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Management accounting & control

De financiële waarde van een onderneming1 berust op 

verwachte toekomstige uitkeringen uit die onderneming. 

Waarderen is dus vooruitkijken, waarbij drie grootheden 

centraal staan:

 ~ de verwachte toekomstige kasstromen;

 ~ de onzekerheid over deze verwachting; en

 ~ de timing van de kasstromen. 

Kort samengevat: hoe meer men met een onderneming denkt 

te kunnen gaan verdienen, hoe hoger de economische waar-

de.2 En hoe meer onzekerheid er bestaat over de verwachte 

kasstromen, hoe lager de waarde. De laatste belangrijke factor 

is de timing van de kasstromen: hoe verder weg in de toe-

komst, hoe lager de waarde van de onderneming. Dus: de  

verwachte verdiensten hebben een positieve, én de daarmee 

gepaard gaande onzekerheid én het tijdsverloop hebben een 

negatieve invloed op de waarde van de onderneming. 

De meest gebruikte methodiek voor het waarderen van een 

onderneming en het evalueren van investeringsvoorstellen 

voor individuele activa voor die onderneming is de netto-

contantewaarde (NCW-)methode. In deze methodiek worden 

de verwachte netto vrije kasstromen contant gemaakt tegen 

een bepaalde rendementseis.3 De door de investeerder geper-

cipieerde onzekerheid ten aanzien van de kasstromen bepaalt 

de risico-opslag: hoe hoger het risico, hoe hoger de risico-op-

slag, des te hoger de rendementseis.4 De exacte hoogte van de 

rendementseis hangt af van de rendementen op alternatieve 

investeringen (opportunity cost of capital). Een hogere rende-

mentseis (= disconteringsvoet) drukt de contante waarde van 

de toekomstige netto kasstromen. Tot zover weinig nieuws 

onder de zon. 

Hoewel de NCW-methode relatief eenvoudig en dus praktisch 

verleidelijk is, kleven er enkele belangrijke haken en ogen aan 

die maken dat het gebruik ervan met de nodige voorzichtig-

heid betracht moet worden.5 Of het nu gaat om bedrijfswaar-

dering of om investeringsanalyse, het ondoordacht toepassen 

van de NCW-methode kan leiden tot verkeerde beslissingen. 

In dit artikel gaan we in op een vijftal valkuilen en presente-

ren we een model aan de hand waarvan u kunt bepalen of ex-

tra waakzaamheid geboden is. 

Bedr ij f swaarder ingen en invester ingsanalyses

NETTO-CONTANTEWAARDEMETHODE LEIDT 

GEMAKKELIJK TOT VERKEERDE BESLISSINGEN
Bij het bepalen van bedrijfswaarde of investeringsanalyses gebruiken investeerders al sinds jaar en dag het-
zelfde model: de netto-contantewaardemethode. Maar, waarschuwen de auteurs, in deze tijden van onze-
kerheid kan het toepassen van deze methode zomaar leiden tot verkeerde beslissingen. Op welke mogelijke 
valkuilen moet u bedacht zijn?

D O O R  S T E P H A N  VA N  D E N  B R O E K  E N  T J E U  B L O M M A E R T

Het ondoordacht toepassen van de 

NCW-methode kan leiden tot  

verkeerde beslissingen
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Valkuil 1 Rendementseis van de investeerder of van de in-
vestering?
Volgens de gangbare theorie van investeringsanalyse en be-
drijfswaardering hangt de te hanteren rendementseis niet sa-
men met de investeerder, maar met de investering. Anders ge-
zegd: met de marktrisico’s die kleven aan de investering.6 In de 
praktijk zien we echter regelmatig dat de rendementseis, en dus 
de gehanteerde disconteringsvoet, zonder enige consideratie 
wordt afgeleid van de vermogenskosten van de investeerder. In 
het geval van een investeringsvoorstel wordt dan de gemiddel-

