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INTRODUCTIE
Veel ondernemers zien boekhouden als een van de lasten van het
ondernemer zijn. Omdat je bezig wilt zijn met je onderneming heb je al
gauw de neiging om de boekhouding uit te besteden. Als je een klein
beetje moeite doet, ontdek je dat er een schat aan informatie
verborgen ligt in je boekhouding. Deze informatie ontdek je veel
sneller als je zelf (delen van) je boekhouding uitvoert.
Er zijn ook genoeg argumenten om je boekhouding uit te besteden. In dit
document krijgt de boekhouding een plek in je administratie en help ik je bij je
beslissing om je boekhouding wel of niet uit te besteden. Je leert hoe je een
boekhouder of accountant uitkiest en een boekhoudpakket dat past bij jouw
onderneming. Als je je keuze eenmaal hebt gemaakt, help ik je om je
boekhoudpakket zo in te stellen dat het is afgestemd op jouw wensen en je
voldoet aan de wettelijke vereisten.
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HOOFDSTUK 1

BOEKHOUDING
UITBESTEDEN OF
ZELF DOEN?
Je kunt je administratie zelf doen of (deels) uitbesteden. Beide vormen
hebben voor- en nadelen. Laten we die eens op een rijtje zetten.
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Zelf doen






Goedkoper, omdat je minder geld kwijt bent aan de boekhouder. Alleen al
met het netjes aanleveren van het dossier bespaar je veel geld (voordeel).
Kans op fouten en dus extra werk voor je accountant of boekhouder, omdat
je (nog) onvoldoende kennis van boekhouden hebt (nadeel).
Op elk moment heb je inzicht in je eigen bedrijfsvoering. Omdat alle
facturen en bonnetjes door je handen gaan heb je meer gevoel met je
financiën. Je kunt op ieder moment financiële rapportages inzien. Je weet
namelijk niet zeker of de boekhouder je administratie al helemaal heeft
bijgewerkt (voordeel).
Arbeids- en tijdsintensief. In het begin ben je meer tijd kwijt omdat je het
‘vak’ nog moet leren. Overigens gaat de meeste tijd zitten in het sorteren en
netjes bijhouden van je papieren en digitale administratie (nadeel).

Laten doen








Duurder, en in het bijzonder als je alles uitbesteedt (dus ook het simpele
archiveerwerk). De helft van de kleine ondernemers (eenmanszaken) betaalt
€ 1.500 per jaar of meer aan accountantskosten (nadeel).
Minder kans op fouten. Een boekhouder verstaat zijn vak, maar ook hij kan
natuurlijk fouten maken. Houd je boekhoudkennis op peil, zodat je hem of
haar kunt begrijpen en controleren (voordeel).
Periodiek en vertraagd inzicht in de cijfers. Niet alle boekhouders
verstrekken regelmatig financiële rapportages. Je moet er vaak om vragen.
Maak er goede afspraken over. Zorg dat je maandelijks minimaal de winsten verliesrekening, balans en een toelichting hierop ontvangt en spreek deze
door met je accountant of boekhouder (nadeel).
Meer tijd voor je bedrijf. Je houdt meer tijd over voor de kernactiviteiten
van je bedrijf (voordeel).
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Kiezen voor zelf doen
Vind je de boekhouder te duur of kun je niet zo veel geld uitgeven aan je
boekhouding? Waarschijnlijk heb je dan na het lezen van mijn boek Het grote
geldboek voor de kleine ondernemer voldoende vertrouwen om je boekhouding
zelf te doen. Je leest in dit boek hoe je de administratie opzet, uitvoert en
controleert en je leert de financiële rapportages lezen en begrijpen. Het is
makkelijker dan je denkt.
Gebruik bijvoorbeeld het uur tussen twee afspraken om je boekhouding even bij
te werken. Zo gebruik je dit soort verloren uurtjes op een nuttige manier. Ook als
je je administratie zelf doet, is het verstandig om af en toe een accountant te
raadplegen. Hij kan je helpen bij de opzet en inrichting van je administratie, bij
het maken van moeilijke investeringsbeslissingen, je adviseren bij bedrijfsontwikkeling en belastingtips geven. Aan de andere kant is het verstandig om
aanvullende trainingen volgen om je financiën en administratie verder onder de
knie te krijgen.

