
1.1. Gebruikte afkortingen voor bewijsstukken

Iedere  journaalpost  heeft  een  datum  en  een  bewijsstuk.  Het  bewijsstuk  is  een
document  dat  de  bedragen  en  de  boekingsnummers  verantwoordt  in  de
boekhouding. Dit bewijsstuk wordt in de boekhouding toegevoegd en dient als basis
bij controle van een boekhouding door een revisor.

Wij zullen verschillende types van bewijsstukken gebruiken, vaak afgekort:

AF = aankoopfactuur: kost (of actief) aan schuld boeken, geen geldstroom! Blijf van
uw bankrekening af!

VF = verkoopfactuur: vordering aan opbrengst boeken, geen geldstroom! Blijf van
uw bankrekening af!

RU = rekeninguittreksel: de bankrekening beweegt: gebruik rekening 5500.

PU = postuittreksel: de bank van de post beweegt: gebruik rekening 560.

KU = kasuittreksel: de kas beweegt: gebruik rekening 570.

RvB = Raad van Bestuur: deze raad neemt een beslissing die genoteerd wordt in
een verslag en de beslissing wordt uitgevoerd en leidt tot een boeking. Het verslag
is het bewijsstuk bij de boeking.

AV = Algemene Vergadering: dit orgaan neemt een beslissing die genoteerd wordt in
een verslag en de beslissing wordt uitgevoerd en leidt tot een boeking. Het verslag
is het bewijsstuk bij de boeking.

DIV = Divers bewijsstuk = een "stuk papier" dat als bewijs wordt toegevoegd. Het
type van document is verder niet gespecifieerd.

INV = Een document dat bij inventarisatie wordt opgemaakt en als bewijsstuk voor
een inventarisboeking wordt toegevoegd.

Borderel = Een soort van factuur, onder meer gebruikt bij VISA, bij verzekeraars, ...

2.1. Hulpschema's facturen
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Opmerkingen:
1. Enkel de noodzakelijke velden gebruiken (lees steeds de opgave)
2. ICN° + UCN°: een deel van de goederen voldoet niet en wordt terug gestuurd.
3. ICN°° + UCN°°: de goederen voldoen niet, maar worden niet teruggestuurd; er wordt

een extra commerciële korting toegekend.
4. * Fin. korting pas boeken bij effectieve betaling.
5. ** ICN: 440 D indien AF nog niet betaald is, 400 D in dien AF wel al betaald is.
6. ** UCN: 400 C indien VF nog niet betaald is, 440 C indien VF al wel betaald is.
7. *** Fin korting steeds verwerking in BTW bedrag,7.1. indien AF of VF reeds betaald

is: Fin korting in CN al tegenboeken: ICN: 756D, UCN: 657 C7.2. indien AF of VF nog
niet betaald is: Fin korting in CN niet boeken en uitstellen tot betaling: ICN: 756 C,
UCN: 657 D (=aangepaste fin korting inboeken)

Let  op:  Binnen  1  factuur  worden  de  commerciële  en  de  financiële  korting  in
verschillende klassen ingeboekt.

2.2. Geheugensteun kortingen

      
U bent klant: Aankopen worden geboekt als een kost in K6,

• de commerciële korting bij een aankoop leidt tot een winststijging (voordeel van de
klant) en wordt geboekt als een kostendaling in K6

• de financiële korting bij een aankoop leidt ook tot een winststijging (voordeel van de
klant), maar wordt geboekt als een opbrengstenstijging in K7

Beide kortingen zijn in uw voordeel, een daling in K6 en een stijging in K7 leiden
beide tot een winststijging.

U bent verkoper: Verkopen worden geboekt als een opbrengst in K7,

• de commerciële korting bij een verkoop leidt tot een winstdaling (in het nadeel van
de verkoper) en wordt geboekt als een opbrengstendaling in K7

• de financiële korting bij een verkoop leidt ook tot een winstdaling (in het nadeel van
de verkoper), maar wordt geboekt als een kostenstijging in K6
Beide kortingen zijn in uw nadeel, een daling in K7 en een stijging in K6 leiden beide
tot een winstdaling.