de vermogenskostenvoet7 van de onderneming als vertrekpunt 
genomen voor het contant maken van de verwachte toekomsti-
ge kasstromen. Of in het geval van een bedrijfswaardering, 
wordt de gemiddelde vermogenskostenvoet van de overnemen-
de partij (de investeerder) als basis genomen. Dit is in strijd 
met het principe dat niet de investeerder, maar de investering 
centraal moet staan bij het vaststellen van de rendementseis. 
In de theorie is de gedachte dat de investering concurreert 
met alternatieve investeringen om de gunst van de investeer-
der. Het verwachte rendement van de investering wordt door 
de investeerder vergeleken met de verwachte rendementen 
van aanwezige alternatieven (opportunity cost of capital). In de 
afweging zal de investeerder rekening houden met verschillen 
in onzekerheid over de verwachte rendementen. Om tot een 
goede vergelijking te komen, kalibreert de investeerder de 
verschillen in rendement voor de verschillen in marktrisico’s. 
Het risicoprofiel van de investering bepaalt dus de rende-
mentseis. Hoe risicovoller, hoe hoger de rendementseis. En zo 
hangt de rendementseis volgens de theorie dus samen met de 
investering en niet met de investeerder.
Het zou dus niet juist zijn om de vermogenskosten van de in-
vesteerder als vertrekpunt te nemen voor het bepalen van de 
disconteringsvoet. Stel, een onderneming (investeerder) heeft 
een gemiddelde vermogenskostenvoet van 8 procent.8 De on-
derneming overweegt een investering in een actief waarvan 
het risicoprofiel duidelijk hoger ligt dan van de bestaande ac-
tiva in de portfolio. Voor deze investering zou de onderne-
ming dus gegeven het hogere risicoprofiel een hogere rende-
mentseis (en dus hogere disconteringsvoet) moeten hanteren. 
Doet de onderneming dit niet, dan worden risicovolle projec-
ten – impliciet – bevoordeeld.
Wij plaatsen hierbij twee kanttekeningen. De eerste heeft be-
trekking op het mogelijke effect van een investering op de be-
staande activa in de portfolio. In de traditionele benadering 

wordt de invloed van een investering op bestaande activa of be-
staande bedrijfsonderdelen buiten beschouwing gelaten. De 
theorie gaat impliciet uit van onafhankelijke investeringsprojec-
ten.9 Binnen een onderneming staat een voorgenomen investe-
ring echter meestal niet volledig los van de bestaande portfolio. 
Wanneer de voorgenomen investering van invloed is op het 
marktrisico van een of meer bestaande activa, dan moet dit ef-
fect worden meegewogen bij de beoordeling van het nieuwe 
voorstel. De bestaande portfolio van een investeerder kan dus 
wel degelijk van invloed zijn op de rendementseis. De stelling 
dat de rendementseis niet afhangt van de investeerder gaat al-
leen op bij onafhankelijke investeringen. Bij afhankelijke inves-
teringen kan er sprake zijn van neveneffecten.10 
De tweede kanttekening die we willen plaatsen is dat een on-
derneming werkt binnen een strategische context. De missie, 
strategie en rendementsdoelstelling bepalen voor het manage-
ment in belangrijke mate het speelveld. Het management kijkt 
dus niet – zoals de financieringstheorie aanneemt – ‘context-
vrij’ naar projectvoorstellen en mogelijke alternatieven. Nieu-
we investeringen moeten passen binnen de strategie en de 
rendementsdoelstellingen, anders maken ze minder of geen 
kans. Een onderneming die haar strategie en rendementsdoel-
stellingen heeft gecommuniceerd naar de markt, zal niet snel 
een investering kunnen accepteren die daar niet bij past. Ook 
niet wanneer het risicoprofiel van het nieuwe project van vol-
doende laag niveau is om – theoretisch gezien –  een signifi-
cant lager rendement te rechtvaardigen. Anderzijds zal een 
onderneming soms genoodzaakt zijn om gegeven haar strate-
gie en bestaande portfolio, een investering te accepteren met 