Kiezen voor een boekhouder
Maak je genoeg omzet en winst om een goede boekhouder te kunnen betalen?
Overweeg dan om je boekhouding (deels) uit te besteden. Op die manier kun jij
je richten op het ondernemen. Maak goede afspraken over de aanlevering van je
boekhouding (in een schoenendoos, gesorteerd in een ordner of digitaal?) en
hoe en hoe vaak je boekhouder financiële rapportages levert (inhoud en
frequentie). In het volgende hoofdstuk geef ik je een aantal tips hoe je een
boekhouder of accountant selecteert die bij jou past.
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HOOFDSTUK 2

HOE KIES JE EEN
BOEKHOUDER?
Oké, je kiest ervoor om (een deel van) je administratie uit te besteden.
Daarmee bespaar je tijd, maar het kost je wel meer geld. Je wilt echter
eerst wel eens weten of je dit geld spendeert aan de juiste persoon. Je
bent er namelijk al gauw € 1.500 of meer per jaar aan kwijt. Ik weet uit
ervaring dat je niet altijd van een accountant of boekhouder krijgt wat
je zou verwachten. Daarom vind je hieronder enkele tips om een goede
boekhouder of accountant te selecteren.
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Bepaal wat je zelf doet en wat je uitbesteedt
Wat je zelf doet en wat je uitbesteedt verschilt per persoon. Het gaat te ver om
je te verbergen achter uitspraken, zoals: ‘Ik heb niks met cijfers’, ‘Ik kan niet
boekhouden’ of ‘Ik heb er geen tijd voor’. Je bent het aan je onderneming
verplicht om je te verdiepen in de cijfers. Zorg ervoor dat je de financiële risico’s
kent en wat je onderneming oplevert. Zorg voor voldoende financieel inzicht
zodat je goede beslissingen kunt nemen. Geef in tabel 2.1 aan wat je voor je
eigen rekening neemt en wat je liever uitbesteedt.

Kies je voor een accountant, fiscalist of boekhouder?
Nadat je hebt besloten wat je wilt uitbesteden volgt de afweging welke
professional je inhuurt. Accountant (RA of AA) is een beschermd beroep. Hij
moet hiervoor een gedegen opleiding volgen en is verplicht jaarlijks bij te
scholen. De titel fiscalist is ook beschermd. Hiervoor is een minder zware
opleiding nodig dan voor accountant. De termen boekhouder en
administratiekantoor zijn niet beschermd. Iedereen kan een administratiekantoor
beginnen. Ook jij! Er zijn genoeg administratiekantoren die prima werk
verrichten, maar de kwaliteitsverschillen zijn groot. Een accountant geeft dus
grotere zekerheid op kwaliteit, maar is doorgaans wel een stuk duurder. Een
kleine ondernemer heeft over het algemeen genoeg aan een goede boekhouder.

Praat met minimaal twee professionals en kijk of je ze begrijpt
Vergelijk minimaal twee accountants of boekhouders met elkaar. Om erachter te
komen of je met de juiste professional aan tafel zit stel je hem veel vragen. Vraag
bijvoorbeeld naar zijn ervaring en hoeveel klanten hij heeft. Je moet zijn tijd en
aandacht delen met andere ondernemers. Hoe houdt hij zijn kennis op peil? Er
verandert namelijk veel in dit vak. Is hij lid van een beroepsvereniging? Vraag
met welke boekhoudpakketten hij werkt. Gebruikt hij alleen zijn eigen pakket op
kantoor of werkt hij ook in de cloud, zodat ook jij je eigen boekhouding kunt

70 PRAKTISCHE BOEKHOUDTIPS

inkijken? Heeft hij bezwaar tegen een goede boekhouding in Excel? Hoe wil hij
dat jij je administratie aanlevert? In een schoenendoos, in een nette ordner of
digitaal? Downloadt hij dagafschriften of leest hij deze in? Een administratiekantoor dat bankmutaties met de hand inklopt is inefficiënt bezig en jij draait op
voor de kosten. Hoe vaak verwerkt hij de administratie? Eens per kwartaal is veel
te weinig! Mag je een van zijn klanten opbellen om te vragen naar diens
ervaring?

Onderdeel administratie
1.

Zelf doen

Uitbesteden

Documenten en gegevens


Verzamelen

⃣

⃣



Ordenen

⃣

⃣



Archiveren

⃣

⃣

2. Financiële feiten

De professional die tegenover je zit moet in staat zijn om je vragen te
beantwoorden op een manier die jij ook begrijpt. Iets wat een uitdaging is voor
alle experts. Als hij jou het verschil tussen debet en credit niet in eenvoudige taal
kan uitleggen dan heb je misschien te maken met de verkeerde professional.
Vraag ook eens waarom de balans altijd in evenwicht moet zijn. Of wat het
verschil is tussen opbrengsten en kosten versus inkomsten en uitgaven.



