Deel 1 Passiva
Hoofdstuk 1: Kapitaal
Boekhoudrecht
Voorstelling
Kapitaal: 10
- Geplaatst kapitaal 100
- Niet-opgevraagd kapitaal 101

Vorming van het kapitaal
Kapitaal wordt gevormd door:
- Storting in speciën
- Inbreng in natura

Kapitaal bij natuurlijke personen of bij bijkantoren en centra van werkzaamheden
Juridisch bestaat kapitaal niet.
Boekhoudkundig ontstaat het door de beslissing vermogen duurzaam (blijvend) aan de onderneming
te verbinden.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
22100
Gebouwen
X
55000
Kredietinstellingen
X
10000
@ Geplaatst kapitaal
X
55000
Kredietinstellingen
X
10000
@ Geplaatst kapitaal
X
Kapitaalsvermeerdering
10000
Geplaatst kapitaal
X
55000
@ Kredietinstellingen
X

Kapitaal in de NV, de BVBA en de COMM.VA
Kapitaal kan als volgt veranderen:
- Stichting van de vennootschap en kapitaalverhoging
- Kapitaalvermindering
- Bijzondere aspecten
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Privé-uitgifte: oprichting of kapitaalverhoging in speciën
Beschrijving van de oprichting en kapitaalverhoging
1. Voorbereidende fase
a. Bij de oprichting
Onderneming maakt een ondernemingsplan en een financieel plan.
De statuten worden opgericht.
b. Bij kapitaalverhoging
Berekenen van behoefte aan nieuw kapitaal.
Berekenen waarden oude aandelen en nieuwe aandelen.
Vinden van vennoten.
2. Kapitaal en minimumstorting
a. Groep 1
Vennootschappen waar vennoten hun verantwoordelijkheid niet beperken tot hun
inbreng in de onderneming.
 Geen minimum kapitaal
b. Groep 2
Vennootschappen waar vennoten hun verantwoordelijkheid beperken ter hoogte van hun
bijdrage in kapitaal.
Minimumhoogte
Minimumvolstorting
Minimumvolstorting in
geplaats kapitaal
per aandeel
totaal bij oprichting
Bvba
18550 EUR
20% (speciën)
6200 EUR
100% (natura)
(12400 met 1 vennoot)
Nv
61500 EUR
25%
61500 EUR
Cvba
18550 EUR
25%
6200 EUR
Comm.VA 61500 EUR
25%
61500 EUR
3. Definitieve oprichting of kapitaalverhoging
De oprichting en kapitaalverhoging binnen de VOF en Comm.V gebeurt bij onderhandse
overeenkomst.
Bij de rest gebeurt dit voor de notaris, bij openbare akte.
Vanaf dit ogenblik bestaat de vennootschap tussen partijen en moet het nog in het Belgisch
staatsblad gepubliceerd worden.
4. Afwerking van de oprichting of kapitaalverhoging
Opgerichte ondernemingen vervullen nog een aantal verplichtingen, zoals het verwerven van
het ondernemingsnummer.
5. Terminologie
Kapitaal wordt gesplitst:
- Aandeel op naam:
- Aandeel aan toonder
- Gedematerialiseerd aandeel
Uitgeven met nominale waarde en zonder nominale waarde.
Met: waarde vastgehecht.
Zonder: hier vertegenwoordigt elk aandeel één zoveelste van het vermogen.

Boekhoudkundige verwerking van de oprichting of de kapitaalverhoging
Storing door aandeelhouders
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
48900
@ Ontvangen voorschotten op kapitaal
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Stichting van de vennootschap
Nr. Ref.
Omschrijving
10100
Niet-opgevraagd kapitaal (-)
10000
@ Geplaatst kapitaal

Debet
X

X

Deblokkering van de rekening en afrekening van de ontvangen voorschotten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
48900
Ontvangen voorschotten op kapitaal
X
10100
@ Niet-opgevraagd kapitaal (-)
Eventuele latere opvraging en hun ontvangst
Nr. Ref.
Omschrijving
41000
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
10100
@ Niet-opgevraagd kapitaal (-)
55000
Kredietinstellingen
41000
@ Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Regularisatie van de vervroegde storting
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
48910
@ Gestort, niet-opgevraagd kapitaal
41000
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
10100
@ Niet-opgevraagd kapitaal (-)
48901
Gestort, niet-opgevraagd kapitaal
41000
@ Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Credit