2 2



Onthoud:

• Commerciële  kortingen  worden  steeds  geboekt  in  dezelfde  klasse  als  de
startverrichting waarop ze betrekking heeft.

• Financiële kortingen zijn dwars en zijn correcties die zich uiten in de andere klasse
als de startverrichting waarop ze betrekking heeft.

Leveringen  waarvoor  de  factuur  bij  afsluiten  van  het  boekjaar  nog  niet zijn
verstuurd/ontvangen wordt een pro forma factuur ingeboekt bij afsluiting. 

3.1. Pro forma facturen

Indien goederen geleverd worden,  zonder  dat  de  factuur  wordt  opgemaakt,  dan
kunnen  er  geen  kosten  of  opbrengsten  ingeboekt  worden  omdat  het  bewijsstuk
ontbreekt. Alhoewel deze kosten of opbrengsten toch thuis horen in het boekjaar
van de levering. Indien bij afsluiten van het boekjaar de factuur nog steeds niet in
bezit is van de boekhouder, dan boekt deze de kosten of opbrengsten toch in het
boekjaar van levering in, op basis van een zelf opgestelde pro forma factuur. Zodra
in het volgende boekjaar de echte factuur wordt opgesteld, dan wordt deze echte
factuur ingeboekt en de pro forma factuur tegengeboekt op de factuurdatum.

Hieronder  de  boekingsschema's  voor  de  gewone  facturen  (blauw)  en  de
overeenkomstige pro forma facturen (rood).
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Let op: In de pro forma factuur wijzigt het Mar-nr voor het factuurbedrag. 

• Voor de AF wordt 440 nu 444 (de laatste nul wijzigt in een 4)
• Voor de VFwordt 400 nu 404 (de laatste nul wijzigt in een 4)
• Voor de CN moet je opletten! De laatste nul wijzigt in een 4, MAAR: de 400 wordt

nu 444 en 440 wordt 404

3.2. Overlopende rekeningen

Overlopende rekeningen worden gebruikt  om ingeboekte  kosten  en  opbrengsten
(gedeeltelijk) te verschuiven naar een voorgaand of volgend boekjaar.  Dit omdat
facturen  worden  ingeboekt  op  factuurdatum en  de  aldus  ingeboekte  kosten  en
opbrengsten niet altijd (volledig) toebehoren aan het boekjaar van de inboeking. 

Verschil met pro forma facturen:
1. Pro forma facturen hebben betrekking op de levering van goederen in groep

60 en 70. 
2. Bij  pro  forma  facturen  schuif  je  steeds  kosten  of  opbrengsten  in  de  <=

richting (zie verder). De factuur is steeds te laat.
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3. Bij pro forma facturen verschuif je steeds het volledige bedrag van kosten of
opbrengsten.

4. Bij pro forma facturen wordt er steeds geretourneerd op factuurdatum.
5. Overlopende rekeningen hebben betrekking op diverse diensten en goederen,

niet in groep 60 en 70.

Stappenplan:
• Boek eerst de factuur voor de dienstverlening in.
• Ga na of de ingeboekte kost/opbrengst volledig toebehoort aan het boekjaar van

inboeken (wordt de dienst volledig geleverd in het boekjaar van de factuurdatum?).
Zo neen, ga verder met de volgende stappen.

• Er dient geschoven te worden met kosten of  opbrengsten.  Nooit  met btw. Enkel
klasse 6 en klasse 7 moeten correct weergegeven worden.

• Bekijk de richting van de verschuiving.Ofwel naar het volgende boekjaar: "=>" (de
dienst  wordt  (gedeeltelijk)  gepresteerd in  het  volgende boekjaar).Ofwel  naar  het
vorige  boekjaar:  "<="  (de  dienst  werd  (gedeeltelijk)  gepresteerd  in  het  vorige
boekjaar).Deze pijltjes geven de richting van verschuiven op de tijdsas aan.