Verkoopfacturen maken

⃣

⃣



Verkoopfacturen registreren

⃣

⃣



Inkoopfacturen boeken

⃣

⃣



Bankafschriften downloaden

⃣

⃣



Bankafschriften boeken

⃣

⃣



Kasmutaties registreren

⃣

⃣

Maak een keuze voor een boekhoudmethode/-pakket



Incidentele posten boeken

⃣

⃣
⃣

⃣



Tussentijds balans en winst- en
verliesrekening opstellen
Begroting opstellen

⃣

⃣



Kostenanalyses doen

⃣

⃣



Openstaande facturen najagen

⃣

⃣



Jaarrekening opstellen

⃣

⃣

Ten derde maak je een keuze voor een boekhoudmethode en -pakket. Geef je
de voorkeur aan online of offline boekhouden? Wat moet het boekhoudpakket
allemaal kunnen? In het volgende hoofdstuk help ik je bij het maken van die
keuze. Als je weet wat je wilt, kun je de taakverdeling tussen jou en je adviseur
beter afstemmen.

Maak duidelijke afspraken over prijs en service
Tot slot maak je duidelijke afspraken over prestaties en prijzen. Wat doet de
adviseur voor jou, hoe vaak, wanneer en tegen welke kosten? Wat verlangt hij
van jou? Wanneer moet je wat aanleveren? Kun je hem tussendoor even bellen
zonder dat hij direct een rekening stuurt? Spreek af dat hij een seintje geeft
zodra de rekening gaat lopen wanneer werkzaamheden buiten de gemaakte
afspraken vallen. Accountants zijn soms net advocaten: voor iedere minuut moet
betaald worden.

3. Rapportages


4. Aangiften


Btw-aangifte

⃣

⃣



Aangifte inkomstenbelasting

⃣

⃣



Aangifte vennootschapsbelasting

⃣

⃣



Deponering jaarstukken KvK

⃣

⃣

Tabel 2.1 Zelf doen of uitbesteden
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HOOFDSTUK 3

HOE SELECTEER JE
EEN BOEKHOUDPAKKET?
Het valt voor een (startende) ondernemer niet mee om het juiste
boekhoudpakket te kiezen. Juist startende ondernemers hebben al
ontzettend veel aan hun hoofd. Hoe kies je dan toch een
boekhoudpakket? Er is immers heel veel keuze: online of offline, zelf
doen of uitbesteden, met factureren of zonder factureren…
Ik geef je in dit hoofdstuk een aantal criteria op basis waarvan je een
boekhoudpakket kunt kiezen.

8

Wat moet het pakket kunnen?
Bedenk van tevoren wat je allemaal met het boekhoudpakket wilt doen. Aan
welke eisen moet het voldoen? Moet het alleen transacties registreren of wil je
dat het ook verkoopfacturen kan maken?
Een goed boekhoudpakket moet minimaal het volgende kunnen:








verkoopfacturen maken en registreren;
inkoopfacturen verwerken;
klant- en leveranciersgegevens bijhouden;
bankafschriften importeren en verwerken;
btw-overzichten opstellen voor de btw-aangifte (per maand of kwartaal);
een winst- en verliesrekening opstellen;
een balans maken (de laatste twee financiële rapporten heb je nodig voor de
aangifte inkomstenbelasting).

Vul je wensenlijst voor het boekhoudpakket aan met gewenste overige
functionaliteiten uit de checklist op de volgende pagina.

Kies je voor online of offline?
Vervolgens moet je beslissen of je liever online werkt (in de ‘cloud’) of offline.
Het voordeel van een online boekhoudpakket is dat je altijd beschikt over de
laatste versie van de software en je gegevens ‘in de cloud’ worden opgeslagen.
De softwareleverancier van het boekhoudpakket draagt zorg voor een
betrouwbare back-up van je boekhouding. Daar staat tegenover dat je altijd
moet beschikken over een internetverbinding om bij je boekhouding te komen,
waarvoor je over het algemeen een maandelijkse licentievergoeding betaalt. En
dat laatste kan aardig in de papieren lopen. Je bent al gauw € 10 tot € 50 per
maand kwijt.