Debet
X

Credit
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X
X
X

Kosten van oprichting en van kapitaalverhoging
Twee boekingswijzen:
Ofwel onmiddellijk ten laste nemen van de resultatenrekening
Nr. Ref.
Omschrijving
65720
Kosten bij inbreng, kapitaalverhoging
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
48930
@ Andere diverse schulden

Debet
X
X

Ofwel noteren als ‘oprichtingskosten’ en afschrijven volgens een geformuleerde regel
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
20000
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
48930
@ Andere diverse schulden
63000
Afschrijvingen op oprichtingskosten
X
20009
@ Geboekte afsch op kosten van oprichting en kapitaal

Credit

X

Credit

X
X

Vennoten in gebreke
Wanneer blijkt dat een vennoot aan de opvraging niet voldoet, zal hij in gebreke gesteld worden.
Vennoot in gebreke wordt dubieus
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
41007
Dubieuze vorderingen op vennoten
X
10100
@ Niet-opgevraagd kapitaal (-)
X
41000
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
X
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Aanrekening van alle kosten aan vennoot in gebreke
Nr. Ref.
Omschrijving
41007
Dubieuze vorderingen op vennoten
74320
@ Teruggevorderde kosten
75100
Opbrengsten uit vlottende activa
Aanduiden van de vordering op de overnemer van alle aandelen
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Ontvangen voorschotten op kapitaal
41007
@ Niet-opgevraagd kapitaal (-)

Debet
X

X
X

Debet
X

Credit
X

Koper stort het verschuldigde bedrag en komt in toestand zoals alle andere vennoten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
55000
Kredietinstellingen
X
10100
Niet-opgevraagd kapitaal (-)
X
41600
@ Diverse vorderingen
Afrekening met de vennoot in gebreke
Nr. Ref.
Omschrijving
41007
Dubieuze vorderingen op vennoten
48930
@ Anders diverse schulden

Credit

Debet
X

Credit

X

Credit
X

Privé-uitgifte: oprichting op kapitaalverhoging door inbreng in natura
Beschrijving van inbreng in natura
Anders dan in geld, vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden
gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Boekhoudkundige verwerking van de inbreng in natura
Akte van vorming kapitaal via inbreng in natura
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
10100
Niet-opgevraagd kapitaal (-)
X
10000
@ Geplaatst kapitaal
Realisatie van de inbreng op basis van de akte voor notaris, waar de overdracht van de
naturabestanddelen uit blijkt.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
22000
Terreinen
X
22100
Gebouwen
X
34000
Handelsgoederen
X
40000
Handelsdebiteuren
X
22109
@ Geboekte afschrijvingen op gebouwen (-)
17300
Kredietinstellingen: schulden op rekening
10100
Niet-opgevraagd kapitaal (-)

Credit
X

Credit

X
X
X

Openbare uitgifte: oprichting of kapitaalverhoging in speciën
Beschrijving van de openbare inschrijving
Wanneer een vennootschap een openbaar aanbod doet aan beleggers om in te tekenen op uit te
geven effecten is het een openbare beroep.
Iedere publieke uitgifte wordt gecontroleerd door de FSMA omdat het over zo een massa van
spaarders gaat.
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Boekhoudkundige verwerking
1. Voorlopige oprichting
Het slagen van de openbare uitgifte is een voorwaarde om tot definitieve oprichting of
kapitaalverhoging te mogen overgaan.
Bij kapitaalverhoging bij openbare inschrijving komt veelal voor dat de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen groter is dan de nominale waarde van de bestaande aandelen
Boeking:
Voorlopige oprichting
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49981
Inschrijvers
X
49980
@ Inschrijvingen op kapitaal en uitgiftepremies
X
2. Gebeurtenissen gedurende de inschrijvingsperiode
Gedurende deze periode wordt zullen spaarders zich inschrijven op aandelen. De vennootschap
maakt een aantal kosten. (zie boekingen 12,13,14)
Spaarder schrijven in door storting ten gunste van de vennootschap. Dit bedrag bestaat uit de uitgifte
per aandeel en soms verhoogd met een bijdrage voor de kosten van oprichting.
Ontvangen van inschrijvers
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
48900
@ Ontvangen voorschotten op kapitaal
X
48920
Ontvangen voorschotten op recuperatie van kosten
X
3. Afsluiten van de inschrijvingsperiode en de definitieve afwikkeling
Op de afsluitingsdatum gaat men na of de openbare uitgifte geslaagd is.
a. De uitgifte is geslaagd
Definitieve oprichting
Nr. Ref.
Omschrijving
10100
Niet-opgevraagd kapitaal (-)
10000
@ Geplaatst kapitaal
Voorschotten definitief verworpen
Nr. Ref.
Omschrijving
48900
Ontvangen voorschotten op kapitaal
48902
Ontvangen voorschotten op recuperatie van kosten
10100
@ Niet-opgevraagd kapitaal (-)
20000
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Annulatie wachtrekening
Nr. Ref.
Omschrijving
49980
Inschrijvingen op kapitaal
49981
@ Inschrijvers