een duidelijk lager rendement dan de rendementsdoelstellin-
gen. Al was het maar om te voorkomen dat anders een (nieu-
we) concurrent langszij komt: je kunt immers meestal maar 
beter zelf bestaande activiteiten ‘impairen’, dan dat een ander 
het voor je doet. De bestaande portfolio is zowel een resultan-
te, als tegelijkertijd ook een belangrijke drijver, van de strate-
gische context waarbinnen besluitvorming plaatsvindt.
Bij investeringsanalyse of bedrijfswaardering moet de NCW-
methode dus verstandig worden ingezet. Een verkeerd gebruik 
van de methode kan relatief eenvoudig tot andere ‘contante 
waardes’ en dus tot andere beslissingen leiden. Figuur 1 geeft 
een praktijkwijzer weer waarmee u kunt bepalen of extra waak-
zaamheid bij de toepassing van de NCW-methode geboden is.

De investering moet centraal staan bij 

het vaststellen van de rendementseis

Nieuwe investeringen moeten passen 

binnen de strategie en de  

rendementsdoelstellingen
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Relevantie 
NCW-methode:

Onafhankelijke 
investeringen

Afhankelijke 
investeringen

Strategische 
investeringen Niet toepasbaar

Operationele 
investeringen Toepasbaar

Toepasbaar 
maar strategie gaat 

voor

Toepasbaar, 
met neveneffecten

Figuur 1 

Praktijkwijzer waakzaamheid bij het gebruik van de traditionele 

NCW-methode

Valkuil 2 Differentiatie van de rendementseis en scenario-
analyse?
Investeringsvoorstellen worden vaak voorzien van scenario-
analyses. De spreiding tussen de uitkomst van de best case 
en de worst case wordt opgevat als een indicatie voor het ri-
sico van het project. De best case bevat dan de cashflowpro-
jectie van het project als voorzien onder de meest gunstige 
omstandigheden en de worst case de projectie onder de 
meest ongunstige omstandigheden. Voor het berekenen van 
de netto contante waardes van de verschillende scenario’s 
moet dan wel een gelijke rendementseis gehanteerd worden, 
omdat er anders sprake is van een ‘dubbele correctie’. Het 
feit dat men scenarioanalyse toepast, staat los van het diffe-
rentiëren van de rendementseis op basis van het marktrisi-
co zoals besproken in de vorige paragraaf. De te hanteren 
rendementseis is voor ieder scenario gelijk, maar moet wel 
gecorrigeerd worden voor de marktrisico’s die aan het pro-
ject kleven.
Sterker nog: scenarioanalyse moet eigenlijk aan de basis 
staan van elke investeringsanalyse waarbij de te hanteren 
rendementseis risicoafhankelijk is. De cashflowprojectie 
moet immers vrij van bias zijn. Dit betekent dat de in de 
analyse op te nemen cashflowprojectie een gewogen gemid-
delde zou moeten zijn van alle mogelijke scenario’s van het 
project. De verschillen tussen de cashflowprojecties van de 
scenario’s worden veroorzaakt door projectgebonden facto-
ren (projectrisico’s). De weging van elk onderkend scenario 
in de uiteindelijke cashflowprojectie voor het project hangt 
af van de waarschijnlijkheidskans. In figuur 2 een voorbeeld 
van drie verschillende scenario’s met ieder een eigen cash-
flowprojectie. De gewogen cashflow moet worden gebruikt 
in de NCW-berekening. Zoals we in de vorige paragraaf stel-
den, zal de hierbij te hanteren rendementseis bepaald wor-
den aan de hand van de marktrisico’s. De rendementseis 
hangt dus niet af van de projectrisico’s, want die zijn al ver-
werkt in de onderliggende cashflowscenario’s.

