
PDB BA  Deel 1 

Convoy 1/32 Ingrid Höppener 

1. Inleiding boekhouden 
Boekhouden = het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van alle financiële gegevens  
Doel:  

 Hoe is de financiële positie van het bedrijf? 

 Maakt het bedrijf winst of verlies? 

 Voor berekening van de kostprijs van een product 

 Om verantwoording af te leggen 
 

Schema boekhouding 
 

Beginbalans  
  

Grootboekrekeningen openen  
  

Financiële feiten  
  

Journaal  
  

Grootboekrekeningen bijwerken  
  

Kolommenbalans  
   

 Proefbalans  
   

 Saldibalans  
   

  W&V-rekening  
   W/V  

        Eindbalans 
 

Balans 
 

debet/activa Balans per ….. credit/passiva 

Bezittingen  €  ………. Eigen Vermogen € ………… 
  Schulden = Vreemd vermogen € ………… 

Totaal  € ……….. Totaal € ……….. 
 
Eigen Vermogen = Bezittingen  – Schulden 
 
Balans = overzicht van bezittingen, schulden en Eigen Vermogen op één bepaald moment 
Balans is altijd in evenwicht 
Debet: daarop staan alle bezittingen 
Credit: daarop staat hoe je je bezittingen hebt betaald: met Eigen Vermogen en met schulden. 
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Vaste volgorde op de balans: 
 
debet Balans per 1-1-2018 credit 

Vaste activa  Eigen Vermogen  
Vlottende activa  Vreemd vermogen lang  
  Vreemd vermogen kort  

Totaal debet  Totaal credit  

 
 
Vaste activa: bezittingen die langer dan 1 jaar in je bezit (zullen) zijn (huis, machines, auto) 
Vlottende activa: bezittingen die korter dan 1 jaar in je bezit zijn (voorraden, debiteuren, bank, kas) 
Vreemd vermogen lang: schulden op lange termijn: met een looptijd > 1 jaar (hypotheek, lening lang) 
Vreemd vermogen kort: schulden op korte termijn: een looptijd < 1 jaar (lening kort, crediteuren) 
 

Grootboekrekeningen openen 
Voor elke post op de balans wordt een grootboekrekening gemaakt. De bedragen die op de balans 
staan brengen we over naar de grootboekrekeningen. Wat debet staat op de balans zet je debet op 
de grootboekrekening, wat credit staat op de balans zet je credit op de grootboekrekening. Bij datum 
zet je de datum van de balans en bij omschrijving ‘Van balans’. Dit noemen we het openen van de 
grootboekrekeningen. De balans is nu leeg. 
Het grootboek = alle grootboekrekeningen bij elkaar 
Het grootboek is in evenwicht 
 

Financiële feiten 
Financiële feiten worden bijgehouden op de grootboekrekeningen. 
Financiële feiten zijn boekingsstukken; schriftelijke bewijzen, zoals een inkoop- of verkoopfactuur of 
een bankafschrift. 
 
Een grootboekrekening van bezit is debet geopend, omdat het bezit debet op de balans stond. Als 
het bezit groter wordt dan boek je dat debet, zodat je het erbij op kunt tellen. Als het bezit kleiner 
wordt boek je het credit. Het saldo van debet en credit geeft de nieuwe waarde van je bezit weer.  
Een grootboekrekening van schuld of Eigen Vermogen is credit geopend, omdat die posten credit op 
de balans stonden. Als de schuld of het Eigen vermogen groter worden dan boek je dat credit, zodat 
je het erbij op kunt tellen. Als ze kleiner worden boek je het debet. Het saldo van debet en credit 
geeft de nieuwe waarde van je schuld of het Eigen vermogen weer. Deze werkwijze kun je 
samenvatten in de boekingsregels. 
 

Boekingsregels: 
1. REGEL VOOR BEZIT 

 méér bezit debet boeken 

  minder bezit credit boeken 
2. REGEL VOOR SCHULD 

  méér schuld credit boeken 

   minder schuld debet boeken 
3. REGEL VOOR EIGEN VERMOGEN 

 méér Eigen Vermogen credit boeken 

 minder Eigen Vermogen debet boeken 
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Hulprekeningen van Eigen vermogen 
Veel financiële feiten veroorzaken een mutatie van het Eigen vermogen. In een boekingsperiode zijn 
er zo veel mutaties dat de grootboekrekening onoverzichtelijk wordt en geen goede informatie meer 
geeft over de oorzaken van de veranderingen in het Eigen Vermogen. 
 

Kosten en opbrengsten 
Om meer inzicht te krijgen in de veranderingen van het Eigen Vermogen sorteren we de mutaties 
naar oorzaak. Eigen vermogen daalt door kosten en stijgt door opbrengsten. 
We splitsen de kosten naar oorzaak en maken voor elke oorzaak een hulprekening van Eigen 
Vermogen. Bijvoorbeeld huurkosten, autokosten, loonkosten etc.  
Dit doen we ook voor opbrengsten. Als je bijvoorbeeld kleding verkoopt zou je de hulprekeningen 
opbrengst herenkleding, opbrengst dameskleding, opbrengst kinderkleding kunnen maken. 
Alle wijzigingen in het Eigen vermogen worden op de hulprekeningen van Eigen vermogen geboekt. 
De grootboekrekening Eigen vermogen wordt alleen geopend met het bedrag van de balans. Daarna 
boeken we er tijdens de hele boekingsperiode niets meer op. 
 
De hulprekeningen van Eigen vermogen zijn een uitsplitsing van de grootboekrekening Eigen 
vermogen. De saldi van de hulprekeningen gaan naar de Winst & verliesrekening. De Winst & 
verliesrekening wordt ook wel resultatenrekening genoemd. Het saldo van de Winst & 
verliesrekening geeft namelijk een winst of een verlies (=resultaat) aan. De hulprekeningen van Eigen 
vermogen noemen we daarom ook wel resultatenrekeningen. Het saldo van de W&V-rekening 
bepaalt waarmee het Eigen vermogen verandert. 
 

Privé 
Het Eigen vermogen kan ook veranderen als de eigenaar geld of goederen uit de onderneming haalt 
voor privégebruik of als hij privégeld of –goederen in de onderneming inbrengt. Voor deze mutaties 
bestaat een aparte hulprekening van Eigen vermogen: Privé. Aangezien mutaties op deze rekening 
niets te maken hebben met de bedrijfsvoering en geen kosten of opbrengsten zijn voor de 
onderneming komt deze hulprekening van Eigen vermogen niet op de Winst & verliesrekening. Het 
saldo van Privé wordt rechtstreeks verwerkt in het Eigen vermogen. 
 
De boekingsregel voor het Eigen vermogen is de basis voor boekingsregels voor de hulprekeningen 
van het Eigen vermogen. 
 
REGEL VOOR HULPREKENINGEN EIGEN VERMOGEN 

 opbrengsten credit boeken 

 kosten debet boeken 

 privéstortingen credit boeken 

 privéopnamen debet boeken 
 

Decimaal rekeningstelsel 
De grootboekrekeningen worden genummerd. Dit nummer is gebaseerd op het decimale 
rekeningstelsel. Dit stelsel bestaat uit 10 rubrieken: 
 

10 rubrieken: 
Rubriek 0:  - vaste activa (inventaris, auto, duurzame productiemiddelen)  
 -  E.V. 
 - schulden op lange termijn  (hypotheken/leningen)  
Rubriek 1:  vorderingen en schulden op korte termijn en betalingsmiddelen (debiteuren, 

crediteuren, lening korte termijn, kas/bank) 
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Rubriek 2:  tussenrekeningen 
Rubriek 3:  voorraden grondstoffen en hulpstoffen 
Rubriek 4:  kostenrekeningen 
Rubriek 5:  indirecte kosten / kostenplaatsen 
Rubriek 6:  fabricagerekening 
Rubriek 7:  voorraad gereed product 

Rubriek 8:  alles m.b.t. verkopen  inkoopprijs verkopen, verkoopprijs verkopen, kortingen 
Rubriek 9:  overige resultaten 
 
Grootboekrekeningen uit rubriek 0 beginnen allemaal met een 0 (0 niet weglaten) 
 

Rubriek 0, 1, 2, 3 en 7   balansrekeningen  eindbalans 

Rubriek 4, 5, 6, 8 en 9   HEV  resultatenrekeningen  W&V-rekening   
 

Journaalposten 
Voordat we de grootboekrekeningen gaan bijwerken maken we eerst een lijst waarop staat welke 
grootboekrekeningen voor welk bedrag moeten worden gemuteerd. Van elk financieel feit maken we 
een journaalpost. Op de journaalpost staat de datum, het boekingsstuknummer, de 
grootboekrekeningnummers die gewijzigd moeten worden en of het bedrag debet of credit moet 
worden geboekt. 
Een journaalpost is altijd in evenwicht. 
 

