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1 DUBBELE BOEKHOUDING 
 

1.1 WAT IS BOEKHOUDEN? 

 

Boekhouden is, bondig gezegd, het chronologisch registreren van alle 

verrichtingen van een onderneming op basis van bewijsstukken, zoals 

facturen, rekeninguittreksels, loonfiches, kassatikets, enz. 

 

Een boekhouding is een onmisbaar instrument om een goed zicht te 

krijgen op de financiële situatie van een onderneming, zodat juiste 

beslissingen kunnen genomen worden.  

Een correcte boekhouding voeren is ook een wettelijke verplichting. 

 

 

1.2 WIE MOET EEN BOEKHOUDING BIJHOUDEN? 

 

Ondernemingen worden volgens onderstaande criteria onderverdeeld. Deze groottecriteria 

hebben ook een invloed op de soort boekhouding dat een onderneming zal moeten of mogen 

voeren. 

 

a) Micro-onderneming en kleine onderneming 

 

indien, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende 

limieten overschreden wordt: 

 

 
Balanstotaal 

Netto-omzet 

(excl. btw) 

Gemiddeld 

personeelsbestand 

Micro-

onderneming 
€ 350 000,00 € 700 000,00 10 

Kleine 

onderneming 
€ 4 500 000,00 € 9 000 000,00 50 

 

b) Grote onderneming 

 

indien, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, meer dan één van volgende limieten 

overschreden wordt: 

 

 
Balanstotaal 

Netto-omzet 

(excl. btw) 

Gemiddeld 

personeelsbestand 

Grote 

onderneming 
€ 4 500 000,00 € 9 000 000,00 50 

 

 Micro-ondernemingen en kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde of 

enkelvoudige boekhouding voeren. Ze mogen echter opteren om een dubbele 

boekhouding te voeren. 

Let op! Een vennootschap (bijvoorbeeld bvba of nv) moet altijd een dubbele boekhouding 

voeren, zelfs al worden ze onderverdeeld onder micro-ondernemingen of kleine 

ondernemingen. 

 

 Grote ondernemingen en vennootschappen zijn verplicht om een dubbele boekhouding 

te voeren. 

  



 

3 
 

Enkele voorbeelden 

 

 Vennootschap A heeft 8 personeelsleden. De balans vertoont een totaal van  

€ 5 700 000,00 en de jaarlijkse omzet bedraagt € 3 000 000,00. 

 micro: twee criteria (balanstotaal en omzet) zijn overschreden 

 kleine: slechts één criterium (balanstotaal) is overschreden 

Vennootschap A is dus een kleine onderneming. Deze moet echter een dubbele boekhouding 

voeren aangezien het om een vennootschap gaat. 

 

 Onderneming B heeft 2 personeelsleden. De balans vertoont een totaal van  

€ 340 000,00 en de jaarlijkse omzet bedraagt € 720 000,00. 

 micro: slechts één criterium (omzet) is overschreden 

Onderneming B is een micro-onderneming. Deze moet een vereenvoudigde boekhouding 

voeren maar mag opteren voor een dubbele boekhouding. 

 

 Onderneming C heeft 68 personeelsleden. De balans vertoont een totaal van  

€ 6 800 000,00 en de jaarlijkse omzet bedraagt € 8 100 000,00. 

 micro: alle criteria zijn overschreden 

 kleine: twee criteria (balanstotaal en personeelsbestand) zijn overschreden 

Onderneming C is een grote onderneming en moet verplicht een dubbele boekhouding voeren. 

 

 OPDRACHT 1 

 

Lees de onderstaande situaties. Bepaal daarna of het om een micro-onderneming, een 

kleine onderneming of een grote onderneming gaat. Doe dit aan de hand van de tabel met 

criteria op de vorige pagina. Noteer ook welke soort boekhouding er gevoerd wordt. 

 

1) Garage De Somer nv heeft vorig boekjaar een omzet gedraaid van € 3 000 000,00. Het 

totaal op de balans bedroeg op het einde van vorig boekjaar € 5 000 000,00. Deze 

vennootschap heeft 40 personeelsleden in dienst. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) De jaarrekening van de eenmanszaak Delta vertoont op het einde van vorig boekjaar 

een balanstotaal van € 250 000,00 en een omzet van € 800 000,00. Er werken slechts 

3 personeelsleden in deze onderneming. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Bij onderneming Mozaïk werken 9 mensen. De jaarlijkse omzet bedraagt  

€ 1 150 000,00 en het balanstotaal is € 570 000,00. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Mediaglobe nv heeft 160 personeelsleden. De balans vertoont een totaal van  

€ 30 000 000,00 en de jaarlijkse omzet bedraagt € 7 000 000,00. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Datex bvba stelt 7 mensen tewerk. Op het einde van vorig boekjaar behaalden ze een 

omzet van € 677 000,00 en een balanstotaal van € 495 000,00. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Comput nv heeft vorig boekjaar € 11 000 000,00 omzet gedraaid en had een 

balanstotaal van € 4 800 000,00. Deze vennootschap stelt 65 mensen tewerk. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN VEREENVOUDIGD EN DUBBEL BOEKHOUDEN? 

 

1.3.1 De vereenvoudigde boekhouding 

 

Bij de vereenvoudigde boekhouding beperkt men zich tot het bijhouden van: 

- een financieel dagboek, dat opgesplitst kan worden in een kas- en bankboek. Het kasboek 

omvat alle uitgaven en ontvangsten in cash geld, het bankboek omvat alle uitgaven en 

ontvangsten via een bankrekening, in giraal geld. 

- een aankoopdagboek, met de facturen en creditnota’s van leveranciers, 

- een verkoopdagboek, met de facturen en creditnota’s voor klanten, 

- een inventarisboek, dat een beschrijving en waardering van de bezittingen en schulden 

omvat. 

 

1.3.2 De dubbele boekhouding 

 

Een dubbele boekhouding is een volledige boekhouding, gevoerd volgens wettelijk 

voorgeschreven regels en bestaat uit: 

 een inventaris; 

 een jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting, sociale balans); 

 een aangepast rekeningstelsel (MAR = Minimum Algemeen Rekeningstelsel). 

Deze onderdelen worden verder in deze cursus nader besproken. 

 

De dubbele boekhouding heeft als grote voordeel dat ze een heel gedetailleerd 

beeld van de bedrijfsvoering geeft, waardoor ze als een echt beleidsinstrument kan 

gebruikt worden. 

 

Andere voordelen 

- Op elk moment is een duidelijk overzicht van alle bezittingen, schulden, kosten en 

opbrengsten beschikbaar. 

- Het bepalen van het resultaat is makkelijk omdat de kosten en de opbrengsten 

afzonderlijk worden bijgehouden. 

- Alle gegevens die nodig zijn voor het invullen van de btw-aangifte zijn gemakkelijk 

terug te vinden. 

 

Net als bij de vereenvoudigde boekhouding worden alle inkomende en uitgaande documenten 

geregistreerd. Elke verrichting kent hier echter een keerzijde: dat betekent dat er een vordering, 

schuld, ontvangst en/of betaling tegenover staat. Bij een dubbele boekhouding wordt ook die 

transactie geboekt. Elke transactie wordt dus ‘dubbel’ geboekt, zowel aan de creditkant als aan 

de debetkant. Dat houdt in dat debet en credit altijd gelijk moeten zijn (zie later). 
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Bij dubbel boekhouden wordt het vermogen van de onderneming bovendien vanuit een dubbel 

standpunt bekeken: 

 

 oorsprong van de middelen: 

o eigen vermogen (middelen uit het privé-vermogen van de ondernemer dat 

permanent in de onderneming ingebracht wordt = een schuld t.o.v. de 

ondernemer), 

o schulden op lange en/of korte termijn, 

 

 aanwending van de middelen (uitrusting, meubilair, handelsgoederen, bank, kas,  …). 
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2 DE INVENTARIS 

 

2.1 WAT IS EEN INVENTARIS? 

 

Een inventaris is een gedetailleerde lijst van alle bezittingen en schulden van de onderneming 

met hun waarde, die minstens één maal per jaar moet opgemaakt worden. 

 

2.2 WAT IS HET NUT VAN EEN INVENTARIS? 

 

De inventaris 

 geeft een duidelijk beeld van de samenstelling van het vermogen van de onderneming;  

 laat toe de gegevens in de boekhouding in overeenstemming te brengen met de 

werkelijkheid, namelijk met de werkelijke waarde. 

 

2.3 EEN VOORBEELD 

 

Teakterras, een kleinhandel in terrasmeubilair in teak, is gevestigd 

in de Zonstraat 37 te 8870 Izegem. 

Deze onderneming kocht een handelspand ter waarde van  

€ 115 000,00. De eigenaar ging hiervoor een hypothecaire lening 

aan bij Dexia. Van deze lening moet nog € 85 383,00 afbetaald 

worden. 

De zaakvoerder stelde van zijn privé-vermogen € 62 000,00 ter beschikking van zijn zaak. 

Er zijn nog voor € 1 750,00 onbetaalde aankoopfacturen (die Teakterras ontvangen heeft van 

leveranciers). 

 

In het magazijn en de winkelruimte staan volgende handelsgoederen gestockeerd:  

- 8 banken Olga aan € 215,00 per stuk;  

- 4 tafels Berta aan € 179,00 per stuk;  

- 12 ligbedden Gerda aan € 155,00 per stuk;  

- 10 vouwstoelen Lana aan € 49,00 per stuk.  

 

In het kantoor staan: 

- 1 bureau van € 239,00; 

- 4 stoelen aan € 35,00 per stuk; 

- 2 kasten aan € 199,00 per stuk; 

- 1 computer van € 1 521,00. 

 

De winkelruimten werden uitgerust met volgend meubilair: 

- 1 toonbank van € 144,00; 

- 1 elektronische kassa ter waarde van € 320,00. 

 

Verder beschikt men over een kleine bestelwagen Mazda ter waarde van € 15 000,00. 

Er zijn nog voor € 1 035,00 onbetaalde verkoopfacturen (die Teakterras opgemaakt heeft voor 

klanten). 

Op de zichtrekening bij ING staat een tegoed van € 10 108,00. In de kas ligt voor € 442,00 aan 

wisselgeld. 

 

  Het eigen vermogen = totale bezittingen – totale schulden (of vreemd vermogen) 
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INVENTARIS VAN TEAKTERRAS 

BEZITTINGEN 

   Totale waarde 

1 Gebouwen  115 000,00 

 Handelspand, Zonstraat 37, 8870 Izegem   

2 Uitrusting (te vinden in de winkel)  464,00 

 1 toonbank van € 144,00 144,00  

 Elektronische kassa 320,00  

3 Meubilair (te vinden in het kantoor)  2 298,00 

 1 bureau van € 239,00 239,00  

 4 stoelen aan € 35,00 per stuk 140,00  

 2 kasten aan € 199,00 per stuk 398,00  

 1 computer van € 1 521,00 1 521,00  

4 Rollend materieel  15 000,00 

 Bestelwagen Mazda   

5 Handelsgoederen (in voorraad)  4 786,00 

 8 banken Olga aan € 215,00 per stuk 1 720,00  

 4 tafels Berta aan € 179,00 per stuk 716,00  

 12 ligbedden Gerda aan € 155,00 per stuk 1 860,00  

 10 vouwstoelen Lana aan € 49,00 per stuk 490,00  

6 Handelsdebiteuren (= klanten)  1 035,00 

    

7 Bank  10 108,00 

 ING   

8 Kas  442,00 

 Wisselgeld   

    

 TOTAAL BEZITTINGEN  149 133,00 

    

SCHULDEN 

9 Lening  85 383,00 

 Hypothecaire lening bij Dexia   

10 Leveranciers  1 750,00 

    

 TOTAAL SCHULDEN  87 133,00 

    

EIGEN VERMOGEN 

11 Kapitaal  62 000,00 

 (totaal bezittingen – totaal schulden)   
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 OPDRACHT 2:  Stel de inventaris op van bloemenzaak ‘Bellaflora’ op basis van 

onderstaande gegevens. 