Debet
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X
X

Debet
X

Credit
X

b. De uitgifte is niet volledig geslaagd
Indien het aangekondigde kapitaal niet volledig geplaatst is, zijn er twee mogelijkheden:
- Indien de emissievoorwaarden dit voorzien, mag het kapitaal worden verhoogd met het
bedrag van de geplaatste aandelen.
Ingeval het kapitaal bijvoorbeeld al voor 80% geplaatst is:
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Definitieve oprichting
Nr. Ref.
Omschrijving
10100
Niet-opgevraagd kapitaal (-)
10000
@ Geplaatst kapitaal
Voorschotten definitief verworpen
Nr. Ref.
Omschrijving
48900
Ontvangen voorschotten op kapitaal
48902
Ontvangen voorschotten op recuperatie van kosten
10100
@ Niet-opgevraagd kapitaal (-)
20000
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Annulatie wachtrekening
Nr. Ref.
Omschrijving
49980
Inschrijvingen op kapitaal
49981
@ Inschrijvers
-

Debet
80% kap

Credit
80% kap

Debet
80% kap
80% kost

Credit

80% kap
80% kost

Debet
100%

Credit
100%

Indien de openbare inschrijving niet doorgaat omdat er onvoldoende middelen zijn, wordt
het teruggedraaid zie onder punt c.

c. De uitgifte is niet geslaagd
Annulatie wachtrekening
Nr. Ref.
Omschrijving
49980
Inschrijvingen op kapitaal
49981
@ Inschrijvers

Debet
X

Credit
X

Alle ontvangen voorschotten terugbetalen
Nr. Ref.
Omschrijving
48900
Ontvangen voorschotten op kapitaal
48902
Ontvangen voorschotten op recuperatie van kosten
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X
X

Vergoeding omdat de kapitaalverhoging niet geslaagd is
Nr. Ref.
Omschrijving
61300
Vergoedingen aan derden
20000
@ Kosten van oprichting en kapitaalverhoging

Debet
X

Credit

X

Credit
X

Kapitaalverhoging door herschikking van bestaand vermogen
Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, uitgiftepremies,
herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst
Deze kapitaalverhoging wordt ook ‘oneigenlijke kapitaalverhoging genoemd’. In feite gebeurt er
alleen een andere voorstelling.
Reserves, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst zijn elementen van
het eigen vermogen die onder kapitaal worden gebracht.
Reserves, herwaardering en uitgiftepremies naar kapitaal
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
11000
Uitgiftepremies
X
13…
Reserves
X
12…
Herwaarderingsmeerwaarden
X
10000
@ Geplaatst kapitaal
X
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Overgedragen resultaat moet via resultaatverwerking, in 2 stappen
Nr. Ref.
Omschrijving
14000
Overgedragen winst
79000
@ Overgedragen winst van het vorig boekjaar
69100
Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
10000
@ Geplaatst kapitaal

Debet
X

Credit
X

X
X

Kapitaalverhoging door bestemming van de winst van het boekjaar
Dit is een vorm van resultaatbestemming:
Nr. Ref.
Omschrijving
69100
Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
10000
@ Geplaatst kapitaal

Debet
X

Credit
X

Kapitaalverhoging door incorporatie van schulden
Zie hoofdstuk 2. Uitgiftepremies