• Bereken het bedrag van de kosten of opbrengsten dat verschoven moet worden. De
opsplitsing is  meestal  evenredig aan de periode van de dienstverlening in beide
boekjaren.

• Laat de kost (credit) of de opbrengst (debet) dalen in het boekjaar van de factuur.
(Daar is het bedrag te hoog).

• Laat  de  kost  (debet)  of  de  opbrengst  (credit)  stijgen  in  het  boekjaar  waarnaar
verschoven wordt. (Daar dient een gedeelte te verschijnen).

• Voeg in stappen 6 en 7 nog een Mar-nr voor de overlopende rekening toe.  (Het
zogenaamde  "KOKO"  nummer).  Voeg  dit  nummer  in  de  opengebleven  debet-  of
credit-kant in.

• Voeg de datums toe aan stappen 6 en 7: Dit is 31/12/x0 voor het oudste boekjaar en
1/1/x1 (of factuurdatum bij een <= verschuiving) voor het volgende boekjaar.

LET OP bij stap 9: de keuze tussen 1/1/x1 en factuurdatum is niet vrij. 
• Je verschuift in de => richting: steeds 1/1/x1.
• Je  verschuift  in  de  <=  richting:  Indien  de  onderneming  de  "methode  van  de

retournering" toepast, dan neem je 1/1/x1, zoniet neem je de factuurdatum.
 
Keuze van het KOKO nummer:

    

4.1. (In)direct activeren - (in)direct afschrijven

1. Definities:
 

Activeren: betekent iets op de balans aan de actief zijde plaatsen
• direct activeren: niet passeren via een 6 rekening
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• indirect  activeren:  wel  passeren  via  een  6  rekening  en  daarna  via  neutraliseren
verplaatsen naar actiefzijde van balans

Afschrijven:
• direct afschrijven: afschrijven zonder subnummer 9 te gebruiken
• indirect afschrijven: afschrijven met gebruik van subnummer 9

2. Regels:

Activeren:
• Direct activeren: kan altijd, en nog meer: het MOET bij de AANKOOP van een kant en

klaar vast actief, (opletten met bijkomende kosten bij inbreng van een vast actief,
die gaan naar rek 200 zie hoorcollege)

• Indirect activeren: mag voor groep 20, mag ook bij de constructie/ontwikkeling van
een vast actief waarbij je kosten inboekt op een 6-rekening en vervolgens activeert
(vb:  kosten  voor  onderzoek/ontwikkeling,  activa  in  aanbouw  p  249  en  zie  les
intercalaire interest)
Afschrijven:

• Direct afschrijven: mag alleen voor groep 20
• Indirect afschrijven: mag voor groep 20, moet voor alle andere groepen

Voor jullie oefeningen: lees steeds de opgave: indien er gegeven is dat de kosten
reeds op een 6-rekening werden ingeboekt en dat je de kosten moet spreiden, dan
kan je niet anders dan deze kosten indirect te activeren.
 

4.2. Schema: activeren naar groep 20
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4.3. Vaste activa in aanbouw - intercalaire interest

De constructie van materiële vaste activa alsook immateriële vaste activa kan een
bepaalde periode duren.
 
4.3.1. Gebruik van rekeningnummer 27
 

Rekening  27  wordt  gebruikt  bij  de  activering  (direct  of  indirect)  van  de
constructiekosten  indien  op  het  einde  van  het  boekjaar  het  actief  nog  niet
operationeel (=in gebruik) zal zijn / is. Dit omdat er geen half afgewerkte activa
thuis horen op de actiefrekeningen in groepen 21-24. In deze groepen vindt men
enkel operationele activa terug. Zodra de constructie is afgelopen en het actief in
gebruik genomen wordt, wordt het overgeboekt van rekening 27 naar het specifieke
rekeningnummer in de groep 21-24.
 