 

Bloemenzaak Bellaflora oefent haar activiteiten uit in een gebouw dat gekocht werd voor 

een aankoopprijs van € 179 250,00. Hiervoor werd een hypothecaire lening aangegaan bij 

KBC. Van deze lening moet nog € 90 000,00 terugbetaald worden. 

 

In het magazijn, in de toonzaal en in de serre liggen voor € 26 400,00 winkelartikelen 

(= handelsgoederen) waarvan nog € 1 150,00 niet betaald is aan groothandel Bevers nv. 

 

In de winkel bevinden zich 

- een toonbank met een waarde van € 1 050,00 

- vijf houten rekken van elk € 150,00 

- vier kasten met een waarde van € 559,00 elk 

- een koelruimte voor de verse snijbloemen met 

een waarde van € 8 750,00. 

 

Voor de boekhouding werd een computer met 

boekhoudsoftware gekocht aan € 1 950,00. 

In het kantoor staat ook bureaumeubilair ter waarde van € 709,00. 

 

De totale waarde van de voorraad kamerplanten en snijbloemen bedraagt € 1 350,00. 

Verder zijn er nog voor € 1 995,50 vorderingen op klanten. 

 

In de kas zit € 225,00 wisselgeld en de zichtrekening bij KBC vertoont een positief saldo van 

€ 2 125,00. 

 

De bestelwagen heeft een waarde van € 29 747,22. Voor deze bestelwagen werd een 

autofinanciering aangegaan. Deze vertoont nog een openstaand saldo van € 2 945,00. 

 

Eigenares en uitbaatster, Britt Jacobs, stelde € 162 442,72 van haar privé vermogen ter 

beschikking van haar zaak. 
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INVENTARIS VAN BELLAFLORA 

BEZITTINGEN 

   Totale waarde 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SCHULDEN 

    

    

    

    

    

    

    

……………………………… 

    

    

 

  



 

10 
 

3 BALANS & RESULTATENREKENING 

 

3.1 BALANS 

 

De balans is te vergelijken met een foto want het is een momentopname, 

de toestand op één specifiek ogenblik. 

 

De gegevens uit de inventaris worden onderverdeeld in twee groepen: 

 

 ACTIEF = de linkerzijde van de balans = aanwendingen (zie 1.3.2) 

Het actief betreft de vraag: ‘Waaraan heeft de onderneming haar vermogen gespendeerd?’ 

Een antwoord kan bijvoorbeeld zijn: ‘Het vermogen zit in machines, gebouwen, rollend 

materieel, alsook in voorraden, vorderingen op klanten, bank- en/of postrekening en kas’. 

 

 PASSIEF = de rechterzijde van de balans = de bronnen = de manier waarop de 

werkmiddelen gefinancierd zijn = de oorsprong (zie 1.3.2) 

Het passief betreft de vraag: ‘Waar haalde de onderneming haar vermogen?’ 

Een antwoord kan bijvoorbeeld zijn: ‘Het vermogen is gedeeltelijk ingebracht door de 

aandeelhouder (kapitaal) en bestaat verder uit leningen bij banken en betalingsuitstel bij 

leveranciers’. 

 

Vermits activa en passiva over één en hetzelfde vermogen 

gaan, zal de linkerzijde steeds gelijk zijn aan de rechterzijde. 

De aanschaf van middelen (activa) is dan ook beperkt tot het 

vermogen (passiva). Met andere woorden, beide zijden zijn 

dus in evenwicht. Vandaar de benaming ‘balans’.  

 

 

3.1.1 Een voorbeeld 

 

De balans van Teakterras (zie 2.3 Een voorbeeld) ziet er als volgt uit. 

 

Actief                                            Balans .. / .. / 20 ..                                          Passief 

    

Gebouwen 115 000,00 Kapitaal 62 000,00 

Uitrusting (toonbank + kassa) 464,00 Leningen 85 383,00 

Meubilair (ook computer) 2 298,00 Leveranciers 1 750,00 

Rollend materieel 15 000,00   

Handelsgoederen (voorraad) 4 786,00   

Handelsdebiteuren 1 035,00   

Bank 10 108,00   

Kas 442,00   

 149 133,00  149 133,00 

 Elk onderdeel op de balans wordt een balanspost genoemd. 
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3.1.2 Actiefzijde van de balans 

 

De actiefzijde bevat rekeningen die betrekking hebben op de werkmiddelen van de 

onderneming of m.a.w. de middelen waarmee de onderneming werkzaam of actief is, namelijk de 

bezittingen en de vorderingen. 

 

Deze werkmiddelen worden gerangschikt volgens liquiditeit (snelheid waarop het werkmiddel 

realiseerbaar, verkoopbaar of omzetbaar is in geld), o.a. 

- oprichtingskosten  niet realiseerbaar 

- immateriële, materiële en financiële vaste activa  bedoeld om lang in de onderneming te 

blijven 

- voorraden  niet onmiddellijk volledig verkocht en omgezet in geld 

- … 

- liquide middelen  direct opneembaar. 

Bovenaan de activa-zijde staan dus de minst liquide middelen. 

 

De vaste activa bestaan uit middelen die gedurende een langere termijn meewerken aan het 

exploitatieproces en die normaal niet in geld omgezet worden (o.a. gebouwen en machines). 

De vlottende activa zijn het doel van de ondernemingsactiviteit en zijn voorbestemd om in geld 

omgezet te worden (o.a. voorraden, openstaande facturen van handelsdebiteuren en liquide 

middelen). 

 

Aangezien passief en actief steeds aan elkaar gelijk, kunnen we daaruit besluiten dat de 

actiefzijde door de passiefzijde (vermogen van de onderneming) wordt gefinancierd. 

 

3.1.3 Passiefzijde van de balans 

 

De passiefzijde bevat rekeningen die betrekking hebben op de bronnen van vermogen van de 

onderneming of m.a.w. de middelen waarmee het activa gefinancieerd wordt of de oorsprong van 

het geld van de onderneming. 

 

Deze werkmiddelen worden gerangschikt volgens graad van opvraagbaarheid (door 

aandeelhouders of door leveranciers), o.a. 

- Eigen vermogen = kapitaal dat door de eigenaar ingebracht werd + aangroei van het 

kapitaal door o.a. aangelegde reserves, toegevoegde winst die niet uitgekeerd werd aan 

aandeelhouders en eventueel ook verlies. 

 wordt permanent beschikbaar gesteld door aandeelhouders, 

 biedt de onderneming enige financiële ademruimte bij tegenvallende resultaten, 

 is een noodzakelijke voorwaarde om kredieten te kunnnen aangaan  

(De financiële instellingen zien het eigen vermogen namelijk als een buffer voor het 

geval de kredieten niet kunnen terugbetaald worden.) 

- Vreemd vermogen = voorzieningen voor risico’s en kosten + schulden op lange termijn 

(= langer dan één jaar) en op korte termijn (= die binnen het jaar betaald moeten 

worden). 

 tijdelijk beschikbaar gesteld door derden 

 

Aangezien passief en actief steeds aan elkaar gelijk zijn, kunnen we daaruit besluiten dat de 

activa (of de bestanddelen op de actiefzijde) door de passiva worden gefinancierd. 
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3.1.4 De gerubriceerde balans 

 

Wanneer men een gerubriceerde balans opstelt worden de gegevens op de balans ingedeeld in 

rubrieken en worden ze volgens een bepaalde structuur in de balans opgenomen. 

Deze indeling maakt de balans overzichtelijker. Het vergemakkelijkt de leesbaarheid en de 

interpretatie ervan. 

 

Zowel de actiefzijde als de passiefzijde bestaan uit twee grote blokken: 

 actief: vaste activa + vlottende activa  

 passief: eigen vermogen + schulden (of vreemd vermogen). 

 

Deze blokken worden onderverdeeld in rubrieken. Deze rubrieken worden aangeduid met een 

Romeins cijfer. 

 

Een voorbeeld: 

 

Actief                                            Balans .. / .. / 20 ..                                           Passief 

     

VASTE ACTIVA  EIGEN VERMOGEN  

I Oprichtingskosten  I Kapitaal  

II Immateriële vaste activa  II Uitgiftepremies  

III Materiële vaste activa  III Herwaarderingsmeerwaarden  

IV Financiële vaste activa  IV Reserves  

  V Overgedragen kapitaal  

   VI Kapitaalsubsidies  

    

VLOTTENDE ACTIVA  VREEMD VERMOGEN  

V Vorderingen > dan 1 jaar  VII Voorzieningen en uitgestelde 

belastingen 

 

VI Voorraden    

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VIII Schulden > 1 jaar  

VIII Geldbeleggingen  IX Schulden op ten hoogste 1 jaar  

IX Liquide middelen  X Overlopende rekeningen  

X Overlopende rekeningen    

      

TOTAAL ACTIEF  TOTAAL PASSIEF  
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Aan elke rubriek worden specifieke rekeningen toegewezen. 

 

Een voorbeeld: 

 

Actief                                            Balans .. / .. / 20 ..                                          Passief 

     

VASTE ACTIVA  EIGEN VERMOGEN  

III Materiële vaste activa I Kapitaal  

 Gebouwen   Geplaatst kapitaal  

 Machines   Reserves  

 Uitrusting   Overgedragen winst of 

verlies 
 

 Meubilair    

 Rollend materieel     

    

VLOTTENDE ACTIVA  VREEMD VERMOGEN  

VI Voorraden  VIII Schulden > 1 jaar  

 Handelsgoederen AW1   Kredietinstellingen > 1 jaar 

VII Vorderingen = < 1 jaar IX Schulden = < 1 jaar  

 Handelsdebiteuren   Kredietinstellingen = < 1 jaar 

 Btw op aankopen   Leveranciers  

IX Liquide middelen   Btw op verkopen  

 KBC     

 ING     

 Kas     

TOTAAL ACTIEF  TOTAAL PASSIEF  

 

  

                                           
1 AW = afkorting van ‘Aanschaffingswaarde’ (= aankoopprijs) 



 

14 
 

 OPDRACHT 3:  Stel de gerubriceerde balans op van Bellaflora. Gebruik hiervoor de 

gegevens uit opdracht 2. 

Let op! De rekeningen waarvan er geen cijfers zijn, hoef je uiteraard niet 

op te nemen in de gerubriceerde balans. 