Vermindering van het kapitaal
Kapitaalvermindering door terugbetaling
De terugbetaling kan ten vroegste gebeuren binnen de twee maanden na bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van de beslissing om het kapitaal te verminderen.
Beslissing tot vermindering van kapitaal
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
10000
Geplaatst kapitaal
X
48904
@ Terug te betalen kapitaal
X
Uitvoering van vermindering van kapitaal
Nr. Ref.
Omschrijving
48904
Terug te betalen kapitaal
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Kapitaalvermindering door ontheffing van de verplichting tot storten
De vordering op de aandeelhouders voor de niet-opgevraagde bedragen geboekt onder (nietopgevraagd kapitaal (10100)), moet gedurende die periode in het actief van de vennootschap als
vordering behouden blijven op de rekening ‘41600 Diverse vorderingen’.
Beslissing tot vermindering kapitaal
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
10000
Geplaatst kapitaal
X
48904
@ Terug te betalen kapitaal
X
41600
Diverse vorderingen
X
10100
@ Niet-opgevraagd kapitaal
X
Uitvoering na wachttijd
Nr. Ref.
Omschrijving
48904
Terug te betalen kapitaal
41600
@ Diverse vorderingen
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Terugbetaling (indien nodig)
Als de kapitaalvermindering méér bedraagt dan het niet-opgevraagde kapitaal.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
48904
Terug te betalen kapitaal
100%
55000
@ Kredietinstellingen

Credit
100%

Kapitaalvermindering via aanzuivering van overgedragen verliezen
Het betreft hier het aanrekenen van het overgedragen verlies aan het kapitaal.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
69000
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
X
14100
@ Overgedragen verlies (-)
10000
Geplaatst kapitaal
X
79100
@ Onttrekkingen aan het kapitaal

Credit
X
X

Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen van het lopende boekjaar
Gedurende een lopend boekjaar tot kapitaalvermindering overgaan door aanzuivering van verliezen.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
10000
Geplaatst kapitaal
X
79100
@ Onttrekkingen aan het kapitaal
X

Voorschot op de verdeling van het netto-actief
Deze uitkeringen zijn slechts voorschotten op het te verdelen netto-actief maar de rekeningen van de
vereffening kunnen pas worden goedgekeurd na de volledige afloop van de vereffening.
Om dit op te lossen boek je het voorschot op een correctiepost binnen het eigen vermogen.
Beslissing tot uitkering van een voorschot
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
19000
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto X
48920
@ Diverse schulden aan vennoten
X
Betaling en eventuele inhouden van de roerende voorheffing van 27%
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
48920
Diverse schulden aan vennoten
X
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing
X
55000
Kredietinstellingen
X
Afboeking van alle openstaande rekening van het eigen vermogen tegenover de rekening 19000
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
10000
Geplaatst kapitaal
X
13000
Wettelijke reserve
X
19000
@ voorschot aan de vennoten op de verdeling van net.
X
14100
Overgedragen verlies
X

Voorkeursrecht
Begrip
Het voorkeursrecht verleent de bestaande aandeelhouders de mogelijkheid om bij voorkeur in te
tekenen op een kapitaalverhoging, en dit in verhouding tot het bestaande aandelenbezit.
Dit voorkeursrecht kan niet afgeschaft, maar de Algemene Vergadering kan wel geheel of gedeeltelijk
beperken.
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Het voorkeursrecht is bij genoteerde aandelen meestal ook verhandelbaar via de beurs. De
onderneming berekent de openingskoers van de scrips, gebaseerd op de “waarde” van de bestaande
aandelen.
Waarden van aandelen heeft echter diverse betekenissen:
Nominale waarde:
Waarde gedrukt op het aandeel bij uitgifte, wat neerkomt op het
‘Geplaatst kapitaal’ gedeeld door het aantal aandelen.
Fractiewaarde:
‘Geplaatst kapitaal’ gedeeld door het aantal aandelen.
Intrinsieke waarde:
Totaal eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen.
Economische waarde:
De waarde die in functie van de toekomstige potentie aan de
onderneming kan worden gegeven.
Beurskoers:
De laatste beurskoers van het bestaande aandeel.

