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 VOORWOORD

Beste student,

Dit boek begeleidt je bij je verkenning van de praktijk en de principes van het dubbel boekhouden, het 
boekhoudsysteem dat in het overgrote deel van de ondernemingen wordt toegepast. Op het einde van 
deze verkenningstocht zullen termen zoals een balans of een resultatenrekening voor jou geen geheimtaal 
meer zijn. Je zult ook begrijpen wat er op een boekhoudafdeling gebeurt en welke verbindingen er zijn 
met andere bedrijfsafdelingen. Dergelijke competenties zullen zeker hun nut bewijzen zodra je je op de 
arbeidsmarkt begeeft.

Wij, auteurs van dit boek, hebben onze didactische ervaring als docenten in verschillende bacheloroplei-
dingen ten volle benut. We hebben veel zorg besteed aan een transparante en stapsgewijze opbouw, aan 
begrijpelijke taal en aan voldoende voorbeelden ter ondersteuning van de inhoud.
Je vindt in het boek regelmatig een verwijzing naar de oefeningen (de oefenbundel zit achteraan het boek), 
die je op dat moment moet kunnen oplossen. Bij elk hoofdstuk vind je ook een formulering van leerdoelen 
die aangeven wat je na dat hoofdstuk moet kennen en kunnen.

De leerinhoud hebben we beperkt tot de kern van het boekhoudproces. Allerlei zijpaden die niet essentieel 
zijn, hebben we bewust niet bewandeld.
Eerst maak je kennis met de basisprincipes en de belangrijkste instrumenten van het dubbel boekhouden. 
Verder leer je deze principes en instrumenten gebruiken in een aantal veelvoorkomende verrichtingen. Je 
verwerft inzicht in wat er op het einde van een boekjaar allemaal moet gebeuren om een getrouw beeld 
van de onderneming te kunnen presenteren in wat men de ‘jaarrekening’ noemt.

Met de code die je op de linkerpagina vindt, heb je toegang tot eCampusLearn, het leerplatform van Aca-
demia Press. Daar kun je het volgende leermateriaal raadplegen:
- Het e-boek 
- Extra oefeningen 
- Extra topics
- De oplossingen bij de extra topics
- Invulstaten in Excel van balans en resultatenrekening
- De sjablonen van de proef- en saldibalans, factuurberekening....
Dit zal je ongetwijfeld helpen bij het (zelfstandig) verwerven van de leerinhoud.

Wij hopen dat dit boek je een sterke steun mag bieden bij de studie en wensen je veel succes in je opleiding.

De auteurs
Crescentia Bonne & Karel Saenen 



 VI Voorwoord  

Beste docent,

Dank voor uw interesse in Boekhouden. Een kennismaking.
Dit boek is bedoeld voor opleidingen in het hoger onderwijs waar boekhouden deel uitmaakt van het programma 
als ondersteunend competentiecluster, maar niet tot de hoofdlijnen van de opleiding behoort. We denken bij-
voorbeeld aan de opleidingen Toegepaste Informatica, Office Management, Toerisme, Marketing, Vastgoed, ...

Verwacht van dit boek daarom geen uitleg over allerlei materies die in essentie niet tot het boekhouddomein 
behoren, zoals loonberekening, berekening van vennootschapsbelasting, bijzondere btw-regelingen, proce-
dures bij oprichten van een vennootschap. Dat behoort eerder tot andere vakgebieden.

Wat u wel mag verwachten is een klare lijn die vertrekt van een eerste kennismaking met de kerninstrumenten 
en kernprincipes van het dubbel boekhouden, verder loopt over de courante verrichtingen en verrichtingen 
die verbonden zijn aan de vermogensbestanddelen op lange termijn, om uit te monden bij de verrichtingen 
bij het einde van het boekjaar.

Transparant en eenvoudig houden betekent uiteraard niet simplificeren tot een niet-correcte weergave. De 
student mag/moet beseffen dat boekhoudkundige registratie dient te steunen op de boekhoudregelgeving.