70 PRAKTISCHE BOEKHOUDTIPS

 Checklist Gewenste overige functionaliteiten
 Offertes opstellen
 Periodiek factureren (abonnementen)
 Urenregistratie bijhouden
 Kilometerregistratie bijhouden
 Voorraadadministratie voeren
 In- of excassobestanden maken
 Facturen scannen en herkennen
 Kostenplaatsen gebruiken
 Icp-aangifte opstellen
 Debiteuren beheren
 Gegevens importeren/exporteren
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………….
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Als je kiest voor een offline boekhoudpakket, moet je zelf zorgen voor een
goede back-up en de installatie van updates. Uiteraard draait de software op je
eigen computer, zodat je (ook zonder internetverbinding) altijd bij je gegevens
kunt. Over het algemeen betaal je eenmalig een relatief gering bedrag voor het
boekhoudpakket en daarbij een klein bedrag per jaar voor support en updates.
Gebruik je je computer een beetje slim, dan kan deze de back-up van je
boekhouding automatisch uitvoeren, bijvoorbeeld met Google Drive, iCloud,
Dropbox of OneDrive. Alle bestanden in een bepaalde map op je harde schijf
worden automatisch online opgeslagen en gesynchroniseerd (tussen al je
computers).

Kun je het boekhoudpakket eerst uitproberen?
Probeer het boekhoudpakket eerst een keer uit. Vraag een demoversie of
proefabonnement aan. De meeste leveranciers bieden deze gratis aan. Hoe ziet
het boekhoudpakket eruit? Vind je de gebruikersinterface prettig werken? Ziet
het er verzorgd uit? Kun je er redelijk snel op je gevoel mee werken of moet je
voor ieder onderdeel eerst een hele handleiding doorwerken? Hoe sneller je met
een boekhoudpakket kunt werken, hoe meer tijd je bespaart.
Als je dan tot aankoop overgaat, biedt de leverancier een niet-goed-geldteruggarantie? Realiseer je wel dat je als ondernemer niet dezelfde rechten hebt
als een consument. Een consument heeft 14 dagen de tijd om een product te
retourneren bij onlineaankopen. Dit recht heeft een ondernemer niet. Het is een
vergissing die veel ondernemers maken.

Wat heb je echt nodig? Welke financiële informatie krijg je?
Het is verleidelijk om te kiezen voor de meest complete versie van een
boekhoudpakket. Dat brengt altijd hogere kosten met zich mee. Denk na wat
voor jou de must haves zijn (zoals hiervoor beschreven) en welke nice to haves
praktisch zijn.

70 PRAKTISCHE BOEKHOUDTIPS

10

Veel toegevoegde waarde vind je in het automatiseren van processen (waarover
hieronder meer) en de wijze waarop je financiële informatie over je onderneming
krijgt gepresenteerd. Tot mijn verbazing beperken leveranciers van
boekhoudpakketten zich nog veelal tot de bekende ‘saaie’ rapporten, zoals de
winst- en verliesrekening, balans, btw-aangifte en saldibalans.
Je administratie bevat een schat aan informatie. Deze informatie kan veel
vertellen over hoe gezond je onderneming is en een goed boekhoudpakket
maakt dit met behulp van dashboards, grafieken en statistieken duidelijk. Goede
informatie is in mijn ogen geen nice to have maar een echte must have!
‘Lees’ je liever een saaie balans of een mooie grafische presentatie (zie
bijvoorbeeld figuur 3.1)?

Wat wordt voor je geautomatiseerd?
Hoe meer van je boekhouding geautomatiseerd wordt, hoe gemakkelijker het is
voor jou. Het geautomatiseerd invoeren van gegevens gaat sneller en kent een
kleinere kans op tikfouten. Automatisering komt echter wel met een prijskaartje.
Er is boekhoudsoftware die in staat is om facturen in te scannen en (min of
meer) automatisch te verwerken. Let op! Je moet altijd controleren of dit goed
gebeurt! Controleer of de factuur is geregistreerd bij de juiste leverancier, of de
bedragen kloppen en of de juiste grootboekrekening is gebruikt. Het boeken op
een verkeerde categorie of grootboekrekening kan grote financiële gevolgen
hebben. Het scannen en boeken van facturen is handig bij grote volumes (en
bovendien worden je facturen elektronisch opgeslagen).
Het importeren van je bankafschriften is wel erg gemakkelijk. Dit vind ik
persoonlijk meer een must dan een nice to have. Het scheelt ongelofelijk veel
handmatig overtikwerk. Je hoeft alleen nog maar een categorie of
grootboekrekening te kiezen.

