen leverancierskrediet en het aantal 

dagen voorraad tussen de verschillende subsectoren. Het aantal dagen 

klantenkrediet is niet significant verschillend tussen de subsectoren. 

Dezelfde conclusie kan getrokken worden uit de Mann Withney U testen die terug 

te vinden zijn in de tabel in bijlage 2. Uit deze tabel kan ook afgelezen worden 

dat er amper significante verschillen bestaan tussen de medianen van het aantal 

dagen klantenkrediet voor de verschillende sectoren.  

Het aantal dagen voorraad verschilt steeds tussen de verschillende subsectoren 

behalve tussen informatie en communicatie, zoals reeds werd vermoed op basis 

van figuur 5. Het aantal dagen leverancierskrediet is tevens significant 

verschillend voor alle subsectoren met uitsluiting van de combinaties informatie 

en communicatie; handel en productie. 
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De kascyclus is ook steeds significant verschillend voor de verschillende 

subsectoren behalve voor de combinatie handel en productie. Deze vaststelling 

werd niet vermoed op basis van figuur 4 doch is deze vaststelling niet 

onrustwekkend door het gebruik van gemiddelden in figuur 4 en het gebruik van 

de mediaan in de Mann Withney U testen. 

De resultaten van de variantieanalyse bevestigen de vaststellingen uit de 

bovenstaande figuren 4-8. Tevens werden hypothesen 1A, 1B en 1D aangetoond 

voor de meeste combinaties van subsectoren. Hypothese 1C in verband met het 

klantenkrediet werd niet aangetoond, vermits er onvoldoende significante 

verschillen bestaan voor deze variabele.  
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10 Determinanten kascyclus 

10.1  Formulering van de hypothesen 

De invloed van diverse kwantitatieve elementen op de kascyclus kan worden 

bestudeerd. Hieronder volgt een samenvatting van de literatuur en de 

hypothesevorming rond deze kwantitatieve elementen. 

10.1.1 Kredietwaardigheid en toegang tot de kapitaalmarkten 

Ondernemingen met een betere toegang tot de kapitaalmarkten behouden een 

conservatiever beheer van de kascyclus door de lagere kosten van de 

financiering. De drijfveren voor het gebruik van leverancierskrediet zijn bij vele 

ondernemingen de financiële beperkingen zoals lage kredietwaardigheid en 

weinig toegang tot kapitaalmarkten (Danielson en Scott, 2004; Niskanen en 

Niskanen, 2006). 

De kredietwaardigheid en de toegang tot de kapitaalmarkten van een 

onderneming kunnen gemeten worden door de grootte en de leeftijd van de 

onderneming (Niskanen en Niskanen, 2000). 

Grootte van de onderneming 

Kleine ondernemingen hebben meer financiële beperkingen (Whited, 1992; 

Cuñat, 2004), waaronder een beperkte toegang tot kapitaalmarkten en 

ontoegankelijkheid tot krediet van financiële instellingen, waardoor de 

financieringskost van de fondsen geïnvesteerd in de kascyclus groter is (Deloof 

en Jegers, 1999; Padachi, 2006; Baños-Caballero, Garcia-Teruel en Martinez-

Solana, 2010). Kleine ondernemingen zullen voor hun financiering dus meer 

gebruik maken van leverancierskrediet en hun kascyclus efficiënter trachten te 

beheren.  

Grote ondernemingen met hoge kredietratings en een kleine 

informatieasymmetrie hebben lagere kosten verbonden met externe financiering 

(Petersen en Rajan, 1997; Chiou, Cheng en Wu, 2006), waardoor deze meer 

klantenkrediet zullen verstrekken dan kleine ondernemingen. Verder zijn grote 

ondernemingen meer kredietwaardig waardoor deze meer leverancierskrediet 

verkrijgen, maar door een beter toegang tot alternatieve interne en externe 
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financiering aan een lagere kost wordt hier minder gebruik van gemaakt (Garcia-

Teruel en Martinez-Solano, 2010). 

De grootte van de onderneming         wordt gemeten door             zoals 

gebruikt door Garcia-Teruel en Martinez-Solano (2010). 

Hypothese 2 De grootte van de onderneming heeft een positief verband 

met de kascyclus. 

Leeftijd van de onderneming 

De leeftijd van de onderneming         wordt gemeten door                 zoals 

gebruikt door Garcia-Teruel en Martinez-Solano (2010) en Niskanen en Niskanen 

(2000) waarbij leeftijd staat voor het aantal voorbije jaren sinds de 

oprichtingsdatum. Volgens de literatuur kan er een onderscheid worden gemaakt 

tussen de eerste 5 levensjaren van een onderneming en de verdere levensloop. 

Hypothese 3A  De leeftijd van de onderneming heeft een niet-lineair verband 

met de kascyclus. 

Jonge ondernemingen 

Tijdens de eerst vijf jaar van het bestaan van een onderneming neemt het 

leverancierskrediet in verhouding tot de totale activa toe. De oorzaak hiervan is 

dat leverancierskrediet gerelateerd is aan het bestaan van een relatie tussen 

klanten en leveranciers (Fisman en Love, 2003; Cuñat, 2004). Deze relatie heeft 

tijd nodig om opgebouwd te worden, naarmate de tijd vordert zal de leverancier 

een betere kennis krijgen van de klanten en bijgevolg meer krediet verstrekken 

(Petersen en Rajan, 1997; Ng et al., 1999). Deze relatie zorgt er ook voor dat de 

substitutie van de klant of de leverancier kosten met zich meebrengt, vooral 

wanneer producten aangepast worden aan de behoeften van de klant.  

Een tweede belangrijke element in de relatie tussen klanten en leveranciers is de 

inspectie van de productkwaliteit (Huyghebaert, 2006). Jonge ondernemingen 

hebben geringe kennis van de kwaliteit van de producten en de reputatie van de 

leverancier en kunnen gebruik maken van de kredietperiode om de kwaliteit te 

inspecteren vooraleer te betalen. De behoefte aan inspectie en dus aan 

leverancierskrediet zal afnemen wanneer de onderneming een vertrouwensrelatie 

heeft opgebouwd met de leveranciers. 
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Een laatste belangrijke reden voor gebruik van leverancierskrediet door jonge 

ondernemingen is het hoge risico op faling van deze ondernemingen (Cuñat, 

2004; Huyghebaert, 2006) wat leidt tot minder toegang tot bancaire financiering 

en financiële beperkingen en bijgevolg het gebruik van meer leverancierskrediet. 

Hypothese 3B  De leeftijd van een jonge onderneming heeft een negatief 

verband met de kascyclus. 

Oudere ondernemingen 

Vanaf het zesde levensjaar van de onderneming begint het gebruik van 

leverancierskrediet in verhouding tot de totale activa af te nemen. Oudere 

ondernemingen zijn kredietwaardiger en krijgen meer leverancierskrediet, maar 

door een betere toegang tot alternatieve interne en externe financiering aan een 

lagere kost substitueren deze leverancierskrediet door goedkopere vormen van 

financiering (Cuñat, 2004; Niskanen en Niskanen, 2006; Garcia-Teruel en 

Martinez-Solano, 2010).  

Bovendien verstrekken oudere ondernemingen door hun betere toegang tot de 

kapitaalmarkten meer klantenkrediet dan jonge ondernemingen (Petersen en 

Rajan, 1997). De kost van het kapitaal geïnvesteerd in de kascyclus van oudere 

ondernemingen (Chiou et al., 2006) is dus in het algemeen goedkoper waardoor 

de kascyclus langer zal worden. 

Hypothese 3C  De leeftijd van een oudere onderneming heeft een positief 

verband met de kascyclus. 

10.1.2 Capaciteit om interne middelen te genereren 

De capaciteit om interne middelen te generen wordt bepaald door de 

operationele cashflow. Er is in de literatuur geen eensgezindheid over de richting 

van het verband tussen operationele cashflow en de kascyclus. 