We hebben rekening gehouden met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 23 maart 
2019 en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van dit WVV.

Met de code op pagina IV hebt u toegang tot eCampusLearn, het leerplatform van Academia Press, waar 
zowel studenten als docenten bijkomend materiaal vinden:
• Het e-boek 
• Extra oefeningen
• Extra topics
• De oplossingen bij de extra topics
• Invulstaten in Excel van balans en resultatenrekening
• Sjablonen van de proef- en saldibalans, factuurberekening...

Als docent vindt u er bovendien nog meer ondersteunend docentenmateriaal:
• De oplossingen bij de oefeningen uit het boek
• De oplossingen bij de extra oefeningen
• Een PowerPointpresentatie met samenvattingen van het boek

De extra topics kunt u gebruiken indien het voor u en uw studenten wat meer mag zijn. Elke topic kan 
als een afzonderlijke module worden gebruikt en bij elke topic horen toepassingen. De volgende thema’s 
komen aan bod:
• Hoe wordt vennootschapsbelasting berekend en geboekt?
• Van aanpassingsposten tot jaarrekening: een voorbeeld
• De boekhoudkundige verwerking van leasing

Wij hopen dat u met dit boek een goed bruikbaar en flexibel leerinstrument in handen hebt.
Als u opmerkingen hebt, kunt u dit steeds via de uitgeverij aan ons melden.

Een bijzonder woord van dank gaat naar onze collega en medeauteur van voorgaande uitgaven, Hilde Liagre.
Met collegiale groeten

De auteurs
Crescentia Bonne & Karel Saenen
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BASISBEGRIPPEN

1deel



 2 Deel 1  b a s i s b e g r i p p e n

Dit inleidend hoofdstuk situeert de boekhouding binnen de onderneming en duidt aan dat er krijt-
lijnen zijn, namelijk de boekhoudwetgeving en principes van de boekhoudleer, waarbinnen die 
boekhouding moet worden gevoerd.



BOEKHOUDEN IN DE ONDERNEMING
HOOFDSTUK 1

1. Een informatieverwerkend systeem 3

2. Boekhoudwetgeving 4

3. De jaarrekening 8

4. Enkele boekhoudprincipes 8

1 EEN INFORMATIEVERWERKEND SYSTEEM
Een boekhouding zal men aantreffen in vrijwel alle organisaties. Waar er activiteiten met financiële aspecten 
gebeuren, waar middelen worden aangewend, zal de behoefte bestaan aan een instrument dat toelaat de 
ingezette middelen te beheren en dat beheer nadien te verantwoorden.
Het boekhouden dat we in dit boek bestuderen is het ‘dubbel boekhouden’ van de ondernemingen. Het 
beheren van een onderneming vergt informatie die voor een belangrijk deel door de boekhouding moet 
worden verstrekt. Welke middelen zet de onderneming in bij het nastreven van haar doelstellingen? Hoe 
financiert ze die middelen? De belangrijkste vragen zijn of het resultaat van de ondernemingsactiviteiten 
overeenkomt met de winstdoelstelling van de onderneming en hoe dat resultaat kan verklaard worden.

In de boekhoudwerkzaamheden onderscheiden we:
- het registreren van de financiële gevolgen van de ondernemingsactiviteit
- het opslaan van de informatie
- het opstellen van rapporten ten behoeve van het bedrijfsbeheer

Uiteraard bestaat een verband tussen de aspecten: de rapporten moeten uit de registraties kunnen afgeleid 
worden.

Dit registreren en rapporteren gebeurt volgens een systeem: het boekhoudsysteem. Dat is een geheel van 
werkwijzen, methodes en regels die samen de boekhoudleer vormen. Het boekhouden wordt in de onder-
nemingen niet telkens opnieuw uitgevonden.
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De boekhouding heeft, om haar taak van registreren en rapporteren te vervullen, een eigen instrumenta-
rium, zoals rekeningen, dagboeken en balansen.