Theoretische prijsbepaling
In formulevorm:

an
ao

(M-U)

an = aantal nieuw uit te geven aandelen
ao = aantal oude aandelen voor kapitaalverhoging
M = waarde per aandeel voor kapitaalverhoging
U = intekenprijs nieuwe aandelen

Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Een probleem kan ontstaan wanneer niet alle bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht
uitoefenen. In dit geval moet beslist worden wat met de niet-uitgeoefende scrips kan gebeuren.
Bij de verkoop:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
48040
@ Vervallen scrips
X
Bij de uitbetaling aan de aandeelhouders
Nr. Ref.
Omschrijving
48040
Vervallen scrips
55000
@ Kredietinstellingen
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Hoofdstuk 2 Uitgiftepremies
Boekhoudrecht
Voorstelling
De uitgiftepremie is het positief verschil tussen de uitgifteprijs van nieuwe aandelen en de nominale
waarde of de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Economische betekenis
Bij kapitaalverhoging wenst men dat de rekening ‘10000 Geplaatst kapitaal’ dezelfde inhoud heeft
voor oude en nieuwe aandelen: ze moeten dezelfde nominale waarde of dezelfde fractiewaarde
hebben.
Bij een kapitaalverhoging trachten de bestaande aandeelhouders en intekenprijs per nieuw aandeel
te bedingen die overeenkomt met de reële waarde van hun aandeel. Dit is een wijze van
bescherming van de waarde van hun aandelen.
Volgende gevallen kunnen zich voordoen:

-

Intekenprijs > nominale waarde of fractiewaarde
wordt de intekenprijs boekhoudkundig gesplitst:
Nominale waarde of fractiewaarde: 10000 Geplaatst kapitaal
Restant: 11000 Uitgiftepremies

-

Intekenprijs < nominale waarde of fractiewaarde
Zal men voor kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal verminderen om tot een nieuwe
nominale waarde of fractiewaarde te komen

-

Uitgifteprijs < fractiewaarde
De uitgifte van aandelen is toegelaten zonder voorafgaande kapitaalvermindering als
voorwaarden zijn nageleefd

-

Uitgifteprijs < nominale waarde
Is door de huidige wetgeving niet toegelaten.
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Kapitaalverhoging via private inschrijving
Zie HF 1, puntjes 4.1 en 5.1 (boekingen nr. 4 tot 11)

Kapitaalverhoging via openbare inschrijving
Zie HF 1, puntje 6.1 (boekingen nr. 22 tot 26)

Kapitaalverhoging door incorporatie van schulden
Deze kapitaalverhoging ontstaat door verandering van de aard van een vermogensbron. Schulden
worden geconverteerd in kapitaal en uitgiftepremie, wat in feite neerkomt op een inbreng in natura.
+ Excel document
Beslissing tot kapitaalsverhoging a.d.h.v. uitgiftepremies
Nr. Ref.
Omschrijving
48930
Andere diverse schulden
10000
@ Geplaatst kapitaal
11000
Uitgiftepremies

Debet
X

Credit
X
X

Aanwending van uitgiftepremies
Incorporeren in het kapitaal:
Nr. Ref.
Omschrijving
11000
Uitgiftepremies
10000
@ Geplaatst kapitaal
Aanwending om overgedragen verliezen te dekken
Nr. Ref.
Omschrijving
11000
Uitgiftepremies
79101
@ Onttrekking aan de uitgiftepremies
69000
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
14100
@ Overgedragen verlies (-)
Uitkering aan de aandeelhouders
Nr. Ref.
Omschrijving
11000
Uitgiftepremies
48905
@ Terug te betalen uitgiftepremies
48905
Terug te betalen uitgiftepremies
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Warrants niet verbonden aan nieuw uitgegeven aandelen
Een warrant is een titel die het recht vertegenwoordigt bij voorkeur in te tekenen op
kapitaalverhogingen en dit tegen de voorwaarden vermeld op de warrant.
Warrants worden veel gebruikt, belasting wordt in het begin betaald = risico, als het slecht loop ben
je je geld wel kwijt.
Warrants zijn meestal gratis, zo niet moet je dit boeken op uitgiftepremies.
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
11000
@ Uitgiftepremies
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Resultatenrekening en toelichting
Er zijn geen specifieke rekeningen of vermeldingen in deze rubriek.

Uitgiftepremie binnen verenigingen en stichtingen
Aangezien verenigingen niet over kapitaal beschikken, komt in het boekhoudrecht voor verenigingen
deze rubriek niet voor.
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Hoofdstuk 3 Herwaarderingsmeerwaarden
Boekhoudrecht
Voorstelling
12. Herwaarderingsmeerwaarden
120. Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa
121. Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
122. Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa
123. Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
124. Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen

Juridische achtergrond
De herwaarderingsmeerwaarde is de uitdrukking van een niet-gerealiseerde vermogensbron die tot
uitdrukking gebracht wordt ten opzichte van een niet-gerealiseerde vermogensaanwending.
Een niet-gerealiseerde waardestijging van het actief staat dus tegenover een nietgerealiseerd eigen vermogen.