 

Actief                                            Balans .. / .. / 20 ..                                          Passief 

     

    

     

      

      

      

      

    

    

    

    

    

      

      

    

      

      

      

      

TOTAAL ACTIEF  TOTAAL PASSIEF  

 

 

3.1.5 Wijzigingen in de balans 

 

De balans geeft de toestand van de onderneming weer op één bepaald moment. Omdat men in 

een onderneming niet stilzit, veranderen de gegevens voortdurend, bijvoorbeeld schulden 

worden betaald, vorderingen worden geïnd, er wordt aangekocht en verkocht, enz. 

Al deze verrichtingen worden in de boekhouding geregistreerd aan de hand van 

verantwoordingsstukken (facturen, rekeninguittreksels, kassatickets, attesten, fiches, …).Ná 

elke verrichting is de balans dus gewijzigd. 
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Aan de hand van enkele verrichtingen (= boekingen) onderzoeken we hieronder welke 

wijzigingen in actief en/of passief mogelijk zijn. 

Let op! Bij aan- en verkopen moet eigenlijk ook btw betaald worden. Gemakkelijkheidshalve 

wordt de aanrekening hiervan voorlopig buiten beschouwing gelaten. 

 

We gaan uit van de beginbalans (zie hieronder) van Cadoosje , een kleinhandel in 

geschenkartikelen. 

 
 

Verrichting 1: Op 02-03 wordt een leverancier betaald met een bankoverschrijving (BA256): 

€ 94,95. 

 

 De rekening ‘Leveranciers’ daalt met € 94,95 omdat de schuld t.o.v. de leverancier met  

€ 94,95 daalt. (P3 -) 

 De rekening ‘Bank’ daalt met € 94,95 want het banksaldo vermindert met € 94,95. (A4 -) 

 

 

                                           
2 BA = afkorting van bankuittreksel 
3 P = afkorting van passief 
4 A = afkorting van actief 
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Verrichting 2: Op 03-03 worden twee bureaustoelen aangekocht ter waarde van € 357,50 

(AF524). Deze aankoopfactuur moet (pas) op het einde van de maand betaald worden. 

 

 Door de aankoop van meubilair stijgt de rekening ‘Meubilair’ met € 357,50. (A +) 

 De rekening ‘Leverancier’ stijgt met € 357,50 omdat de schuld t.o.v. de leverancier 

vermeerdert met € 357,50. Cadoosje moet AF24 namelijk nog betalen. (P +) 

 

 
 

Verrichting 3: Op 04-03 betaalt een klant zijn nog openstaande factuur voor een bedrag van  

€ 322,60. Hij betaalt die cash (KD692). 

 

 De rekening ‘Handelsdebiteuren’ daalt met € 322,60 omdat de vorderingen t.o.v. klanten 

verminderen met € 322,60. (A -) 

 De rekening ‘Kas’ stijgt met € 322,60 omdat er voor € 322,60 cash geld in de kas bijkomt. 

(A +) 

 

 

                                           
5 AF = afkorting van aankoopfactuur 
6 KD = afkorting van kasdocument 
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Verrichting 4: Op 05-03 is er teveel geld in kas en daarom wordt er € 400,00 op de bankrekening 

gestort (BA57, KD93). 

 

 De rekening ‘Bank’ stijgt met € 400,00 omdat de bankrekening met € 400,00 vermeerdert. 

(A +) 

 De rekening ‘Kas’ daalt met € 400,00 omdat dit bedrag uit de kas verdwijnt. (A -) 

 

 
 

Verrichting 5: Op 06-03 wordt de aankoopfactuur van de bureaustoelen (zie verrichting 2) 

betaald met een bankoverschrijving (BA58). 

 

 De rekening ‘Bank’ daalt met € 357,50 omdat de bankrekening met € 357,50 vermindert. 

(A -) 

 De rekening ‘Leveranciers’ daalt met € 357,50 omdat de schuld t.o.v. de leveranciers met  

€ 357,50 vermindert. (P -) 

 

 
 

Zoals je kan zien, verandert de samenstelling van de balans na iedere verrichting.Toch blijft 

actief altijd gelijk aan passief!  
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3.2 MAR (= DE MINIMUMINDELING VAN HET ALGEMEEN REKENINGSTELSEL) 

 

3.2.1 Wat is de MAR? 

 

De minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel is een, door de wet opgelegde, lijst met 

boekhoudkundige rekeningen opgesteld volgens een welbepaalde structuur. 

Elke onderneming die een dubbele boekhouden voert is verplicht om de MAR te gebruiken en de 

structuur ervan na te leven. 

 

De wetgever legt de MAR op om ervoor te zorgen dat alle ondernemingen op éénzelfde manier 

tewerk gaan, om boekhoudingen eenvoudiger en makkelijk vergelijkbaar te maken. 

 

3.2.2 Indeling van het rekeningstelsel 

 

Om het rekeningstelsel vlot te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om de indeling goed te 

kennen. 

 

1) Het rekeningstelsel is ingedeeld in zeven klassen: 

 

Klasse 1 Eigen vermogen en schulden op méér dan 1 jaar 

Balansrekeningen 

Klasse 2 Vaste activa 

Klasse 3 Voorraden 

Klasse 4 Vorderingen + schulden op ten hoogste 1 jaar 

Klasse 5 Liquide middelen 

Klasse 6 Kosten 
Resultatenrekeningen 

Klasse 7 Opbrengsten 

 

Klasse 1 t.e.m. klasse 5 komen voor in de balans en komen overeen met de rubrieken in de 

gerubriceerde balans. 

 

Klasse 6 en klasse 7 staan in de resultatenrekening. Deze klassen worden later in de cursus 

besproken. 

 

2) Elke klasse is verdeeld in groepen. 

 

3) Aan elke klasse zijn rekeningen toegewezen (zie 3.1.4) die elk een welbepaalde benaming 

kregen. Het is verplicht om deze rekeningnamen te gebruiken. 

 

4) Het is eveneens vereist om het specifieke nummer van elke rekening te gebruiken. 

Dit rekeningnummer is volgens een welbepaalde structuur opgebouwd. 

 

Voorbeeld:  samenstelling van het rekeningnummer van rekening  

‘Gebouwen: aanschaffingswaarde’: 22100 

 

2 2 100 

klasse 2 groep 2 specifiek nummer 

Oprichtingskosten, 

vaste activa en 

vorderingen > 1 jaar 

Terreinen en 

gebouwen 
Gebouwen 
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3.2.3 Het vereenvoudigd rekeningstelsel 
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3.2.4 Onderverdeling van de klassen in de balans 

 

Om de boekingsregels (zie verder) correct te kunnen toepassen is het noodzakelijk om 

onderstaande onderverdeling van de klassen in de balans uit het hoofd te kennen.  

 

Actief                                  Balans .. / .. / 20 ..                                    Passief 

     

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN 

 Klasse 2  Klasse 1 (10 + 13 +14) 

  Gebouwen, uitrusting, …   Kapitaal, reserves, 

overgedragen winst of 

verlies 
     

     

VLOTTENDE ACTIVA VREEMD VERMOGEN 

 Klasse 3  Klasse 1 (17) 

  Handelsgoederen: AW   KI: schulden > 1 jaar 

      

 Klasse 4 (40 + 41)  Klasse 4 (42 t.e.m. 48) 

  Handelsdebiteuren, btw op 

aankopen, … 

  Leveranciers, btw op 

verkopen, …     

 Klasse 5    

  Bank & kas    

      

      

TOTAAL 

ACTIEF 

 TOTAAL 

PASSIEF 

 

 

 

 OPDRACHT 4:  Zoek in het vereenvoudigd rekeningstelsel hierboven het juiste 

rekeningnummer op voor volgende rekeningen. 

 

Rekeningnaam Rekeningnummer 

Kas  

Leveranciers  

Telefoonkosten  

Rollend materieel: aanschaffingswaarde  

Te betalen btw  

Verkopen handelsgoederen  

Aankoopkosten handelsgoederen  

KBC R/C7  

 

  

                                           
7 R/C = afkorting voor rekening-courant (= zichtrekening) 
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3.3 HET GROOTBOEK 

 

3.3.1 Van balans naar rekeningen 

 

Zoals je zelf gemerkt hebt, is het onbegonnen werk om een nieuwe balans op te stellen ná elke 

nieuwe verrichting. In een onderneming worden er immers dagelijks tientallen verrichtingen 

geboekt. 

Dit kan echter sneller en eenvoudiger door enkel de elementen die betrokken zijn bij een 

verrichting te wijzigen en alle andere elementen ongemoeid te laten. Na elke verrichting een 

nieuwe balans opstellen is dan overbodig. 

 

Een voorbeeld: 

Op 02-03 wordt een leverancier betaald met een bankoverschrijving voor een bedrag van € 94,95 

(BA56). Wat gebeurt er? 

1) De rekening ‘Leveranciers’ vermeld een bedrag van € 681,50 aan openstaande facturen. 

Dit bedrag wordt, na betaling van AF23, verminderd met € 94,95. Het saldo op de rekening 

‘Leveranciers’ bedraagt nu € 586,55. 

2) Op de rekening ‘Bank’ staat een bedrag van € 5 384,00. Dit beginsaldo wordt, na de betaling 

van AF23, verminderd met € 94,95. Het saldo op de rekening ‘Bank’ bedraagt nu € 5 289,05. 

 

Om praktisch tewerk te gaan, wordt voor elk element van de balans een apart ‘balansje’ of 

rekening gemaakt. 

Het geheel van al deze rekeningen vormt het grootboek. 

 

  Een rekening heeft, net zoals een balans, de vorm van een T. 

  De linkerzijde noemt men de debetzijde (D); de rechterzijde noemt 

  men de creditzijde (C). 

            Bovenaan wordt de naam van de rekening vermeld. 

 

Een voorbeeld: 

 

D            44000 Leveranciers           C 

  

Debetzijde = linkerzijde Creditzijde = rechterzijde 

 

 

Rekeningen op de actiefzijde van de balans worden actiefrekeningen genoemd en rekeningen 

op de passiefzijde van de balans worden passiefrekeningen genoemd. 

 

Actief                                                  Balans .. / .. / 20 ..                                          Passief 

 

D C 

  

D C 

 

        

        

        

        

 actiefrekeningen   passiefrekeningen  
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3.3.2 Belangrijke begrippen 

 

Alvorens de boekingsregels te bestuderen, is het noodzakelijk om eerst nog enkele belangrijke 

begrippen onder de loep te nemen. Volgende terminologie zal heel frequent gebruikt worden, 

zeker bij de bespreking van de boekingsregels: 

 

DEBET CREDIT 

Bedrag op de debetzijde noteren = 

debiteren 

Bedrag op de creditzijde noteren = 

crediteren 

Som van de debetzijde = debettotaal Som van de creditzijde = credittotaal 

Debettotaal > credittotaal =  

debetsaldo (DS°) 

Credittotaal > debettotaal =  

creditsaldo (CS°) 

 

3.3.3 Boekingsregels in het grootboek 

 

Actiefrekeningen 

 worden geopend door het beginsaldo (= beginwaarde) op de debetzijde te noteren, 

 worden vermeerderd aan de debetzijde, 

 worden verminderd aan de creditzijde. 

 

Passiefrekeningen 

 worden geopend door het beginsaldo (= beginwaarde) op de creditzijde te noteren, 

 worden vermeerderd aan de creditzijde, 

 worden verminderd aan de debetzijde. 

