Com put erboekhouden
voor
beginners
een kort e, eenvoudige uit leg over de
grondbeginselen van het com put erboekhouden

Boekhouden voor beginners

Pagina 1 van 14

I nhoudsopgave
I nleiding
Wat is boekhouden?
Hoofdregels van het boekhouden
Doel – waar doen we het allem aal voor?
En wat heb ik nu verdiend?
Boeken

3
3
3
4
5
6

Journaliseren
Verkoop / debit euren
I nkoop / credit euren
Kas, bank en giro

6
6
7
8

Afschrij vingen vast e act iva

10

Belast ingaangift e

11

Het inricht en van een adm inist rat ie

12

Het groot boek
Dagboeken
Beginbalans
Tot slot

Boekhouden voor beginners

12
13
13
14

Pagina 2 van 14

,QOHLGLQJ
:DWLVERHNKRXGHQ"
Lat en we eerlij k zij n: de een vindt boekhouden leuker dan de ander. Er zij n zelfs m ensen die
boekhouden zó leuk vinden dat ze er hun beroep van hebben gem aakt …
Zo ver zal het m et u waarschij nlij k niet kom en. De m eest e m ensen die dit soort docum ent en lezen zij n
uit op een forse besparing van de ondoorzicht ige kost en die door ext erne boekhouders en account ant s
in rekening worden gebracht . Vaak kom en ze van een koude kerm is t huis. Boekhouden is nam elij k niet
echt ingewikkeld m aar het is wel veel – en vooral – heel secuur werk. Dat bet ekent dus dat u wel kost en
zult besparen, m aar dat u in ruil daarvoor een flink deel van uw vrij e t ij d zult m oet en inleveren.
Gelukkig zij n er t egenwoordig honderden com put erboekhoudprogram m a’s op de m arkt die u veel van
het t ij drovende werk uit handen k unnen nem en.
I n deze basiscursus gaan we u de hoofdlij nen van het ( com put er) boekhouden uit leggen. Geen
diepgaande verhalen over st rat egieën, we geven u geen t ips t en aanzien van de bedrij fsvorm die u zou
m oet en kiezen en we leggen u niet uit hoe u zo veel m ogelij k belast ing bespaart – daarvoor m oet u écht
bij een account ant zij n.
Boekhouden hangt nauw sam en m et aangift e doen: veel ondernem ers houden alleen een boekhouding
bij om dat ze verplicht zij n aan de fiscus opgave t e doen van hun handelingen: om zet belast ing,
inkom st enbelast ing, vennoot schapsbelast ing, u kent ze vast wel.
Voor het doen van aangift e is nat uurlij k buit en boekhoudkundige kennis wél enige fiscale vaardigheid
noodzakelij k. Zo m oet u nat uurlij k wet en of bepaalde kost en nu wél of j uist niét aft rekbaar zij n. En daar
t reft u dan m et een een groot deel van de kost en van uw boekhouder en/ of account ant aan: we m ogen
t och aannem en dat die al WLMGHQVKHWERHNHQ beoordeelt of de door u gem aakt e kost en aft rekbaar zij n.
Hij parkeert die kost en dan m et een op de j uist e kost enrekening.
Met andere woorden: zelfs als u helem aal zelf uw boekhouding doet is het verst andig uw werk door een
“ echt e” boekhouder of account ant t e lat en cont roleren. U voorkom t daarm ee een hoop ellende bij een
event uele boekencont role door de fiscus…
Let op: in deze cursus gaan we er van uit dat u gaat boekhouden m et een com put erprogram m a
( MKBoek) . I n veel gevallen neem t het program m a u last ige st ukj es boekwerk uit handen: het berekenen
van de om zet belast ing, het verdelen van verkopen over debit euren, enzovoort . Het zal u lat er allem aal
duidelij k worden.
Het is niet zo dat we de illusie hebben dat u na het lezen van deze pagina’s een volleerd boekhouder
bent . We proberen u alleen een klein beet j e wegwij s t e m aken in de t erm inologie. I ndien u écht het
naadj e van de kous wilt w et en is een volledige cursus de aangewezen weg.