In de praktijk zien wij nogal eens dat algemene marktrisico’s en 
specifieke projectrisico’s door elkaar heen lopen bij het bepalen 
van de rendementseis en de cashflowprojecties. Dat leidt tot 
veel varianten waarin soms totaal niet, soms half en soms dub-
bel gecorrigeerd wordt voor risico. Feitelijk zouden projectrisi-
co’s (bijvoorbeeld het wel of niet slagen van de ontwikkelingsfa-
se of het wel of niet (tijdig) slagen van een marktintroductie of 
reclamecampagne) tot uitdrukking gebracht moeten worden in 
de cashflowprojecties van de verschillende scenario’s. De gevoe-
ligheid voor algemene (markt)risico’s (bijvoorbeeld voor de al-
gemene economische ontwikkelingen) moet tot uitdrukking 
gebracht worden in de te hanteren rendementseis. 
Stel dat bij de beoordeling van het project uit het voorbeeld in 
figuur 2 naar voren komt dat er een gerede kans bestaat dat de 
technologie uiteindelijk niet werkt. Dus wanneer ondanks de 
extra investeringen (scenario 3) de nieuwe technologie uitein-
delijk toch niet blijkt te werken, moet dit ‘nieuwe’ risico (‘mis-
lukking technologie’) dan in de investeringsanalyse worden 

meegenomen als een correctie op de rendementseis of als een 
cashflowprojectie? Omdat het hier een projectrisico betreft en 
geen marktrisico, moet de correctie plaatsvinden via cash-
flowprojecties. Feitelijk is het een extra scenario dat volgt op 
het worst-casescenario. In figuur 3 is dit nieuwe scenario (3B) 
verwerkt, waarbij voor de kans 15 procent is genomen. In het 
voorbeeld is de 15 procent verwerkt door elk van de drie eer-
dere scenario’s met 5 procent te verlagen. De rendementseis 
blijft ongewijzigd door dit nieuwe inzicht (tenzij deze variant 
materieel gevoeliger zou zijn voor algemene marktontwikke-
lingen dan de andere scenario’s).

Valkuil 3 Wat als een investering meerdere en sterk ver-
schillende kasstromen oproept?
De tweede valkuil heeft te maken met het ‘salderen’ van kas-
stromen. In de NCW-methode wordt de netto kasstroom in 
enig jaar contant gemaakt naar het heden. Maar wat nu als die 
netto kasstroom onderliggend bestaat uit verschillende kasstro-
men, ieder met een eigen risicoprofiel? De netto kasstroom 
wordt in de NCW-methode contant gemaakt tegen één discon-
teringsvoet, Feitelijk veegt de NCW-methode alle kasstromen 
bij elkaar alsof ze qua onzekerheid allemaal hetzelfde zijn. 
In de adjusted present value (APV)-methode wordt de netto 
kasstroom daarom uit elkaar getrokken. De onderliggende 
kasstromen worden ‘contant’ gemaakt tegen de voor die kas-
stroom passende disconteringsvoet. De contant gemaakte kas-

De cashflowprojectie moet vrij van 

bias zijn
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stromen worden vervolgens opgeteld. Hoewel de APV-me-
thode een verfijning is van de traditionele NCW-methode, 
kunnen de uitkomsten van beide methodes sterk uiteenlopen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een deel van het project 
echte innovatie betreft en het andere deel feitelijk niet meer is 
dan een uitbreiding van bestaande activa of activiteiten. De 
APV-methode zal de verschillende kasstromen uitsplitsen. Of 
wanneer voor een innovatieproject een gegarandeerde ont-
wikkelingssubsidie door de overheid wordt verstrekt, zal in de 
APV-methode de subsidie tegen een lagere disconteringsvoet 
contant gemaakt worden omdat het risicoprofiel lager is. 
De NCW-methode veegt alle kasstromen bij elkaar en han-
teert dientengevolge een gemiddeld risicoprofiel. Dat is  
weliswaar relatief eenvoudig en dus op het oog praktisch aan-
trekkelijk, maar wanneer  onderliggende kasstromen inder-
daad significant verschillen is het al snel rekenen met appels 
en peren.11 Zeker bij strategische projecten is voorzichtigheid 
geboden. Bovendien is de huidige economische realiteit dat 
we maar beter op voorhand rekening kunnen houden met 
grotere onzekerheden en daarmee gepaarde gaande verhoging 
van de volatiliteit van de onderliggende kasstromen. 