 

D               Actiefrekening              C  D              Passiefrekening             C 

BS    BS 

+ -  - + 

 

 

De boekingsregels zorgen 

er voor dat de actief- en  

passiefzijde gelijk blijven aan  

elkaar en dat de balans in  

evenwicht blijft.  

 

 

  



 

24 
 

 OPDRACHT 5:  Neem de beginbalans van Cadoosje erbij (zie 3.1.5). 

Noteer alle beginsaldi op de juiste zijde van de rekeningen, volgens het 

voorbeeld van rekening ‘Meubilair’ en rekening ‘Leveranciers’. 

 

D          22100 Gebouwen: AW          C 

 

D           23200 Uitrusting: AW          C 

     

     

     

     
D            24000 Meubilair: AW          C 

 

D     24100 Rollend materieel: AW     C 

3 009,00 BS 

    

     

     

     
D       34000 AW handelsgoederen     C 

 

D           40000 Handelsdebiteuren     C 

     

     

     

     
D                55000 Bank R/C             C 

 

D                   57000 Kas                  C 

     

     

     

     
D         10000 Geplaatst kapitaal        C 

 

D      17300 KI: schulden > 1 jaar     C 

     

     

     

     
D            44000 Leveranciers            C 

  

 

681,50 BS 
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3.3.4 Een rekening salderen 

 

Een rekening salderen is hetzelfde als het eindtotaal op een rekening bepalen. Ook dit moet 

volgens een welbepaalde manier gebeuren. 

 

We overlopen de verschillende stappen op basis van de rekening ‘Bank R/C’ van Cadoosje  

(zie 3.1.5). 

 

Stap 1: Trek een lijn onder het onderste bedrag en maak het totaal van de debetzijde en het 

totaal van de creditzijde. 

 

D                55000 Bank R/C             C 

5 384,00 BS 94,95 (1) 

322,60 (3) 586,66 (5) 

400,00 (4) 

 
6 106,60    681,61 

   

Stap 2: Trek een dubbele lijn onder de twee totalen, maak het verschil tussen de totalen van 

beide zijden en noteer dit verschil op de zijde met het hoogste bedrag. 

Wanneer het debettotaal groter is dan het credittotaal, noemen we dit een debetsaldo 

(DS°) en wanneer het credittotaal groter is dan het debettotaal noemen we het een 

creditsaldo (CS°). 

 

D                55000 Bank R/C             C 

5 384,00 BS 94,95 (1) 

322,60 (3) 586,66 (5) 

400,00 (4) 

 
6 106,60    681,61 

DS° 5 424,99 

  

Let op! Indien er slechts één bedrag op de debet- en/of creditzijde staat, mag je onmiddellijk 

overgaan naar stap 2 (dubbele lijn + debet- of creditsaldo). 

 

 

 OPDRACHT 6:  Saldeer onderstaande rekeningen op een correcte manier. 

 

D            24000 Meubilair: AW          C 

 

D            44000 Leveranciers            C 

3 009,00 BS 

  

94,95 (1) 681,50 BS 

357,50 (2) 

   

357,50 (2) 

    

586,66 (5) 
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3.4 DE RESULTATENREKENING 

 

3.4.1 Kosten en opbrengsten 

 

De kosten vinden we terug in klasse 6 en de opbrengsten in klasse 7. 

 

Deze kosten en opbrengsten worden niet in de balans maar wel in de resultatenrekening 

gegroepeerd. Het verschil tussen kosten en opbrengsten levert het resultaat op. 

 

  Wanneer de opbrengsten groter zijn dan de kosten dan maakt de 

  onderneming winst. 

  Wanneer de kosten groter zijn dan de opbrengsten dan maakt de 

          onderneming verlies. 

 

3.4.2 Het resultaat 

 

Tijdens een boekjaar heeft een onderneming heel wat kosten (bv. aankoop van handelsgoederen, 

telefoonkosten, verzekeringen, enz.) en gelukkig ook heel wat opbrengsten (bv. verkoop van 

handelsgoederen, interesten op beleggingen, enz.). 

 

Na de resultaatverwerking, op het einde van het boekjaar, wordt de winst of het verlies 

overgeboekt naar het eigen vermogen in de balans. Winst zal het eigen vermogen doen 

stijgen. Verlies zal het eigen vermogen doen dalen. 

Pas na de verwerking van het resultaat wordt de eindbalans van de onderneming opgesteld. 

 

Het resultaat wordt in twee grote delen onderverdeeld: 

 

 het bedrijfsresultaat: 

dat wordt gevormd door bedrijfskosten en bedrijfsopbrengsten die rechtstreeks het gevolg 

zijn van de ‘bedrijvigheid’ van de onderneming 

(bijvoorbeeld aan- en verkopen van handelsgoederen, aankopen van diensten en diverse 

goederen, andere bedrijfskosten); 

 

 het financieel resultaat: 

dat wordt gevormd door financiële kosten en financiële opbrengsten 

(bijvoorbeeld bankkosten, betaalde en ontvangen interesten). 

 

 OPDRACHT 7:  Tot welk soort resultaat behoren onderstaande gegevens? 

Kies uit bedrijfskosten (BK), bedrijfsopbrengsten (BO), 

financiële kosten (FK), financiële opbrengsten (FO). 

Zet een kruisje bij de juiste optie. 

 

 BK BO FK FO 

Interest op spaarrekening     

Bankkosten op zichtrekening     

Verkoop van handelsgoederen     

Verbruik van elektriciteit     
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3.4.3 Boekingsregels in de resultatenrekening 

 

Kostenrekeningen (beginnend met cijfer 6) volgen de regels van de actiefrekeningen en 

 worden geopend door het beginsaldo (= beginwaarde) op de debetzijde te noteren, 

 worden vermeerderd aan de debetzijde, 

 worden verminderd aan de creditzijde. 

 

Opbrengstenrekeningen (beginnend met cijfer 7) volgen de regels van de passiefrekeningen en 

 worden geopend door het beginsaldo (= beginwaarde) op de creditzijde te noteren, 

 worden vermeerderd aan de creditzijde, 

 worden verminderd aan de debetzijde. 

 

D              Kostenrekening              C  D          Opbrengstenrekening          C 

BS    BS 

+ -  - + 

 

 

 OPDRACHT 8:  Kies voor elk vetgedrukt begrip in onderstaande situaties uit: 

a) actiefrekening (A), passiefrekening (P), kostenrekening (K), 

opbrengstenrekening (O), 

b) een vermeerdering (+) of een vermindering (-) van de rekening, 

c) een boeking op de debetzijde (D) of op de creditzijde (C). 

Vul de tabel aan met juiste letters en tekens. 

 

Situatie A/P/K/O +/- D/C 

Er komt geld in de kas (door bijvoorbeeld 

een betaling van een handelsdebiteur). 
   

De bank zal altijd rente aanrekenen op een 

lening die een onderneming aangaat. 
   

Wanneer een magazijn gehuurd wordt om de 

voorraad in op te slaan, moet er maandelijks 

huur betaald worden. 

   

De eigenaar van de onderneming beslist om 

€ 20 000,00 van zijn privé-vermogen in zijn 

onderneming te investeren. 

   

We maken een aankoopfactuur op voor de 

klant en hopen dat deze snel betaalt. 
   

De verkoop van handelsgoederen in de 

winkel moet dagelijks geboekt worden. 
   

De onderneming krijgt een hypothecaire 

lening van € 185 000,00. 
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4 BTW 
 

4.1 WAT IS BTW? 

 

Btw is de afkorting van ‘belasting op toegevoegde waarde’.  

 

In België zijn vier btw-tarieven van toepassing: 

 0 % o.a. op dag- en weekbladen die minimum 48 keer per jaar 

verschijnen, 

 6 % voornamelijk op levensnoodzakelijke goederen zoals 

voedingsmiddelen, 

 12 % o.a. op margarine, 

 21 % voornamelijk op luxe-producten zoals auto’s, smartphones, elektronische 

huishoudtoestellen, enz. 

 

4.2 HOE WORDT BTW BEREKEND? 

 

We nemen de berekening van de factuur 

hiernaast even onder de loep. 

 

Btw wordt berekend op de prijs exclusief btw. 

De klant betaalt de prijs inclusief btw. 

 

Op de gegeven faktuur zijn twee btw-tarieven 

van toepassing: 6 % en 21 %. 

 

4.2.1 Van exclusief btw naar inclusief btw 

 

De berekening kan op twee verschillende 

manieren: 

1) € 790 x 21 % = € 165,90 

2) € 350 x (6/100) = € 21,00 

 

Het bedrag van de btw wordt bij de prijs 

exclusief btw opgeteld en vormt dan de totale 

prijs inclusief btw: 

€ 790,00 + € 165,90 =   € 955,90 

€ 350,00 +   € 21,00 =   € 371,00 

          € 1 326,90 

 

 

4.2.2 Van inclusief btw naar exclusief btw 

 

Het btw-bedrag uit de prijs inclusief btw halen kan op basis van volgende berekeningen: 

 

€ 955,90 x 100 = € 790,00      € 371,00 x 100 = € 350,00 

  121              106 

 

De totale prijs exclusief btw is € 790,00 + € 350,00 = € 1 140,00 
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 OPDRACHT 9 

 

1) Onderstaande advertentie vermeldt de huurprijs per dag exclusief 21 % btw. Bereken 

het btw-bedrag en de huurprijs per dag inclusief btw. 

 

Berekening btw-bedrag: 

 

…………………………………………………………………. 

 

Berekening prijs inclusief btw: 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

2) Bij Dreamland kost dit springkasteel € 899,00 inclusief 21 % btw. 

Bereken het btw-bedrag en de prijs 

exclusief btw. 

 

Berekening prijs inclusief btw: 

 

…………………………………………………………………. 

 

Berekening btw-bedrag: 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

4.3 DE BTW-REKENINGEN 

 

4.3.1 Btw op aankopen 

 

Bij aankoop van goederen en/of diensten betaalt ook een onderneming btw. Aangezien een 

onderneming deze btw op aankopen mag terugvorderen van de staat, moet deze btw geboekt 

worden als een vordering (op de actiefzijde van de balans). 

We gebruiken hiervoor rekening ‘41110 Btw op aankopen’ of bij correctie via creditnota (zie later) 

wordt er op rekening ‘41120 Btw op ingekomen creditnota’s (-)’ geboekt. 

 

4.3.2 Btw op verkopen 

 

Wanneer een onderneming goederen en/of diensten verkoopt, rekent hij zijn klant btw aan. Het 

btw-bedrag, dat de onderneming van zijn klant ontvangt, moet aan de staat doorgestort worden. 

De onderneming is dit btw-bedrag dus verschuldigd aan de staat en moet deze btw dus boeken 

als een schuld (op de passiefzijde van de balans). 

We gebruiken hiervoor rekening ‘45110 Btw op verkopen’ of bij correctie via creditnota (zie later) 

wordt er op rekening ‘45120 Btw op uitgaande creditnota’s (-)’ geboekt. 

 

 

Vanaf nu zullen alle aan- en verkopen dus met btw geboekt worden. 
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5 HET ALGORITME OF HET REDENEERSCHEMA 
 

Om je de boekhoudkundige redeneringen eigen te maken en je te helpen bij het toepassen van 

de boekingsregels is er het algoritme of het redeneerschema.  