In de studie van Chiou et al. (2006) en Hofmann en Kotzab (2010) wordt een 

negatief verband aangetoond. Dit impliceert dat grotere cashflows voortgebracht 

uit operationele activiteiten leiden tot een beter beheer van de kascyclus. Tevens 

leidt een negatieve cashflow tot het verstrekken van meer klantenkrediet om de 

verkopen te behouden (Niskanen en Niskanen, 2000). 
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Een positief verband kan aangenomen worden door het bestaan van 

asymmetrische informatie tussen internen en potentiële investeerders (Biais en 

Gollies, 1997; Deloof en Jegers, 1999; Niskanen en Niskanen, 2006). Deze 

asymmetrie resulteert in een hogere kost voor externe financiering. Volgens de 

pecking order theorie (Myers en Majluf, 1984) zal de onderneming de voorkeur 

geven aan intern gegenereerde middelen in plaats van externe financiering zoals 

leverancierskrediet. 

De capaciteit om interne middelen te genereren       wordt gemeten door 

                                                              zoals gebruikt 

door Niskanen en Niskanen (2000). 

Hypothese 4  De operationele cashflow van een onderneming heeft een 

negatief/positief verband met de kascyclus. 

10.1.3 Schuldgraad 

De pecking order theorie (Myers en Majluf, 1984) geeft aan dat een onderneming 

met een tekort aan financiële middelen de neiging heeft om eerst de interne 

financieringsmiddelen aan te wenden alvorens geld te lenen of aandelen uit te 

geven. Wanneer de onderneming een hoge schuldgraad (Chiou et al., 2006) 

heeft zal deze dus extra aandacht besteden aan het beheer van de kascyclus om 

te vermijden dat er dure externe financieringsmiddelen worden opgeslorpt door 

de voorraden en de klantenvorderingen. De kosten van de fondsen geïnvesteerd 

in de kascyclus zijn tevens hoger voor ondernemingen met een hoge schuldgraad 

(Baños-Caballero et al., 2010). 

De schuldgraad          wordt gemeten door                        zoals 

gebruikt door Baños-Caballero et al. (2010). 

Hypothese 5  De schuldgraad van een onderneming heeft een negatief 

verband met de kascyclus. 
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10.1.4 Groei van de onderneming 

De groei van de onderneming         wordt gemeten door 

                           zoals gebruikt door Deloof en Jegers (1999), 

Niskanen en Niskanen (2000), Kieschnick et al. (2006) en Baños-Caballero et al. 

(2010). 

Volgens de literatuur kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 

ondernemingen met een positieve en een negatieve groei. 

Hypothese 6A  De groei van een onderneming heeft een niet-lineair verband 

met de kascyclus. 

Ondernemingen met een negatieve groei 

Leveranciers verstrekken meer krediet aan ondernemingen met een licht 

negatieve groei ten opzichte van ondernemingen met een nulgroei. Ng et al. 

(1999) en Cuñat (2004) verklaren dit fenomeen door de schade die leveranciers 

ondervinden bij het verliezen van klanten. Om deze schade te vermijden zullen 

leveranciers de tijdelijke liquiditeitsproblemen van hun klanten opvangen door 

extra krediet toe te staan.  

Wanneer de activa met meer dan 50% dalen, vermindert het leverancierskrediet 

met meer dan de daling in de activa. Dit toont aan dat leveranciers geen krediet 

meer verstrekken aan ondernemingen in een zeer slechte positie. Deze weigering 

om krediet te verstrekken wordt verklaard vanuit de relatie tussen klanten en 

leveranciers van Cuñat (2004) (cf. supra 10.1.1). Eens klanten zich in dergelijke 

slechte positie bevinden is het risico van in gebreke te blijven groot waardoor de 

kosten van het verstrekken van krediet groter zijn dan de schade die de 

leverancier lijdt bij het verbreken van de relatie. 

Ondernemingen met een negatieve groei vertonen tevens een groter aantal 

dagen klantenkrediet (Petersen en Rajan, 1997). Deze stijging kan onbedoeld 

zijn door de onwilligheid van klanten om hun schulden te betalen aan een bedrijf 

in moeilijkheden. Ondernemingen in dergelijk situatie stralen minder 

geloofwaardigheid uit wanneer deze dreigen met de stopzetting van de 

bevoorrading of juridische acties. 
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Hypothese 6B De groei van ondernemingen met een negatieve groei heeft 

een negatief/positief verband met de kascyclus 

Ondernemingen met een positieve groei 

Ondernemingen met groeimogelijkheden zullen gebruik maken van 

leverancierskrediet om deze groei te financieren (Deloof en Jegers, 1999; Cuñat, 

2004; Garcia-Teruel en Martinez-Solano, 2010). Chiou et al. (2006) verwijzen 

ook naar deze extra behoefte van financieringsmiddelen. Zij stellen dat 

ondernemingen met een hoge groei meer aandacht besteden aan het efficiënt 

beheer van het werkkapitaal waardoor extra kapitaal wordt verkregen. 

Niskanen en Niskanen (2000) vinden een omgekeerd verband. Zij concluderen 

dat krediet het meest wordt gebruikt of verstrekt door ondernemingen met een 

lage of een nulgroei. Een mogelijke verklaring voor het verband met het 

leverancierskrediet is dat ondernemingen in België door het bankensysteem hun 

groei financieren via financiële instellingen. 

Ondernemingen met een sterke groei staan tevens meer klantenkrediet toe 

(Niskanen en Niskanen, 2006), waardoor een deel van de stijging in hun omzet 

verklaarbaar is door “het kopen van nieuwe klanten” (Petersen en Rajan, 1997).  

Hypothese 6C  De groei van ondernemingen met een positieve groei heeft 

negatief/positief verband met de kascyclus. 

10.1.5 Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa leiden tot minder informatieasymmetrie over de waarde 

van de onderneming dan immateriële vaste activa (Kieschnick et al., 2006). Meer 

materiële vaste activa leiden tot lagere financieringskosten voor de vlottende 

activa, waardoor de onderneming minder gebruik dient te maken van 

leverancierskrediet. 

Vaste activa concurreren met het werkkapitaal voor middelen, wanneer een 

onderneming kampt met financiële beperkingen (Fazzari en Petersen, 1993; 

Kieschnick et al., 2006; Baños-Caballero et al., 2010). Hierdoor zullen 
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ondernemingen met meer vaste activa hun kascyclus zo kort mogelijk proberen 

houden. 

De materiële vaste activa van een onderneming       worden gemeten door 

                                     zoals gebruikt door Kieschnick et al. (2006). 

Hypothese 7  De materiële vaste activa van een onderneming hebben een 

positief/negatief verband met de kascyclus. 

Kapitaalintensiviteit 

Kapitaalintensievere ondernemingen (Nunn, 1981) hebben hogere kosten 

verbonden aan een daling in het capaciteitsgebruik. De oorzaak hiervan is de 

spreiding van hogere vaste kosten over minder eenheden. Een kapitaalintensieve 

onderneming heeft de drijfveer om het productieniveau te behouden tijdens 

periodes met een lage vraag, waardoor de voorraad afgewerkte producten zal 

stijgen. 

Bij ondernemingen in de ICT sector uit de categorie informatie wordt niet 

verwacht dat deze variabele een invloed zal hebben op het aantal dagen 

voorraad. Het is wel mogelijk dat kapitaalintensievere ondernemingen meer 

klantenkrediet verstrekken in een periode met lage vraag om de omzet op peil te 

houden. 

De kapitaalsintensiviteit          wordt zoals gebruikt door Nunn (1981) 

uitgedrukt als                                 . 

Hypothese 8  De kapitaalintensiviteit van een onderneming heeft een 

positief verband met de kascyclus. 

Immateriële vaste activa 

Ondernemingen die meer investeren in immateriële vaste activa produceren met 

grote waarschijnlijkheid goederen of diensten waarvoor een hoge technische 

specialisatie nodig is (Huyghebaert, 2006). De kwaliteit van de input voor deze 

goederen en diensten is belangrijk maar moeilijk vast te stellen. Het 

leverancierskrediet kan gebruikt worden om de kwaliteit van het geleverde 

product vast te stellen alvorens te betalen. De kwaliteit van de verkochte 
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producten is essentieel waardoor de ondernemingen meer klantenkrediet zal 

moeten toestaan voor de kwaliteitscontrole (zie supra 4.4). 

De immateriële vaste activa        van een onderneming worden gemeten door 

                                       zoals gebruikt door Huyghebaert (2006). 