De gewone herwaardering
Begrip
Met gewone herwaardering bedoelen wij de uitgedrukte, niet-gerealiseerde meerwaarden op
materiële en financiële vaste activa.
Voorwaarden om te herwaarderen volgens Artikel 57
- Een onderneming mag de materiële vaste activa en deelnemingen en aandelen
herwaarderen.
- Als de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voorzetting van het bedrijf mogen zijn
slechts geherwaardeerd worden.
- Herwaardering moet afgeschreven worden volgens een afschrijvingstabel, zodat de geboekte
meerwaarde wordt gespreid over de vermoedelijke resterende gebruiksduur.
- De geboekte meerwaarden blijven geboekt onder de passiefrubriek
‘Herwaarderingsmeerwaarden zolang de goederen waarop ze betrekking hebben niet
worden gerealiseerd.
- De geboekte meerwaarden mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden
uitgekeerd zolang deze niet overeenstemmen met en gerealiseerde meerwaarde of met
afschrijving op meerwaarde die al dan niet werd overgebracht naar de beschikbare reserves

Actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde
A) Voor materiële vaste activa
Kan de onderneming de extra afschrijvingskost door de herwaardering dragen? Zo niet, dan kan het
actief niet geherwaardeerd worden.
Rendabiliteit wordt op verschillende manieren gemeten, maar komt in essentie neer op de winst
uitgedrukt in percentage van het geïnvesteerde vermogen.
Bedrijfsresultaat dat bepaald wordt met dit actief
Geherwaardeerde boekwaarde van het actief
Om bedrijfsresultaat van een actief te meten, dienen de opbrengsten die het actief genereer
verminderd te worden met de kosten van het gebruik.
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B) Financiële vaste activa
Voor aandelen wordt de rendabiliteit berekend door de financiële opbrengsten van het actief te
delen door de boekwaarde van het financieel vast actief.

Bijkomende rendabiliteitsvoorwaarde voor activa noodzakelijk voor de voorzetting van het
bedrijf
A) Materiële vaste activa en financiële vaste activa noodzakelijk voor de voorzetting van het
bedrijf
Indien het actief noodzakelijk is, dient ook de algemene rendabiliteitsvoorwaarde vervuld te worden.
B) Materiële vaste en financiële vaste activa die niet noodzakelijk zijn voor de voorzetting van het
bedrijf
Twee grote categorieën:
- Bepaalde activa onder de rubriek ‘Overige materiële activa’, zoals buitengebruikgestelde
materiële vaste activa, of onroerende goederen die worden aangehouden als onroerende
reserve.
- Materiële vaste activa, aangehouden met het oog op de verkoop ervan.

Boekhoudkundige verwerking
Uitdrukken van de meerwaarde
De boekhoudkundige verwerking vertrekt van het principe da de uitgedrukte meerwaarde niet
gerealiseerd is.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
22..8
Geboekte meerwaarden op gebouwen en terreinen
X
23008
Geboekte meerwaarden op installaties, machines en
X
uitrusting
24..8
Geboekte meerwaarden op meubilair en rollend
X
materieel
28080
Financiële vaste activa: geboekte meerwaarden
X
28280
…
X
28480
…
X
12100
@ Herwaarderingsmeerwaarden op materiële VA
X
12200
Herwaarderingsmeerwaarden op financiële VA
X
Activa met beperkte levensduur afschrijven
Indien het geherwaardeerde materieel vast actief een beperkte levensduur heeft, neemt de
meerwaarde af door het technisch en economisch verouderingsproces.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
63020
Afschrijvingen op materiële vaste activa
X
22109
@ Geboekte afschrijvingen op gebouwen: AW (-)
X
22189
Geboekte afschrijvingen op gebouwen: MW (-)
X
23009
Geboekte afschrijvingen op inst, mach uitr: AW (-)
X
23089
Geboekte afschrijvingen op inst, mach uitr: MW (-)
X
24.09
Geboekte afschrijvingen op meub en roll: AW (-)
X
24.89
Geboekte afschrijving op meub en roll: MW (-)
X
AW: aanschaffingswaarde
MW: meerwaarde
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Afschrijving overbrengen naar beschikbare reserve
De herwaarderingsmeerwaarden boek je over naar beschikbare reserves naargelang dat je het actief
afschrijft.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
X
13300
@ Beschikbare reserves
X
Terugneming van de herwaarderingsmeerwaarde bij herziening
Geherwaardeerde activa moeten regelmatig getoetst worden om na te gaan of de oorspronkelijk
uitgedrukte meerwaarde nog wel bestaat. De correctie kan niet gebeuren door een uitzonderlijke
afschrijving op de meerwaarde te boeken.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
X
23008
@ Geboekte meerwaarden op installaties, machines,…
X