4.3.2. Activeren van de (gewone) constructiekosten 

• Directe  wijze:  er  wordt  geen  kostenrekening  gebruikt,  maar  er  wordt
rechtstreeks geboekt op rekening 27 (en overgeboekt naar groep 21-24 bij
afwerking).

• Indirecte wijze: de kosten worden eerst ingeboekt op passende 6-rekeningen
en  later  geneutraliseerd  met  behulp  van  rekening  72  en  verplaatst  naar
rekening 27 (het actief is niet klaar op moment van activeren) of naar groep
21-24 (het actief is wel afgewerkt op moment van activeren). Deze activering
gebeurt voor intern gemaakte kosten aan de hand van een interne factuur. In
het geval van een interne factuur worden de rekeningnummers 411 en 451
toegevoegd aan de boeking: 2x.0 & 411 @ 72 & 451. Voor andere kosten
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wordt geen interne factuur gebruikt  en verschijnen 411 en 451 niet  in  de
journaalpost: 2x.0 @ 72. Lees meer over de interne factuur  

4.3.3. Activeren van de intercalaire interest
 

Constructie kan financiële problemen met zich meebrengen en een lening vereisen.
Op  die  lening  zijn  interesten  verschuldigd.  Deze  interesten  worden  geboekt  op
rekening 6500 en wegen op het resultaat van de onderneming. Het is toegestaan
om  een  gedeelte  van  deze  interestlast  te  neutraliseren  in  het  resultaat  en  te
verplaatsen  naar  de  actiefkant  van  de  balans.  De  interesten  worden dan  bij  de
vervaardigingsprijs  gevoegd  van  het  betreffende  actief  dat  geconstrueerd  wordt
(werd) en mee afschreven over de levensduur van dat actief, zodat de interestkost
beter gespreid wordt in de tijd. De interest wordt dus verplaatst naar groep 21-24
(actief is klaar) of naar rekening 27 (actief is nog steeds onder constructie op het
einde van het boekjaar). 

Opgelet: er mag maar een welbepaald gedeelte van de interestkost op deze wijze
geactiveerd en gespreid worden: dit gedeelte noemt men de intercalaire interest.
Het betreft de interest overeenstemmend met de doorsnede van twee periodes: de
periode van constructie en de looptijd van de lening. Zie figuur.
   

 
De intercalaire interest wordt steeds op indirecte wijze geactiveerd en dit zonder
interne factuur. De interest op rekening 6500 wordt geneutraliseerd met behulp van
rekening  6503.  De  journaalpost  ziet  er  als  volgt  uit:  2x.0  @  6503.  Voor  meer
voorbeelden verwijzen we naar de oefeningen van les 5 in semester 1. 

4.4. Interne factuur

4.4.1. Een eerste opmerking
 

De interne factuur kan enkel van toepassing zijn voor kosten die bij  de indirecte
activering geneutraliseerd worden met rekeningnummer 72.
 
4.4.2. Wat is een interne factuur?
 

Indien INTERN gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld lonen)  INDIRECT geactiveerd
worden, dan wordt hiervoor een interne factuur als bewijsstuk aan de boekhouding
toegevoegd.
De interne factuur kan men beschouwen als een factuur waarbij de onderneming
tegelijkertijd leverancier én klant is. Op het standaardformulier zijn veldjes voorzien
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voor de terug te vorderen en de verschuldigde btw. Dit is de reden dat deze btw ook
wordt toegevoegd aan de journaalpost via rekeningnummers 411 én 451. Ook al
heeft deze btw geen impact: het terug te vorderen en het verschuldigde bedrag zijn
aan elkaar gelijk. Voor niet-interne kosten wordt geen interne factuur opgesteld bij
indirecte activering.
 
4.4.3. Structuur van de journaalpost met rekeningnummer 72

Indirecte activering van intern gemaakte kosten:  2x.0 & 411 @ 72 & 451. 
Indirecte activering van andere kosten via 72: geen interne factuur, geen 411 en
451 in de journaalpost: 2x.0 @ 72.
  