Journaalpost voor inkoop goederen op rekening: 
15/3/18 I18123 700 voorraad goederen 800 
  170 te verrekenen OB 168 
  Aan 140 crediteuren  968  
 

Journaalpost voor verkoop goederen op rekening: 
16/3/18 V18081  130 debiteuren 1.210 
  aan 850 opbrengst verkopen  1.000  
  aan 176 verschuldigde OB  210 
  + 
  800 inkoopprijs verkopen 800 
  Aan 700 voorraad goederen  800  
 

Journaal 
We openen het journaal met de Tellingen. Dit zijn de totalen debet en credit van de beginbalans. 
Daarna verzamelen we op het journaal alle journaalposten. Aan het einde van de periode tellen we 
de debet- en de creditkolom bij elkaar op. Het journaal moet in evenwicht zijn. 
Met behulp van de journaalposten werken we de grootboekrekeningen bij. 
 

Kolommenbalans 
Aan het eind van de periode wil je weten hoe de onderneming ervoor staat. Is er winst of verlies 
gemaakt? Hoe ziet de nieuwe balans er uit? 
We kijken eerst of de administratie er goed uitziet en of er niets vergeten of fout geboekt is. We 
gebruiken hiervoor de kolommenbalans. De kolommenbalans bestaat uit 4 overzichten. 
 

Proefbalans: 
In de eerste kolom verzamel je alle grootboekrekeningen. 
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Per grootboekrekening tel je de debetkant op en de creditkant. Deze bedragen noteer je debet en 
credit op de proefbalans. Daarna tel je de bedragen van de debetkolom op en van de creditkolom.  
Controle 1: de kolommen moeten in evenwicht zijn. 
Controle 2: de totaalbedragen debet en credit moeten gelijk zijn aan de totalen van het Journaal. 
 

Saldibalans: 
Van elke grootboekrekening bepaal je het saldo en of dit debet of credit staat. Je hebt nu voor elke 
grootboekrekening nog maar 1 bedrag. Dit staat debet óf credit. Je telt de debet- en de creditkolom 
op. 
Controle 1: totaal debet en totaal credit moeten gelijk zijn. 
Controle 2: nadat de saldibalans is opgesteld controleer je of de saldi kloppen. Eventuele correcties 
of aanvullingen komen als voorafgaande journaalposten in kolommenbalans. 
 

Winst en verliesrekening 
We verzamelen nu de saldi van alle hulprekeningen van Eigen Vermogen, m.u.v. Privé, op de W&V-
rekening. De kosten noteren we debet en de opbrengsten credit. 
We tellen de debetkolom en de creditkolom  op. Deze zijn niet in evenwicht. We brengen de 
W&V-rekening in evenwicht door het verschil te boeken in de kolom met het laagste totaal. We 
boeken dit verschil op de extra regel Saldo Winst/Verlies.  
Dit verschil is de winst of het verlies dat deze periode is behaald. Als het verschil in de debetkolom 
staat is het een winst, als het credit staat is het een verlies. 
 

Opbrengst > kosten   winst   debet boeken  

Kosten > opbrengst  verlies   credit boeken 
 
Deze winst of dit verlies is het saldo waarmee het EV is veranderd in deze periode. 
 

Balans 
Eerst bepalen we het nieuwe saldo van het Eigen vermogen. 
 

Berekening Eigen Vermogen nieuw: 
Alle mutaties van het Eigen vermogen zijn geboekt op de hulprekeningen van Eigen vermogen. Als je 
bij het beginsaldo van het Eigen vermogen het saldo van alle hulprekeningen optelt krijg je het 
nieuwe Eigen vermogen. 
 
Saldo van alle hulprekeningen van E.V.: 

 saldo van kosten en opbrengsten  dit is de winst of het verlies op W&V-rekening 

 saldo rekening Privé 
 
Eigen Vermogen beginbalans 
Winst  + / Verlies (saldo resultatenrekening)  –   
subtotaal  
Privéstortingen + / Privéopnamen                    –  
Eigen Vermogen eindbalans 
  
Andere methode om E.V. te berekenen: 
Totaal debet eindbalans -/- totaal credit = E.V. nieuw 
Let op: deze methode is erg foutgevoelig!!! 
 
Het eindsaldo van het Eigen vermogen vul je in op de balans. Vervolgens vul je alle andere 
rekeningen van bezit en schuld in op de balans.  
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Controle: totalen debet en credit moeten gelijk zijn.  
 
Als de kolommenbalans er goed uitziet gaan we daadwerkelijk de periode afsluiten. 
 

Afsluiten en eventueel heropenen grootboekrekeningen 

Hulprekeningen van Eigen vermogen: 

Resultatenrekeningen 
De kostenrekeningen worden credit afgesloten. De saldi gaan naar de W&V-rekening debet. 
De opbrengstrekeningen worden debet afgesloten. De saldi gaan naar de W&V-rekening credit. 
 
DEBET Huurkosten CREDIT 

Huur januari x 31/1 naar W&V-rek. x 
 
 
DEBET Opbrengst verkopen CREDIT 

31/1 naar W&V-rek. x Verkoop op rek. x 
 
Deze rekeningen worden in de nieuwe maand niet heropend, omdat de saldi van alle 
resultatenrekeningen samen de winst of het verlies vormen. Deze winst of dit verlies wordt bij het 
Eigen vermogen opgeteld/afgetrokken. 
 

Privé 
Het saldo van de rekening Privé kan debet of credit staan en gaat rechtstreeks naar de 
grootboekrekening Eigen vermogen. De rekening Privé wordt in de nieuwe maand ook niet 
heropend, omdat het saldo rechtstreeks bij het Eigen vermogen wordt opgeteld/afgetrokken. 
 
 
DEBET Privé CREDIT 

Opname x 31/1 naar E.V. x 
 
 

Balansrekeningen 

Rekeningen van bezit worden credit afgesloten. De saldi gaan naar de balans debet. 
Rekeningen van schuld worden debet afgesloten. De saldi gaan naar de balans credit. 
 
DEBET Bezit CREDIT 

Saldo x 31/1 naar Balans x 
 
 
 
DEBET Schuld CREDIT 

31/1 naar Balans x Saldo x 
 
De saldi van deze rekeningen staan op de balans en in de nieuwe periode worden alle 
grootboekrekeningen weer heropend met het bedrag waarmee ze op de balans staan. 
 
DEBET Bezit CREDIT 

1/2 van Balans x   
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DEBET Schuld CREDIT 

  1/2 van  Balans x 
De W&V-rekening wordt opgemaakt m.b.v. alle resultatenrekeningen. Het eindresultaat is een netto 
winst of een netto verlies. We sluiten de W&V-rekening af door het saldo over te boeken naar de 
grootboekrekening Eigen vermogen. Het saldo van de W&V-rekening kan debet of credit staan.  
 
 
DEBET Eigen Vermogen CREDIT 

31/1 Privé x Beginbalans x 
31/1 naar Balans x 31/1 Netto winst x 
 
 
De rekening van Eigen vermogen wordt debet afgesloten. Het saldo gaat naar de balans credit. 
De rekening Eigen Vermogen wordt in de nieuwe periode weer heropend met het bedrag dat op de 
balans staat. 
 
DEBET Eigen Vermogen CREDIT 

  1/2 Balans x 
 
 

Voorafgaande journaalposten 
Nadat de saldibalans is opgesteld controleer je of de saldi kloppen. Je controleert o.a. of de saldi van  
de grootboekrekeningen kas en voorraad overeen komen met de werkelijk aanwezige kasgelden en 
voorraden. Als de saldi onjuist zijn of er boekingen ontbreken of fout zijn dan corrigeer je dat met 
voorafgaande journaalposten. De voorafgaande journaalposten worden genoteerd in een extra 
overzicht in de kolommenbalans met de naam Mutaties. De nieuwe saldi van de 
grootboekrekeningen noteer je in een tweede extra overzicht met de naam herziene saldibalans. De 
plaats van deze twee extra overzichten is vóór de W&V-rekening. 
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2. Dagboeken en subadministraties 
2.1 Dagboeken 
In les 1 wordt van elk financieel feit een aparte journaalpost gemaakt. Dit noemen we een 
enkelvoudige journaalpost. Het is efficiënter om alle mutaties eerst te ordenen en daarna voor de 
vergelijkbare mutaties 1 collectieve journaalpost te maken. 
Voor het ordenen gebruiken we dagboeken. Aan een aantal dagboeken is een grootboekrekening 
gekoppeld. 
 