Hypothese 9  De immateriële vaste activa van een onderneming hebben 

een positief verband met de kascyclus. 

10.2  Beschrijvende statistiek 

Bij de formulering van de hypothesen (cf. supra 10.1) worden de onafhankelijke 

variabelen voorgesteld die zullen gebruikt worden in de regressieanalyse. De 

beschrijvende statistiek van de onafhankelijke variabelen zal hier worden 

besproken. Deze van de afhankelijke variabelen werd hierboven reeds besproken 

(cf. supra 9.2). 

10.2.1 Methodologie 

Voor het opmaken van de beschrijvende statistiek werd gebruik gemaakt van de 

hierboven beschreven data (cf. supra 8) beperkt tot de subsector informatie die 

de meest typische kenmerken voor de ICT sector vertoont. De berekeningen 

werden uitgevoerd op basis van de formules die hierboven werden vermeld (cf. 

supra 10.1). 

Sommige onafhankelijke variabelen bevatten een aantal grote uitschieters 

veroorzaakt door de aard van de ICT sector. Om hiermee rekening te houden 

zullen zowel de gewone gegevens worden weergegeven als deze waarbij 98% 

trimming werd toegepast op de onafhankelijke variabelen. 

10.2.2 Resultaten 

Grootte 

In figuur 9 wordt de evolutie weergegeven van de onafhankelijke variabele 

omzet. Zoals te zien in de figuur is het gemiddelde van de variabele vrij constant 

over de gehele looptijd van de studie. De 98% trimming heeft een 

verwaarloosbare impact op de grootteorde. 
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Verder kan worden bepaald dat de populatie hoofdzakelijk bestaat uit relatief 

grote ondernemingen wat veroorzaakt wordt door het selecteren van 

ondernemingen met een volledig schema. Wanneer we de variabele omrekenen 

naar werkelijke cijfers kan er gesteld worden dat de gemiddelde omzet varieert 

over de jaren heen tussen € 3 700 000 en € 6 000 000. De data heeft immers 

wel een brede range. De omzet in 2010 varieert tussen € 1 000 en                     

€ 1 118 469 000 (Mastercard Europe). 

 

Figuur 9 - Evolutie van de grootte 2007-2010 

Leeftijd 

In onderstaande figuur wordt het verloop van de onafhankelijke variabele leeftijd 

getoond. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte ondernemingen is constant 

in de tijd en ondervindt nauwelijks invloed van de trimming. 

De gemiddelde leeftijd van de ondernemingen in de populatie voor de periode 

2007-2010 ligt tussen de 9-10 jaar. De meeste ondernemingen zijn bijgevolg vrij 

jonge ondernemingen. Verwacht werd dat de gemiddelde leeftijd bij 

ondernemingen met een verkort schema lager zou liggen. Na controle van dit 

vermoeden bleek dat ook hier de gemiddelde leeftijd op 9 jaar ligt. De leeftijd in 

de gebruikte data varieert tussen 0 jaar en 74 jaar (IBM). 

 

Figuur 10 - Evolutie van de leeftijd 2007-2010 
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Operationele cashflow 

 

Figuur 11 - Evolutie van de operationele cashflow 2007-2010 

In bovenstaande figuur wordt de evolutie van de operationele cashflow 

weergegeven. De operationele cashflow kent duidelijk een grote variabiliteit. 

Deze kan eventueel verklaard worden door de risicograad van de sector. 

Ondernemingen binnen de subsectoren informatie en communicatie hebben 

immers een verhoogde kans op faillissement vergeleken met de sectoren handel 

en productie (Coppens et al., 2004). 

Door het toepassen van de trimming stijgt het gemiddelde van de variabele voor 

de operationele cashflow. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door het wegvallen 

van enkele negatieve uitschieters en het niet voorkomen van uitschieters aan de 

positieve zijde. 

Schuldgraad 

 

Figuur 12 - Evolutie van de schuldgraad 2007-2010 

In figuur 12 wordt de evolutie van de onafhankelijke variabele schuldgraad 

weergegeven. Voor de berekening van deze variabele werden de schulden van de 

ondernemingen op meer dan 1 jaar genomen. In de gebruikte data zijn een deel 
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gemiddelde schuldgraad zeer laag ligt, terwijl er ondernemingen zijn die bijna 

volledig met vreemd vermogen worden gefinancierd. 

Na toepassing van de trimming op de data ligt de gemiddelde schuldgraad nog 

lager. Dit wordt veroorzaakt door het uitvallen van enkele ondernemingen met 

een zeer hoge schuldgraad die als uitschieters kunnen worden beschouwd, terwijl 

er aan de zijde van de lage schuldgraad geen echte uitschieters bestonden.  

Groei 

 

Figuur 13 - Evolutie van de groei 2007-2010 

De bovenstaande figuur geeft de evolutie weer van de groei van de 

ondernemingen in de  onderzochte periode. De groei is duidelijk afgenomen in 

grootte na 2007. De oorzaak van deze afname kan moeilijk worden bepaald, 

maar kan eventueel bij de financiële crisis van 2008 liggen die de algemene 

economische groei vertraagde. 

Materiële vaste activa 

 

Figuur 14 - Evolutie materiële vaste activa 2007-2010 
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positieve kant. In 2010 is er een positieve uitschieter van +1500% (Clear2Pay 

Services).  

De onafhankelijke variabele materiële vaste activa, die in bovenstaande figuur 

wordt weergegeven, blijft vrijwel constant door de tijd. De data bestaan uit veel 

ondernemingen met weinig materiële activa en enkele zeer grote ondernemingen 

die meer materiële vaste activa aanhouden, vandaar ook de terugval na de 

trimming. 

De range voor de materiële vaste activa gaat van 0% tot en met 76% na 

trimming in 2010. Gemiddeld genomen houden ICT ondernemingen relatief 

weinig materiële vaste activa aan.  

Kapitaalintensiviteit 

 

Figuur 15 - Evolutie van de kapitaalintensiviteit 2007-2010 

In bovenstaand figuur is een kleine daling van de kapitaalintensiviteit van de ICT 

sector merkbaar. Dit wil zeggen dat dergelijke ondernemingen in verhouding met 

hun omzet minder installaties en uitrusting aanhouden. Een mogelijke verklaring 

voor deze trend is een daling van de kost voor ICT materiaal, aangezien de 

gemiddelde omzet in de onderzochte gegevens constant blijft en de 

ondernemingen in de sector niet minder gebruik dienen te maken van 

informaticamateriaal. 

De subsector informatie is geen kapitaalintensieve sector. Na de trimming van de 

data ligt de kapitaalintensiviteit tussen 0% en 18%. De invloed van de trimming 

op het gemiddelde wordt veroorzaakt door het wegvallen van enkele zeer 

kapitaalintensieve ondernemingen. 
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Immateriële vaste activa 

 

Figuur 16 - Evolutie van de immateriële vaste activa 2007-2010 

De onafhankelijke variabele immateriële vaste activa, die weergegeven wordt in 

bovenstaande figuur, is constant voor de gehele periode van het onderzoek en 

ondervindt nauwelijks invloed van de trimming. 

In het algemeen worden er in de sector weinig immateriële vaste activa 

aangehouden op enkele uitzonderingen na. Voorbeelden van deze uitzonderingen 

zijn Netbulk, een onderneming die domeinnamen verstrekt, en Think Media 

Digital, de onderneming die instaat voor de websites van de Think Media groep 

van onder andere P-Magazine en Ché. Vermoed wordt dat de aanwezigheid van 

veel immateriële vaste activa bij deze ondernemingen veroorzaakt wordt door 

hun specifieke activiteiten. 