5.1. Afschrijven - regels

5.1. Regels voor afschrijvingen

5.1.1. In deze cursus respecteren we steeds volgende regels

•Er wordt steeds voor volledige maanden afgeschreven: iedere aangebroken maand
wordt volledig afgeschreven. (Een actief dat wordt aangeschaft op 15/09/x1, wordt
op 31/12/x1 afgeschreven voor 4 volledige maanden).

•Er wordt steeds pro rata afgeschreven. Lees meer hierover  .
•Er wordt steeds lineair afgeschreven, tenzij anders vermeld wordt in de opgave. 
•Als  afschrijvingstermijn  worden  steeds  de  wettelijke  termijnen  (zie  respectieve

hoofdstukken in HB) of de standaardtermijnen (HB1 - p254) gebruikt, tenzij weer
anders vermeld wordt in de opgave.

•Er wordt steeds afgeschreven op het einde van het boekjaar, tenzij bij uitzonderlijke
gebeurtenissen in de loop van het boekjaar. Een uitzonderlijke gebeurtenis wordt
STEEDS vooraf  gegaan door een pro rata gewone afschrijving voor de periode
tussen de laatste afschrijving en deze bijzondere gebeurtenis.

5.1.2. Een bijzondere gebeurtenis uit punt 5 kan zijn
• een uitzonderlijke afschrijving van het actief
• een terugname van een (uitzonderlijke) afschrijving van het actief
• een herwaardering van het actief
• de buitengebruikstelling van het actief
• de verkoop van het actief

5.1.3.  Details  van  een  bijzondere  gebeurtenis:  een  uitzonderlijke
afschrijving
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Onderstel dat in bovenstaande figuur op 01/10/x1 het bedrag UAF uitzonderlijk
wordt afgeschreven. Te volgen stappen op basis van bovenstaande figuur:
• Er wordt eerst gewoon pro rata afgeschreven voor de periode tussen 31/12/x1 en

01/10/x1. Dit wordt ingeboekt op 01/10/x1.
• Vervolgens  wordt  op  01/10/x1  het  bedrag  UAF als  uitzonderlijke  afschrijving

ingeboekt.
• Ten slotte dienen de volgende (kleinere) afschrijvingsbedragen opnieuw berekend

te worden. Bereken hiertoe de boekwaarde van het actief  na de uitzonderlijke
afschrijving op 01/10/x1 en bereken ook de resterende levensduur van het actief
uitgedrukt  in  maanden.  Deel  vervolgens  de  resterende  boekwaarde  door  het
aantal resterende maanden. Dit levert het nieuwe afschrijvingsbedrag per maand
op.

Een cijfervoorbeeld vind je in het lesmateriaal van werkzitting 6 van semester 1.

5.1.4.  Details  van  een bijzondere  gebeurtenis:  een  terugname van  een
uitzonderlijke afschrijving

•Er wordt eerst pro rata afgeschreven voor de periode tussen de laatste ingeboekte
afschrijving en het moment van terugname. 

•Bereken het bedrag van terugname: bereken hiertoe de boekwaarde van het actief
op  datum van  terugname.  Vergelijk  dit  bedrag  met  de  boekwaarde  die  je  zou
wensen op deze datum en het verschil van beide bedragen is het bedrag dat terug
genomen dient te worden. Dit is steeds KLEINER dan de oorspronkelijk geboekte
(uitzonderlijke) afschrijving.

•Bereken de volgende afschrijvingsbedragen: zie puntje 3 in 5.1.3. Indien er terug
wordt  overgestapt  op  het  oorspronkelijke  afschrijvingsplan  van  vóór  de
uitzonderlijke  afschrijving,  valt  men  uiteraard  terug  op  de  oorspronkelijke
afschrijvingsbedragen per maand.

Een cijfervoorbeeld vind je in het lesmateriaal van werkzitting 6 van semester 1.