Dagboeken Inhoud Gekoppelde grootboekrekening 
Kasboek Kasbewijzen 100 Kas  
Bankboek Bankafschriften 110 Bank  
Inkoopboek Inkopen op rekening  140 Crediteuren  
Verkoopboek Verkopen op rekening  130 Debiteuren  
Memoriaal/ diversen postenboek  overige mutaties niet gekoppeld  
 
Elke bankrekening krijgt zijn eigen bankboek 
 
Alle boekingsstukken (inkoop- en verkoopfacturen, kasbewijs etc.) worden doorlopend genummerd. 
Het nummer begint (meestal) met de 1e letter van het dagboek: 

 Verkoopfactuur: V18001 

 Inkoopfactuur: I18001 
 

2.2 Subadministraties 
In de boekhouding bevinden zich een aantal collectieve rekeningen: 
130 debiteuren: het totaal van alle vorderingen op alle debiteuren 
140 crediteuren: het totaal van alle schulden aan alle crediteuren 
700 voorraad: het totaal van alle goederen 
Je weet nu niet hoe groot de vordering per debiteur is of de schuld per crediteur of hoeveel je van 
een bepaald product in voorraad hebt. Om daar inzicht in te krijgen houden we van deze collectieve 
rekeningen een subadministratie bij. 
 
Subadministratie = een specificatie van een grootboekrekening per debiteur/crediteur/artikel 

 elke debiteur   een debiteurenkaart   subgrootboekrekening 

 elke crediteur   een crediteurenkaart  subgrootboekrekening  

 elk artikel   een voorraadkaart   subgrootboekrekening 
 
De subgrootboekrekening lijkt op een grootboekrekening maar heeft een extra kolom: “saldo”. 
 

2.2.1 Subadministratie debiteuren 
 
130001 De Groot 

datum omschrijving debet credit saldo 

1 jan saldo*)   500 

2 jan Verkoop V18117 300  800 

3 jan ontvangen via bank B18001  500 300 
*) saldo en niet “van balans” (het is geen grootboekrekening) 
 
Als je iets boekt op de grootboekrekening 130 debiteuren dan moet je ook (meteen) de 
debiteurenkaart bijwerken. 
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Een verkoopfactuur moet je dus 2 keer boeken op debiteuren: 
1. Op de grootboekrekening 130 debiteuren (met een journaalpost) 
2. Op de subgrootboekrekening / debiteurenkaart van de juiste debiteur 
 
Aan het eind van de periode noteren we alle debiteurenkaarten op de debiteurenstaat = saldilijst 
debiteuren. Het totaal van de saldilijst moet gelijk zijn aan het saldo van 130 debiteuren. 
 

Saldilijst debiteuren per 31 januari 

Debiteurnummer Naam debiteur Saldo 

130001 De Groot 300 

130002 Verbeek 12.350 

130003 Hermans 5.650 

Totaalbedrag 18.300 

 
 
 totaalbedrag van de saldilijst debiteuren  =   bedrag op de grootboekrekening 130 debiteuren 
 
 Bij computerboekhouden boek je alleen op de debiteurenkaart. Het boekhoudprogramma boekt 
het bedrag automatisch op de grootboekrekening 130 debiteuren. 
 

2.2.2 Subadministratie crediteuren 
Als je iets boekt op de rekening 140 crediteuren dan moet je ook (meteen) de crediteurenkaart 
bijwerken  
 

1 inkoopfactuur  2 keer crediteuren boeken 
1. op  grootboekrekening 140 crediteuren (met een journaalpost) 
2. op de subgrootboekrekening / crediteurenkaart van de juiste crediteur 

 
140001 Aarts 

datum omschrijving debet credit saldo 

1 jan saldo   5.000 

2 jan Inkoop I18256  3.000 8.000 

3 jan betaling via bank B16001 5.000  3.000 

 
Let op:  
Het saldo van een crediteurenkaart staat credit 
Een nieuwe inkoop moet je credit boeken, net als op de grootboekrekening 140 crediteuren. 
 
De saldo van alle crediteurenkaarten noteren we op de saldilijst crediteuren: 

Saldilijst crediteuren per 31 januari 

Crediteurnummer Naam crediteur Saldo 

140001 Aarts 3.000 

140002 Brands 11.250 

140003 Derks 5.750 

Totaalbedrag 20.000 

 
 
 totaalbedrag van de saldilijst crediteuren   =   bedrag op de grootboekrekening 140 crediteuren 
 

 saldo  credit 
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2.2.3 Subadministratie voorraden 
Voorraadadministratie = specificatie van de grootboekrekening voorraden in Euro’s 

 Voorraadkaarten: vb. herenschoenen, damesschoenen, kinderschoenen, sportschoenen 
 
Bijboek = subgrootboek waarin we aantallen bijhouden i.p.v. bedragen 

 de prijs van een artikel staat bovenaan de voorraadkaart 
 
De aantallen/ saldo van alle voorraadkaarten noteren we op de voorraadlijst/voorraadstaat. 
 
 totaalbedrag van de voorraadstaat =   bedrag op de grootboekrekening 700 voorraad 
 

2.4 Overzichten 
Uit de subadministraties kunnen meerdere rapporten worden opgesteld: 

 openstaande postenlijst 

 saldilijst 

 ouderdomsanalyse 

 overzicht kredietruimte debiteuren 
 

Uitbreiding schema boekhouding 
 

 Beginbalans  

   
 Grootboekrekeningen openen  
   
 Financiële feiten  
                      

Hoofdboekhouding  Subadministratie 
   

Dagboeken  Debiteurenadministratie 
  + 

Journaal  Crediteurenadministratie 
  + 

Grootboekrekeningen bijwerken  Voorraadadministratie 
   

Kolommenbalans   
    

 Proefbalans   
    

 Saldibalans     
    

  W&V-rekening   
   W/V   

        Eindbalans  
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3. Inkopen 
3.1 Inkoopfactuur en gelijktijdige ontvangst goederen 
De ondernemer ontvangt de goederen en de factuur gelijktijdig. Krijg je bij een inkoop een korting, 
dan wordt die korting niet apart geboekt. De voorraad wordt tegen de lagere inkoopprijs ingeboekt. 
 
Journaalpost: 
700 voorraad goederen 800 
170 te vorderen  BTW 168 
Aan 140 crediteuren  968 
 
Als de goederen terug gestuurd worden en de creditfactuur wordt op hetzelfde moment ontvangen 
dan wordt de journaalpost van de ontvangst tegen geboekt. 
 

3.3 Factuur en voorraad apart ontvangen 
In de praktijk worden de goederen en de factuur meestal op een verschillend moment of op een 
andere afdeling ontvangen.  
Als je de factuur ontvangt boek je alleen de factuur. Je weet niet of de goederen al zijn ontvangen. 
Als je de goederen ontvangt boek je o.b.v. de magazijnbon alleen de voorraad goederen. Je weet niet 
of de factuur al is ontvangen.  
Om de boekingen toch te kunnen maken gebruiken we controlerende tussenrekeningen.  
Als er geen vaste volgorde is in de ontvangst van de factuur of de goederen, dan kun je gebruik 
maken van de tussenrekening 720 Inkopen. 
 
1. Journaalpost ontvangst factuur: 
720 inkopen 800 
170 te verrekenen OB 168  BTW bij factuur boeken 
Aan 140 crediteuren  968 factuur ontvangen 
 

2. Journaalpost ontvangst goederen:   o.b.v. magazijnbon 
700 voorraad goederen 800  voorraad ontvangen 
Aan 720 inkopen  800 
 
 

720 inkopen 

1. inkoopfactuur 800 2. magazijnbon 800 
 
 
De tussenrekening 720 inkopen loopt glad, d.w.z. het saldo = 0 
Controle: blijft er op de rekening 720 inkopen een saldo staan, dan heb je niet alle goederen of niet 
alle facturen ontvangen.  
 
Als je goederen retour stuurt en je ontvangt een creditfactuur dan moet je tegengesteld boeken  

 dus m.b.v. rekening 720 inkopen!!! 
 
Tip: 
Goed lezen: moet je de factuur boeken of de magazijnbon? Als je de factuur én de ontvangst van de 
goederen beide moet boeken, hoef je rekening 720 Inkopen niet te gebruiken, maar kun je meteen 
boeken op 700 Voorraad goederen. 
 



PDB BA  Deel 3 

Convoy 12/32 Ingrid Höppener 

3.3.1 Altijd eerst de factuur en daarna de goederen 
Als de factuur altijd ontvangen wordt vóór de goederen kun je de tussenrekening 720 inkopen 
gebruiken, maar je kunt deze rekening ook 720 te ontvangen goederen noemen.  Beide rekeningen 
geven een bezit aan en zijn een aanvulling op de rekening 700 voorraad goederen. 
 

3.3.2 Altijd eerst de goederen en daarna de factuur 
Indien de goederen altijd eerder worden ontvangen dan de factuur kun je de rekening 145 te 
ontvangen facturen gebruiken i.p.v. 720 inkopen. Deze rekening geeft een schuld aan en is een 
aanvulling op de rekening 140 crediteuren. 
 