Valkuil 4 De lat ligt in de regel niet bij nul: is niets doen wel 
een optie?
Bij toepassing van de NCW-methode wordt in de praktijk 
vaak impliciet de stelregel gehanteerd, dat wanneer de netto 
contante waarde groter is dan nul, de investering financieel 
interessant is. Dit omdat dan het rendement op de voorgeno-

men investering groter is dan het vereiste rendement. Impli-
ciet doet deze beslissingsregel voorkomen of niets doen geen 
invloed heeft. De verwachte kasstromen die voortvloeien uit 
het project worden immers vergeleken met de optie wanneer 
we het project niet zouden uitvoeren. Maar niets doen is vaak 
geen optie. De bestaande business kan dan achteruit hollen en 
er moet dus iets gebeuren, linksom of rechtsom. Het is dan 
redelijk zinloos de NCW-berekening uit te voeren met het 
nulpunt als referentie.
Heeft de voorgenomen investering een netto contante waarde 
die negatief is, maar nog altijd minder negatief dan de mate 
waarin de bestaande business achteruit zou hollen zonder te 
investeren, dan kan de additionele investering nog steeds eco-
nomisch interessant zijn.12 Bij innovatieprojecten kunnen de 

klassieke beslissingsregels u, bij toepassing van de NCW-me-
thode, gemakkelijk naar de verkeerde conclusie loodsen. Wat 
dit laatste betreft, stel bijvoorbeeld dat een investering in een 
nieuwe technologie wordt overwogen (glasvezel). Bij klanten 
die overstappen van de oude technologie (kabel) op de nieu-

Scenarioanalyse project Zenta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Kans

Scenario 1: Best case

Cashflowprojectie –40 15 20 25 35 40

Gewogen 25% –10 3,75 5 6,25 8,75 10

Scenario 2: Base case

Cashflowprojectie –60 10 15 20 25 35

Gewogen 50% –30 5 7,5 10 12,5 17,5

Scenario 3: Worst case

Cashflowprojectie –80 10 10 15 20 25

Gewogen 25% –20 2,5 2,5 3,75 5 6,25

Gewogen cashflow –60,0 11,3 15,0 20,0 26,3 33,8

Rendementseis 10%

Gewogen NCW 60- 10 12 15 18 21 17

Figuur 2 

Voorbeeld scenarioanalyse project Zenta

Scenarioanalyse moet eigenlijk aan 

de basis staan van elke  

investeringsanalyse
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we technologie is de additionele opbrengst vaak beperkt. Im-

mers, er is sprake van churn oftewel kannibalisatie (het nieu-

we product verdringt het oude product). Door de beperkte 

meeropbrengst kan het bedrijf op basis van de NCW-uitkom-

sten geneigd zijn te besluiten de investering niet te doen. 

Nieuwe toetreders in de markt zullen echter geen last hebben 

van kannibalisatie en hun uitkomsten van de NCW-bereke-

ningen zullen dus hoger zijn. Een toetreder zou dan veel snel-

ler besluiten om te investeren in de nieuwe technologie. Met 

een dergelijke financiële analyse plaatst het bedrijf dat al ge-

ruime tijd in de betreffende markt opereert (de zogenaamde 

incumbent) zichzelf op een achterstand ten opzichte van even-

tuele nieuwe toetreders. 