10.3  Regressieanalyse 

10.3.1 Methodologie 

Zoals eerder beschreven (cf. supra 2) wordt er in recente studies vanuit gegaan 

dat er een optimaal niveau bestaat voor de kascyclus. Er wordt verondersteld dat 

ondernemingen dit optimaal niveau       nastreven bij het nemen van 

beslissingen en dat dit niveau een lineaire functie is van de verklarende factoren 

hierboven bepaald (cf. supra 10.1). Deze lineaire functie kan als volgt worden 

uitgedrukt: 

    
                                                              

                                [1] 

waarbij     de storingsterm is en    de te schatten onbekende parameters zijn. 
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Ondernemingen zullen dus hun kascyclus aanpassen om het optimale niveau te 

bereiken. Deze aanpassing gebeurt niet onmiddellijk omdat bedrijven 

aanpassingskosten dragen, bijgevolg worden de huidige niveaus aangepast 

volgens volgende uitdrukking (Baños-Caballero et al., 2010): 

                   
                      [2] 

hierbij is      
           de aanpassing die vereist is om het optimale niveau van 

de onderneming te bereiken en de coëfficiënt   de snelheid van de aanpassing. 

Als    , dan is          
  en wordt de kascyclus onmiddellijk aangepast aan het 

optimale niveau. Als    , dan is              en is de aanpassingskost te hoog 

waardoor de onderneming het niveau van de kascyclus niet zal aanpassen. 

Wanneer vergelijking [1] gesubstitueerd wordt in vergelijking [2], kan de huidige 

kascyclus bepaald worden door: 

                                                                 

                                                  [3] 

wat kan herschreven worden als: 

                                                                  

                                      [4] 

waarbij        ;        en         . De berekeningswijzen van de 

afhankelijke (cf. supra 2) en de onafhankelijke variabelen (cf. supra 10.1) 

werden hierboven reeds beschreven. De parameters zullen worden geschat aan 

de hand van een lineaire regressie om hypothesen 2-9  (cf. supra 10.1) te testen 

voor de subsector informatie. Voor het uitvoeren van de regressieanalyse wordt 

gebruik gemaakt van dezelfde gegevens als voor het opmaken van de 

beschrijvende statistiek (cf. supra 10.2.1). Dit wil zeggen dat er gebruik gemaakt 

wordt van 98% trimming op de onafhankelijke variabelen en 80% trimming op 

de afhankelijke variabele. 

Controle assumpties 

Er zijn enkele voorwaarden die dienen voldaan te zijn voor het gebruik van het 

hierboven beschreven lineaire regressiemodel. De voorwaarden worden 



55 

 

hieronder beschreven. Deze werden nagekeken voor de volledige periode, maar 

worden enkel weergegeven in bijlage voor het volledige model in 2010. 

Causaliteit 

Causaliteit betekent dat er een effect moet zijn van de onafhankelijke variabelen 

op de afhankelijke variabele. Doordat de keuze van de variabelen gebaseerd is 

op de bestaande literatuur vormt deze assumptie geen probleem. 

Multicollineariteit 

Men spreekt van multicollineariteit wanneer de onafhankelijke variabelen 

onderling gecorreleerd zijn. De correlatiematrix voor 2010 bevindt zich in bijlage 

3. In deze matrix is het duidelijk dat er geen sprake is van te hoge correlaties 

tussen de variabelen want alle correlatiecoëfficiënten zijn kleiner dan 0,60.  

Doordat multicollineariteit een multivariaat probleem is dient ook de Variance 

Inflation Factor nagekeken te worden in bijlage 3. Er is geen sprake van een 

probleem want alle VIF waarden zijn kleiner dan 10. 

Normaliteit 

De residuen dienen min of meer normaal verdeeld te zijn voor de toepassing van 

het lineaire regressie model. Deze assumptie werd visueel gecontroleerd aan de 

hand van het histogram en de normal probability plot die weergegeven worden n 

bijlage 4.  

In eerste instantie werd niet aan deze voorwaarde voldaan. De grote afwijking 

van de normale verdeling werd veroorzaakt door de vele uitschieters en kon niet 

opgelost worden met winsorising. De enige mogelijkheid om aan de voorwaarden 

van de normale verdeling te voldoen was 80% trimming. Hierna werd de Cook’s 

Distance gecontroleerd waarbij na de trimming in 2010 nog 1 influential case 

diende te worden verwijderd. 

Lineair verband 

Voor een lineaire regressie dient er een lineair verband te bestaan tussen de 

onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele. De berekeningen van de 

variabelen zijn afkomstig uit de literatuur, waar nodig wordt er tevens een log of 

ln functie gebruikt. Normalerwijze is er dus aan deze voorwaarde voldaan. 
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Bij deze voorwaarde dient er echter wel rekening gehouden te worden met 

hypothesen 3A en 6A. Deze hypothesen veronderstellen dat de groei en de 

leeftijd van de onderneming een niet-lineair verband vertonen met de kascyclus. 

Om deze stelling na te kijken werden er scatterplots gemaakt van de leeftijd en 

de groei ten opzichte van de kascyclus. Uit deze plots blijkt geen niet-lineair 

verband, waardoor deze variabelen ook zonder aanpassingen kunnen worden 

opgenomen in het hierboven beschreven model. 

Homoscedasticiteit 

Er doet zich een probleem voor van heteroscedasticiteit wanneer de residuen 

geen constante variatie hebben. De figuur in bijlage 5 vertoont geen perfecte 

spreiding, maar vertoont tevens ook geen trechter effect of een niet-lineair 

verband. Er werd dus aan deze laatste veronderstelling voldaan. 

Proxy 

De gebruikte subsector informatiediensten bevat nog steeds een aantal 

uiteenlopende activiteiten. Bepaalde bedrijven verzorgen bijvoorbeeld enkel 

software, terwijl anderen een combinatie van software en hardware aanbieden of 

enkel consultancyactiviteiten uitoefenen. Deze verschillende activiteiten zullen de 

kascyclus beïnvloeden.  

Om deze verschillen te introduceren in het gebruikte model, wordt gebruik 

gemaakt van twee proxy variabelen. Volgende proxy variabelen dienen de 

verschillende activiteiten bij benadering weer te geven in het model: 

 De aankopen van de onderneming worden in rekening gebracht door 

                                     ; 

 De hoeveelheid personeel wordt in rekening gebracht door               

                          ; 

De aankopen van de onderneming worden gebruikt omdat deze aangeven of de 

onderneming bijvoorbeeld zelf software ontwikkelt of deze aankoopt en in welke 

mate de onderneming hardware dient aan te kopen voor de installaties bij 

klanten. De bezoldigingen worden opgenomen omdat deze het dienstverlenende 

karakter weergeven van de onderneming. 
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Na opname van deze proxy variabelen in het lineaire model ziet de vergelijking 

eruit als volgt: 

                                                                  

                                                         [5] 

10.3.2 Resultaten 

In onderstaande tabellen worden de uitgevoerde OLS regressies voor 2010 

weergegeven. In bijlage 6 zijn de regressies van de overige jaren terug te 

vinden. Er werden voor elk jaar meerdere regressies uitgevoerd om zo een 

aantal vaststellingen te kunnen maken.  

In tabel 3 bevatten de kolommen het volgende: 

 Kolom (1): schatting van de kascyclus aan de hand van de lineaire functie 

[4] door middel van de introductie van de ‘lagged’ afhankelijke variabele als 

onafhankelijke variabele; 

 Kolom (2): schatting van de kascyclus aan de hand van de lineaire functie 

[5] door middel van de introductie van de proxy variabelen; 

 Kolom (3): schatting van de kascyclus aan de hand van de significante 

onafhankelijke variabelen. 

Tabel 3 - Regressieanalyse van de kascyclus 2010 

 Verwacht 

teken (1) (2) (3) 

Constante  22,227 14,702 14,628** 

KCt-1 + 0,212** 0,207** 0,213** 

GROOT + -3,273 -3,123  

LEEFT ? 1,818 1,999  

OCF ? 4,487 9,129  

SCHULD - 29,360** 30,539** 28,663** 

GROEI ? 10,549 11,444* 10,380 

MVA ? -22,518 -23,932  

IMVA + -6,684 -10,378  

KAPINT + 104,180 85,894  



58 

 

PROXYa   9,886  

PROXYb   11,598  

Aantal  317 317 319 

R²  0,123 0,126 0,118 

Adj. R²  0,098 0,094 0,109 

P-waarde model  0,000 0,000 0,000 

*significant p<0,10  **significant p<0,05 

Bij het bekijken van tabel 3 en de tabellen in bijlage 6 met de regressieanalyses 

van de kascyclus voor de jaren 2007-2010 kan er vastgesteld worden dat het 

gebruikte regressiemodel gemiddeld 20% van de variantie van het 

regressiemodel verklaart. Dit wil zeggen dat er nog andere onafhankelijke 

variabelen kunnen gevonden worden die de variantie in de kascyclus helpen 

verklaren. Deze studie werd echter beperkt tot de variabelen die gevonden 

werden in de hierboven beschreven literatuur (cf. supra 10.1). 