Het belangrijkste rapport is de jaarrekening. De boekhoudwet verplicht de ondernemingen jaarlijks dit boek-
houdkundig verslag op te stellen. Deze jaarrekening is niet alleen een informatiebron voor het bedrijfsbestuur, 
maar is, via de plicht tot openbaarmaking, ook bedoeld als informatiebron voor de ‘belanghebbende partijen’1 
waarmee het bedrijf in zijn bedrijfsomgeving te maken heeft: het personeel, aandeelhouders, leveranciers, 
klanten, potentiële investeerders, concurrenten, de overheid.

Samenvattend kunnen we zeggen dat boekhouden een informatieverwerkend systeem is dat beantwoordt 
aan regels en methodes van de boekhoudleer. Het informatieverwerkend systeem verzamelt informatie, 
d.i. het registreren, en verstrekt informatie, d.i. het rapporteren. Deze informatie is financieel van aard. Het 
boekhoudsysteem staat ten dienste van het bedrijfsbeheer.

BOEKHOUDSYSTEEM

REGISTREREN INFORMATIE OPSLAAN

RAPPORTEREN

- voor beheer

- ook: voor ‘belanghebbenden’

2 BOEKHOUDWETGEVING
In deze tekst wordt er slechts op gewezen dat er een boekhoudwetgeving bestaat voor de ondernemingen. 

2.1 Belgisch en Europees boekhoudrecht

Het voeren van de boekhouding van een onderneming is geen louter technische kwestie. Sinds 1975 bestaat 
er een boekhoudwetgeving die voorschrijft hoe de boekhouding moet gevoerd worden. Deze regelgeving 
beperkt zich niet tot het afbakenen van een algemeen kader en het opleggen van een bepaald type boek-
houdsysteem. Ze behelst ook gedetailleerde voorschriften, zoals over de wijze van registreren van bepaalde 
verrichtingen.

Een boekhouding die gevoerd wordt volgens de voorschriften van de boekhoudwetgeving is een ‘regelma-
tige boekhouding’.

Ook dit boek moet rekening houden met het boekhoudrecht. Zo zullen we vaak een bepaalde oplossing 
kiezen omdat deze beantwoordt aan de regelgeving (terwijl men misschien andere oplossingen had kunnen 
bedenken binnen de logica van het boekhouden).

Het Belgisch boekhoudrecht ontwikkelde en ontwikkelt zich binnen de regelgeving van de Europese Unie, 
die harmonisatie binnen de lidstaten van de unie beoogt.

1  In de bedrijfsorganisatieleer noemt men die partijen ‘stakeholders’. Een onderneming moet namelijk niet alleen gericht zijn op zijn ‘share-
holders’ of aandeelhouders.
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De basis van het Belgisch boekhoudrecht is de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de onder-
nemingen. Deze wet werd geconcretiseerd in een aantal Koninklijke Besluiten. Uit de oorspronkelijke teksten 
van deze boekhoudwet werd de wetgeving die over de jaarrekening handelt gelicht en overgebracht naar 
het Wetboek van Vennootschappen. Dit laatste wetboek ontstond op 7 mei 1999: alle over vele wetten 
en KB’s verspreide regelgeving betreffende vennootschappen werd herschreven en op samenhangende wijze
gebundeld in een nieuw wetboek.

Eveneens in 1975 werd een commissie voor boekhoudkundige normen (CBN) opgericht. Deze heeft 
tot taak door adviezen en aanbevelingen aan de ondernemingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de 
boekhoudleer en de beginselen van een ‘regelmatige’ boekhouding verder vast te leggen. Deze commissie 
ontwikkelt dus een rechtsleer over het boekhouden.

Het Belgisch boekhoudrecht ontwikkelde en ontwikkelt zich in het kader van de Europese regelgeving 
(Richtlijnen en Verordeningen) inzake boekhoudrecht en vennootschapsrecht. Eén van de Europese doel-
stellingen is harmonisering. Zo werd recent de Europese boekhoudrichtlijn van 26 juni 2013 omgezet naar 
Belgische regelgeving (wet en KB van 18/12/2015), wat belangrijke wijzigingen meebrengt in het boekhoud-
recht van ons land. 