+RRIGUHJHOVYDQKHWERHNKRXGHQ
1. De boekhouding is alt ij d in evenwicht : “ in balans” .
2. Boekhouden is het overbrengen van het ene bezit naar het andere.
3. Als bij dat overbrengen de balans wordt verst oord is sprake van een result aat .
Zo, dat weet u vast . Dan gaan we dat nu nog een beet j e uit leggen.
Een boekhouding best aat uit een aant al vast e onderdelen ( event ueel aangevuld m et allerlei
handigheidj es die u niet écht nodig heeft ) .
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De basis is het groot boek: een verzam eling kaart j es waarop uw bezit t ing en schulden worden
vast gelegd. Zo’n kaart j e ziet er bij voorbeeld zó 1 uit :


'DWXP
1- 1- 2004
31- 12- 2004

5HNHQLQJ±YHUYRHUPLGGHOHQ
2PVFKULMYLQJ
Aankoop Opel Vect ra
Afschrij ving 2004

EHGUDJ
23.000,00
- 8.000,00
saldo

15.000,00

Op elk van die kaart j es st aan dan uw bezit t ingen en schulden gerubriceerd verm eld. Zo heeft u een
kaart j e m et Vervoerm iddelen, één m et I nvent aris, één m et uw Bankrekening, één voor de Kas, et c. Dat
zij n de zogenaam de “balansrekeningen”.
Daarnaast heeft u ook kaart j es waarop de kost en ( bij voorbeeld loonkost en, afschrij vingskost en, huur,
energie en wat er, t elefoonkost en, et c.) en opbrengst en ( bij voorbeeld om zet hardware, om zet soft ware,
overige om zet , et c.) worden genot eerd: de zogenaam de “result aat rekeningen”.
Alle kaart j es sam en vorm en dus sam en het groot boek.
Elke boeking die u verricht heeft een not ering op PLQLPDDOWZHH van die kaart j es t ot gevolg: u doet dus
niet s anders dan het overbrengen van een bedrag van het ene k aart j e naar het andere. Wat u op de ene
posit ief boekt ( debet ) boekt u op de andere negat ief ( credit ) .

'RHO±ZDDUGRHQZHKHWDOOHPDDOYRRU"
Goed, op een gegeven m om ent heeft u dus een doos vol m et groot boekkaart en en wilt u de st and van
zaken opm aken. Het m ooie is nu dat w anneer u de saldi van alle kaart en bij elkaar opt elt u het eerst e
inst rum ent t e pakken heeft : de saldibalans. Als u die saldi allem aal bij elkaar opt elt PRHW u op nul
uit kom en. Zo niet , dan heeft u ergens iet s verkeerd geboekt en is de boekhouding niet LQEDODQV.
We gaan er m aar van uit dat u inderdaad op nul uit kom t . U heeft dan bij voorbeeld de volgende lij st
( saldibalans) :
6DOGLEDODQVSHU
2PVFKULMYLQJ
1 – Vervoerm iddelen
2 – Kas
3 – Debit euren
3 - Afschrij ving vervoerm iddelen
4 – I nkopen
5 – Verkopen
Saldo

EHGUDJ
15.000
1.000
2.000
8.000
3.000
- 29.000
0

U ziet : het t ot aal van de saldi van alle groot boekrekeningen ( kaart en) is nul.

1

Een ander veelgebruikt m odel ( en eigenlij k j uist er! ) is een split sing in debet - en credit boekingen: de
debet boekingen st aan dan links onder elkaar en de credit boekingen recht s. We houden het hier zo
eenvoudig m ogelij k… daarbij kom t nog dat in st eeds m eer boekhoudprogram m a’s credit bedragen
negat ief worden geboekt – u m ag het verschil debet en credit dan verget en.
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Maar we willen nat uurlij k m eer wet en: hoe st a ik ervoor, wat zij n m ij n bezit t ingen en schulden en
hoeveel heb ik verdiend?
Daarvoor m aken we dus een onderscheid t ussen t wee t ypen groot boekrekeningen: balansrekeningen
( bezit t ingen en schulden) en result at enrekeningen ( kost en en opbrengst en) .
I n de voorgaande saldibalans zij n de regels 3, 4 en 5 result at enrekeningen en de overige regels
balansrekeningen. We kunnen de saldibalans dan als volgt split sen:

5HVXOWDWHQUHNHQLQJSHU
2PVFKULMYLQJ
3 - Afschrij ving vervoerm iddelen
4 – I nkopen
5 – Verkopen

EHGUDJ
8.000
3.000
- 29.000

Saldo

- 18.000

Hier gebeurt iet s geks: een negat ief result aat is winst en een posit ief result aat is verlies!
Neem dat m aar even voor lief en kij k hieronder hoe de balans er uit kom t t e zien.

%DODQVSHU
RPVFKULMYLQJ
1 - Vervoerm iddelen
2 - Kas
3 - Debit euren

EHGUDJ
15.000
1.000
2.000

result aat

- 18.000

saldo

0

Hier zien we waarom de winst negat ief op de balans kom t : de balans m oet im m ers “in balans” zij n. We
hebben nu dus in t ot aal 18.000 aan bezit t ingen. We zij n m et nul begonnen dus de winst over dit
boekj aar was 18.000.
Hier is dus het uit eindelij ke doel van het boekhouden bereikt : we wet en precies wat onze bezit t ingen en
schulden zij n en w at we ov er de afgelopende periode aan winst of verlies hebben geboekt .

(QZDWKHELNQXYHUGLHQG"
Uit eindelij k st aat er onderaan de st reep een bedrag aan winst ( of verlies, nat uurlij k) . Veel beginnende
ondernem ers gaan er dan van uit dat dat bedrag het best eedbare inkom en is. U voelt het al aankom en:
dat is niet zo. Die winst is niet m eer dan het com m erciële bedrij fsresult aat . Het is de basis voor het
berekenen van het inkom en.
Afhankelij k van de recht s- of bedrij fsvorm m oet worden bepaald wat er m et het result aat gebeurt . Bij
een eenm anszaak is het eindbedrag de basis voor het opst ellen van de aangift e inkom st enbelast ing. Bij
een vennoot schap onder firm a m oet het result aat eerst over de vennot en worden verdeeld. Bij een
beslot en vennoot schap ( BV) bepalen de aandeelhouders wat er m et het result aat gaat gebeuren. Zo kan
van een event uele winst een uit deling aan de aandeelhouders worden gedaan.
Kort om : m et alleen een Balans en Verlies- en Winst rekening bent u er nog niet . Daar ziet u opnieuw een
goede reden om uw werk uit eindelij k aan een deskundige over t e dragen. Nu gaan we eerst eens kij ken
of we dat verricht en van die boekingen wat eenvoudiger kunnen m aken.
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%RHNHQ
-RXUQDOLVHUHQ
I n principe is het de bedoeling dat u uw boekhouding dagelij ks bij houdt . U verricht dagelij ks boekingen:
u j ournaliseert dagelij ks. Daarom gebruiken we voor het geheel van boekingen die in een bepaalde
periode zij n verricht de t erm MRXUQDDO: een chronologische lij st van alle boekingen. Die boekingen
noem en dan ook j ournaalpost en.
Een j ournaalpost van de aankoop van een com put er m et cont ant geld ziet er bij voorbeeld zó uit :
Com put ers
Te vorderen om zet belast ing
Aan kas

1.000
190
- 1.190

Of: in de m eer gangbare not it ie:
Com put ers
Te vorderen om zet belast ing
Aan kas