Eerst en vooral kan de aanpassingssnelheid van de kascyclus worden berekend 

aan de hand van de coëfficiënt van de kascyclus van het vorige jaar. De 

gemiddelde aanpassingssnelheid van de kascyclus is        op een schaal van 0 

tot 1 voor de ICT sector. Hieruit kan besloten worden dat de aanpassingskost 

van de kascyclus in de ICT sector laag ligt en de ondernemingen hun kascyclus 

snel aanpassen aan de optimale kascyclus. De oorzaak is met grote 

waarschijnlijkheid het lage voorraadniveau binnen de sector. 

Door het bestuderen van de tekens van de coëfficiënten van de variabelen, kan 

bekeken worden of deze overeenkomen met de verwachte tekens uit hypothesen 

2-9. De meeste coëfficiënten van de onafhankelijke variabelen hebben een 

veranderlijk teken in de regressies. De uitzonderingen hierop zijn de kascyclus 

van het vorige jaar en de materiële vaste activa. De kascyclus van het vorige 

jaar heeft steeds een positief verband met de huidige kascyclus. Dit verband 

werd verwacht op basis van de studie van Baños-Caballero et al. (2010). De 

materiële vaste activa heeft steeds een negatief verband met de kascyclus, zoals 

veronderstelt in hypothese 7. Fazzari en Petersen (1993), Kieschnick et al. 

(2006) en Baños-Caballero et al. (2010) stelden dat de materiële vaste activa 

concurreren met de kascyclus voor middelen. 
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Het volledige model is voor de jaren 2007-2010 steeds significant. De 

onafhankelijke variabelen op zich zijn niet steeds significant. Enkel de kascyclus 

van het vorige jaar heeft steeds een significante invloed op de huidige kascyclus. 

Verder zijn alle andere variabelen behalve de grootte en de immateriële vaste 

activa in sommige jaren significant. De proxy variabelen hebben ook slechts bij 1 

van de onderzochte jaren een significante invloed. Doordat er geen consequente 

conclusies kunnen worden getrokken uit de hierboven beschreven regressies 

worden de regressies opgesplitst volgens volgende vergelijkingen waarbij de 

kascyclus als onafhankelijke variabele werd vervangen door de verschillende 

componenten van de kascyclus: 

                                                               

                                                                 [6] 

                                                              

                                                                 [7] 

                                                                   

                                                                 [8] 

                                                                  

                                                                 [9] 

De hierboven beschreven regressies voor 2010 zijn terug te vinden in 

onderstaande tabel. De kolommen in tabel 4 bevatten het volgende: 

 Kolom (1): schatting van de kascyclus aan de hand van de lineaire functie 

[6] met het aantal dagen voorraad als afhankelijke variabele; 

 Kolom (2): schatting van de kascyclus aan de hand van de lineaire functie 

[7] met het aantal dagen klantenkrediet als afhankelijke variabele; 

 Kolom (3): schatting van de kascyclus aan de hand van de lineaire functie 

[8] met het aantal dagen leverancierskrediet als afhankelijke variabele; 

 Kolom (4): schatting van de kascyclus aan de hand van de lineaire functie 

[9] met                                                                       

als afhankelijke variabele. 
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Tabel 4 - Regressieanalyse van de componenten van de kascyclus 2010 

 (1) (2) (3) (4) 

Constante -4,996* 97,928** 95,610** 11,060 

KCt-1 0,005 0,043 -0,022 0,124** 

GROOT 1,720** -5,614* -2,690 -3,382 

LEEFT -0,183 -4,264 -5,072 0,687 

OCF -0,732 -16,347 -15,734 2,012 

SCHULD 3,528 -4,369 -11,315 23,368 

GROEI -0,240 11,986** 2,768 9,945 

MVA 6,168 -25,251 0,797 -28,734 

IMVA -6,111 -50,173** -2,962 7,757 

KAPINT -0,563 0,043 8,695 -21,598 

PROXYa 4,677** 5,438 2,702 -0,368 

PROXYb 2,506 34,360** -0,198 11,296 

Aantal 335 322 325 302 

R² 0,026 0,128 0,025 0,098 

Adj. R² 0,030 0,097 -0,009 0,064 

P-waarde model 0,032 0,000 0,716 0,001 

*significant p<0,10  **significant p<0,05 

De resultaten van de regressies met als afhankelijke variabelen de verschillende 

componenten van de kascyclus zijn terug te vinden in tabel 4 en de tabellen in 

bijlage 6. Eerst zullen de regressies per afhankelijke variabele worden 

besproken. 

Aantal dagen voorraad 

Uit de regressie met het aantal dagen voorraad als afhankelijke variabele blijkt 

dat de meeste tekens van de coëfficiënten van de gebruikte variabelen opnieuw 

variabel zijn. Uitzonderingen hierop zijn de kascyclus van het vorige jaar, de 

grootte, de materiële vaste activa en de proxy variabele voor de aankopen. Al 

deze onafhankelijke variabelen bleken een positief verband te hebben met het 

aantal dagen voorraad. De tekens komen overeen met de gestelde hypothesen. 
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Verder zijn de grootte, de schuldgraad, de immateriële vaste activa en de proxy 

variabelen de enige die in bepaalde jaren een significante invloed hebben op de 

voorraad. Het volledige model voor het aantal dagen voorraad is niet significant 

in 2009 en slechts significant op het 10% niveau voor 2007. Ook wordt er 

gemiddeld slechts 3% van de variantie in de voorraad verklaard door het model. 

Hieruit kan dus besloten worden dat het model geen goede verklaring geeft voor 

het aantal dagen voorraad van een onderneming. 

Aantal dagen klantenkrediet 

De meeste tekens van de coëfficiënten van de gebruikte variabelen zijn in de 

regressie met het aantal dagen klantenkrediet vrij constant. Hieruit kan dan een 

positief verband worden verondersteld voor de kascyclus van het vorige jaar, de 

groei van de onderneming, de kapitaalintensiviteit en de proxy variabele voor de 

personeelskost. Een negatief verband wordt aangenomen voor de overige 

variabelen met het klantenkrediet. Deze tekens komen overeen met de gestelde 

hypothesen behalve voor de grootte van de onderneming en de immateriële 

vaste activa. 

Het volledige model voor het aantal dagen klantenkrediet is verder steeds 

significant en verklaard gemiddeld 11% van de variantie in de afhankelijke 

variabelen. De meeste onafhankelijke variabelen hebben in bepaalde jaren een 

significante invloed met uitzondering van de schuldgraad, de 

kapitaalsintensiviteit en de proxy variabele voor de aankopen. 

Aantal dagen leverancierskrediet 

Bij de regressie met het aantal dagen leverancierskrediet zijn de meeste tekens 

van de coëfficiënten van de gebruikte variabelen tevens vrij constant behalve de 

materiële vaste activa. Een positief verband kan worden aangenomen voor de 

groei van de onderneming en de kapitaalintensiviteit. Negatieve verbanden 

dienen te worden verondersteld voor alle overige variabelen. 

De kascyclus van het vorige jaar, de grootte, de operationele cashflow, de groei 

en de proxy variabelen hebben in bepaalde jaren een significante invloed op het 

aantal dagen leverancierskrediet. Het volledige model is ook steeds significant 

behalve voor 2010 en verklaard gemiddeld 5% van de variantie in het 

leverancierskrediet.  
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Aantal dagen klantenkrediet - aantal dagen leverancierskrediet 

Na het uitvoeren van de regressies op de drie componenten van de kascyclus 

bleek dat het gebruikte model onvoldoende passend is om het aantal dagen 

voorraad te kunnen verklaren. Om het effect van het aantal dagen voorraad op 

de kascyclus uit te sluiten werd de regressie opnieuw uitgevoerd op het verschil 

tussen het aantal dagen klantenkrediet en leverancierskrediet. 