Herwaarderingsmeerwaarden ontstaan uit terugname van geboekte
waardeverminderingen (art 100)
Dit is de terugname van geboekte waardeverminderingen op:
- Enerzijds deelnemingen, effecten en andere in portefeuille gehouden waarden
- Anderzijds immateriële en materiële vaste activa met onbeperkte levensduur

Financiële vaste activa en geldbeleggingen
Voorwaarde tot terugneming:
De geboekte waardevermindering moet dateren van voor 1 januari 1976
Nr. Ref.
Omschrijving
28090
Deelnemingen in … : geboekte waardeverminderingen (-)
28490
Andere aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)
12200
@ Herwaarderingsmeerwaarden op financiële VA
51900
Aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)
52900
Vastrentende effecten: geboekte waardevermindering (-)
12400
@ Terugneming van waardeverminderingen op fin VA

Debet
X
X

Credit

X
X
X
X

Indien de geboekte waardeverminderingen dateren van na 1 januari 1976, moet de terugname altijd
gebeuren via de resultatenrekening.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
28.90
Deelnemingen in …: geboekte waardeverminderingen (-)
X
76100
@ Terugneming van waardeverminderingen op fin VA
X
51900
Aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)
X
52900
Vastrentende effecten: geboekte waardevermindering (-) X
65110
@ Terugneming van waardeverminderingen op VLA (-)
X

Immateriële en materiële vaste activa met onbeperkte levensduur
Keuze:
Ofwel via de herwaarderingsmeerwaarde
Nr. Ref.
Omschrijving
21109
Geboekte waardeverminderingen op immateriële VA (-)
22009
Geboekte waardeverminderingen op terreinen (-)
12000
@ Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële VA
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële VA
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Ofwel alles uitdrukken via de resultatenrekening
Nr. Ref.
Omschrijving
21109
Geboekte waardeverminderingen op immateriële VA (-)
22009
Geboekte waardeverminderingen op terreinen (-)
76000
@ Terugneming van afschrijvingen en waarde IMMVA
76010
Terugneming van afschrijvingen en waarde MVA

Debet
X
X

Credit

X
X

Immateriële en materiële vaste activa met beperkte levensduur
Boekwaarde van materiële vaste activa of immateriële vaste activa met beperkte levens duur
< werkelijke waarde
- Mag men de geboekte gewone afschrijving terugnemen
- Moet men de geboekte uitzonderlijke afschrijving terugnemen
Nr.

Ref.
21.09
22.09
76000
76010

Omschrijving
Geboekte afschrijvingen op immateriële vaste activa (-)
Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-)
@ Terugneming van afschrijvingen en waarde IMMVA
Terugneming van afschrijvingen en waarde MVA

Debet
X
X

Credit

X
X

Omzetting van herwaarderingsmeerwaarden
Omzetting in kapitaal
Zoals gezien, zijn herwaarderingsmeerwaarden duurzaam vermogen. Het is dus logisch dat men de
incorporatie in het kapitaal toelaat.
De incorporatie in kapitaal verandert niets aan de verdere boekhoudverplichtingen m.b.t.
bijvoorbeeld het afschrijven van geboekte meerwaarden op materiële vaste activa
Nr.