Wanneer je dit schema opmaakt, moet je de belangrijke aspecten van een boeking overlopen. 

Het is geen verplichting maar het zal je zeker helpen om te leren redeneren en logisch na te 

denken. 

 

We passen het algoritme toe op de verrichting uit 3.3.1: Op 02-03 wordt een leverancier betaald 

met een bankoverschrijving voor een bedrag van € 94,95 (BA56). 

 

Bij het invullen van dit algoritme stel je je volgende vragen: 

1 Op basis van welk document zal ik deze verrichting boeken? 

Antwoord: BA56 (= bankuittreksel met nummer 56). 

2 Welke rekening zal wijzigen? 

Antwoord: Leveranciers 

3 Welk rekeningnummer heeft deze rekening? (Zoek dit op in het MAR.) 

Antwoord: 44000 

4 Met welk bedrag zal deze rekening wijzigen? 

Antwoord: € 94,95 

5 Is deze rekening een actiefrekening, passiefrekening, kost of opbrengst? 

Antwoord: passiefrekening want het betreft een schuld t.o.v. de leverancier 

6 Zal deze rekening vermeerderen of verminderen? 

Antwoord: verminderen, want de schuld t.o.v. de leverancier daalt (vermits er een factuur 

betaald wordt). 

7 Moet deze rekening dan gedebiteerd of gecrediteerd worden? 

Antwoord: gedebiteerd, want een passiefrekening wordt altijd gedebiteerd bij een 

vermindering. 

8 Welke rekening zal ook wijzigen? 

Antwoord: Bank R/C 

9 Welk rekeningnummer heeft deze rekening? (Zoek dit op in het MAR.) 

Antwoord: 55000 

10 Met welk bedrag zal deze rekening wijzigen? 

Antwoord: € 94,95 

11 Is deze rekening een actiefrekening, passiefrekening, kost of opbrengst? 

Antwoord: actiefrekening 

12 Zal deze rekening vermeerderen of verminderen? 

Antwoord: verminderen, want het saldo op de bankrekening zal dalen. 

13 Moet deze rekening dan gedebiteerd of gecrediteerd worden? 

Antwoord: gecrediteerd, want een actiefrekening wordt altijd gecrediteerd bij een 

vermindering. 

14 Het totaal van de debetboekingen moet altijd gelijk zijn aan het totaal van de 

creditboekingen. Zijn beide totalen hier gelijk aan elkaar? 

Antwoord: ja. 

 

Document: BA56 

Rekening Rek.nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 

Leveranciers 44000 94,95 P - D 

Bank R/C 55000 94,95 A - C 
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 OPDRACHT 10: Geef nu zelf een antwoord op de vragen betreffende de volgende 

        verrichting zodat je nadien het algoritme correct kan invullen. 

 

Verrichting: Klant Bevers nv betaalt VF856 voor een bedrag van € 125,00 contant (KD47). 

 

1 Op basis van welk document zal ik deze verrichting boeken? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Welke rekening zal wijzigen? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 Welk rekeningnummer heeft deze rekening? (Zoek dit op in het MAR.) 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 Met welk bedrag zal deze rekening wijzigen? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 Is deze rekening een actiefrekening, passiefrekening, kost of opbrengst? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 Zal deze rekening vermeerderen of verminderen? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 Moet deze rekening dan gedebiteerd of gecrediteerd worden? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

8 Welke rekening zal ook wijzigen? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

9 Welk rekeningnummer heeft deze rekening? (Zoek dit op in het MAR.) 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

10 Met welk bedrag zal deze rekening wijzigen? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

11 Is deze rekening een actiefrekening, passiefrekening, kost of opbrengst? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

12 Zal deze rekening vermeerderen of verminderen? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

13 Moet deze rekening dan gedebiteerd of gecrediteerd worden? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

15 Het totaal van de debetboekingen moet altijd gelijk zijn aan het totaal van de 

creditboekingen. Zijn beide totalen hier gelijk aan elkaar? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Document: ……………… 

Rekening Rek.nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 

      

      

 

  

                                           
8 VF = afkorting van verkoopfactuur 
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6 HET JOURNAAL 
 

De boekhoudwetgeving schrijft voor dat de verrichtingen niet alleen in het 

grootboek (op rekeningen) moeten ingeschreven worden maar ook op 

chronologische volgorde (volgens datum) in een dagboek. 

 

Dat gebeurt via het journaal. Het woord ‘journaal’ kan je afleiden van het 

Franse woord voor dagboek, namelijk ‘journal’. 

 

Elke verrichting wordt afzonderlijk ingeschreven in het journaal en vormt een journaalpost. 

Een journaalpost moet steeds op onderstaande manier opgesteld worden. 

 

Nummer 

van de 

journaal-

post 

 Datum van de verrichting   

Rekening-

nummer (D) 
Te debiteren rekening 

Debet- 

bedrag 

 

 ‘aan’ of ‘@’   

Rekening-

nummer (C) 
Te crediteren rekening 

 Credit- 

bedrag 

 Verantwoordingsstuk / omschrijving   

 

 

Bij elke boeking moet debet = credit! 

 

Een voorbeeld uit de boekhouding van Cadoosje (zie 3.1.5): 

Op 02-03-2018 wordt een leverancier betaald via de bank (BA56): € 94,95. Deze boeking heeft 

volgnummer 23. 

 

23  02/03/2018   

 44000 Leveranciers 94,95  

 55000 @ Bank R/C  94,95 

  BA56   

 

  



 

33 
 

 OPDRACHT 11: Journaliseer volgende verrichtingen van Cadoosje (zie ook 3.1.5). 

Let op! Vanaf nu moet je ook btw op aan- en verkopen boeken. 

 

- Verrichting 2: Op 03-03-2018 worden twee bureaustoelen aangekocht ter waarde van  

€ 357,50 excl. 21% btw (AF24). Deze aankoopfactuur moet (pas) op het einde van de 

maand betaald worden. Deze verrichting heeft volgnummer 24. 

 

- Verrichting 3: Op 04-03-2018 betaalt een klant zijn nog openstaande factuur van  

€ 322,60. Hij betaalt die cash (KD92). Deze verrichting heeft volgnummer 25. 

 

- Verrichting 4: Op 05-03-2018 is er teveel geld in kas en daarom wordt er € 400,00 op 

de bankrekening gestort (BA57, KD93). Deze verrichting heeft volgnummer 26. 

 

- Verrichting 5: Op 06-03-2018 wordt de aankoopfactuur van de bureaustoelen ter 

waarde van € 432,58 betaald met een bankoverschrijving (BA58). Deze verrichting heeft 

volgnummer 27. 
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7 AAN- EN VERKOPEN 
 

7.1 AAN- EN VERKOPEN IN EEN ONDERNEMING 

 

Aankopen kunnen ingedeeld worden in vier grote categorieën: 

 

 Handelsgoederen (klasse 6, rekening 60400) 

Handelsgoederen zijn goederen die aangekocht worden om handel te kunnen drijven. Het 

is dus de bedoeling dat deze met winst verkocht worden. 

 

Let op! Boek aankopen van handelsgoederen nooit op rekening ‘34000  

Aanschaffingswaarde handelsgoederen’. Deze rekening vermeldt namelijk alleen 

een beginsaldo (bij opening van het boekjaar) en een eindsaldo (bij afluiting van 

het boekjaar) van de voorraad handelsgoederen. 

 

 Diensten en diverse goederen (klasse 6, 61-rekeningen) 

Een onderneming heeft allerlei kosten die nodig zijn voor de bedrijvigheid, bv. papier, 

elektriciteit, water, personeelskosten, verzekeringen, schrijfmateriaal, telefoonkosten, enz. 

 

In deze cursus worden deze rekeningen niet verder uitgediept. 

 

 Andere bedrijfskosten (klasse 6, 64-rekeningen) 

Bedrijfsbelastingen (zoals bijvoorbeeld milieubelasting) en kosten die niet toewijsbaar zijn 

aan de andere kostenrekeningen in klasse 6 worden op de 64-rekeningen 

geboekt. 

 

In deze cursus worden deze rekeningen niet verder uitgediept. 

 

 Investeringsgoederen of materiële vaste active (klasse 2) 

Goederen zoals gebouwen, meubilair, computers, rollend materieel, enz. worden 

aangekocht met de bedoeling om ze meer dan één jaar te gebruiken. 

 

 

Voor elke aan- en verkoop moet een factuur opgemaakt worden. Een correctie van een factuur 

gebeurt via aan creditnota, bv. bij terugzending, korting, … 

 

- Facturen en creditnota’s betreffende aankopen worden door de leverancier opgemaakt. 

Bij ontvangst worden de facturen betreffende aankopen van handelsgoederen op rekening 

60400 geboekt en de creditnota’s op rekening 60410. 

 

- Facturen en creditnota’s betreffende verkopen worden door de onderneming opgemaakt en 

worden nadien aan de klant bezorgd. 

Wanneer de facturen betreffende verkopen van handelsgoederen opgemaakt worden, 

zullen ze onmiddellijk geboekt worden op rekening 70000. De creditnota’s worden op 

rekening 70010 geboekt. 

 

Zowel het bedrag inclusief btw als het bedrag 

exclusief btw moeten op de factuur en de creditnota 

vermeld staan. 
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7.2 AANKOPEN 

 

7.2.1 Aankoopfactuur voor aankoop van materiële vaste activa 

 

Voorbeeld 

Op 01/07/2017 koopt Kronos nv een grote, nieuwe vergadertafel tegen 

 € 1 800,00 excl. 21 % btw (AF66). 

 

In het journaal 

 01/07/2017   

24000 Meubilair: aanschaffingswaarde 1 800,00  

41110 Btw op aankopen 378,00  

44000 @ Leveranciers  2 178,00 

 AF66   

 

Op rekeningen 

D            24000 Meubilair: AW          C 

 

D            44000 Leveranciers            C 

1 800,00 

   

2 178,00 

     
     

D         41100 Btw op aankopen        C 

  
378,00 

    

      

7.2.2 Creditnota betreffende aankoop van materiële vaste activa 

 

Voorbeeld 

Omwille van een laattijdige levering staat de leverancier een korting toe van 5 % op de 

aanvankelijke aankoopprijs, namelijk € 90,00 excl. 21 % btw. De leverancier maakt daarom op 

23/07/2017 een creditnota voor Kronos nv (ICN4). 

 

In het journaal 

 23/07/2017   

44000 Leveranciers 108,90  

24000 @ Meubilair: aanschaffingswaarde  90,00 

41120 Btw op ingekomen creditnota’s (-)  18,90 

 ICN4   

 

Op rekeningen 

D            24000 Meubilair: AW          C 

 

D            44000 Leveranciers            C 

 

90,00 

 

108,90 

 

          

D     41120 Btw op ingekomen cn’s     C 

  

 

18,90 
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7.2.3 Aankoopfactuur voor aankoop van handelsgoederen 

 

Voorbeeld 

Kronos nv heeft aan- en verkoop van sportartikelen en sportkleding als 

bedrijfsactiviteit. Op 04/07/2017 koopt Kronos nv 100 tennisraketten tegen  

€ 3 000,00 excl. 21 % btw (AF67).  