Tips: 
1. Goed lezen! Is er een vaste volgorde? Lees goed wat er altijd eerst gebeurt en kijk naar de logica 

van de gebruikte grootboekrekeningen. 
2. Gebruik als uitgangspunt de journaalpost van de gelijktijdige levering van de factuur en de 

goederen en vraag je af welke grootboekrekening je niet kunt gebruiken. Vervang deze door de 
passende tussenrekening. 

 

3.4 Retour goederen en creditfactuur 
Als er geen vaste volgorde is in de ontvangst van de creditfactuur en het retourneren van de 
goederen, dan kun je gebruik maken van de tussenrekening 720 Inkopen. 
 

3.4.2 Altijd eerst de creditfactuur en daarna goederen retour 
Als de creditfactuur wordt ontvangen voordat de goederen worden geretourneerd, gebruik je de 
tussenrekening 721 te retourneren goederen. Deze rekening is een rekening van schuld en is een 
correctie op de rekening 700 voorraad goederen. 
 

3.4.1 Altijd eerst de goederen retour en daarna ontvangst creditfactuur 
Als de ondernemer altijd eerst de goederen retour stuurt en daarna de creditfactuur ontvangt kun je 
de tussenrekening 146 te ontvangen creditnota’s gebruiken. Deze rekening is een rekening van bezit 
en is een correctie op de rekening 140 crediteuren. 
 
Tip: 
Gebruik als uitgangspunt de journaalposten van de verzending van de goederen en de verzending 
van de factuur. Boek deze tegen en vraag je af welke grootboekrekening je niet kunt gebruiken. 
Vervang deze door de passende tussenrekening. 
 

Samenvatting: 
Inkoop: 

Eerst facturen  720 te ontvangen goederen 

Eerst goederen  145 te ontvangen facturen 
 
Retourinkoop: 

Eerst goederen  146 te ontvangen creditnota’s 

Eerst creditfactuur  721 te retourneren goederen 
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4. Vaste verrekenprijs (vvp) 
De prijzen van producten veranderen voortdurend. Bij de inkoop is dat geen probleem, want daar 
boek je de inkoopprijs, die op de factuur staat. Bij de verkoop is dit lastiger. Voor welke inkoopprijs 
zijn de verkochte goederen ingekocht? Tot nu toe hebben we de voorraad gewaardeerd (geboekt) 
tegen de inkoopprijs, maar als de inkoopprijzen steeds veranderen kun je beter werken met vaste 
verrekenprijzen. De vaste verrekenprijs (vvp) is de verwachte gemiddelde inkoopprijs. De werkelijke 
inkoopprijs zal rond die vvp liggen en soms lager en soms hoger zijn. Daardoor kan een prijsverschil 
ontstaan. 
 

Inkoopfactuur en ontvangst goederen tegelijkertijd 
Voorbeeld: 
Vaste verrekenprijs = € 10 
Inkoop 100 stuks à €9, BTW 21% 
 
Journaalpost: 

700 voorraad goederen 1.000  100 * 10  vvp 
170 Te verrekenen OB 189 
Aan 140 Crediteuren  1.089 
Aan 760 Prijsverschillen bij inkoop  100 100 * (10 – 9) 
 
Op rekening 700 voorraad goederen noteer je de goederen tegen de vvp. Het prijsverschil boeken we 
op de rekening 760 prijsverschillen bij inkoop. Een positief prijsverschil boeken we credit, een 
negatief verschil debet. 
 
Op de rekening 700 voorraad goederen staat de vvp. Het prijsverschil boeken we op 790 
prijsverschillen bij inkoop. De rekeningen 700 en 760 geven samen de werkelijke prijs aan. 
 
TIP: 
Reken de prijsverschillen apart uit! Breng niet alleen de journaalpost in evenwicht. Dit is nl. erg 
foutgevoelig. 
 
Als je de voorraad waardeert tegen vvp, dan is bij een verkoop de inkoopprijs verkopen altijd bekend. 
 
We hebben zojuist gezien hoe je de inkoopfactuur moet boeken als we de inkoopfactuur en de 
goederen tegelijkertijd ontvangen. In de praktijk ontvangen we die vaak niet samen. Je kunt dan op 2 
momenten het prijsverschil boeken: 
1. bij ontvangst van de factuur 
2. bij ontvangst van de goederen 
 
Daarbij moet je rekening houden met een eventuele vaste volgorde in de ontvangst van de factuur 
en de goederen.  
 

4.2.1 Prijsverschil boeken bij ontvangst factuur 

Altijd eerst factuur, daarna goederen 
Journaalpost inkoopfactuur: 
720 te ontvangen goederen 1.000  100 * 10 
170 te verrekenen OB 189 
Aan 140 crediteuren  1.089 
Aan 760 prijsverschillen bij inkoop  100 100 * (10 – 9) 
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Journaalpost ontvangst goederen/ magazijnbon: 
700 voorraad goederen 1.000 
Aan 720 te ontvangen goederen  1.000 
 

Altijd eerst goederen, dan factuur 
Journaalpost magazijnbon: 
700 voorraad goederen 1.000 
Aan 145 te ontvangen facturen  1.000 
 
Journaalpost inkoopfactuur: 
145 te ontvangen facturen 1.000  100 * 10 
170 te verrekenen OB 189 
Aan 140 crediteuren  1.089 
Aan 760 prijsverschillen bij inkoop  100 100 * (10 – 9) 
 
720 Te ontvangen goederen of 145 Te ontvangen facturen bijhouden tegen VVP!!! 
Tip: zet bij deze rekeningen in het rekeningschema meteen VVP! 
 

4.2.2 Prijsverschil boeken bij ontvangst goederen 

Altijd eerst factuur, daarna goederen 
Journaalpost inkoopfactuur: 
720 te ontvangen goederen 900  100 * 9 
170 te verrekenen OB 189 
Aan 140 crediteuren  1.089 
 
Journaalpost magazijnbon: 
700 voorraad goederen 1.000  100 * 10 
Aan 720 te ontvangen goederen  900 
Aan 760 prijsverschillen bij inkoop  100 100 * (10 – 9) 
 

Altijd eerst goederen, dan factuur 
Journaalpost magazijnbon: 
700 voorraad goederen 1.000 
Aan 760 prijsverschillen bij inkoop  100 100 * (10 – 9) 
Aan 145 te ontvangen facturen  900 100 * 9 
 
Journaalpost inkoopfactuur: 
145 te ontvangen facturen 900   
170 te verrekenen OB 189 
Aan 140 crediteuren  1.089 
 
720 te ontvangen goederen en 145 te ontvangen facturen bijhouden tegen werkelijke 
inkoopprijs!!! 
Tip: zet bij deze rekeningen in het rekeningschema meteen: werkelijk inkoopprijs! 
 
Tip: 
Gebruik als uitgangspunt de journaalpost van de gelijktijdige levering van de factuur en de goederen 
en vraag je af welke grootboekrekening je niet kunt gebruiken. Vervang deze door de passende 
tussenrekening. 
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4. Vaste verrekenprijs vervolg 
Retouren 
Als goederen retour gestuurd worden aan de leverancier moeten de eerdere journaalposten 
tegengeboekt worden.  
Let op: bij retouren worden ook wel de rekeningen 146 te ontvangen creditnota’s en 721 te 
retourneren goederen gebruikt. 
 
Tips: 
Gebruik als uitgangspunt de journaalposten van de verzending van de goederen en de verzending 
van de factuur. Boek deze tegen en kijk welke grootboekrekening je niet kunt gebruiken. Vervang 
deze door de passende tussenrekening. 
 

4.3 Directe inkoopkosten 

Leverancier zorgt voor vervoer 
Bij de inkoop van goederen ontstaan vaak inkoopkosten, zoals vrachtkosten, invoerrechten etc. Deze 
directe inkoopkosten deze verhogen de inkoopprijs van de goederen. Als een onderneming zijn 
goederen tegen de vaste verrekenprijs opneemt in de boekhouding, moet er wel rekening gehouden 
worden met deze directe inkoopkosten. 
 
De vaste verrekenprijs bestaat uit: 

 de geschatte gemiddelde inkoopprijs 

 de geschatte gemiddelde inkoopkosten 
 
 voorbeeld 4.6 p. 98 
Als de leverancier ook voor het vervoer zorgt staan de directe inkoopkosten (vrachtkosten etc.) op de 
inkoopfactuur. Deze kosten vormen samen de werkelijke inkoopprijs.  
 
Op 760 prijsverschillen wordt het verschil geboekt tussen de vvp en de werkelijke inkoopprijs 
inclusief de vervoerskosten: 8.000 – 7.850 = 150 
 
Het saldo op de rekening 760 prijsverschillen bij inkoop van € 150 bestaat daardoor eigenlijk uit 2 
prijsverschillen.  