Uit deze regressies blijkt dat de meeste coëfficiënten van de variabelen een vrij 

constant teken hebben, behalve de grootte en de leeftijd van de onderneming. 

Een negatief verband kan worden verondersteld voor de variabelen immateriële 

vaste activa en kapitaalintensiviteit. Voor alle andere varabelen wordt een 

positief verband aangenomen. Deze uitkomst is echter wel in strijd met de 

hypothesen voor de schuldgraad en de kapitaalintensiviteit. 

Het volledige model is steeds significant en verklaard gemiddeld 10% van de 

variantie in het verschil tussen het aantal dagen klantenkrediet en 

leverancierskrediet. Er zijn wel slechts enkele onafhankelijke variabelen die 

hierop in bepaalde jaren een significante invloed hebben, namelijk de kascyclus 

van het vorige jaar, de operationele cashflow, de kapitaalintensiviteit en de proxy 

variabelen. 

Conclusie regressieanalyse 

Er kunnen conclusies worden getrokken uit de hierboven uitgevoerde 

regressieanalyse. Deze zijn echter enkel onbetwistbaar voor de invloed van de 

kascyclus van het vorige jaar. De kascyclus van het vorige jaar heeft een 

positieve invloed op de kascyclus van het huidige jaar, het aantal dagen 

voorraad en het aantal dagen klantenkrediet en een negatieve invloed op het 

aantal dagen leverancierskrediet. De schuldgraad heeft geen duidelijke invloed 

op de kascyclus of de componenten ervan. Hypothese 5 werd dus niet 

aangetoond. 

De enige andere variabele naast de kascyclus van vorige jaar die een invloed 

vertoont op de huidige kascyclus is de materiële vaste activa. De materiële vaste 

activa vertonen een negatief verband met de kascyclus en het aantal dagen 

klantenkrediet. Dit is in overeenstemming met hypothese 7. De overige 

variabelen vertonen geen rechtstreekse invloed op de kascyclus maar wel op de 
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componenten ervan. Bij de variabelen leeftijd en groei van de onderneming zijn 

de verwachte verbanden moeilijk te verifiëren door het weerleggen van 

hypothesen 3A en 6A. De leeftijd blijkt een negatief verband te hebben zowel 

met het aantal dagen klantenkrediet als met het aantal dagen 

leverancierskrediet. De groei daarentegen blijkt een positief verband te hebben 

met deze twee componenten. 

De resultaten voor de variabelen kapitaalintensiviteit en immateriële vaste activa 

zijn in strijd met hypothesen 8 en 9. De resultaten voor de variabelen grootte en 

operationele cashflow zijn niet volledig consistent met hypothesen 2 en 4. De 

grootte van een onderneming heeft een positief verband met het aantal dagen 

voorraad en een negatief verband met het aantal dagen klantenkrediet en 

leverancierskrediet. De operationele cashflow heeft een negatief verband met het 

aantal dagen leverancierskrediet en klantenkrediet, maar een positief verband 

met het verschil tussen beiden. 

De introductie van de proxy variabelen leidde tot het inzicht dat de componenten 

van de kascyclus hierdoor werden beïnvloed maar de kascyclus als geheel niet. 

De proxy met de aankopen van de onderneming toont aan dat meer aankopen in 

verhouding tot de omzet leiden een groter aantal dagen voorraad en een kleiner 

aantal dagen klanten en leverancierskrediet. De proxy met de bezoldigingen wijst 

uit dat hogere bezoldigingen in verhouding tot de omzet leiden tot een groter 

aantal dagen klantenkrediet en een kleiner aantal dagen leverancierskrediet. 
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DEEL 5: BESLUIT 

11 Conclusie 

Belangrijke problemen die optreden bij het onderzoeken van de ICT sector zijn 

de uiteenlopende activiteiten en de branchevervaging. Om hiermee om te gaan 

werd de sector afgebakend en onderverdeeld in 4 subsectoren. De verschillende 

subsectoren reageren anders op de invloed van de economische omgeving en 

hebben verschillende activiteiten, dus ook kascyclussen. De subsectoren 

informatiediensten en communicatiediensten hebben een kortere kascyclus dan 

de subsectoren handel en productie. Dit verschil wordt veroorzaakt door een 

kleiner aantal dagen voorraad en een groter aantal dagen leverancierskrediet in 

de subsectoren informatiediensten en communicatiediensten. Het verdere 

onderzoek werd toegespitst op de subsector informatiediensten. 

In het onderzoek wordt er vanuit gegaan dat er een optimale kascyclus bestaat 

(Baños-Caballero et al., 2010; Ross et al., 2010). Het bestaan van de optimale 

kascyclus kan niet worden bewezen, maar er kon wel worden vastgesteld dat er 

een positief verband bestaat tussen de kascyclus van het vorige jaar en deze van 

het huidige jaar en dat de ondernemingen naar deze optimale kascyclus streven 

met een hoge aanpassingssnelheid. 

Een typisch kenmerk van de sector is de groei van de ondernemingen. De sector 

bestaat zowel uit ondernemingen met een zeer positieve groei als met een zeer 

negatieve groei. Door het gebruik van trimming op de data werden de 

ondernemingen met een extreme groei verwijderd en kan de stelling gevolgd 

worden dat ondernemingen met groeimogelijkheden gebruik maken van 

leverancierskrediet om deze groei te financieren (Deloof en Jegers, 1999) en dat 

ondernemingen met een sterke groei meer klantenkrediet toestaan om een 

stijging in hun omzet te creëren (Niskanen en Niskanen, 2000). 

Een volgend algemeen punt voor de sector is de kredietwaardigheid van de 

ondernemingen. Volgens Cuñat (2004) vervangen meer kredietwaardige 

ondernemingen leverancierskrediet door goedkopere financiering. Deze stelling 

klopt echter niet voor de ICT sector want binnen de sector wordt er geen korting 
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voor contante betaling gegeven, waardoor er geen kost verbonden is aan het 

gebruik van leverancierskrediet. Hetzelfde probleem gaat op voor de verklaring 

in verband met de capaciteit om interne middelen te generen en is waarschijnlijk 

ook de oorzaak dat de schuldgraad geen invloed heeft in dit onderzoek. Het feit 

dat de materiële vaste activa concurreren met de kascyclus voor middelen 

(Fazzari en Petersen, 1993; Kieschnick et al., 2006; Baños-Caballero et al., 

2010) is wel correct voor de sector want de materiële vaste activa hebben enkel 

invloed op het aantal dagen klantenkrediet. 

Verder is de sector een typische sector waar producten op maat worden 

gemaakt. Nunn (1981) stelde in dit verband dat op maat gemaakte producten 

leiden tot minder voorraad. In de ICT sector leiden de op maat gemaakte 

producten niet expliciet tot een kleiner aantal dagen voorraad, want veel 

ondernemingen geven aan dat hun voorraad bestaat uit bestellingen in 

uitvoering. De voorraad in de sector ligt dus gewoon laag door de aard van de 

producten en de snelle veroudering ervan. Een hoog voorraadniveau wordt in 

deze sector als problematisch gezien. 

De ondernemingen hebben in het algemeen een laag voorraadniveau. In de 

subsector informatiediensten bestaat de voorraad meestal uit hardware, 

bestellingen in uitvoering, software en licenties. In het onderzoek werd er niet 

dieper op de voorraden in gegaan. 

Hiernaast wordt er in de onderzochte subsector veel gebruik gemaakt van 

leverancierskrediet. Dit kan eventueel verklaard worden door de variabiliteit in 

de handelsactiviteiten en vooral door de facturatie mogelijkheden. Leveranciers 

worden hoofdzakelijk gebruikt voor design, licenties, hosting, software, hardware 

en onderaanneming. Onderaanneming wordt regelmatig gebruikt in de sector 

gemiddeld voor 10% van de omzet.  

De ondernemingen krijgen van hun leveranciers meestal een betalingsuitstel van 

30 dagen na factuurdatum of einde maand. Ondernemingen kunnen hun 

transactiekosten verminderen door betalingen te centraliseren (Schwartz, 1974). 

In de sector informatiediensten worden de betalingen echter niet gegroepeerd. 