Figuur 3.1 Dashboard in Boekhouden in Excel

Welke ondersteuning krijg je van de leverancier?
Tot slot, onderzoek voordat je tot aanschaf overgaat, welke support de
leverancier van het boekhoudpakket biedt. Is het snel duidelijk op welke manier
je deze support kunt krijgen?
Hieronder volgt een lijst met zaken waar je aan kunt denken:







Is er een veel gestelde vragenlijst (FAQ) die ik kan raadplegen?
Hoe neem ik contact op met de helpdesk?
Wat zijn de openingstijden?
Op welke responstijd mag ik rekenen?
Is er een handleiding of quickstart guide aanwezig?
Van welke andere praktische hulpmiddelen kan ik gebruikmaken?
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HOOFDSTUK 4

HOE RICHT JE EEN
BOEKHOUDPAKKET IN?
Nu je jouw keuze hebt gemaakt voor een bepaald boekhoudpakket is
het zaak om het goed in te richten. Je boekhoudpakket is de
ruggengraat van belangrijke financiële informatie. Stem je software af
volgens je eigen wensen en zorg dat je voldoet aan enkele wettelijke
vereisten. Controleer de volgende gegevens in je boekhoudpakket.
Hierdoor begrijp je het boekhoudproces beter.
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Bedrijfsgegevens
Zorg ervoor dat je je bedrijfsgegevens juist invoert, te weten:






je volledige bedrijfsnaam – de juridische naam of handelsnaam die in
combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is
geregistreerd;
je volledige adres – het adres waar je bedrijf daadwerkelijk is gevestigd. Een
postbusnummer is niet voldoende voor een verkoopfactuur;
je btw-nummer en KvK-nummer – deze gegevens moeten wettelijk verplicht
op je verkoopfacturen vermeld worden;
je bankrekeningnummer – zorg ervoor dat je klanten weten hoe ze je
moeten betalen en vermeld je IBAN-nummer en BIC-code.



Let op!

Dubbelcheck het bankrekeningnummer! Klanten zijn niet verplicht opnieuw
te betalen als je een verkeerd rekeningnummer doorgeeft.

Boekjaar
De meeste boekhoudpakketten zijn ingesteld op een periode van 12 maanden.
De meeste ondernemingen beginnen hun jaarlijkse boekhouding op 1 januari en
sluiten hun boeken op 31 december. Zij volgen dus het kalenderjaar. In overleg
met de Belastingdienst mag je hier ook van afwijken. Je begint je boekhouding
dan bijvoorbeeld op 1 april en sluit deze af op 31 maart van het volgende
kalenderjaar. Als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt, stel dan je
boekhoudpakket in op dit gebroken boekjaar. We noemen dit ook wel het fiscale
jaar. Jouw aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers volgt dan ook dit
fiscale jaar. Je mag dus alleen een gebroken boekjaar hanteren als je hiervoor
vooraf toestemming hebt gekregen van de Belastingdienst.
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Btw-tarieven
Controleer of de btw-tarieven goed staan ingesteld. Sinds 1 oktober 2012 zijn de
btw-tarieven: 21% (hoog), 6% (laag) en 0% (vrij). In 2012 ging dit soms fout toen
het hoge btw-tarief tussentijds werd verhoogd van 19% naar 21%.

Nummeringen
Stel de nummering van facturen en offertes in. In de meeste boekhoudpakketten
kun je de factuurnummering instellen. Begin de eerste factuur bijvoorbeeld met
het jaartal gevolgd door een volgnummer. Bijvoorbeeld: 20160001.

Factuur
Als je met je boekhoudpakket ook facturen kunt maken, pas dan de
factuursjabloon aan. In de meeste gevallen kun je het logo van je onderneming
op de factuur plaatsen door het te uploaden of het erin te plakken. Let wel op de
kwaliteit van de afbeelding. De resolutie van het logo moet hoog genoeg zijn,
zodat je geen pixels ziet als je de factuur print. Zorg ook voor wat kleur in de
factuur. Uit onderzoek blijkt dat facturen in kleur sneller worden betaald. Het
oogt ook direct een stuk professioneler.

Rekeningschema
Niet alle boekhoudpakketten komen met een voor jou logische lijst van
categorieën waarop je financiële transacties boekt (het rekeningschema). Bekijk
daarom het rekeningschema en beoordeel of je rekeningnummers wilt wijzigen
of toevoegen.
Bijvoorbeeld: als je verschillende soorten omzet hebt, wil je die misschien apart
zichtbaar maken op meerdere grootboekrekeningen.
In hoofdstuk 10 van mijn boek Het grote geldboek voor de kleine ondernemer
vertel ik je meer over de inrichting en het gebruik van categorieën
(grootboekrekeningen). Deze kennis moet je bezitten voordat je probeert

financiële gegevens te verwerken in je boekhoudpakket. De basisprincipes van
boekhouden zijn voor alle pakketten hetzelfde, ongeacht de grootte van een
onderneming.