 Het prijsverschil op de inkoopprijs   1.000 x (7 – 6,90) = 100 

 Het prijsverschil op de directe inkoopkosten  1.000 x (1 – 0,95) = 50 
 

Een andere ondernemer zorgt voor vervoer 
Als het vervoer door een andere onderneming worden verzorgd, krijgt de ondernemer een aparte 
factuur voor de vervoerskosten. Deze factuur wordt op de rekening 760 prijsverschillen bij inkoop 
(debet) geboekt, omdat ze onderdeel zijn van de vaste verrekenprijs.  
 
Let op:  
De (vervoers)kosten worden dus niet op een kostenrekening in rubriek 4 geboekt. 
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5. Verkopen 
Stel: je verkoopt goederen voor € 1.200, je verleent een korting van € 200, de BTW is 21% en de 
inkoopprijs van deze verkoop is € 800 en je levert de goederen en de factuur op hetzelfde moment. 
Hoe luidt dan de (standaard) journaalpost? 
 
Journaalpost verkoopfactuur: 
130 debiteuren 1.210 
860 rabatten en kortingen 200 
aan 850 opbrengst verkopen  1.200  
aan 176 verschuldigde OB  210 
+ 
800 inkoopprijs verkopen 800 
aan 700 voorraad goederen  800  
 
Let op: 
In tegenstelling tot kortingen bij inkoop boeken we de kortingen bij verkoop wel apart. Dit doen we 
op rekening 860 rabatten en kortingen. 
 
Als goederen retour komen en je stuurt een creditfactuur dan boek je de verkoopfactuur tegen. 
 

5.3 Verkoopfacturen en goederen worden apart verstuurd 
In de praktijk versturen we de verkoopfactuur en de goederen vaak apart. Net als bij inkopen 
gebruiken we in dat geval controlerende tussenrekeningen. Welke rekening gebruikt wordt, is 
afhankelijk van de volgorde in het versturen van de verkoopfactuur en de goederen.  
 
Tip: 
Neem als uitgangspunt de standaard journaalpost waarbij de goederen en de verkoopfactuur 
tegelijkertijd worden verstuurd en vraag je af welke grootboekrekening je niet kunt gebruiken. 
Vervang deze door de passende tussenrekening. 
 

5.3.1 Eerst de verkoopfactuur daarna de goederen 
De goederen zijn nog niet verstuurd, dus kan er bij het boeken van de verkoopfactuur niet geboekt 
worden op de rekening 700 voorraad goederen. Maak daarom gebruik van de tussenrekening 740 af 
te leveren goederen. Deze rekening stelt je in staat om tegelijkertijd met de opbrengst ook de 
inkoopprijs van de verkochte goederen te boeken. Zodra de goederen geleverd zijn wordt het saldo 
op de rekening 740 af te leveren goederen afgeboekt, zodat de tussenrekening weer op 0 staat (glad 
loopt). 
 
Journaalpost verkoopfactuur: 
130 debiteuren 1.210 
860 rabatten en kortingen 200 
aan 850 opbrengst verkopen  1.200  
aan 176 verschuldigde OB  210 
+ 
800 inkoopprijs verkopen 800 
Aan 740 af te leveren goederen  800  
 
Journaalpost magazijnbon: 
740 af te leveren goederen 800 
Aan 700 voorraad goederen  800 
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Controle: blijft er op de rekening 740 af te leveren goederen een saldo staan, dan heb je niet alle 
goederen verstuurd. 
 

5.3.2 Eerst de goederen daarna de verkoopfactuur 
Bij de verzending van de goederen wordt de rekening 700 voorraad goederen gecrediteerd, de 
factuur is echter nog niet verzonden en kan dus nog niet geboekt worden op 130 debiteuren. De 
tegenboeking maak je op de tussenrekening 138 nog te verzenden facturen. Zodra je de factuur 
verstuurd hebt, wordt het saldo op de rekening 138 nog te verzenden facturen afgeboekt, zodat de 
rekening weer op 0 staat (glad loopt). 
 
Journaalpost magazijnbon: 
138 nog te verzenden facturen 800 
Aan 700 voorraad goederen  800 
 
Journaalpost verkoopfactuur: 
130 debiteuren 1.210 
860 rabatten en kortingen 200 
aan 850 opbrengst verkopen  1.200  
aan 176 verschuldigde OB  210 
+ 
800 inkoopprijs verkopen 800 
Aan 138 nog te verzenden facturen  800  
 
Controle: blijft er op de rekening 138 nog te verzenden facturen een saldo staan, dan heb je niet alle 
facturen verstuurd. 
 

5.4 Retouren 
Bij retouren gebruik je de tussenrekeningen 139 nog te verzenden creditnota’s en 750 terug te 
ontvangen goederen. Kijk hier naar de standaard creditfactuur waarbij de goederenontvangst en het 
versturen van de creditfactuur op hetzelfde moment plaatsvinden. Vervang ook hier de 
grootboekrekening die niet van toepassing is door de juiste tussenrekening. 
 

5.4.1 Eerst de goederen retour en daarna de creditnota 
Journaalpost ontvangst goederen: 
700 voorraad goederen 800 
Aan 139 nog te verzenden creditnota’s  800 
 
Journaalpost creditfactuur: 
850 opbrengst verkopen 1.200 
176 verschuldigde OB 210 
Aan 860 rabatten en kortingen  200 
Aan 130 debiteuren  1.210 
+ 
139 nog te verzenden creditnota’s 800 
Aan 800 inkoopprijs verkopen  800 
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5.4.2 Eerst de creditfactuur en daarna de goederen retour 
Journaalpost creditfactuur: 
850 opbrengst verkopen 1.200 
176 verschuldigde OB 210 
Aan 860 rabatten en kortingen  200 
Aan 130 debiteuren  1.210 
+ 
750 terug te ontvangen goederen 800 
Aan 800 inkoopprijs verkopen  800 
 
Journaalpost ontvangst goederen: 
700 voorraad goederen 800 
Aan 750 terug te ontvangen goederen  800 
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6. Permanence 
Tips: 
Baten = opbrengsten 
Lasten = kosten 

Ad = ten bedrage van    ‘een rekening ad € 500’ betekent ‘een rekening ten bedrage van € 500’ 
 
Vaak worden kosten in een andere periode (maand) betaald of opbrengsten in een ander periode 
ontvangen. Posten die op meerdere periodes betrekking hebben zijn overlopende posten, ook wel 
transitorische posten genoemd. Deze posten lopen over van de ene naar de andere periode.  

 de kosten worden vooruit betaald of achteraf 

 de opbrengsten worden vooruit ontvangen of achteraf 
Om de kosten en de opbrengsten te kunnen boeken in de periode waarin ze ontstaan, gebruiken we 
de transitorische posten (tussenrekeningen). Deze tussenrekeningen moeten uiteindelijk glad lopen. 
Door het gebruik van deze rekeningen krijgen we het juiste resultaat op de W&V-rekening. 
 

Kosten 
Voorbeeld: Interestkosten: kosten april € 50 worden in april per Rabobank betaald. 
Journaalpost:  
470  Interestkosten 50  
110  aan Rabobank  50 
 
Tip: 
Overlopende posten: neem als uitgangspunt de standaard journaalpost waarbij de kosten en de 
betaling in dezelfde maand plaatsvinden en vraag je af welke grootboekrekening je niet kunt 
gebruiken. Vervang deze door de juiste tussenrekening. 
 
Tussenrekeningen m.b.t. kosten: 
150  Vooruitbetaalde bedragen  
153  Nog te betalen bedragen  
 

6.2 Nog te betalen bedragen 
153  Nog te betalen bedragen: (=schuld) 
Deze tussenrekening gebruik je als je nu, in deze maand kosten hebt, die je in de toekomst (volgende 
maand) betaalt. Deze rekening geeft een schuld aan en staat credit op de balans. 

 kosten nu  betaling later 
 
De interestkosten ad € 50 van april worden in mei betaald.  
 
Journaalpost kosten: boeking in april 
470  Interestkosten 50 
aan  153 Nog te betalen bedragen  50 
 
Journaalpost betaling: boeking in mei 
153  Nog te betalen bedragen 50 
aan  110  Rabobank  50 
 

  

o.b.v. memoriaalstuk 

o.b.v. bankafschrift 
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6.3 Vooruitbetaalde bedragen 

150  Vooruitbetaalde bedragen: (= vordering/bezit) 
Deze tussenrekening gebruik je als je nu, in deze maand, betaalt voor kosten in de toekomst 
(volgende maand) 

  betaling nu  kosten later 
 
Voorbeeld: verzekering voor bedrijfspand ad € 100 van juni wordt in mei per Rabobank betaald. 
 