 

In het journaal 

 04/07/2017   

60400 Aankopen handelsgoederen (= hg) 3 000,00  

41110 Btw op aankopen 630,00  

44000 @ Leveranciers  3 630,00 

 AF67   

 

Op rekeningen 

D            60400 Aankopen hg            C 

 

D            44000 Leveranciers            C 

3 000,00 

   

3 630,00 

          

D         41100 Btw op aankopen        C 

  
630,00 

    

      

7.2.4 Creditnota betreffende aankoop van handelsgoederen 

 

Voorbeeld 

Omdat enkele raketten een ander kleur hebben, dient Kronos nv een klacht in en staat de 

leverancier een korting toe van 4 % op de aanvankelijke aankoopprijs, namelijk € 120,00 excl.  

21 % btw. De leverancier maakt daarom op 25/07/2017 een creditnota voor Kronos nv (ICN5). 

 

In het journaal 

 25/07/2017   

44000 Leveranciers 145,20  

60410 @ Creditnota’s handelsgoederen (-)  120,00 

41120 Btw op ingekomen creditnota’s (-)  25,20 

 ICN5   

 

Op rekeningen 

D         60410 Creditnota’s hg (-)        C 

 

D            44000 Leveranciers            C 

 

120,00 

 

145,20 

 

          

D   41120 Btw op ingekomen cn’s (-)   C 

  

 

25,20 
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7.3 VERKOPEN 

 

7.3.1 Verkoopfactuur voor verkoop van handelsgoederen 

 

Voorbeeld 

Op 05/07/2017 verkoopt Kronos nv 20 voetballen en 250 voetbaloutfits voor kinderen 

aan sportwinkel Goal bvba voor een bedrag van € 6 550,00 excl. 21 % btw (VF122). 

 

In het journaal 

 05/07/2017   

40000 Handelsdebiteuren 7 925,50  

70000 @ Verkopen handelsgoederen  6 550,00 

45110   Btw op verkopen  1 375,50 

 VF122   

 

Op rekeningen 

D  70000 Verkopen handelsgoederen  C 

 

D        40000 Handelsdebiteuren         C 

 

6 550,00 

 

7 925,50 

 

          

D         45100 Btw op aankopen        C 

  

 

1 375,00 

   

      

7.3.2 Creditnota betreffende verkoop van handelsgoederen 

 

Voorbeeld 

Sportwinkel Goal bvba is niet tevreden over de voetballen en stuurt ze terug. Op 26/07/2017 

maakt Kronos nv hiervoor een creditnota op, namelijk van € 420,00 excl. 21 % btw (UCN17). 

 

In het journaal 

 26/07/2017   

70010 Creditnota’s handelsgoederen (-) 420,00  

45120 Btw op uitgaande creditnota’s (-) 88,20  

40000 @ Handelsdebiteuren  508,20 

 UCN17   

 

Op rekeningen 

D         70010 Creditnota’s hg (-)        C 

 

D        40000 Handelsdebiteuren         C 

 

420,00 

  

508,20 

          

D   45120 Btw op uitgaande cn’s (-)   C 

  

 

88,20 
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 OPDRACHT 12: 

 

a) Boek verrichtingen 2 t.e.m. 8 in het grootboek en in het journaal van Kronos nv. 

b) Alvorens je begint te boeken, noteer je de beginsaldi op de verschillende rekeningen 

(zoals bij de rekeningen Meubilair: AW en Leveranciers reeds is gebeurd). 

c) Noteer ook het volgnummer naast elke boeking (zoals bij de 2e verrichting, waarvan 

je de oplossing krijgt). 

 

1) 02/01/2018  Beginsaldi: Geplaatst kapitaal € 39 000,00 – KI: schulden op meer dan één 

jaar € 17 000,00 – Machines € 10 500,00 – Meubilair € 9 500,00  - Rollend materieel  

€ 16 200,00 – Voorraad handelsgoederen € 11 500,00 – Handelsdebiteuren € 968,00 – 

Leveranciers € 3 025,00 - KBC R/C 7 757,00 - Kas € 2 600,00 

2) 03/01/2018  AF1  Kronos nv koopt kantoorstoelen en kantoortafels ter waarde van  

€ 1 550,00 excl. 21 % btw bij Cockx bvba. 

3) 03/01/2018  KD1  Kronos nv betaalt AF1 contant in de winkel bij Cockx bvba. 

4) 04/01/2018  VF1  Kronos nv verkoopt diverse sportartikelen aan sportwinkel Fit bvba 

voor een bedrag van € 8 100,00 excl. 21 % btw. 

5) 07/01/2018  AF2  Kronos nv koopt handelsgoederen aan € 13 000,00 exl. 21 % btw 

van een groothandel in sportkleding. 

6) 10/01/2018  UCN1   Wegens beschadiging stuurt sportwinkel Fit bvba voor € 100,00 excl. 

21 % btw sportartikelen terug. Kronos nv maakt hiervoor een creditnota op. 

7) 20/01/2018  BA1  Kronos nv betaalt AF2 met een overschrijving via de zichtrekening bij 

KBC. 

8) 22/01/2018  BA2  Sportwinkel Fit bvba betaalt het resterend bedrag op de zichtrekening 

bij KBC. (Let op! Het resterend bedrag = VF1 – UCN1) 

 

D         10000 Geplaatst kapitaal        C 

 

D     17300 KI: schulden > 1 jaar      C 

     

     

     

     
D          23100 Machines: AW          C 

 

D            24000 Meubilair: AW          C 

   

9 500,00 BS 

 

   

1 550,00 (2) 

 

     

     

     
D     24100 Rollend materieel: AW     C 

 

D       34000 AW handelsgoederen     C 
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D           40000 Handelsdebiteuren     C 

 

D           41110 Btw op aankopen      C 

   

325,50 (2) 

 

     

     

     

     

     

     
D            44000 Leveranciers            C 

 

D           45110 Btw op verkopen      C 

 

3 025,00 BS 

   

 

1 875,50 (2) 

   

     

     

     

     

     

     
D      45110 Btw op uitgaande cn’s     C 

 

D                55100 KBC R/C              C 

     

     

     

     

     

     

     
D                   57000 Kas                  C 

 

D  60400 Aankopen handelsgoederen  C 

     

     

     

     
D  70000 Verkopen handelsgoederen  C 

 

D         70010 Creditnota hg (-)         C 
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41 
 

8 PROEF- EN SALDIBALANS 
 

Alvorens de boekhouding af te sluiten en de eindbalans op te stellen, wordt er gecontroleerd of er 

geen fouten gemaakt zijn. Deze controle gebeurt aan de hand van de proef- en saldibalans. 

 

Om te vermijden dat alle fouten verbeterd moeten worden op het einde van het boekjaar, wordt 

er vaak ook een tussentijdse proef- en saldibalans opgesteld. 

 

Er kunnen vergissingen ontstaan bij het boeken van gegevens: er kunnen verkeerde bedragen 

geboekt worden, bedragen kunnen gedebiteerd in plaats van gecrediteerd worden, enz. 

 

Hoewel een proef- en saldibalans een uitstekend controlemiddel is, zal het hoogstwaarschijnlijk 

niet alle fouten aan het licht brengen. Fouten opsporen is vaak een tijdrovend en vervelend 

werkje. Daarom is het aangeraden om, vanaf het begin, geconcentreerd en netjes tewerk te 

gaan. 

 

Zoals uit de benaming blijkt, bestaat dit controledocument uit twee balansen:  

- de proefbalans,  

- de saldibalans. 

 

8.1 DE PROEFBALANS 

 

In de proefbalans wordt het debettotaal en het credittotaal (zie 3.3.2) van elke rekening 

genoteerd. 

 

Zoals bij elke balans moet er ook hier een evenwicht zijn: het totaal van alle debettotalen moet 

gelijk zijn aan het totaal van alle credittotalen. Is dat niet zo, dan is er iets fout. Die fout moet 

uiteraard eerst opgespoord en verbeterd worden.  

 

8.2 DE SALDIBALANS 

 

In de saldibalans wordt van elke rekening het saldo (DS°) of (CS°) berekend en genoteerd. 

 

Ook deze balans moet in evenwicht zijn. Het totaal van alle debetsaldi moet gelijk zijn aan het 

totaal van alle creditsaldi. Is dat niet zo, dan is er een fout gemaakt die eerst opgezocht en 

gecorrigeerd moet worden. 

 

8.3 DE SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE PROEF- EN 

SALDIBALANS 

 

Op volgende rekeningen uit het grootboek van het Cadoosje kan je de beginsaldi 

alsook de geboekte verrichtingen (zie 3.1.5) vinden. Let op! De btw is hier niet 

meer buiten beschouwing gelaten. Deze rekeningen werden eveneens gesaldeerd (zie 3.3.4). 

 

De debettotalen, credittotalen en de saldi zijn opgenomen in de onderstaande proef- en 

saldibalans. 
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D          22100 Gebouwen: AW          C 

 

D           23200 Uitrusting: AW          C 

110 000,00 BS 

  

2 105,00 BS 

 

     
110 000,00 DS° 

  

2 105,00 DS° 

 

     
D            24000 Meubilair: AW          C 

 

D     24100 Rollend materieel: AW     C 

3 009,00 BS 

  

15 025,00 BS 

 
357,50 (2) 

    

   

15 025,00 DS° 

 
3 366,50 DS° 

    

     
D       34000 AW handelsgoederen     C 

 

D           40000 Handelsdebiteuren     C 

17 304,00 BS 

  

875,00 BS 322,60 (3) 

     
17 304,00 DS° 

  

552,40 DS° 

 

     
D           41110 Btw op aankopen        C 

 

D            44000 Leveranciers            C 

75,08 (2) 

  

94,95 (1) 681,50 BS 

   

432,58 (5) 432,58 (2) 

75,08 DS° 

    

   

527,53 1 114,08 

     

    

586,55 CS° 

     
D                55000 Bank R/C             C 

 

D                   57000 Kas                  C 

5 384,00 BS 94,95 (1) 

 

529,25 BS 400,00 (4) 

400,00 (4) 432,58 (5) 

 

322,60 (3) 

 

     
5 784,00 527,53 

 

851,85 400,00 

     
5 256,47 DS° 

  

451,85 DS° 

 

     
D         10000 Geplaatst kapitaal       C 

 

D      17300 KI: schulden > 1 jaar     C 

 

116 049,75 BS 

  

37 500,00 BS 

     

 

116 049,75 CS° 

  

37 500,00 CS° 
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PROEF- EN SALDIBALANS 

 

Rek.nr. Rekening Proefbalans Saldibalans 

  D C D C 

10000 Geplaatst kapitaal  116 049,75  116 049,75 

17300 KI: schulden > 1 jaar  37 500,00  37 500,00 

22100 Gebouwen: AW 110 000,00  110 000,00  

23200 Uitrusting: AW 2 105,00  2 105,00  

24000 Meubilair: AW 3 366,50  3 366,50  

24100 Rollend materieel: AW 15 025,00  15 025,00  

34000 AW handelsgoederen 17 304,00  17 304,00  

40000 Handelsdebiteuren 875,00 322,60 552,40  

41110 Btw op aankopen 75,08  75,08  

44000 Leveranciers 527,53 1 114,08  586,55 

55000 Bank R/C 5 784,00 527,53 5 256,47  

57000 Kas 851,85 400,00 451,85  

 TOTAAL 155 913,96 155 913,96 154 136,30 154 136,30 
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 OPDRACHT 13: 

 

a) Saldeer de rekeningen uit opdracht 12 zoals het hoort (zie 3.3.4). 

b) Gebruik de gesaldeerde rekeningen om de proef- en saldibalans op te stellen. 

c) Bereken de winst of het verlies. 