Verdichtingen
Een verdichting is een groep van categorieën (grootboekrekeningen), ook wel
hoofdcategorie genoemd. Bijvoorbeeld: de verdichting autokosten bestaat uit
lease- en huurkosten, brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, onderhoud en
verzekering. Pas zo nodig de hoofdcategorieën aan, zodat deze voldoen aan je
rapportagewensen.
De indeling van groepen van categorieën ziet er bijvoorbeeld zo uit:
Winst- en verliesrekening

Balans

Omzet
Kostprijs van de omzet
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Autokosten
Verkoopkosten
Distributiekosten
Algemene kosten

Vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Eigen vermogen
Langlopende schulden
Belastingen & sociale lasten
Overige kortlopende schulden

De indeling binnen deze hoofdcategorieën pas je aan naar behoefte. Een
handelsonderneming heeft onder de groep Omzet logischerwijs een andere
indeling van categorieën dan een productie- of dienstenonderneming. Meer
informatie over het indelen van categorieën vind je in paragraaf 9.5 van mijn
boek Het grote geldboek voor de kleine ondernemer.
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HOOFDSTUK 5

70 PRAKTISCHE
BOEKHOUDTIPS

Inrichten en bewaren
1

2
3

4

Tot dusver heb je al vele tips voorbij zien komen. Zoals beloofd volgen
nu de 70 praktische boekhoudtips voor de diverse onderdelen van de
administratie.
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5

6

Bewaar alle bonnetjes, facturen, contracten, dagafschriften en overige
documenten en verzamel ze op één plek. Gooi niks weg! Je agenda,
contracten en correspondentie met relaties vallen hier ook onder.
Scan de documenten of maak een foto om ze digitaal te bewaren in de
cloud en/of op je computer.
Leg een permanent dossier (papier en/of digitaal) waarin je vaste gegevens
bewaard, zoals contracten, inloggegevens van de Belastingdienst,
verzekeringspapieren en KvK-uittreksels, zodat je die snel kunt terugvinden.
Vergeet niet om regelmatig een back-up te maken van je digitale archief.
Het crashen van je computer is een waardeloos excuus voor het niet kunnen
informeren van de Belastingdienst bij eventuele controle.
Bewaar je administratie minimaal 7 jaar. Documenten met betrekking tot de
(ver)koop van een bedrijfspand moet je 10 jaar bewaren. Dan voldoe je aan
de bewaarplicht van de Belastingdienst.
Gebruik een standaard rekeningschema en pas die naar jouw wensen aan.
Verschillende soorten omzet wil je mogelijk apart zichtbaar maken op
meerdere omzetrekeningen.

Belasting
7
8
9

Bepaal je btw-tarief en raadpleeg bij onzekerheid de Belastingdienst.
Zorg voor een correctie btw-factuur. Alleen de btw die vermeld staat op de
factuur mag je aftrekken.
Trek de btw pas af als je 1) btw-plichtig bent, 2) je alle facturen en bonnetjes
netjes bewaart, 3) het zakelijke kosten betreft, 4) het btw-bedrag op de
factuur of bon staat vermeld en 5) de gefactureerde goederen of diensten
daadwerkelijk aan je geleverd zijn.
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10 Maak gebruik van de kleineondernemersregeling. Als je in een jaar minder
dan € 1.883 (2016) btw betaalt, kom je in aanmerking voor belastingvermindering.
11 Vergeet niet de correctie voor privégebruik te boeken als je privé goederen
of diensten onttrekt aan je bedrijf (bijvoorbeeld je mobiele telefoon).
12 Ken de aftrekbaarheid van kosten en btw. Als je weet welke kosten je wel en
niet mag aftrekken van de winst en welke btw aftrekbaar is als voorbelasting,
kun je veel geld besparen.
13 Bestel voor een paar euro de Snelgids Aftrekbare kosten met de
aftrekbaarheid van kosten en btw voor de meest voorkomende situaties.