Journaalpost betaling: in mei 
150  Vooruitbetaalde bedragen 100 
110  aan Rabobank  100  
 
Journaalpost kosten: in juni 
460  Assurantiekosten 100 
aan  150  Vooruitbetaalde bedragen  100 
 
 

Opbrengsten  
Voorbeeld: Je verhuurt een pand voor € 1.000 per maand. De huuropbrengst van mei wordt in 
dezelfde maand ontvangen. 
Journaalpost: 
110  Rabobank 1.000 
aan  850  Huuropbrengst  1.000 
 
Tip: 
Overlopende posten: neem als uitgangspunt de standaard journaalpost waarbij de opbrengsten en 
de ontvangsten in dezelfde maand plaatsvinden en vraag je af welke grootboekrekening je niet kunt 
gebruiken. Vervang deze door de juiste tussenrekening. 
 
Tussenrekeningen m.b.t. opbrengsten: 
151  Vooruitontvangen bedragen  
152  Nog te ontvangen bedragen 
 

6.4 Vooruitontvangen bedragen 
151  Vooruitontvangen bedragen: (= schuld) 
De huur ad € 1.000 wordt vooruit betaald 

 ontvangsten nu  opbrengst later 
 
De huur van juni wordt in mei per Rabobank ontvangen. 
 
Journaalpost ontvangst huur: in mei  
110  Rabobank 1.000 
aan  151  Vooruitontvangen bedragen  1.000 
 
Journaalpost opbrengst: in juni 
151  Vooruitontvangen bedragen 1.000 
aan  850  Huuropbrengst  1.000 
 
 

o.b.v. bankafschrift 

o.b.v. memoriaalstuk 

o.b.v. memoriaalstuk 

o.b.v. bankafschrift 
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6.5 Nog te ontvangen bedragen 
152  Nog te ontvangen bedragen: (= vordering/bezit) 
Gebruik je als je bijvoorbeeld geld uitleent en de interest ad € 1.000 achteraf ontvangt. 

 opbrengst nu  ontvangsten later 
 
Bijvoorbeeld de interestopbrengst van mei ontvang je in juni per Rabobank. 
 
Journaalpost opbrengst: in mei 
152  Nog te ontvangen bedragen 1.000 
Aan  960  Interestopbrengsten  1.000 
 
Journaalpost ontvangst interest: in juni 
110  Rabobank 1.000 
aan  152  Nog te ontvangen bedragen  1.000 
 
Let op: 
Een onderneming kan bijvoorbeeld ook een resultatenberekening per kwartaal samenstellen. De 
boekingsperiode is dan een kwartaal. De kosten kunnen dan niet per maand, maar per kwartaal 
geboekt worden. Als de onderneming de resultatenberekening per jaar maakt kunnen de kosten per 
jaar worden geboekt. Het is belangrijk om goed te lezen hoe lang de boekingsperiode is. 
 
Belangrijke vragen: 
1. Hoe lang is de boekingsperiode? Jaar, kwartaal, maand? 
2. In welke periode is het bedrag betaald/ontvangen? 
3. Op welke periode(n) hebben de kosten/de opbrengsten betrekking?  
 
 
Alle rekeningen op een rijtje: 

150  vooruitbetaalde bedragen   kosten    vooraf  bezit 

151  vooruitontvangen bedragen  opbrengsten   vooraf  schuld 

152  nog te ontvangen bedragen   opbrengsten   achteraf  bezit 

153  nog te betalen bedragen    kosten   achteraf  schuld 
 
Tip: 
Gebruik eventueel een tijdbalk. 
 

6.6 Kruisposten 
Mutaties boeken we alleen op grond van schriftelijk bewijs, zoals een inkoopfactuur, verkoopfactuur, 
kasstuk, bankafschrift of memoriaalstuk. 
Als er geld wordt overgeboekt van kas naar bank of omgekeerd (of van de ene bank naar de andere), 
mag je alleen boeken op de rekening waarvan je het bewijsstuk in handen hebt. Om deze 
overboeking toch te kunnen boeken maak je gebruik van de tussenrekening 200 kruisposten.  
 
Journaalpost kasstuk: 
200 kruisposten 500 
Aan 100 kas  500 
 
Journaalpost bankafschrift: 
110 Rabobank 500 
Aan 200 kruisposten  500 
 

o.b.v. memoriaalstuk 

o.b.v. bankafschrift 
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Pinpas en creditcard boeken op Kruisposten pinbetalingen 
Als klanten met een pinpas of creditcard betalen, wordt dat in de kas geregistreerd als een contante 
betaling. Deze bedragen zitten echter niet in de kas en het bewijs dat het geld op de bank is gestort 
wordt pas later ontvangen. Om de pinpas en creditcardbetalingen toch te kunnen boeken, gebruik je 
de tussenrekening 201 Kruisposten pinpas- en creditcardbetalingen. 
 
 voorbeeld 6.7 zonder storting op de bank van € 6.000 
Totaal ontvangen: € 29.645 

 in kas  € 6.171 

 niet in kas  € 14.883 + € 8.591 = € 23.474  210 Kruisposten pinpas- en creditcardbetalingen  
 
Journaalpost kasafrekening: 
100  kas 6.171 
210 kruisposten pinpas- en creditcardbetalingen 23.474 
Aan  850 opbrengst verkopen  24.500 29.645 / 1,21 
Aan 171 verschuldigde OB  5.145 
 
Journaalpost ontvangst pinbedrag (bankafschrift): 
110  Rabobank 23.474 
Aan  210 kruisposten pinpas- en creditcardbetalingen  23.474 
 



PDB BA  Deel 8 

Convoy 23/32 Ingrid Höppener 

7. Duurzame productiemiddelen 
Als een productiemiddel langer dan 1 jaar meegaat én als het meer dan € 450 kost, dan valt dit 
productiemiddel onder de vaste activa; het wordt geactiveerd. Als het bedrag onder de € 450 is, dan 
gaat dit bedrag naar een kostenrekening in rubriek 4 en komt direct t.l.v. de W&V-rekening. 
 

7.1 Aanschaf 
Het aankoopbedrag inclusief de bijkomende kosten vormen samen het investeringsbedrag en 
worden in rubriek 0 geboekt. Door de aanschaf (investering) ontstaan geen kosten. 
 
Journaalpost aanschaf: voorbeeld 7.1 p. 151 
030 machines 30.000  incl. installatiekosten 
170 te verrekenen OB 6.300 
Aan 140 crediteuren  36.300 
 

7.2 Afschrijvingen 
Er ontstaan kosten als het duurzame productiemiddel (de machine) wordt gebruikt of als de machine 
ouder wordt. De waarde  van de machine wordt nl. steeds lager. Deze waardevermindering noemen 
we afschrijvingen en deze leiden tot afschrijvingskosten. De afschrijvingskosten zijn afhankelijk van 
de aanschafwaarde, de geschatte restwaarde en de levensduur. Afschrijvingen worden geboekt op 
een aparte grootboekrekening. 
 
Afschrijving per maand  =  aanschafwaarde – restwaarde  =  30.000 – 4.500  = 425 
 levensduur in maanden 60 
 
Journaalpost afschrijvingen 
480 afschrijvingskosten 425 
Aan 031 afschrijving machines  425 
 
De rekeningen 030 machines en 031 afschrijving machines geven samen de boekwaarde van de 
machines aan. 
De rekening 480 afschrijvingskosten geeft de afschrijving van het lopende jaar aan. 
De rekening 031 afschrijving machines geeft de cumulatieve afschrijving aan. 
 

7.3 Verkoop vaste activa 
Als je de machine na een aantal jaren verkoopt tegen een andere waarde dan de boekwaarde dan 
heb je een (incidentele) winst of verlies. Over de verkoopprijs moet je BTW berekenen. De machine 
en de afschrijving van de machine moet uit de administratie geboekt worden. 
 
 voorbeeld 7.3 
Verkoopprijs excl. BTW 10.000 
Boekwaarde machine 30.000 – 20.400 =     9.600 –  
Resultaat verkoop 400 winst 
 
Journaalpost verkoop: 
130 debiteuren 12.100 
031 afschrijving machines 20.400 
Aan 030 machines  30.000 
Aan 176 verschuldigde OB  2.100 
Aan 950 incidentele resultaten   400 
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7.4 Inruil vaste activa 
De machine kan ook ingeruild worden tegen een modernere machine. De inruilprijs kan boven of 
onder de boekwaarde liggen, waardoor je een incidentele winst of verlies krijgt. De nieuwe machine 
moet ingeboekt worden, de oude machine met zijn afschrijvingen moet uit de boekhouding 
verdwijnen.  
 
 voorbeeld 7.3 met inruil voor een bedrag van 8.000. De nieuwe machine kost 58.000 
Factuur: 
Machine 58.000 
Inruil    8.000 –  
Subtotaal 50.000 
BTW 10.500 + 
Totaal 60.500 
 