Ondernemingen die betalingen wel samen nemen doen dit op wekelijkse basis. 
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Vervolgens is het klantenkrediet in de subsector nodig om de huidige omzet van 

de ondernemingen te realiseren. De geleverde producten moeten immers vaak  

een installatieproces doorlopen. Ondernemingen die een zeer unieke 

dienstverlening verstrekken geven aan dat het klantenkrediet niet noodzakelijk is 

voor het realiseren van hun omzet. 

De facturatie in de sector kan op twee verschillende manieren verlopen: 

 De onderneming kan maandelijks factureren aan de klant op basis van de 

geleverde prestaties; 

 De onderneming kan op projectbasis factureren wanneer het geleverde 

werk conform is met de offerte. 

Het meest courant verstrekte betalingsuitstel in de sector is 30 dagen einde 

maand of factuurdatum. Andere betalingstermijnen komen voor, maar deze zijn 

afhankelijk van de bestelling of van het soort klant. Ondernemingen vragen 

tevens voorschotten op regelmatige basis, waarvan de grootte varieert tussen 10 

en 30% van het offertebedrag. Verder werken veel ondernemingen in de sector 

met bundelcontracten waarbij er klantenondersteuning, onderhoud of software 

updates inbegrepen en betaald worden bij het initiële contract. Door het werken 

met bundelcontracten en het vragen van voorschotten, gaat de onderneming een 

verbintenis aan om in de toekomst een goed of dienst te verstrekken. 

Voor het toestaan van het klantenkrediet voeren de meeste ondernemingen een 

beperkte kredietanalyse uit om een onderscheid te kunnen maken tussen 

kredietwaardige en niet-kredietwaardige klanten. De tweedelige 

verkoopsvoorwaarden worden in de sector niet toegepast. Verder werken de 

meeste ondernemingen in de sector met een verkoopsteam. Een verkoopsteam 

kan tot een langere kascyclus leiden wanneer dit druk uitoefent voor betere 

kredietvoorwaarden en een snellere levering (Nunn, 1981). In de praktijk is dit 

inderdaad het geval want veel ondernemingen geven aan dat het verkoopsteam 

macht uitoefent op de voorwaarden, bijvoorbeeld door kortingen op grote 

contracten. 

Een ander belangrijk element bij het verstrekken van klantenkrediet is de 

productkwaliteit. Lee en Stowe (1993) stellen dat het verstrekken van 
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klantenkrediet de sterkste vorm van kwaliteitsgarantie is. In de ICT sector is dit 

zeker belangrijk want vaak is het moeilijk om de kwaliteit objectief te bepalen 

(Fisman en Love, 2003). Uit de interviews blijkt dat in de sector de betalingen 

pas worden uitgevoerd na een administratieve en kwaliteitscontrole.  

Deze controles zorgen in de meeste ondernemingen dan ook voor klanten die 

laattijdig betalen. De meest voorkomende oorzaken van deze laattijdige betaling 

zijn dan ook de kwaliteit van de geleverde dienst, administratieve fouten, bugs 

en de facturatie van de geleverde werkuren. Het inningsbeleid voor de laattijdige 

betalers is dan ook voor de meeste ondernemingen gelijklopend en bestaat uit 

enkele aanmaningen en later een aangetekend schrijven.  

Deze vaststellingen spreken echter de hypothese tegen die gevormd werd op 

basis van Huyghebaert (2006) in verband met de leeftijd van de onderneming, 

waarbij gesteld werd dat oudere ondernemingen een vertrouwensrelatie 

opbouwen met hun klanten en leveranciers waardoor de behoefte aan inspectie 

van de kwaliteit afneemt en er minder nood is aan klanten- en 

leverancierskrediet. 

Outsourcing kan tevens van invloed zijn op het aantal dagen klantenkrediet van 

een onderneming. Dit wordt echter amper gebruikt bij de geïnterviewde 

ondernemingen. Slechts twee ondernemingen geven aan gebruik te maken van 

een incassobureau of handelsinformatiebureau. 

Een element dat tevens invloed heeft op de hoeveelheid handelskrediet is de 

import en de export van een onderneming. Import en export zorgen immers voor 

meer complicaties in het handelsproces en leiden tot een langere kascyclus 

(Nunn, 1981). Dit kan echter niet worden vastgesteld bij de onderzochte 

ondernemingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze enkel 

samenwerken met Europese landen en de VS en het feit dat het vaak gaat over 

import en export van diensten of elektronische producten en niet over goederen 

die dienen te worden verscheept. 
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Hiernaast stelt Nunn (1981) dat verkopen aan onderdelen van dezelfde groep 

een negatief verband hebben met de kascyclus. Uit onderzoek blijkt echter dat 

ondernemingen die werken met verbonden ondernemingen hun handelskrediet 

pas regelen na zeer lange termijnen van 6-12 maanden. 

Tot slot kan hieruit geconcludeerd worden dat de kascyclus van een onderneming 

door veel verschillende factoren wordt beïnvloed en sterk afhankelijk is van de 

activiteiten van de onderneming en de gebruiken binnen de sector.  
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12 Verder onderzoek 

Op basis van dit onderzoek kunnen er enkele suggesties worden voorgesteld 

voor verder onderzoek. Een eerste suggestie is de uitbereiding van het 

onderzoek tot alle subsectoren van de ICT sector zodat hier een volledige 

vergelijking tussen kan gebeuren. Verder dient de grote variabiliteit in de 

regressies te worden onderzocht. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is 

het gebruiken van indicatoren voor de kascyclus als onafhankelijke variabelen in 

de regressies zoals het werkkapitaal, de werkkapitaalbehoefte en de netto 

operationele behoeften. Een volgende suggestie is te werken met de General 

Method of Moments in plaats van een Ordinary Least Squares regressie (Baños-

Caballero et al., 2010). De General Method of Moments is beter geschikt voor de 

analyse van de optimale kascyclus en het dynamische model. 

Vervolgens kan het kwalitatief onderzoek verder worden uitgewerkt. In de eerste 

plaats zouden de gestelde vragen op basis van de theoretische context en het 

werk van Nunn (1981) in enquête vorm aan een grotere groep ondernemingen 

voorgelegd kunnen worden zodat er conclusies kunnen getrokken worden die 

representatief zijn voor de volledige populatie. Bovendien kan dan aan deze 

enquête de vraag naar cijfergegevens verbonden worden voor ondernemingen 

met een verkort schema, zodat deze ook kunnen worden opgenomen in het 

kwantitatief onderzoek. Deze suggesties voor verder onderzoek zouden moeten 

leiden tot meer inzicht in de kascyclus van de ICT sector. 
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Bijlage 1: Overzicht geïnterviewden 

Onderneming Naam geïnterviewde Functie 

Ondernemingen met verkort schema 

2EZ Solutions Frank Verdromme Zaakvoerder 

iQit Dennis Van Roeyen Zaakvoerder 

EM Group Ilse Van Handenhove Accountant 

Zenner.net Michael Zenner Zaakvoerder 

Ondernemingen met volledig schema 

The Reference Jeroen Veryser Finance 

SDP Guy Neels Accountant 

E-trinity Wim Iwens COO 

Farmad Miranda De Permentier Office manager 
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Bijlage 2: Mann Withney U testen 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Voorraad 

 Informatie en communicatie      

 Informatie en handel X X X X X 

 Communicatie en handel X X X X X 

 Informatie en productie X X X X X 

 Communicatie en productie X X X X X 

 Handel en productie X  X X X 

Klantenkrediet 

 Informatie en communicatie  X   X 

 Informatie en handel  X X   

 Communicatie en handel      

 Informatie en productie     X 

 Communicatie en productie      

 Handel en productie      

Leverancierskrediet 

 Informatie en communicatie   X   

 Informatie en handel X X X X X 

 Communicatie en handel X X X X X 

 Informatie en productie  X X X X 

 Communicatie en productie  X X X X 

 Handel en productie   X X  

Kascyclus 

 Informatie en communicatie X X X X X 

 Informatie en handel X X  X X 

 Communicatie en handel X X X X X 

 Informatie en productie X X X X X 

 Communicatie en productie X X X X X 

 Handel en productie   X X  

X : significant verschil tussen de twee subsectoren (p<0,5) 

  



Bijlage 3 

 

 

Bijlage 3: Multicollineariteit 

Correlatiematrix 
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Y
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KCt-1 1,000 0,091 0,144 0,020 -0,100 -0,048 -0,038 -0,059 -0,051 -0,002 0,115 

GROOT  1,000 0,304 0,203 -0,046 0,050 0,121 -0,052 0,148 0,148 -0,222 

LEEFT   1,000 0,016 -0,055 -0,081 0,201 -0,067 0,129 -0,031 -0,008 

OCF    1,000 -0,034 0,186 0,054 -0,059 0,031 -0,165 -0,244 

SCHULD     1,000 0,076 0,053 0,047 0,028 -0,087 0,003 

GROEI      1,000 -0,016 -0,005 -0,037 -0,025 -0,161 

MVA       1,000 -0,038 0,491 -0,055 0,040 

IMVA        1,000 -0,006 -0,030 0,161 

KAPINT         1,000 -0,030 -0,005 

PROXYa          1,000 -0,542 

PROXYb           1,000 

 

De tabel bevat de Pearson correlatiecoëfficiënten gebaseerd op de gegevens uit 

2010. 