1.000
190
1.190

U boekt dus op de rekening Com put ers 1.000 posit ief ( debet ) , op de rekening Te vorderen
om zet belast ing 190 posit ief ( debet ) en op de rekening Kas 1.190 negat ief ( credit ) . Op die m anier legt u
alle t ransact ies binnen uw ondernem ing vast .
Het spreekt voor zich dat som m ige groot boekrekeningen m eer worden gebruikt dan andere. Zo zult u
veel bet alingen doen per kas, bank en giro. I n- en verkopen op rekening kom en allem aal in principe
t erecht op de rekeningen debit euren en credit euren ( de t erm en debit euren en credit euren worden
hierna bij de dagboeken nader besproken) . Het is dus handig t e boeken op een m anier waarbij de
gem eenschappelij ke rekening niet st eeds opnieuw hoeft t e worden ingegeven.
Daarom werken we m et dagboeken. Dagboeken zij n eigenlij k kladboekj es waarin we j our naalpost en
aanm aken. De dagboeken worden onderverdeeld in vier cat egorieën: inkoop, verkoop, kas/ bank/ giro en
m em oriaal. De eerst e drie hebben een vast e “t egenrekening”, het m em oriaal werkt nét een beet j e
anders.
We gaan de dagboeken hierna nader bekij ken.

9HUNRRSGHELWHXUHQ
Het verkoopboek is een dagboek van het t ype verkoop en wordt gebruikt ( u raadt het al) om de
verkopen vast t e leggen. En dan m et nam e de verkopen op rekening: de verkopen waarvoor u een
fact uur uit reikt 2 . Degene die de fact uur van u ont vangt ( en die dus m oet bet alen) is vanaf dat m om ent
een debit eur. Let op: onder “verkopen” verst aan we ook het doorbelast en van kost en e.d. – het hoeft
dus niet alleen t e gaan om om zet .
St el: u verkoopt op rekening een ladder voor 1.000 euro exclusief om zet belast ing.
I n het verkoopboek leggen we deze boeking als volgt vast ( we gaan hier uit van een
com put erboekhouding) :
2
Er zij n wet t elij ke regels die aangeven wanneer en aan wie u een fact uur PRHW uit reiken. Neem een
kij kj e op de websit e van de belast ingdienst voor m eer inform at ie of neem cont act op m et uw
boekhouder/ account ant .
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Dat um

Om schrij ving

Boeknr

31- 01- 2004

Ladder Jansen BV

V200301

Debit eurnr

Rekening

Bt w

Bedrag

12345

8000

11

1.190

Het com put erprogram m a weet na het ingeven een aant al belangrij ke dingen:
op de rekening debit euren m oet 1.190 euro worden geboekt
de boeking m oet t erecht kom en bij debit eur 12345
de bt w m oet worden berekend volgens code 11 ( af t e dragen bt w hoog t arief)
het rest erende bedrag ( de om zet ) m oet naar rekening 8000 ( bij v. verkopen ladders)
en m aakt dan de volgende j ournaalpost :
Debit euren ( 12345)
Aan af t e dragen om zet belast ing
Aan verkopen

1.190
190
1.000

Let op:
De rekening debit euren is in de regel onderverdeeld in zogenaam de subrekeningen: per debit eur een
kaart waarop de boekingen van alleen dié debit eur st aan. Dat is handig, want dan kunt u precies zien
wat u van welke debit eur t e vorderen heeft . Daarom ziet u hier de kolom “debit eurnum m er”.
Hier ziet u dus hét grot e voordeel van het werken m et dagboeken: u voert één regel in die door het
syst eem wordt gesplist in een volledige j ournaalpost . Met andere woorden: u voert een halve
j ournaalpost in waarbij u boekt op de vast e t egenrekening van het dagboek ( in dit geval de rekening
debit euren) . Een dagboek van het t ype verkoop is dus DOWLMG gekoppeld aan een YDVWHWHJHQUHNHQLQJ.
Wellicht m erkt u op dat u de om zet boekt op fact uren. Die fact uren worden dan in de regel door het
boekhoudprogram m a in een apart dagboek fact uren ondergebracht . Som m ige pakket t en m aken daarvan
dan een verkoopboek, andere brengen de fact uren onder in een dagboek van het t ype m em oriaal
( daarover lat er m eer) .