Inruilprijs 8.000 
Boekwaarde machine 30.000 – 20.400 =     9.600 –  
Resultaat verkoop  – 1.600 verlies 
 
Journaalpost inruil: 
030 machines 58.000 
170 te verrekenen OB 10.500 
031 afschrijving machines 20.400 
950 incidentele resultaten 1.600 
Aan 030 machines  30.000 
Aan 140 crediteuren  60.500 
 

7.5 Buitengebruikstelling 
Buitengebruikstelling = als een machine niet meer gebruikt wordt, maar nog niet is verkocht. 
Je boekt hem dan van de rekening 030 machines naar een speciale balansrekening: 055 buiten 
gebruik gestelde vaste activa. 
Als de verwachte verkoopopbrengst lager is dan de boekwaarde, dan boek je de machine tegen de 
verwachte verkoopprijs op de rekening 055. Het verwachte verlies boek je meteen af op de rekening 
950 incidentele resultaten. 
Als de verwachte verkoopopbrengst hoger is dan de boekwaarde, dan boek je de machine tegen de 
boekwaarde op 950 incidentele resultaten. De verwachte winst boek je pas als die gerealiseerd is. 
Voorzichtigheidsbeginsel: verliezen neem je meteen, winsten pas als ze daadwerkelijk gerealiseerd 
zijn. 
 
 voorbeeld 7.3 met buitengebruikstelling met een verwacht verkoopopbrengst van €11.000. 
Boekwaarde is € 9.600. 
Journaalpost buitengebruikstelling 
055 buiten gebruik gestelde vaste activa 9.600 
031 afschrijving machines 20.400 
Aan 030 machines  30.000 
 
De machine wordt verkocht voor € 11.600 
Journaalpost verkoop 
130 debiteuren  14.036 
Aan 176 verschuldigde OB  2.436 
Aan 055 buiten gebruik gestelde vaste activa  9.600 
Aan 950 incidentele resultaten  2.000 
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8. Vreemd vermogen 
Vreemd vermogen is geleend geld. Vreemd vermogen wordt onderverdeeld in lang en kort. 
 

8.2 Vreemd vermogen lang 
Vreemd vermogen lang: de lening is langer dan 1 jaar beschikbaar 

 onderhandse lening 

 hypotheek 

 obligatielening 
 

Hypothecaire lening 
Hypotheek   onderpand = onroerend goed 

bank geeft geld en krijgt recht op hypotheek  geldgever + hypotheeknemer 

ondernemer geeft hypotheekrecht en krijgt geld   geldnemer + hypotheekgever 
 

8.2.1 Afsluiten lening 
Bij het afsluiten van een lening wordt geld gestort op de bank en ontstaat er een schuld aan de 
geldgever. 
 
Voorbeeld:  
Op 1 april 2014 sluit je een 5% hypothecaire lening voor € 120.000. Het geld wordt gestort op de 
Rabobank. 
 
1/4: Journaalpost afsluiten lening: 
110 Rabobank 120.000 
Aan 070 hypothecaire lening o/g  120.000 
 

8.2.2 Interestkosten en aflossing 
Tijdens de looptijd moet er interest worden betaald over het geleende geld (achteraf) en moet de 
lening in delen terugbetaald worden. De betaling valt elk jaar op 31 maart. 
Alle kosten van de hypotheek worden geboekt op 470 interestkosten. 
De looptijd van de lening is 10 jaar, de aflossing gebeurt in 10 gelijke delen 
 
Tip: maak een tijdlijn! 
 

 Interest per maand voor jaar 1:  
120.000 * 5%   =   6.000  =   500 
 12 12 
 

 Aflossing: 
120.000 = 12.000 
    10 

 
 
 1/4/14  2015 

 € 120.000 € 108.000 
 A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 

 kosten 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 450 450 450 450 450 450 450 

                    Betaling interest  6.000  
Betaling aflossing  12.000 
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Journaalpost interestkosten:  elke maand 
470 interestkosten 500 
Aan 153 nog te betalen bedragen  500 
 
Journaalpost betaling interest en aflossing op 31-3-2015: 
153 nog te betalen bedragen 6.000  interest: 12 x 500 
070 hypothecaire lening o/g 12.000  aflossing: 120.000 / 10 
Aan 110 Rabobank  18.000 
 
 
 070 hypothecaire lening o/g 

31/3-15 aflossing 12.000 1/4-14 afsluiten 120.000 
  
 
Omdat de lening gedeeltelijk is afgelost wordt het bedrag waarover de ondernemer interest moet 
betalen kleiner.  € 120.000 – € 12.000 = € 108.000 
 

Journaalpost interestkosten vanaf 1-4-2015:  elke maand 
470 interestkosten 450  (108.000*5%)/12 
Aan 153 nog te betalen bedragen  450 
 
Journaalpost betaling interest en aflossing op 31-3-2016: 
153 nog te betalen bedragen 5.400  interest jaar 2: 12 x 450 
070 hypothecaire lening o/g 12.000 
Aan 110 Rabobank  17.400 
 
Let op: 
Lening o/g: o/g betekent opgenomen geld. Dit is vreemd vermogen. Hierover wordt interest betaald. 
Lening u/g: u/g betekent uitgeleend geld. Dit is een bezit. Hierover wordt interest ontvangen. 
 

8.2.5 Obligatielening 
Als een onderneming een groot bedrag wil lenen, kan dat niet altijd bij de bank. De onderneming kan 
er dan voor kiezen om het totale bedrag van de lening op te splitsen in kleinere bedragen. Deze 
kleinere bedragen kunnen worden geleend bij een groot aantal personen of instellingen. Het bewijs 
van de lening heet de obligatie. Degene die het geld verstrekt is de obligatiehouder.  
 
Op de obligatie staat de nominale waarde. De aflossing van de obligatie vindt plaats tegen de 
nominale waarde. De looptijd staat vooraf vast, maar er kan eerder gedeeltelijk worden afgelost. De 
obligatiehouder ontvangt een vaste rente; de couponrente. Een obligatie kan ook verhandeld  
worden. De waarde van de obligatie op de beurs heet de beurswaarde. 
 

8.3 Vreemd vermogen kort 
Vreemd vermogen kort: de lening moet binnen 1 jaar worden terugbetaald 

 crediteuren 

 rekening-courantkrediet 

 nog te betalen bedragen: nettolonen/ loonheffingen/pensioenpremies/af te dragen BTW 

 vooruitontvangen bedragen 
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8.3.1 Rekening-courantkrediet 
Dit is de lopende rekening van de onderneming waarop een bezit of een schuld kan staan. Er is een 
maximumbedrag voor de schuld: het kredietplafond. Als de onderneming nog niet aan zijn 
kredietplafond zit, heeft hij nog ruimte om geld uit te geven: de kredietruimte = dispositieruimte 
Voordeel: makkelijker te krijgen krediet; lening afsluiten is moeilijker. 
Nadeel: erg duur 
 

8.3.2 Loonkosten 

Brutoloon 
Een ondernemer spreekt met zijn personeel een brutoloon af. 
Als bekend is of het brutoloon onder de directe of onder de indirecte loonkosten valt, wordt het loon 
debet geboekt als kosten op 400 directe loonkosten of 401 indirecte loonkosten. 
Als niet duidelijk is of de loonkosten directe of indirecte kosten zijn worden de loonkosten op de 
tussenrekening 240 tussenrekening lonen geboekt en daarna verdeeld  over 400 directe loonkosten 
en 401 indirecte loonkosten. 
Brutolonen worden niet helemaal uitbetaald aan de werknemer.  

De ondernemer is verplicht loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden  de 
loonheffing. 
Als de ondernemer een pensioenregeling heeft, moet hij ook het werknemersdeel van de 
pensioenpremie inhouden op het brutoloon. 
 
De loonkosten worden uitbetaald aan 3 partijen: 

 belastingdienst  160 te betalen loonheffingen 
o loonbelasting 

o premies volksverzekeringen  AOW, ANW en AWBZ loonheffing 

 pensioenverzekeringsmaatschappij  161 te betalen pensioenpremies 

 werknemer  159 Te betalen nettolonen 
 
Journaalpost loonstrook: 
400 directe loonkosten 100.000 
Aan 160 te betalen loonheffingen  35.000 Vreemd Vermogen Kort (VVK)  

Aan 161 te betalen pensioenpremies  10.000 VVK 

Aan 159 te betalen nettolonen  55.000 VVK 

 

Sociale lasten 
De werkgever moet niet alleen brutoloon, maar ook premies werknemersverzekeringen (WW, WIA, 
ZW) betalen. 
Deze kosten noemen we sociale lasten en komen bovenop het brutoloon. Ze worden geboekt op  
401 Sociale lasten. De sociale lasten worden betaald aan de belastingdienst en we boeken ze op 160 
te betalen  loonheffingen. 
 