De incumbent creëert zo mogelijk zijn eigen ondergang. Clay-

ton Christensen spreekt hier van ‘the innovator’s dilemma’.13 

Hij toont aan dat disruptieve en dus echt baanbrekende inno-

vaties nooit van marktleiders afkomstig zijn. Het zijn vrijwel 

altijd nieuwe toetreders of bestaande kleinere concurrenten 

die een nieuwe ontwikkeling omarmen en zo aan de wieg 

staan van baanbrekende vernieuwingen. De Harvard-profes-

sor wijt dit voor een belangrijk deel aan de in de praktijk ver-

keerd toegepaste NCW-methode: ‘We like to name the mis-

guided application of the Discounted Cash Flow and Net 

Present Value tools as an accomplice in the conspiracy against 

succesful innovation’.14

Valkuil 5 Flexibiliteit kost geld, maar heeft toch zeker ook 
waarde?
De vijfde valkuil waardoor de traditionele NCW-methode tot 

verkeerde conclusies kan leiden, is erin gelegen dat de metho-

de geen ruimte biedt voor flexibiliteit. De impliciete aanname 

achter de methodiek is dat wanneer eenmaal wordt begonnen 

aan een project, het altijd op die manier wordt afgemaakt. 

Tussentijds ingrijpen door het management is derhalve, vol-

gens de traditionele NCW-methode, uitgesloten. De werke-

lijkheid is in de regel anders, en gelukkig maar!

Soms wordt de investering versneld, vertraagd, in delen ‘ge-

knipt’ (stage-gates) en wordt afhankelijk van de ontwikkelin-

gen in technologie en markt bij-geïnvesteerd. Het manage-

ment heeft derhalve gaandeweg het project allerlei opties. 

Voor deze ‘flexibiliteit’ tijdens de uitvoering van een project is 

Scenarioanalyse project Zenta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Kans

Scenario 1: Best case

Cashflowprojectie –40 15 20 25 35 40

Gewogen 20% –10 3,75 5 6,25 8,75 10

Scenario 2: Base case

Cashflowprojectie –60 10 15 20 25 35

Cashflowprojectie 45% –30 5 7,5 10 12,5 17,5

Scenario 3: Worst case

Cashflowprojectie –80 10 10 15 20 25

Gewogen 20% –20 2,5 2,5 3,75 5 6,25

Scenario 3b: Worst-worst case

Cashflowprojectie –80 0 0 0 0 0

Cashflowprojectie 15% –12 0 0 0 0 0

Gewogen cashflow –72,0 11,3 15,0 20,0 26,3 33,8

Rendementseis 10%

Gewogen NCW 72 10 12 15 18 21 5

Figuur 3 

Scenarioanalyse project Zenta

Het is dus redelijk zinloos de  

NCW-berekening uit te voeren met 

het nulpunt als referentie
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in een traditionele NCW-analyse geen of nauwelijks plek. De 

NCW-methodiek suggereert dat er altijd (ondanks bijvoor-

beeld negatief nieuws) wordt doorgegaan met investeren. De 

waardevolle opties van managers om projecten tussentijds te 

stoppen, te versnellen of anderzijds te veranderen worden niet 

meegewogen tijdens de investeringsanalyse. Dat geldt zowel 

bij investeringsvoorstellen als bij bedrijfswaardering.15 

Vooral bij innovatie kan dit snel tot verkeerde keuzes leiden. 