5.1.5. Details van een bijzondere gebeurtenis: een herwaardering

•  De  huidige  afschrijvingsbedragen  per  maand  op  subrekening  2x.9  blijven
ongewijzigd.  De  herwaardering,  ingeboekt  op  subrekening  2x.8,  wordt  echter
bijkomend afgeschreven op subnr 2x.89. 

• Dit bijkomend afschrijvingsbedrag (per maand) wordt berekend door het bedrag van
de herwaardering te delen door de resterende levensduur van het actief, uitgedrukt
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in maanden, op moment van herwaarderen.

5.2. Pro rata afschrijven

5.2. De techniek van het pro rata afschrijven

Beschouw  een  actief  dat  wordt  afgeschreven  over  een  looptijd  van  3  jaar  (36
maanden).
Bereken eerst de voor de drie levensjaren de afschrijvingsbedragen AF1,  AF2 en
AF3.  Voor  de  lineaire  methode  zijn  deze  drie  bedragen  aan  elkaar  gelijk
AF1=AF2=AF3. Voor een degressieve afschrijvingsmethode geldt dan weer dat AF1
> AF2 > AF3.

Geval 1: de verwerving van het actief (01/01/x1) valt samen met de start
van een boekjaar op 01/01/x1:
 
      

   
   
Journaalposten:

31/12/x1: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF1
31/12/x2: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF2
31/12/x3: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF3
  
 
Geval 2: de verwerving van het actief (01/10/x1) valt niet samen met de
start van het boekjaar op 01/01/x1:
  
       
De  "verjaardagen"  van  het  actief  worden  "gevierd"  telkens  op  01/10  van  ieder
kalenderjaar. Maar de afschrijvingen worden steeds ingeboekt op 31/12 van ieder
boekjaar. De laatste keer op 31/12/x4. Wat er op 31/12 van ieder boekjaar wordt
afgeschreven, wordt op de figuur in gekleurde stipjes aangegeven op de rode tijdsas
"Boekjaren".
  
  

 
Journaalposten:
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31/12/x1: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF1 x 3/12
31/12/x2: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF1 x 9/12 + AF2 x 3/12
31/12/x3: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF2 x 9/12 + AF3 x 3/12
31/12/x4: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF3 x 9/12

Bijzonder geval: Geval 2 waarbij er lineair wordt afgeschreven

In dit geval is AF = AF1 = AF2 = AF3. De bedragen in de journaalposten worden dan
eenvoudiger:

31/12/x1: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF x 3/12
31/12/x2: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF 
31/12/x3: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AF
31/12/x4: 63xx @ 2x.9 voor het bedrag AFx 9/12

5.3. Waardewijzigingen van IVA

Mogelijke waardewijzigingen van immateriële vaste activa:

5.3.1. IVA met een tijdelijke levensduur
• Dalingen = afschrijvingen - gewone afschrijvingen: rek 6301 - uitzonderlijke

afschrijvingen: rek 6601
• Stijgingen = terugnames van eerdere (uitzonderlijke) afschrijvingen - steeds

op rek 7600 - nooit boven de AW - echte herwaarderingen niet toegelaten

5.3.2. IVA met een eeuwige levensduur
•Dalingen  =  waardeverminderingen -  gewone  waardeverminderingen:  rek  6308 -

uitzonderlijke waardeverminderingen: rek 6601 - de keuze tussen beiden kan vaag
zijn.

•Stijgingen  = terugnames  van  eerdere  waardeverminderingen -  Keuze  tussen  rek
7600 en 120 - nooit boven de AW - echte herwaarderingen niet toegelaten

Opmerking: Vergelijk bovenstaande regels met deze voor andere activa.

5.4. Activa - overzicht waardewijzigingen

In  het  onderstaande  schema  worden  de  mogelijke  waardewijzigingen  voor  de
belangrijkste activa opgenomen.

Met "waardedalingen" wordt bedoeld:
• afschrijvingen voor activa met beperkte levensduur 
• waardeverminderingen voor activa met eeuwige levensduur. 
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