,QNRRSFUHGLWHXUHQ
Het inkoopboek is een dagboek van het t ype inkoop en wordt gebruikt ( u raadt het al) om de inkopen
vast t e leggen. En dan m et nam e de inkopen op rekening: de inkopen waar voor u een fact uur ont vangt .
Degene die de fact uur aan u uit reikt ( en die u dus m oet bet alen) is vanaf dat m om ent een credit eur. Let
op: onder “inkopen” verst aan we in dit verband óók de inkom ende fact uren voor kost en, invest eringen,
e.d. en dus QLHW alleen voor inkoop van uw handelsw aar.
St el: u koopt op rekening de ladder in voor 800 euro exclusief om zet belast ing.
I n het inkoopboek leggen we deze boeking als volgt vast ( we gaan hier uit van een
com put erboekhouding) :
Dat um

Om schrij ving

Boeknr

31- 01- 2004

Ladder

I 200301

Credit eurnr

Rekening

Bt w

Bedrag

6789

7000

12

- 952

Het com put erprogram m a weet na het ingeven een aant al belangrij ke dingen:
op de rekening credit euren m oet - 952 euro worden geboekt
de boeking m oet t erecht kom en bij credit eur 6789
de bt w m oet worden berekend volgens code 12 ( t e vorderen bt w hoog t arief)
het rest erende bedrag ( de inkoopwaarde) m oet naar rekening 7000 ( bij v. inkopen ladders)
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en m aakt dan de volgende j ournaalpost :
I nkoop ladders
Te vorderen om zet belast ing
Aan credit euren ( 6789)

800
152
952

Let op:
Ook de rekening credit euren is in de regel onderverdeeld in zogenaam de subrekeningen: per credit eur
een kaart waarop de boekingen van alleen dié credit eur st aan. Dat is handig, w ant dan kunt u precies
zien wat u aan welke credit eur verschuldigd bent . Daarom ziet u hier de kolom “credit eurnum m er”.
Het valt u nat uurlij k m et een op: het verkoop- en inkoopboek werken vrij wel gelij k ( alleen precies
t egenovergest eld) . Ook een dagboek van het t ype inkoop is dus DOWLMG gekoppeld aan een YDVWH
WHJHQUHNHQLQJ.
We gaan verder m et het k as/ bank/ giroboek.

.DVEDQNHQJLUR
Een dagboek van het t ype Kas/ bank/ giro is nat uurlij k gekoppeld aan een groot boekrekening van het
t ype kas, bank of giro. Heeft u m eerdere kassen of bankrekeningen dan m aakt u voor elke kas of
bankrekening een groot boekrekening aan én een gekoppeld dagboek. Zo kunt u dus hebben:
Bankboek 1
Bankboek 2
Bankboek 3
Kas 1 – kas
Kas 2 – kas

– Rabobank
– ABN/ AMRO
– I NG
werkplaat s
kant oor

Enzovoort s.
Het boeken in deze dagboeken verschilt niet veel van het boeken in het inkoop- of verkoopboek. Bij die
dagboeken is de t egenrekening de rekening debit euren of credit euren, bij het Bankboek 1 van ons
voorgaand lij st j e is dat de groot boekrekening Rabobank.
St el: u heeft de eerder ingekocht ladder per bank bet aald en de afboeking verschij nt op uw
bankafschrift . U voert dan in het bankboek de volgende boeking in:
Dat um

Om schrij ving

Boeknr

03- 03- 2004

Ladder bet aald

I 200301

debcrednr

Rekening

Bt w

Bedrag

6789

1600

0

- 952

Om dat u hier op een credit eur boekt vult het syst eem de bij behorende verzam elrekening credit euren in
( in het voorbeeld 1600) . Bij boeknum m er vult u het num m er in waarop de inkoop is geboekt ; het
syst eem kan de inkoop en de bet aling dan net j es “aflet t eren”.
Het com put erprogam m a m aakt daarvan de volgende j ournaalpost :
Credit euren ( 6789)
Aan bank