Innovatie is een adaptief proces waarin soms verassende wen-

dingen genomen moeten worden. Bij een innovatieproject  

of bij een onderneming met een innovatiestrategie speelt flexi-

biliteit (het hebben van opties) dus juist een cruciale rol. Daar-

om is de traditionele NCW-methodiek aan de bron een mis-

match met innovatie. Wanneer de onzekerheid over 

bijvoorbeeld ‘technologie’ of ‘markt’ groter wordt, stijgt de 

waarde van de in het project ingebouwde of de in de onderne-

ming aanwezige (reële) opties. De NCW-methode, de financië-

le-analysemethodiek die de meeste bedrijven hanteren, beloont 

het hebben van deze opties evenwel niet. Sterker nog: de kosten 

van dergelijke opties worden wel (als cash-out), maar de waarde 

wordt niet meegenomen in de berekening. Het creëren van op-

ties (bijv. het opnemen van een clausule om tussentijds uit een 

langlopend inkoopcontract te kunnen stappen) vergt meestal 

een extra investering. Omdat de NCW-methode de waarde er-

van echter niet meeneemt, zou men kunnen concluderen dat 

deze ‘extra investering’ niet loont. Risicomanagement wordt zo-

doende door de traditionele NCW-methode afgestraft en daar-

mee is deze analysemethode aan de basis contraproductief.16 

Onze conclusie: een organisatie die innovatie stimuleert zal 

ook de gehanteerde managementmethodieken onder de loep 

moeten nemen en waar nodig aan moeten passen. Het ont-

wikkelen van een nieuwe (innovatie)strategie met behoud van 

bestaande methodes en analysetools verhoogt de kans op een 

strategische mislukking want het benodigde alignment tussen 

de strategie en de gehanteerde tools om de executie van die 

strategie goed te begeleiden, is bepaald zoek.17 

Weerbarstige praktijk
Aangetoond is dat het ondoordacht toepassen van de NCW-

methode in de praktijk tot verkeerde uitkomsten en dus tot 

verkeerde beslissingen kan leiden. En toch zien we nog vaak 

dat de NCW-methode onverkort wordt gebruikt. Hoe is dit 

mogelijk? Hoe kan het, dat we de aannames en denkbeelden 

achter gehanteerde methodieken niet of nauwelijks tot vraag 

stellen? Johan Cruijff zei: ‘Je gaat het pas zien, als je het door 

hebt’.18 En zo is het maar net, ook in het geval van reële opties. 

De NCW-methode is sinds haar ontstaan in 1930 tot een 

standaard in het vakgebied verheven. Echter, de methode 

wordt te pas en te onpas toegepast en de aannames erachter 

worden nauwelijks geëvalueerd. Ook zag de wereld er in 1930 

heel anders uit; relatieve zekerheid heeft plaatsgemaakt voor 

relatieve onzekerheid. Bij relatieve zekerheid hebben opties 

nauwelijks betekenis en dus geen waarde. Dat verandert ech-

ter rap wanneer de onzekerheid toeneemt. Onder grote onze-

kerheid hebben flexibiliteit en creativiteit per definitie grote 

waarde. En onder onzekerheid is het zinloos om het nulpunt 

als referentie voor de economische beslissing te nemen. Tur-

bulentie en dynamiek werken ook verschillend door in de on-

derliggende scenario’s en marktrisico’s. Het is dus juist onder 

onzekerheid dat de traditionele NCW-methode haar waarde 

verliest. U bent gewaarschuwd!

Noten
1. Een onderneming kan financieel-administratief worden gezien als een geheel van 

op elkaar afgestemde assets (activa). Wat voor de waardering van een onderne-

ming geldt, geldt in principe ook voor de waardering van ieder individueel actief 

van die onderneming. 

2. De economische waarde van een actief wordt meestal gedefinieerd als de netto 

contante waarde van de toekomstige vrije kasstromen die men denkt te kunnen 

genereren. Naast de omvang van de netto kasstromen (= cash in -/- cash out) 

speelt ook de timing van die netto kasstromen en de te hanteren verdisconte-

ringsvoet een rol. ‘Vrij’ betekent dat op de kasstromen geen klem berust om deze 

aan te wenden in welke richting dan ook, bijvoorbeeld voor aflossingen op lenin-

gen of uitbetaling van dividenden.

3. In de netto-contantewaardemethode worden de verwachte toekomstige kasstro-

men per jaar teruggerekend (= contant maken) naar het heden rekening houden-

de met de rendementseis (r). In het eerste jaar bedraagt de verdisconteringsvoet 

1 + r en in het tweede jaar (1 + r)^2 enzovoort.

4. De basis voor de rendementseis wordt gevormd door de risicoloze rentestand en 

verwachte inflatie. Daar bovenop komt een risico-opslag al naar gelang het ge-

percipieerde risico. 

5. Alhoewel het meestal meer ligt aan de wijze van gebruik en de context waarin, 

dan aan de techniek zelf.