 

Rek.nr. Rekening Proefbalans Saldibalans 

  D C D C 

10000 Geplaatst kapitaal     

17300 KI: schulden > 1 jaar     

23100 Machines: AW     

24000 Meubilair: AW     

24100 Rollend materieel: AW     

34000 AW handelsgoederen     

40000 Handelsdebiteuren     

41110 Btw op aankopen     

44000 Leveranciers     

45110 Btw op verkopen     

45120 Btw op uitgaande cn’s     

55100 KBC R/C     

57000 Kas     

60400 Aankoop hg     

70000 Verkopen hg     

70010 Creditnot’s hg     

 TOTAAL     

 

BEREKENING WINST OF VERLIES: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9 BRONVERMELDINGEN 
 

Responsible Young Starter. (2004). Basiskennis van het bedrijfsbeheer. Dienst Beroepsopleiding 

departement Onderwijs. 

 

Coeck, L. & Geuens, P. (2015). Optimum 2.1 boekhouden. Berchem: Uitgeverij De Boeck nv. 

  



 

45 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 Dubbele boekhouding .................................................................................................. 2 

1.1 WAT IS BOEKHOUDEN? .......................................................................................... 2 

1.2 WIE MOET EEN BOEKHOUDING BIJHOUDEN? ............................................................ 2 

1.3 WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN VEREENVOUDIGD EN DUBBEL BOEKHOUDEN? ............. 4 

1.3.1 De vereenvoudigde boekhouding ....................................................................... 4 

1.3.2 De dubbele boekhouding .................................................................................. 4 

2 De inventaris .............................................................................................................. 6 

2.1 WAT IS EEN INVENTARIS?...................................................................................... 6 

2.2 WAT IS HET NUT VAN EEN INVENTARIS? ................................................................. 6 

2.3 EEN VOORBEELD ................................................................................................... 6 

3 Balans & resultatenrekening ....................................................................................... 10 

3.1 BALANS ............................................................................................................. 10 

3.1.1 Een voorbeeld ............................................................................................... 10 

3.1.2 Actiefzijde van de balans ................................................................................ 11 

3.1.3 Passiefzijde van de balans .............................................................................. 11 

3.1.4 De gerubriceerde balans ................................................................................ 12 

3.1.5 Wijzigingen in de balans ................................................................................ 14 

3.2 MAR (= DE MINIMUMINDELING VAN HET ALGEMEEN REKENINGSTELSEL) .................. 18 

3.2.1 Wat is de MAR? ............................................................................................. 18 

3.2.2 Indeling van het rekeningstelsel ...................................................................... 18 

3.2.3 Het vereenvoudigd rekeningstelsel .................................................................. 19 

3.2.4 Onderverdeling van de klassen in de balans ..................................................... 21 

3.3 HET GROOTBOEK ................................................................................................ 22 

3.3.1 Van balans naar rekeningen ........................................................................... 22 

3.3.2 Belangrijke begrippen .................................................................................... 23 

3.3.3 Boekingsregels in het grootboek ..................................................................... 23 

3.3.4 Een rekening salderen ................................................................................... 25 

3.4 DE RESULTATENREKENING................................................................................... 26 

3.4.1 Kosten en opbrengsten .................................................................................. 26 

3.4.2 Het resultaat ................................................................................................ 26 

3.4.3 Boekingsregels in de resultatenrekening .......................................................... 27 

4 Btw ......................................................................................................................... 28 

4.1 WAT IS BTW? ..................................................................................................... 28 

4.2 HOE WORDT BTW BEREKEND? .............................................................................. 28 

4.2.1 Van exclusief btw naar inclusief btw ................................................................ 28 

4.2.2 Van inclusief btw naar exclusief btw ................................................................ 28 

4.3 DE BTW-REKENINGEN ......................................................................................... 29 

4.3.1 Btw op aankopen .......................................................................................... 29 

4.3.2 Btw op verkopen ........................................................................................... 29 

5 Het algoritme of het redeneerschema .......................................................................... 30 

6 Het journaal ............................................................................................................. 32 



 

46 
 

7 Aan- en verkopen ..................................................................................................... 34 

7.1 AAN- EN VERKOPEN IN EEN ONDERNEMING ........................................................... 34 

7.2 AANKOPEN ......................................................................................................... 35 

7.2.1 Aankoopfactuur voor aankoop van materiële vaste activa ................................... 35 

7.2.2 Creditnota betreffende aankoop van materiële vaste activa ................................ 35 

7.2.3 Aankoopfactuur voor aankoop van handelsgoederen .......................................... 36 

7.2.4 Creditnota betreffende aankoop van handelsgoederen ....................................... 36 

7.3 VERKOPEN ......................................................................................................... 37 

7.3.1 Verkoopfactuur voor verkoop van handelsgoederen ........................................... 37 

7.3.2 Creditnota betreffende verkoop van handelsgoederen ........................................ 37 

8 Proef- en saldibalans ................................................................................................. 41 

8.1 DE PROEFBALANS ............................................................................................... 41 

8.2 DE SALDIBALANS ................................................................................................ 41 

8.3 DE SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE PROEF- EN SALDIBALANS ..................... 41 

9 Bronvermeldingen ..................................................................................................... 44 

 

BIJLAGE: Oplossingen opdrachten 

  



 

47 
 

 

 

 

 

 BIJLAGE: 

OPLOSSINGEN OPDRACHTEN 

  



 

48 
 

OPLOSSING OPDRACHT 1 

 

1) Garage De Somer nv is een kleine onderneming en moet een dubbele boekhouding voeren 

want het is een vennootschap (namelijk een nv). 

 micro: alle criteria zijn overschreden 

 kleine: slechts één criterium (balanstotaal) is overschreden 

 

2) Eenmanszaak Delta is een micro-onderneming en moet een vereenvoudigde/enkelvoudige 

boekhouding voeren maar mag opteren voor een dubbele boekhouding. 

 micro: slechts één criterium (omzet) is overschreden 

 

3) Onderneming Mozaïk is een kleine onderneming en moet een vereenvoudigde/enkelvoudige 

boekhouding voeren maar mag opteren voor een dubbele boekhouding. 

 micro: twee criteria (balanstotaal en omzet) zijn overschreden 

 kleine: geen enkel criterium is overschreden 

 

4) Mediaglobe nv is een grote onderneming en moet een dubbele boekhouding voeren want het 

is een vennootschap (namelijk een nv). 

 micro: alle criteria zijn overschreden 

 kleine: twee criteria (balanstotaal en personeelsbestand) is overschreden 

 

5) Datex bvba is een micro-onderneming en moet een dubbele boekhouding voeren want het is 

een vennootschap (namelijk een bvba). 

 micro: slechts één criterium (balanstotaal) is overschreden 

 

6) Comput nv is ee grote onderneming – dubbele boekhouding 

 micro: alle criteria zijn overschreden 

 kleine: alle criteria zijn overschreden 
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OPLOSSING OPDRACHT 2 

 

INVENTARIS VAN BELLAFLORA 

BEZITTINGEN 

   Totale waarde 

1 Gebouwen  179 250,00 

    

2 Uitrusting (te vinden in de winkel)  12 786,00 

 Toonbank 1 050,00  

 6 houten rekken aan € 150,00 per stuk 900,00  

 5 kasten aan € 559,00 per stuk 2 795,00  

 Koelruimte  8 750,00  

3 Meubilair (te vinden in het kantoor)  2 659,00 

 Computer 1 950,00  

 Bureaumeubilair 709,00  

4 Rollend materieel  29 747,22 

 Bestelwagen   

5 Handelsgoederen (in voorraad)  27 750,00 

 Winkelartikelen 26 400,00  

 Kamerplanten en snijbloemen 1 350,00  

    

6  Handelsdebiteuren (= klanten)  1 995,50 

    

7 Bank  2 125,00 

 KBC   

8 Kas  225,00 

 Wisselgeld   

    

 TOTAAL BEZITTINGEN  256 537,72 

    

SCHULDEN 

9 Lening  92 945,00 

 Hypothecaire lening bij KBC 90 000,00  

 Autofinanciering 2 945,00  

10 Leveranciers  1 150,00 

    

 TOTAAL SCHULDEN  94 095,00 

    

EIGEN VERMOGEN 

11 Kapitaal  162 442,72 

 (totaal bezittingen – totaal schulden)   
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OPLOSSING OPDRACHT 3 

 

Actief                                            Balans .. / .. / 20 ..                                          Passief 

     

VASTE ACTIVA  EIGEN VERMOGEN  

III Materiële vaste activa I Kapitaal 162 442,72 

 Gebouwen 179 250,00    

 Uitrusting 12 786,00    

 Meubilair 2 659,00    

 Rollend materieel 29 747,22    

    

VLOTTENDE ACTIVA  VREEMD VERMOGEN  

VI Voorraden  VIII Schulden > 1 jaar  

 Handelsgoederen AW 27 750,00  Kredietinstellingen > 1 j 92 945,00 

VII Vorderingen = < 1 jaar  (hyp.krediet + autofinanciering) 

 Handelsdebiteuren 1 995,50 IX Schulden = < 1 jaar  

IX Liquide middelen   Leveranciers 1 150,00 

 KBC 2 125,00    

 Kas 225,00    

TOTAAL ACTIEF 256 537,72 TOTAAL PASSIEF 256 537,72 

 

OPDRACHT 4:  Zoek in het vereenvoudigd rekeningstelsel hierboven het juiste 

rekeningnummer op voor volgende rekeningen. 

 

Rekeningnaam Rekeningnummer 

Kas 57000 

Leveranciers 44000 

Telefoonkosten 61400 

Rollend materieel: aanschaffingswaarde 24100 

Te betalen btw 45100 

Verkopen handelsgoederen 70000 

Aankoopkosten handelsgoederen 60430 

KBC R/C9 55100 

 

  

                                           
9 R/C = afkorting voor rekening-courant (= zichtrekening) 
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OPLOSSING OPDRACHT 5 

 

D          22100 Gebouwen: AW          C 

 

D           23200 Uitrusting: AW          C 

110 000,00 BS 

  

2 105,00 BS 

 

     

     

     
D            24000 Meubilair: AW          C 

 

D     24100 Rollend materieel: AW     C 

3 009,00 BS 

  

15 025,00 BS 

 

     

     

     
D       34000 AW handelsgoederen     C 

 

D           40000 Handelsdebiteuren     C 

17 304,00 BS 

  

875,00 BS 

 

     

     

     
D                55000 Bank R/C             C 

 

D                   57000 Kas                  C 

5 384,00 BS 

  

529,25 BS 

 

     

     

     
D         10000 Geplaatst kapitaal        C 

 

D      17300 KI: schulden > 1 jaar     C 

 

116 049,75 BS 

  

37 500,00 BS 

     

     

     
D            44000 Leveranciers            C 

 

 

681,50 BS 
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OPLOSSING OPDRACHT 6 

 

D            24000 Meubilair: AW          C 

 

D            44000 Leveranciers            C 

3 009,00 BS 

  

94,95 (1) 681,50 BS 

357,50 (2) 

   

357,50 (2) 

DS° 3 366,50 

   

586,66 (5) 

   

94,95 1 625,66 

    

CS° 1 530,71 

 

OPLOSSING OPDRACHT 7 

 

 BK BO FK FO 

Interest op spaarrekening    X 

Bankkosten op zichtrekening   X  

Verkoop van handelsgoederen  X   

Verbruik van elektriciteit X    

 

OPLOSSING OPDRACHT 8 

 

Situatie A/P/K/O +/- D/C 

Er komt geld in de kas (door bijvoorbeeld 

betaling van een handelsdebiteur). 
A + D 

De bank zal altijd rente aanrekenen op een 

lening. 
K + D 

Wanneer een magazijn gehuurd wordt om de 

voorraad in op te slaan, moet er maandelijks 

huur betaald worden. 