952
952

En dat is precies wat we w illen: de schuld aan de credit eur 6789 wordt verlaagd en het banksaldo ook.
De schuld wordt lager en het bezit ook; precies in balans! Zo gaat het dus helem aal goed. U heeft eerst
de inkoop naar de inkooprekening geboekt , daarvan t egelij kert ij d een schuld aan een credit eur van
gem aakt en die schuld lat er weggeboekt t egen de bet aling. Zo eenvoudig is boekhouden.
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U verricht nat uurlij k ook bet alingen van bedragen waarvoor u geen fact uur heeft ont vangen. Als u gaat
t anken, bij voorbeeld, of een bosj e bloem en koopt . U kunt dan nat uurlij k aan de pom phouder een
bonnet j e vragen, daar eerst een inkoop van boeken en daarna de pin- bet aling in het bankboek t egen de
inkoop wegboeken. Maar dan wordt het allem aal wel heel precies.
Zo’n t ankbeurt boekt u dus in het kas- , bank- of giroboek m et een naar de kost enrekening. Zo dus:
Dat um

Om schrij ving

Boeknr

debcrednr

Rekening

Bt w

Bedrag

03- 03- 2004

t anken

Rabo 1

0

4600

11

- 59,50

Om dat u hier m et een naar de kost enrekening boekt geeft u géén credit eurnum m er in ( som m ige
boekhoudpakket t en st aan t oe dat u het veld dan leeg laat , andere willen gaag dat u een nul invult ) .

Het syst eem m aakt dan de volgende j ournaalpost :
Aut okost en brandst of ( 4600)
Te vorderen om zet belast ing ( 1410)
Aan bank

50,00
9,50
59,50

Het bedrag aan om zet belast ing wordt door het syst eem bepaald aan de hand van de door u gekozen
code bt w ( m eest al kunt u die uit een lij st kiezen) . Het bedrag dat er uit rolt m oet gelij k zij n aan het
bedrag dat op uw bonnet j e/ fact uur st aat .
Tot zover het kas/ bank/ gir oboek ( waarvan u er dus zoveel kunt hebben als u kassen, bank- of
girorekeningen heeft ) .
Ook een dagboek van het t ype kas/ bank/ giro is dus DOWLMG gekoppeld aan een YDVWHWHJHQUHNHQLQJ.
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$IVFKULMYLQJHQYDVWHDFWLYD
Bij de uit oefening van uw ondernem ing schaft u m eest al ook zaken aan die langer m eegaan dan het
boekj aar waarin u ze koopt . Met andere woorden: de kost en van die aanschaf m oet en worden verdeeld
over de levensduur van de aangeschaft e zaak. Met een dossierkast bij voorbeeld kunt u vij f j aar vooruit .
Het is dan de bedoeling dat u de kost en over die vij f j aren verdeelt 3 . De aangeschaft e zaken noem en we
dan Vast e Act iva.
De kast kost 2.500 euro ( exclusief om zet belast ing) . U koopt de kast op 1 j uli 2003 en schrij ft de kost en
in vij f j aar af. De afschrij ving en boekwaarde verloopt dan volgens de onderst aande t abel:
%RHNMDDU
2003
2004
2005
2006
2007
2008

3HULRGHDIVFKULMYLQJ
01- 07 / 31- 12
01- 01 / 31- 12
01- 01 / 31- 12
01- 01 / 31- 12
01- 01 / 31- 12
01- 01 / 30- 06

%HGUDJDIVFKULMYLQJ
250,00
500,00
500,00
500,00
500,00
250,00

%RHNZDDUGH
2.250,00
1.750,00
1.250,00
750,00
250,00
0,00

Let op: het kom t ook voor dat u verwacht het act ivum na de afschrij vingsperiode weer t e verkopen
( bij voorbeeld bij bedrij fsaut o’s) . U schrij ft dan af over de aanschafwaarde m inus de verwacht e
verkoopwaarde.
De j ournaalpost over het eerst e j aar ziet er dan als volgt uit :
Dat um