 

VIF waarden 

Variabelen VIF Variabelen VIF 

KCt-1 1,075 MVA 1,371 

GROOT 1,236 IMVA 1,046 

LEEFT 1,1853 KAPINT 1,340 

OCF 1,306 PROXYa 1,721 

SCHULD 1,038 PROXYb 1,858 

GROEI 1,077   

 

De VIF waarden in de tabel zijn gebaseerd op de gegevens uit 2010.  
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Bijlage 4: Normaliteit 

Onderstaande figuren zijn gebaseerd op gegevens uit 2010. 
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Bijlage 5: Homoscedasticiteit 

 

Bovenstaande figuur is gebaseerd op gegevens uit 2010.  
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Bijlage 6: Regressieanalyse 2007-2009 

De gegevens in de kolommen van onderstaande tabellen komen overeen met 

deze die hierboven werden beschreven (cf. supra 10.3.2). 

Regressieanalyse van de kascyclus 2009 

 Verwacht 

teken (1) (2) (3) 

Constante  -6,384 -4,312 -11,538* 

KCt-1 + 0,434** 0,038** 0,439** 

GROOT + 1,134 1,000  

LEEFT ? 6,105* 5,816* 8,479** 

OCF ? -2,073 -3,076  

SCHULD - 14,701 18,420  

GROEI ? 3,327 2,223  

MVA ? -22,750 -22,822  

IMVA + 6,854 9,737  

KAPINT + -41,451 -39,103  

PROXYa   -0,096  

PROXYb   -1,811  

Aantal  289 272 323 

R²  0,346 0,354 0,324 

Adj. R²  0,325 0,327 0,319 

P-waarde model  0,000 0,000 0,000 

*significant p<0,10  **significant p<0,05 

Regressieanalyse van de componenten van de kascyclus 2009 

 (1) (2) (3) (4) 

Constante -4,166 87,747** 93,708** -5,077 

KCt-1 0,010 0,078** –0,108** 0,189** 

GROOT 2,049** -4,928 –4,775 1,659 

LEEFT 0,328 2,726 -0,737 -0,132 

OCF -2,231 -21,812** -30,521** 5,112 

SCHULD -0,259 -9,582 -15,780 9,797 
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GROEI -0,020 10,761* 19,152** 2,514 

MVA 2,391 -40,594* -19,774 -0,201 

IMVA 3,307 11,888 37,545 -23,745 

KAPINT -1,471 53,427 27,079 -81,413 

PROXYa 0,349 -1,148 -0,027 1,280 

PROXYb -0,443 0,555 0,538 -0,650 

Aantal 263 272 272 265 

R² 0,083 0,085 0,125 0,197 

Adj. R² -0,004 0,046 0,088 0,162 

P-waarde model 0,532 0,015 0,000 0,000 

*significant p<0,10  **significant p<0,05 

Regressieanalyse van de kascyclus 2008 

 Verwacht 

teken (1) (2) (3) 

Constante  28,408* 5,392 -3,011 

KCt-1 + 0,345** 0,319** 0,314** 

GROOT + -3,930 -4,170  

LEEFT ? 0,153 1,127  

OCF ? -1,094 12,670  

SCHULD - -10,454 -10,234  

GROEI ? -3,893 -5,303  

MVA ? 47,687* 43,914  

IMVA + -26,111 -28,854  

KAPINT + -181,113** -185,492** -130,741 

PROXYa   21,060* 15,788 

PROXYb   40,466** 36,814** 

Aantal  267 267 268 

R²  0,207 0,232 0,214 

Adj. R²  0,179 0,199 0,202 

P-waarde model  0,000 0,000 0,000 

*significant p<0,10  **significant p<0,05 
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Regressieanalyse van de componenten van de kascyclus 2008 

 (1) (2) (3) (4) 

Constante -4,492 117,116** 104,164** 9,258 

KCt-1 0,007 0,070** -0,057* 0,173** 

GROOT 0,012 -7,732** -1,382 -5,559 

LEEFT 1,188 -4,382 -1,241 -1,246 

OCF 0,584 -20,769 -49,560** 22,601 

SCHULD 7,369* -13,298 -8,840 7,373 

GROEI 0,356 1,896 20,012** -5,364 

MVA 0,772 -2,309 5,976 20,200 

IMVA 13,382* -34,525 -31,599 -18,107 

KAPINT 10,766 -81,275 -17,067 -159,009* 

PROXYa 9,751** -12,500 -34,352** 18,099* 

PROXYb 6,143* 26,530** -13,971 29,121** 

Aantal 264 274 260 275 

R² 0,102 0,160 0,081 0,156 

Adj. R² 0,063 0,125 0,041 0,121 

P-waarde model 0,004 0,000 0,029 0,000 

*significant p<0,10  **significant p<0,05 

Regressieanalyse van de kascyclus 2007 

 Verwacht 

teken (1) (2) (3) 

Constante  5,853 -16,980 -22,640** 

KCt-1 + 0,389** 0,394** 0,394** 

GROOT + 3,672 1,876  

LEEFT ? -4,323 -3,697  

OCF ? 11,449 25,181 26,565* 

SCHULD - –23,097 -14,274  

GROEI ? 0,073 0,108  

MVA ? –7,574 -3,028  

IMVA + 0,061 -4,268  

KAPINT + –34,874 -37,103  
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PROXYa   24,235** 28,372** 

PROXYb   51,298** 53,075** 

Aantal  243 243 242 

R²  0,205 0,255 0,213 

Adj. R²  0,174 0,220 0,182 

P-waarde model  0,000 0,000 0,000 

*significant p<0,10  **significant p<0,05 

Voor de regressie in 2007 werd in de berekeningswijze van de groei de omzet 

vervangen door de totale activa wegens een correlatiecoëfficiënt van 0,966 en 

een VIF waarde >10 tussen KAPINT en GROEI wanneer de groei berekend wordt 

met de omzet. 

Regressieanalyse van de componenten van de kascyclus 2007 

 (1) (2) (3) (4) 

Constante -0,481 126,309** 166,375** -34,846** 

KCt-1 0,005 0,072** -0,038 0,077** 

GROOT 0,349 -5,010 -9,236* 1,794 

LEEFT 0,995 -11,662** -6,100 3,112 

OCF -4,680 -5,458 -57,747** 32,583** 

SCHULD -4,141 6,285 2,347 -9,815 

GROEI 0,236 0,256 -0,477 0,080 

MVA 9,245 -56,137** -42,400 17,878 

IMVA -0,266 -65,836** -17,874 -16,209 

KAPINT 1,754 59,037 108,231 -140,709 

PROXYa 6,031** -4,253 -29,099** 19,970* 

PROXYb -1,936 29,010** -33,900** 27,694** 

Aantal 241 250 257 247 

R² 0,076 0,207 0,116 0,084 

Adj. R² 0,032 0,170 0,076 0,041 

P-waarde model 0,071 0,000 0,001 0,032 

*significant p<0,10  **significant p<0,05 



 

 

 

 