6. Het is dus volgens de theorie niet de gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) of 

het risicoprofiel van de onderneming of de koper (de investeerder) die de rende-

mentseis zou moeten bepalen, maar het gepercipieerde marktrisico van de achter-

liggende investering. Het marktrisico van het project is de relatieve gevoeligheid 

van de geprognosticeerde kasstromen voor algemene marktontwikkelingen. In het 

bekende capital asset pricing model (CAPM) wordt dit uitgedrukt in de bèta (β). 

Risico’s die specifiek samenhangen met de nieuwe investering kunnen in principe 

worden gediversificeerd en worden dus niet meegenomen in de rendementseis (o.a. 

Brealey, Myers en Allen, 2011; Ross, Westerfiel en Jaffe, 2002).

7. In het Engels weighted average costs of capital (WACC) genoemd.

8. Bijvoorbeeld 10% over het eigen vermogen en 6% over het vreemd vermogen bij 

een financieringsverhouding van 50% eigen en 50% vreemd vermogen (afgezien 

van belasting).

9. Bij de traditionele toepassing van bijvoorbeeld het CAPM-model voor het bere-

kenen van de rendementseis, worden de bèta’s van de bestaande activa als sta-

tisch beschouwd. Wij zijn echter van mening dat de bèta van een bestaand actief 

wel degelijk beïnvloed zou kunnen worden door een nieuwe investering wanneer 

die investering in relatie staat tot de bestaande portfolio of onderdelen daarvan! 

Dat voordelig of nadelig effect op andere onderdelen van de portfolio zal meege-

wogen moeten worden tijdens de nieuwe investeringsbeslissing.

10. Neveneffecten kunnen overigens ook veroorzaakt worden door zogenaamde 

marktimperfecties, zoals de impact van de investeringsbeslissing op de belasting-

druk of op de leencapaciteit van de onderneming.

11. Voor een beschrijving van de APV-methode zie bijvoorbeeld Luehrman (1997). 

Alhoewel de APV methode al in 1974 door Stewart Myers werd geïntroduceerd 

bestaat (en aantoonbaar – in vergelijking met de NCW-methode – tot verschil-

De NCW-methodiek suggereert dat er 

altijd wordt doorgegaan met investeren
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lende uitkomsten kan leiden!), zien we de methode nog niet vaak terug in de 

praktijk.

12. Het is belangrijk te onderkennen dat de NCW-berekeningen van beide opties (wel 

investeren/niet investeren) gebaseerd zijn op kasstromen. Het verschil tussen de 

twee negatieve contante waardes is dan de differentiële kasstroom ofwel de ‘ver-

mindering van het verlies’, dat zal ontstaan door het doen van de investering. Wan-

neer dat verschil positief is, kan het economisch gezien toch interessant zijn om te 

investeren. In de praktijk zien wij echter regelmatig dat deze vergelijking niet 

plaatsvindt en het getal ‘nul’ dus impliciet als referentiepunt wordt gehanteerd.

13. Christensen (1997).

14. Christensen e.a. (2008). 

15. Het betreft hier feitelijk geen kritiek op de NCW-methodiek als zodanig maar op 

het ‘blinde’ gebruik ervan in totaal andere omstandigheden. De methode is dus 

goed toepasbaar 1. in het  geval van stabiele en goed voorspelbare toekomstige 

ontwikkelingen. Bij toepassing 2. in het geval van volatiele en minder goed voor-

spelbare toekomstscenario’s gaat de NCW-methode haar gebreken vertonen. De 

NCW-methode zoals die in de jaren dertig van de vorige eeuw is ontwikkeld, is 

primair bedoeld voor situaties zoals onder 1. 

16. Zie verder Van den Broek en Blommaert (2010).

17. Er zijn ook managers die het waarderen van reële opties bij investeringsprojecten 

maar een gevaarlijke exercitie vinden omdat er een speculatief element in zit. Maar 

de vraag is gerechtvaardigd: Is het niet toekennen van enige waarde aan het kopen/

organiseren van opties niet evenzeer misleidend of mogelijk zelfs meer misleidend?

18. Winsemius (2011).
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