Om schrij ving

Boeknr

debcrednr

Rekening

Bt w

Bedrag

31- 12- 2003
03- 03- 2003

Afschr . 2003
Afschr . kost en 2003

Mem o2
Mem o2

0
0

0500
4720

0
0

- 250,00
250,00

3
Er zij n verschillende vorm en van afschrij ven. We gaan hier uit van lineaire afschrij ving over de
econom ische levensduur. Bespreek m et uw account ant wat in welk geval de best e oplossing is. Let wel:
een eenm aal gekozen syst eem m ag u niet zonder m eer t ussent ij ds wij zigen!
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%HODVWLQJDDQJLIWH
Behalve het vervaardigen van overzicht en waaruit u kunt opm aken wat de st and van zaken is wordt de
boekhouding ook gebruikt voor het opst ellen van belast ingaangift en. De fiscus heeft een aant al regels
opgest eld t en aanzien van de boekingen van m et nam e de om zet belast ing ( wanneer m oet u die in
rekening brengen, op welk t ij dst ip m oet u de belast ing afdragen, wat m ag u als voorbelast ing aft rekken
en wat niet , enzovoort s) . U vindt de nodige inform at ie op de websit e van de belast ingdienst en in de bij
de aangift ebilj et t en gevoegde bij lagen.
Neem in geval van t wij fel cont act op m et uw account ant .
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+HWLQULFKWHQYDQHHQDGPLQLVWUDWLH
Nu u een beet j e door begint t e krij gen welk dagboek waarvoor wordt gebruikt en waar uw boekingen
uit eindelij k t erecht m oet en kom en bent u t oe aan de last igst e klus: het opzet t en van een geheel nieuwe
adm inist rat ie.
Bij veel boekhoudpakket t en wordt een aant al st andaardadm inist rat ies m eegeleverd die u kunt gebruiken
voor uw eigen boekhouding. Het is nat uurlij k echt er vrij wel nooit zo dat die st andaardadm inist rat ie
precies aansluit op wat u nodig heeft . U m oet er dus nog flink in knippen en plakken. Weer een m om ent
om u t e lat en bij st aan door een deskundige.

+HWJURRWERHN
De basis van uw boekhouding is, zoals eerder gezegd, het groot boek: de verzam eling kaart j es waarop
uw boekingen uit eindelij k t erecht kom en.
Het groot boek wordt “logisch” opgebouwd; de rekeningen krij gen allem aal een num m er en de
rekeningen die bij elkaar horen worden in elkaars om geving ondergebracht . Een voorgeschreven
rekeningschem a is er ( in ons land) niet . I n principe m ag u dus num m eren zoals u wilt . Het onderst aande
schem a wordt echt er veel gebruikt :
7\SH

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1XPPHU

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1900
3000
4000
4100
4200
4300
4500
4600
4700
4800
7000
8000
9000

2PVFKULMYLQJ

Goodwill
Finaciële act iva ( borg e.d.)
Vast goed
Machines en inst allat ies
I nvent aris
Vervoerm iddelen
Effect en ( aandelen in ondernem ingen van derden, e.d.)
Kapit aalrekeningen ( eigen verm ogen e.d.)
Schulden op langere t erm ij n
Debit euren
Overige vorderingen en t ussenrekeningen
Kas, bank- en giro
Credit euren
Om zet belast ing
Schulden op kort e t erm ij n ( afdracht en belast ing e.d.)
Overige schulden en t ussenrekeningen
Voorraden
Personeelskost en
Afschrij vingskost en
Verkoopkost en ( reclam e, represent at ie)
Huisvest ingskost en
Kant oorkost en
Aut okost en
Verzekeringen
Overige kost en
I nkoop
Om zet
Buit engewone bat en en last en

B = Balansrekening, V = Result aat rekening
Tussen de aangegeven grenzen deelt u dan de rekeningen in. Alle kost en die bet rekking hebben op
aut o’s boekt u dan bij voorbeeld op de rekeningen die een num m er hebben t ussen 4600 en4699.
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Er zij n veel pracht ige t erm en verzonnen voor de verschillende groepen rekeningen. Zo zult u de t erm en
Vast e Act iva, Vlot t ende Act iva, Liquide m iddelen, et c. vast wel eens voorbij horen kom en. Boekt u de bij
elkaar horende kost en m aar zoveel m ogelij k in gegroepeerde rekeningen en alles kom t goed…

'DJERHNHQ
Als u het groot boek heeft aangem aakt kunt u verder m et de dagboeken. Zoals gest eld bij de uit leg over
dagboeken zij n ze vaak gekoppeld aan een vast e t egenrekening; daarom m aakt u het groot boek eerst
aan. Dan m aakt u een inkoopboek, een verkoopboek, een kasboek en een bankboek aan. Tot slot één
m em oriaal en u k unt aan de slag.