Journaalpost sociale lasten: 
401 Sociale lasten  7.000 
Aan 160 Af te dragen loonheffingen  7.000 
 

Pensioenpremies 
Naast de brutolonen en de sociale premies moet de werkgever ook een deel van de pensioenpremie 
betalen: het werkgeversdeel. Dit bedrag wordt geboekt op 161 te betalen pensioenpremies en wordt 
samen met het werknemersdeel van de pensioenpremies uitbetaald aan de 
pensioenverzekeringsmaatschappij. 
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Journaalpost pensioenpremies: 
403 pensioenpremies 9.000 
Aan 161 te betalen pensioenpremies  9.000 
 

Overzicht grootboekrekeningen: 
 
D  400 directe loonkosten C 

Brutoloon 100.000  
  
 
 
D  402 Sociale lasten C 

Werknemersverzekeringen 7.000  
  
 
 
D  403 pensioenpremies C 

Werknemersdeel pensioen 9.000  
  
 
 
D  159 Te betalen nettolonen C 

 Netto loon 55.000 
  
 
 
D  160 te betalen loonheffingen C 

 Loonheffing.  35.000 
 Werknemersverzekeringen 7.000 
 
 
D  161 te betalen pensioenpremies C 

 werknemersdeel  10.000 
 werkgeversdeel 9.000 
 
 
Op de rekening 160 te betalen loonheffingen staan de loonheffing, die is ingehouden op het 
brutoloon, en de werknemersverzekeringen die voor rekening van de ondernemer komen. 
 
Op de rekening 161 te betalen pensioenpremies staan het werknemers- en het werkgeversdeel van 
de pensioenpremie. 
 

8.3.3 af te dragen omzetbelasting 
Aan het eind van de periode moet de ondernemer vaststellen hoeveel BTW hij moet betalen aan de 
belastingdienst.  
 
Debet 170 Te verrekenen OB Credit 

Inkoop 168  
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Debet 176 Versch. OB  Credit 

 Verkoop 210 
 
De saldi van de rekeningen 170 te verrekenen OB en 176 verschuldigde OB worden overgeboekt naar 
179 af te dragen OB. Op de rekening 179 af te dragen OB komt het saldo te staan dat uiteindelijk 
betaald moet worden aan de belastingdienst. 
 
Journaalpost: 
176 verschuldigde OB 210 
Aan 170 te verrekenen OB  168 

Aan 179 Af te dragen OB  42  rekening van schuld 
 
Betaling per bank: 
179 Af te dragen OB 42 
Aan 110 Rabobank  42 
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9. Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd t.b.v. grote toekomstige verplichtingen, waarvan het moment van 
betaling en/of de grootte van het bedrag vooraf niet exact zijn vast te stellen. Het is een creditpost 
op de balans voor in de toekomst te betalen bedragen (toekomstige schuld). Het is nu nog geen 
schuld want het bedrag en het tijdstip zijn onbekend. Voorzieningen vallen onder het vreemd 
vermogen. 
 
Kenmerken:  

 grote bedragen  als je geen voorziening treft heeft het grote invloed op W&V-rekening  

 heeft betrekking op meerdere jaren 

 toekomstige betalingsverplichting 
 

9.2 Onderhoudsvoorziening 
Voorbeeld: 
Een rederij. De boten hebben om de 5 jaar groot onderhoud nodig. De geschatte kosten zijn 
€  1.200.000. Het onderhoud wordt veroorzaakt door slijtage, die in die 5 jaar ontstaat. Om de 
W&V-rekening in het 5e jaar niet onevenredig te belasten kun je de geschatte reparatiekosten beter 
gelijkmatig verdelen over 5 jaar. Daartoe voegt de onderneming elke maand een bedrag toe aan de 
voorziening: de dotatie. 
 
Berekening dotatie: 
1.200.000 / 5*12 = 20.000 p. m.  
 
Journaalpost dotatie: 
460 onderhoudskosten 20.000 
Aan 060 voorziening onderhoud schip  20.000 
 
Na 5 jaar wordt de opknapbeurt uitgevoerd. De kosten van  € 1.200.000 worden uit de voorziening 
betaald. 
 
Journaalpost onderhoud: 
060 voorziening onderhoud schip 1.200.000 
180 te verrekenen OB 252.000 
aan 140 crediteuren  1.452.000 
 
Is de voorziening niet hoog genoeg, dan wordt het restantbedrag afgeboekt van de kostenrekening 
460 onderhoudskosten. 
 

9.3 Garantievoorziening 
De dotatie aan een garantievoorziening wordt vaak uitgedrukt in een percentage van de omzet: 
dynamische methode. 
 

9.4 Voorziening debiteuren 
Een verkoopfactuur die niet betaald wordt door de klant is een oninbare vordering en leidt tot een 
verliespost. Hiervoor kan de voorziening debiteuren worden gevormd. De dotatie kan worden 
uitgedrukt in een percentage van de omzet op rekening (130 debiteuren) excl. BTW. De dotatie komt 
t.l.v. 440 verkoopkosten. 
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Een oninbare factuur wordt voor het bedrag excl. BTW afgeboekt van de voorziening debiteuren. De 
BTW kan worden teruggevraagd aan de belastingdienst. Na toestemming van de belastingdienst 
boek je het BTW-bedrag af op 176 af te dragen OB. Debet, want je hoeft minder omzetbelasting te 
betalen aan de belastingdienst. 
 
Bijvoorbeeld: een bedrag van € 12.100 is oninbaar. 
 
Journaalpost: 
133 voorziening debiteuren 10.000 
179 af te dragen OB 2.100 
Aan 130 debiteuren  12.100 
 

Dubieuze debiteuren 
Als het vermoeden bestaat dat een klant zijn facturen niet kan betalen, kan de ondernemer de 
vordering overboeken van 130 debiteuren naar 131 dubieuze debiteuren. 
 
Journaalpost: 
131 dubieuze debiteuren 12.100 
Aan 130 debiteuren  12.100 
 
Als later blijkt dat de factuur inderdaad oninbaar is kan de vordering weggeboekt worden via 
133 voorziening debiteuren en 179 af te dragen OB. 
 

9.5 Debiteurenbeheer 
Om een goede liquiditeitspositie te behouden is debiteurenbeheer erg belangrijk voor de 
ondernemer. 
 

9.5.2 Maatregelen debiteurenbeheer 
 korting voor contant 

 kredietbeperkingstoeslag 

 factoring 
 

9.5.3 Factoring 
Bij factoring worden alle vorderingen op debiteuren overgedragen aan het factoorsbedrijf. Het 
factoorsbedrijf neemt het risico op oninbaarheid en het renteverlies over van de onderneming. De 
debiteuren betalen aan het factoorsbedrijf. Het nadeel van factoring is dat de onderneming een hoge 
vergoeding betaalt. 
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10. Correcties 
Nadat de saldibalans is opgesteld controleer je of de saldi kloppen. Je controleert o.a. of de saldi van  
de grootboekrekeningen kas en voorraad overeen komen met de werkelijk aanwezige kasgelden en 
voorraden. Als de saldi onjuist zijn of er boekingen ontbreken of fout zijn dan corrigeer je dat met 
voorafgaande journaalposten. De voorafgaande journaalposten worden genoteerd in een extra 
overzicht in de kolommenbalans met de naam Mutaties. De nieuwe saldi van de 
grootboekrekeningen noteer je in een tweede extra overzicht met de naam herziene saldibalans. De 
plaats van deze twee extra overzichten is vóór de W&V-rekening. 
 
Er zijn 2 soorten correcties 

 vergeten boekingen 

 foute boekingen 
 

10.3 Foutieve boekingen 
Bij foutieve boekingen moeten de volgende vragen worden gesteld: 
1. wat is er geboekt? 
2. wat had er geboekt moeten worden? 
3. hoe luidt de correctie? 
 

Mogelijke fouten: 
 er is op de verkeerde grootboekrekening geboekt 

oplossing: boek de grootboekrekeningen tegen elkaar weg 

 er is verkeerd-om geboekt, een creditfactuur is bijvoorbeeld als een factuur geboekt 
oplossing: boek de foute boeking dubbel tegen 

 er is een verkeerd bedrag geboekt 
oplossing: boek het verschil erbij of eraf 

 de journaalpost is helemaal verkeerd 
oplossing: boek de verkeerde journaalpost helemaal terug en maak de juiste boeking 

 
Tip: 
Is de correctie moeilijk boek dan altijd de foute journaalpost terug en boek daarna de juiste 
journaalpost. 
 

Verwerking voorafgaande journaalposten: 
Boek de voorafgaande journaalposten in de kolom Mutaties in de kolommenbalans. Bereken de 
nieuwe saldi en zet ze in de kolom Herziene saldibalans. Daarna kunnen de W&V-rekening en de 
eindbalans worden samengesteld. 
 
 