Een Europese Verordening verplicht de toepassing van de IAS-normen (International Accounting Standards) 
voor de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen. Een geconsolideerde jaarreke-
ning is de gezamenlijke jaarrekening van alle ondernemingen die tot eenzelfde ‘groep’ van ondernemingen 
behoren. 
De IAS-normen worden opgesteld door de International Accounting Standards Board (IASB), een organisatie 
waarbij beroepsverenigingen uit meer dan honderd landen zijn aangesloten. De IASB promoot hoogwaardige 
normen voor financiële verslaggeving in jaarrekeningen, die wereldwijd aanvaard worden. De stakeholders 
(belanghebbende partijen) wensen immers informatie die gekenmerkt wordt door transparantie, vergelijk-
baarheid over de grenzen heen en betrouwbaarheid. 

De boekhouding mag elektronisch worden gevoerd en bewaard. De boekhoudsoftware moet er wel 
voor zorgen dat de basisprincipes van de boekhoudwetgeving worden gerespecteerd. Vooral de eisen van 
materiële continuïteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid zijn in dat verband essentieel.

 OPMERKING:
 Als we het over ‘de boekhoudwetgeving’ hebben dan bedoelen we niet de fiscale wetgeving. Uiteraard 

zullen ook de btw-wetgeving en de wetgevingen betreffende de inkomstenbelastingen specifieke eisen 
stellen aan de boekhouding. Deze wetgevingen leggen echter geen volledig boekhoudsysteem op, 
noch ontwikkelen ze een leer van het boekhouden. Voor de fiscus telt de inhoud en controleerbaarheid 
van een boekhouding en niet de vorm ervan. Het is de taxatieambtenaar die moet beslissen of hij een 
aan hem voorgelegde boekhouding aanvaardt. Hij baseert zijn oordeel op feitelijke omstandigheden 
en het concrete geval.
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2.2 Wie moet een boekhouding voeren?

De boekhoudwetgeving zegt dat ‘de ondernemingen’ een boekhouding moeten voeren volgens de bepa-
lingen van die wetgeving. Ze bepaalt dan wie de ‘ondernemingen’ zijn.

Als introductie volstaat de hier volgende vereenvoudiging. Tot de ondernemingen behoren:

1. De natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen. 

2. De vennootschappen
- Naamloze vennootschap (NV);
- Besloten vennootschap (BV);
- Vennootschap onder firma (VOF);
- Commanditaire vennootschap (CommV);
- Europese vennootschap (SE);
- Europese coöperatieve vennootschap (SCE).

3. De verenigingen en stichtingen

ACHTERGRONDINFORMATIE: HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN 
VERENIGINGEN

In 2020 treedt het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. 
Zo zal het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderen en ook aan de bestaande vormen 
wordt gesleuteld. Het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt.  
Het begrip ‘onderneming’ zal niet alleen alle vennootschappen omvatten, maar ook de vzw’s en 
stichtingen. 
Voor bestaande vennootschappen en verenigingen is er een overgangsregeling. Ze moeten pas 
tegen 2024 hun statuten in overeenstemming brengen met het WVV, maar desgewenst kunnen 
ze de regels reeds eerder op hen van toepassing laten verklaren.  Rechtspersonen die onder de 
nieuwe wetgeving worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe regels toepassen.

2.3 Boekhoudsysteem

2.3.1 Volledige boekhouding

De boekhoudwetgeving bepaalt dat de ondernemingen een boekhouding moeten voeren:
-	 die aangepast is aan de aard en omvang van het bedrijf
-	 die volledig is. Dat betekent dat ze alle verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen 

omvat
-	 door middel van een stelsel van boeken en rekeningen
-	 met inachtneming van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden

Dergelijke boekhouding noemt men een volledige boekhouding.
Het is deze volledige boekhouding, met toepassing van de regels van dubbel boekhouden die we in dit 
boek volgen.