%HJLQEDODQV
Een adm inist rat ie begint alt ij d m et een een beginbalans; zo eenvoudig is dat . St el bij voorbeeld dat u
een ondernem ing gaat beginnen. U leent EUR 3.000,- bij uw schoonvader en koopt daarvan een m obiele
t elefoon, een gebruikt e aut o en nog wat spullet j es. De beginbalans ziet er dan zó uit :
%HJLQEDODQV
kas

3.000

lening

3.000

U m aakt dan een dagboek aan van het t ype m em oriaal ( m et als naam BEGBAL - Beginbalans) en voert
de beginbalans in.
Dat um

Om schrij ving

Boeknr

debcrednr

Rekening

Bt w

Bedrag

01- 05- 2003
01- 05- 2003

Kas
Lening schoonvader

begbal
begbal

0
0

1200
0910

0
0

3.000,00
- 3.000,00

Zo… uw eerst e boekingen zit t en er op. Als u nu een balans afdrukt zult u zien dat die er inderdaad
uit ziet zoals hierboven.
Vervolgens gaat u in de diverse dagboeken de in- en verkopen, kas- en bankm ut at ies boeken. U begint
gewoon m et uw bankafschrift en en werkt vervolgens alle docum ent en af. Na een t ij dj e wordt het u
allem aal duidelij k.
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7RWVORW
Zo, u weet er nu al aardig wat van. We kunnen niet genoeg benadrukken dat boekhouden m eer is dan
het onder elkaar schrij ven van inkom st en en uit gaven.
Zo is het bij voorbeeld van belang bij elke boeking t e beoordelen of überhaupt er wel sprake is van een
zakelij ke uit gave. Het is im m ers niet zo dat uit gaven die u doet m et geld “van de zaak” aut om at isch
zakelij ke uit gaven zij n. Wanneer u bij voorbeeld een zwem broek koopt en die bet aalt m et de pin- pas van
uw zakenrekening zal de fiscus niet snel geneigd zij n aan t e nem en dat het hier om een zakelij ke
kost enpost gaat …
Daar heeft u weer een argum ent om uw werk door een deskundige t e lat en cont roleren. Een account ant
wordt geacht precies t e wet en wat u wel en wat u niet als zakelij ke kost en m ag opvoeren. Bij de
cont role van uw boekhouding zal hij in de regel m et u bespreken wat hij heeft aanget roffen en
aanpassingen voorst ellen. U hóeft dan zij n advies niet op t e volgen, m aar verst andig is dat wel…
Bovendien kan een account ant uit de cij fers een aant al zaken afleiden die hem aanleiding geven t ot het
geven van advies inzake de bedrij fsvorm , de recht vorm , het event ueel afst ot en ( of j uist uit breiden) van
bepaalde act ivit eit en, enzovoort s.
Er zij n dus drie vorm en van boekhouden:
1.
2.
3.

U doet alles zelf, van de boekingen t ot en m et de aangift e zonder enige vorm van cont role door een
derde;
U doet alle ( t ij drovende) boekingen zelf en draagt de zaak daarna over aan uw account ant ;
U brengt periodiek uw adm inist rat ieve bescheiden bij uw account ant en wacht gelat en af wat er
kom en gaat .

Onze voorkeur gaat uit naar m et hode 2: het boeken op zich is m et een beet j e handigheid ( en een goed
com put erprogram m a) goed zelf t e doen en j uist dát bespaart u veel geld. I ndien u t wij felt over een
bepaalde boeking belt u eenvoudig m et uw adviseur. Uw account ant fungeert dan als vangnet . Voor de
kost en van zij n declarat ie koopt u dan de zekerheid dat u bij een boekencont role door de fiscus m et een
glim lach aan t afel k unt .
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