Verkopen
14 Zorg ervoor dat je facturen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.
15 Download 7 gratis factuursjablonen in10 verschillende kleuren die voldoen
aan alle wettelijke eisen op http://www.excelfacturen.nl.
16 Dubbelcheck het bankrekeningnummer dat je op jouw facturen vermeldt.
Klanten zijn niet verplicht opnieuw te betalen als je een verkeerd
rekeningnummer doorgeeft.
17 Zorg ervoor dat je facturen opeenvolgend genummerd zijn. Dit is een van de
factuureisen.
18 Gebruik een boekhoudpakket, zoals Boekhouden in Excel, waarmee je niet
alleen snel en gemakkelijk facturen kunt maken, maar ook creditnota’s,
offertes, orderbevestigingen, pro-formafacturen, pakbonnen en
herinneringen.
19 Zorg voor kleur in je facturen. Uit onderzoek blijkt dat facturen sneller
betaald worden als ze er professioneel uitzien en kleur bevatten.
20 Neem eens een kijkje op www.factuursjablonen.nl. Maak een professionele
en goed verzorgde factuur binnen 1 minuut.
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21 Word geen bank en factureer iets later. Als je een factuur verstuurt op 1
oktober in plaats van 30 september, dan draag je de btw pas af voor 31
januari van het volgende jaar.
22 Maak creditnota’s voor bijvoorbeeld retourgoederen apart zichtbaar door
deze te registreren op een aparte grootboekrekening.
23 Registreer kortingen op een aparte grootboekrekening om inzicht te krijgen
in het kortingspercentage dat je hebt verstrekt over je totale omzet.

Sneller betaald krijgen
24
25
26
27
28
29
30
31

Verstuur facturen digitaal (PDF) per e-mail.
Maak je factuur duidelijk herkenbaar met je eigen logo.
Zorg voor professionele facturen in kleur. Je factuur representeert je bedrijf.
Maak de factuur persoonlijk. Bedank je contactpersoon voor de opdracht.
Toon de eindresultaten van je werk op de factuur.
Vermeld verleende kortingen altijd zichtbaar op de factuur.
Factureer snel. Hoe eerder je de factuur stuurt, hoe sneller de klant betaalt.
Vraag vooraf aan welke eisen de factuur moet voldoen. Denk hierbij aan de
adressering en aanvullende gegevens, zoals: inkoopnummer, kostenplaats,
projectcode en getekende urenstaten.
32 Voeg een specificatie bij je factuur, bijvoorbeeld een getekende urenstaat.
33 Bel met je klant wanneer de betaling uitblijft (wacht niet te lang).

Inkopen
34 Noteer bij het registreren van facturen het factuurnummer dat je leverancier
gebruikt.
35 Schrijf het nummer dat je boekhoudpakket toekent op de factuur of bon,
zodat je die snel kunt terugvinden.
36 Boek investeringen op een grootboekrekening die begint met een 0. Dit zijn
uitgaven boven € 450 exclusief btw voor zaken die langer dan een jaar
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37
38

39
40

meegaan (gebouwen, auto’s, inventaris, computers). Deze bezittingen
noemen we ook wel vaste activa.
Boek inkopen van handelsvoorraden op een grootboekrekening die begint
met een 3.
Boek kosten die direct toewijsbaar zijn aan de omzet op een rekeningnummer dat begint met een 7. Bijvoorbeeld: de inhuur van derden of
kostprijs omzet.
Alle indirecte kosten boek je op een rekening die begint met een 4.
Bijvoorbeeld autokosten, kantoorartikelen, accountantskosten.
Gebruik standaardomschrijvingen die je over 2 jaar ook nog begrijpt,
bijvoorbeeld: huurnota Steenstraat mei 2016, mobiel sep 2016,
omzetbelasting Q1 2016

Bank en kas
41 Houd privé en zaak gescheiden. Open altijd een zakelijke bankrekening.
Banken staan niet toe dat een privérekening gebruikt wordt voor zakelijke
doeleinden.
42 Een kas kan nooit negatief zijn. Bij controle kijkt de Belastingdienst allereerst
of je kassaldo ergens gedurende het jaar negatief was.
43 Download je dagafschriften op tijd. Banken stellen dagafschriften voor
zakelijke rekeningen over het algemeen maximaal 15 maanden beschikbaar
om te downloaden.
44 Kies een boekhoudpakket waarmee je bankbestanden kunt importeren,
zodat je niks meer hoeft over te kloppen.`
45 Gebruik (indien mogelijk) toewijzingsregels. De boekhoudsoftware herkent
dan automatisch op welke rekening iets geboekt moet worden.
46 Controleer altijd bij alle banktransacties of het boekhoudpakket de juiste
categorie heeft geselecteerd. Boekhoudpakketten worden steeds slimmer,
maar ze zitten er ook nog wel eens naast.
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47 Probeer alle transacties per bank te doen. Kasposities zijn diefstal- en
fraudegevoelig en krijgen zeker de nodige aandacht van de Belastingdienst.