K + D 

De eigenaar van de onderneming beslist om 

€ 20 000,00 van zijn privé-vermogen in zijn 

onderneming te investeren. 

P + C 

We maken een aankoopfactuur op voor de 

klant en hopen dat deze snel betaalt. 
A + D 

De verkoop van handelsgoederen in de 

winkel moet dagelijks geboekt worden. 
O + C 

De onderneming krijgt een hypothecaire 

lening van € 185 000,00. 
P + C 
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OPLOSSING OPDRACHT 9 

 

1) Berekening btw-bedrag: € 99,00 x 21 % = € 20,79 

 

Berekening prijs inclusief btw: € 99,00 + € 20,79 = € 119,79  

 

2) Berekening prijs inclusief btw: € 899,00 x 100/121 = € 742,98 

 

Berekening btw-bedrag: € 899,00 - € 742,98 = € 156,02 

 

OPLOSSING OPDRACHT 10 

 

1 Op basis van welk document zal ik deze verrichting boeken? 

Antwoord: KD47 (= kasdocument met nummer 47). 

2 Welke rekening zal wijzigen? 

Antwoord: Kas 

3 Welk rekeningnummer heeft deze rekening? (Zoek dit op in het MAR.) 

Antwoord: 57000 

4 Met welk bedrag zal deze rekening wijzigen? 

Antwoord: € 125,00 

5 Is deze rekening een actiefrekening, passiefrekening, kost of opbrengst? 

Antwoord: actiefrekening 

6 Zal deze rekening vermeerderen of verminderen? 

Antwoord: vermeerderen, want er zal nu meer geld in de kas zitten 

7 Moet deze rekening dan gedebiteerd of gecrediteerd worden? 

Antwoord: gedebiteerd, want een actiefrekening wordt altijd gedebiteerd bij een 

vermeerdering 

8 Welke rekening zal ook wijzigen? 

Antwoord: Handeldebiteuren (= klant) 

9 Welk rekeningnummer heeft deze rekening? (Zoek dit op in het MAR.) 

Antwoord: 40000 

10 Met welk bedrag zal deze rekening wijzigen? 

Antwoord: € 125,00 

11 Is deze rekening een actiefrekening, passiefrekening, kost of opbrengst? 

Antwoord: actiefrekening 

12 Zal deze rekening vermeerderen of verminderen? 

Antwoord: verminderen, want de vordering t.o.v. klant Bevers nv verdwijnt 

13 Moet deze rekening dan gedebiteerd of gecrediteerd worden? 

Antwoord: gecrediteerd, want een actiefrekening wordt altijd gecrediteerd bij een 

vermindering. 

16 Het totaal van de debetboekingen moet altijd gelijk zijn aan het totaal van de 

creditboekingen. Zijn beide totalen hier gelijk aan elkaar? 

Antwoord: ja 

 

Document: KD47 

Rekening Rek.nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 

Kas 57000 125,00 A + D 

Handelsdebiteuren 40000 125,00 A - C 
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OPLOSSING OPDRACHT 11 

 

24  03/03/2018   

 24000 Meubilair 357,50  

 41110 Btw op aankopen 75,08  

 44000 @ Leveranciers  432,58 

  AF24   

25  04/03/2018   

 57000 Kas 322,60  

 40000 @ Handelsdebiteuren  322,60 

  KD92   

26  05/03/2018   

 55000 Bank R/C 400,00  

 57000 @ Kas  400,00 

  BA57, KD93   

27  06/03/2018   

 44000 Leverancier 432,58  

 55000 @ Bank R/C  432,58 

  BA58   

 

OPLOSSING OPDRACHT 12 

 

D         10000 Geplaatst kapitaal        C 

 

D     17300 KI: schulden > 1 jaar      C 

 

39 000,00 BS 

  

17 000,00 BS 

     

     

     
D          23100 Machines: AW          C 

 

D            24000 Meubilair: AW          C 

10 500,00 BS 

  

9 500,00 BS 

 

   

1 550,00 (2) 

 

     

     
D     24100 Rollend materieel: AW     C 

 

D       34000 AW handelsgoederen     C 

16 200,00 BS 

  

11 500,00 BS 
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D           40000 Handelsdebiteuren     C 

 

D           41110 Btw op aankopen      C 

968,00 BS 121,00 (6) 

 

325,50 (2) 

 
9 801,00 (4) 9 680,00 (8) 

 

2 730,00 (5) 

 

     

     

     
D            44000 Leveranciers            C 

 

D           45110 Btw op verkopen      C 

1 875,50 (3) 3 025,00 BS 

  

1 701,00 (4) 

15 730,00 (7) 1 875,50 (2) 

   

 

15 730,00 (5) 

   

     

     

     
D      45120 Btw op uitgaande cn’s     C 

 

D                55100 KBC R/C              C 

21,00 (6)  

  

7 757,00 BS 15 730,00 (7) 

   

9 680,00 (8) 

 

     

     

     
D                   57000 Kas                   C 

 

D  60400 Aankopen handelsgoederen  C 

2 600,00 BS 1 875,50 (3) 

 

13 000,00 (5) 

 

     

     

     
D  70000 Verkopen handelsgoederen  C 

 

D         70010 Creditnota hg (-)         C 

 

8 100,00 (4) 

 

100,00 (6) 
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2  03/01/2018   

 24000 Meubilair: aanschaffingswaarde 1 550,00  

 41110 Btw op aankopen 325,50  

 44000 @ Leveranciers  1 875,50 

  AF1   

3  03/01/2018   

 44000 Leveranciers 1 875,50  

 57000 @ Kas  1 875,50 

  KD1   

4  04/01/2018   

 40000 Handelsdebiteuren 9 801,00  

 70000 @ Verkopen handelsgoederen  8 100,00 

 45110                     Btw op verkop  1 701,00 

  VF1   

5  07/01/2018   

 60400 Aankopen handelsgoederen 13 000,00  

 41110 Btw op aankopen 2 730,00  

 44000 @ Leveranciers  15 730,00 

  AF2   

6  10/01/2018   

 70100 Creditnota’s handelsgoederen 100,00  

 45120 Btw op uitgaande creditnota’s 21,00  

 40000 @ Handelsdebiteuren  121,00 

  UCN1   

7  20/01/2018   

 44000 Leveranciers 15 730,00  

 55100 @ KBC R/C  15 730,00 

  BA1   

8  22/01/2018   

 55100 KBC R/C 9 680,00  

 40000 @ Handelsdebiteuren  9 680,00 

  BA2   
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OPLOSSING OPDRACHT 13 

 

Gesaldeerde rekeningen 

 

D         10000 Geplaatst kapitaal        C 

 

D     17300 KI: schulden > 1 jaar      C 

 

39 000,00 BS 

  

17 000,00 BS 

     

 

39 000,00 CS° 

  

17 000,00 CS° 

     
D          23100 Machines: AW          C 

 

D            24000 Meubilair: AW          C 

10 500,00 BS 

  

9 500,00 BS 

 

   

1 550,00 (2) 

 
10 500,00 DS° 

    

   

11 050,00 DS° 

 

     
D     24100 Rollend materieel: AW     C 

 

D       34000 AW handelsgoederen     C 

16 200,00 BS 

  

11 500,00 BS 

 

     
16 200,00 DS° 

  

11 500,00 DS° 

 

     
D           40000 Handelsdebiteuren     C 

 

D           41110 Btw op aankopen      C 

968,00 BS 121,00 (6) 

 

325,50 (2) 

 
9 801,00 (4) 9 680,00 (8) 

 

2 730,00 (5) 

 

     
10 769,00 9 801,00 

 

3 055,50 DS° 

 
 

    
968,00 DS° 

    

     
D            44000 Leveranciers            C 

 

D           45110 Btw op verkopen      C 

1 875,50 (3) 3 025,00 BS 

  

1 701,00 (4) 

15 730,00 (7) 1 875,50 (2) 

   

 

15 730,00 (5) 

  

1 701,00 CS° 

     
17 605,50 20 630,50 

   

     

 

3 025,00 CS° 
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D      45120 Btw op uitgaande cn’s     C 

 

D                55100 KBC R/C              C 

21,00 (6)  

  

7 757,00 BS 15 730,00 (7) 

   

9 680,00 (8) 

 
21,00 DS° 

    
 

  

17 437,00 15 730,00 

     

   

1 707,00 DS° 

 

     
D                   57000 Kas                   C 

 

D  60400 Aankopen handelsgoederen  C 

2 600,00 BS 1 875,50 (3) 

 

13 000,00 (5) 

 

     
724,50 DS° 

  

13 000,00 DS° 

 

     
D  70000 Verkopen handelsgoederen  C 

 

D         70010 Creditnota hg (-)         C 

 

8 100,00 (4) 

 

100,00 (6) 

 

     

 

8 100,00 CS° 

 

100,00 DS° 
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Proef- en saldibalans 

 

Rek.nr. Rekening Proefbalans Saldibalans 

  D C D C 

10000 Geplaatst kapitaal  39 000,00  39 000,00 

17300 KI: schulden > 1 jaar  17 000,00  17 000,00 

23100 Machines: AW 10 500,00  10 500,00  

24000 Meubilair: AW 11 050,00  11 050,00  

24100 Rollend materieel: AW 16 200,00  16 200,00  

34000 AW handelsgoederen 11 500,00  11 500,00  

40000 Handelsdebiteuren 10 769,00 9 801,00 968,00  

41110 Btw op aankopen 3 055,50  3 055,50  

44000 Leveranciers 17 605,50 20 630,50  3 025,00 

45110 Btw op verkopen  1 701,00  1 701,00 

45120 Btw op uitgaande cn’s 21,00  21,00  

55100 KBC R/C 17 437,00 15 730,00 1 707,00  

57000 Kas 2 600,00 1 875,50 724,50  

60400 Aankoop hg 13 000,00  13 000,00  

70000 Verkopen hg  8 100,00  8 100,00 

70010 Creditnot’s hg 100,00  100,00  

 TOTAAL 113 838,00 113 838,00 68 826,00 68 826,00 

 

Berekening winst of verlies 

 

totale opbrengsten:   € 8 000,00 (= € 8 100,00 – € 100,00) 

- totale kosten:   € 13 000,00 

verlies                         € 5 000,00 

 