Uren en kilometers
48 Houd een urenadministratie bij om aan te tonen dat je aan het urencriterium
voldoet (minimaal 1.225 uur) om in aanmerking te komen voor bepaalde
soorten ondernemersaftrek, zoals de startersaftrek, zelfstandigenaftrek, de
meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.
49 Download gratis op www.urenregistratieexcel.nl een handige template om je
uren op de juiste wijze te verantwoorden aan de Belastingdienst.
50 Houd een aansluitende rittenadministratie bij om aan te tonen dat je minder
dan 500 kilometer privé rijdt met je zakelijke auto, zodat je geen fiscale
bijtelling hebt.
51 Download op www.kilometerregistratieinexcel.nl een gratis sjabloon om al je
zakelijke en privékilometers conform de eisen van de Belastingdienst bij te
houden.
52 Declareer zakelijk gereden kilometers met je privéauto bij je bedrijf.
53 Als je de privéauto ook zakelijk gebruikt, mag je de btw op brandstof en
onderhoud aftrekken voor het zakelijk deel.

Incidentele posten
54 Vergeet niet de afschrijvingen te boeken van duurzame productiemiddelen,
zoals machines, inventaris, computers en auto’s.
55 Neem een voorziening voor oninbare vorderingen op, bijvoorbeeld 0,33%
van de omzet inclusief btw. Je verlaagt hiermee de winst en hoef je minder
belasting te betalen.
56 Vraag de hulp van je boekhouder voor moeilijke posten, zoals salarissen, de
kleineondernemersregeling, desinvesteringen (verkopen van vaste activa),
leasecontracten, btw privégebruik, vooruitbetaalde kosten en voorzieningen.
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Controleren

Tot slot

57 Controleer regelmatig of het banksaldo aansluit bij het saldo van je
bankafschrift.
58 Tel en waardeer de voorraad periodiek en sluit de inventarisatie aan met het
saldo van je voorraad volgens je boekhoudpakket.
59 Controleer periodiek de aansluiting van de btw-rekeningen met de
omzetrekeningen en de btw-aangiften.
60 Tel de kas regelmatig en controleer of de kastelling aansluit bij het saldo van
de kas volgens je boekhoudpakket.
61 Loop geregeld kritisch door de grootboekrekeningen om te kijken of alles
klopt. Gebruik een overzicht per periode om trends te ontdekken.
62 Check voor de volledigheid de bedragen die op privéopnamen/uitgaven zijn
geboekt. Soms staan er bedragen op die er niet thuis horen en daardoor
direct van invloed zijn op je eigen vermogen.
63 Laat je accountant de boekhouding minimaal 1x per kwartaal nalopen.

68 Doe minimaal 1x per maand je boekhouding. Reserveer hiervoor enkele uren
in je agenda. Beter nog, reserveer op een vaste dag in de week een half
uurtje voor je boekhouding. De berg krijgt zo niet de kans om te groeien.
69 Maak jaarlijks een budget om de financiële haalbaarheid van je plannen te
toetsen en de prestaties van je onderneming te monitoren.
70 Vergelijk periodiek de resultaten met je begroting en cijfers van voorgaande
jaren. Zo ontdek je snel trends.

Jaarafsluiting
64 Controleer voor het einde van het jaar of je de grens van de investeringsaftrek van € 2.300 hebt bereikt. Over de eerste € 56.024 bedraagt de aftrek
28%, waarover je geen belasting hoeft te betalen. Overweeg om een
geplande investering nog dit jaar te doen als je die grens nog niet hebt
bereikt.
65 Betaal de jaarlijkse aflossing van leningen voor 31 december.
66 Check of de beginbalans gelijk is aan de eindbalans van vorig jaar.
67 Maak een schatting van het totaal van de facturen voor in dit jaar gemaakte
kosten die je nog verwacht en verwerk deze schatting.

Deze en nog veel meer tips lees je in mijn boek Het grote geldboek voor de
kleine ondernemer. Leer in 5 praktische stappen je financiën doen en begrijpen.

We zijn liefhebbers van prachtige ontwerpen, ambassadeurs van eenvoud en
passievol toegewijd aan je productervaring. We creëren praktische oplossingen
in Excel voor al je financiële uitdagingen, zoals Boekhouden in Excel - een
prachtig boekhoudpakket in Excel waarmee je honderden euro's bespaart op je
accountantskosten en boekhoudsoftware. Boekhouden was nog nooit zo leuk en
makkelijk. Daadkrachtige oplossingen in Excel, dat is wat wij maken. Voor meer
dan 20.000 ondernemers.
Doe zelf simpel en snel je boekhouding in Excel
Boekhouden in Excel

Boekhouden in Excel
Prins Willem-Alexanderlaan 705
7311 ST Apeldoorn
Nederland
info@boekhoudeninexcel.nl
www.boekhoudeninexcel.nl

© Boekhouden in Excel 2016. Alle rechten voorbehouden