Ref.
12100
10000

Omschrijving
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
@ Geplaats kapitaal

Debet
X

Credit
X

Incorporatie in het kapitaal van herwaarderingsmeerwaarden en latere minderwaarden
Zoals al gezien, moet de herwaarderingsmeerwaarde afgeboekt worden indien bij inventaris blijkt
dat ze niet langer bestaat.
De enige theoretisch juiste benadering is over te gaan tot een kapitaalvermindering.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
10000
Geplaats kapitaal
X
22.08
@ Geboekte meerwaarde op …
X
23.08
…
X
24.08
…
X
28.80
…
X

Aanrekenen van ‘14100 Overgedragen verlies’ op ‘121. Herwaarderingsmeerwaarden’
Het aanrekenen van verliezen op herwaarderingsmeerwaarden is juridisch niet toegelaten.
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Verkoop van geherwaardeerde vaste activa
Algemene principes
Verkoop van geherwaardeerde vaste activa
- Alle rekeningen m.b.t. de ‘voorheen uitgedrukte niet-gerealiseerde meerwaarde’ tegen te
boeken.
- Vervolgens de verkoopfactuur en de realisatie te boeken t.o.v. de nu tot uitdrukking
gebrachte boekwaarde.
Belastbaarheid van de meerwaarden
a) Tijdens de beroepswerkzaamheid vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden
Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa worden in beginsel belast tegen het
gewone tarief van de vennootschapsbelasting.
b) Gedwongen meerwaarden
Keuze tussen onmiddellijke taxatie tegen het normaal tarief van de vennootschapsbelasting en
uitstel van taxatie mits wederlegging.
c) Ontbinding of stopzetting
Immateriële, materiële, financiële vaste activa, aandelen of delen: verminderd tarief
Voorraden, handelsgoederen en bestellingen in uitvoering: normaal tarief

Eerste voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd naar reserves
overgeboekt
Herwaardering annuleren
Nr. Ref.
Omschrijving
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
23089
Geboekte afschrijvingen op meerw op inst, mach, uitr (-)
23008
@ Geboekte meerwaarden op inst, mach en uitr
Verkoopfactuur
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
Gerealiseerde meerwaarde tot uitdrukking brengen
Nr. Ref.
Omschrijving
49982
Verkopen vaste activa
23009
Geboekte afschrijvingen op inst, mach, uitr: AW (-)
23000
@ Installaties, machines en uitrusting
76300
Meerwaarden op de realisatie van immateriële en …
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Tweede voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd niet naar reserves
overgeboekt
Herwaardering annuleren
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
X
23089
Geboekte afschrijvingen op meerw op inst, mach, uitr (-)
X
23008
@ Geboekte meerwaarden op inst, mach en uitr
X
13300
Beschikbare reserves
X
+ boekingen hiervoor van verkoopfactuur en gerealiseerde meerwaarde tot uitdrukking brengen

Derde voorbeeld: Herwaarderingsmeerwaarde werd omgezet in kapitaal
Vanaf 2016 mogen herwaarderingsmeerwaarden niet meer volledig in kapitaal steken.
Herwaardering annuleren
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
X
23089
Geboekte afschrijvingen op meerw op inst, mach, uitr (-)
X
10000
Geplaatst kapitaal
X
23008
@ Geboekte meerwaarden op inst, mach en uitr
X
+ boekingen hiervoor van verkoopfactuur en gerealiseerde meerwaarde tot uitdrukking brengen

Diverse opmerkingen
-

Realisaties met verlies
Gebruik de rekeningen:
64100 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa
Of 66300 Minderwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
En 66310 Minderwaarde op de realisatie van financiële vaste activa

-

Belastingvrijstellingen op realisaties met winst
Hiervoor moet de verkoopprijs binnen de drie jaar na de verkoop van het actief wederbelegd
worden in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa.
Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
68000
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
X
68900
Overboeking nar de belastingvrije reserves
X
16820
@ Uitgestelde belastingen op gerealiseerde
X
meerwaarde nop materiële vaste activa
13200
Belastingvrije reserves
X

Nr.
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Hoofdstuk 4 Reserves – Overgedragen winst (verlies)
Boekhoudrecht
Voorstelling
Wettelijke reserve
Onbeschikbare
reserves

Belastingvrije
reserves
Beschikbare
reserves
Overgedragen
winst (verlies)

Het gedeelte van de winst dat de onderneming wettelijk moet inhouden tot
10% van het geplaatst kapitaal bereikt wordt.
- Voor eigen aandelen:
onder die post worden de onbeschikbare reserves opgenomen,
bedoeld bij artikel 623 van het wetboek van Vennootschappen
- Andere:
Onder die post worden de reserves opgenomen waarover de
Algemene Vergadering volgens de statusten bij gewone
meerderheid niet vrij kan beschikken of waarop vennoten bij
uitreding geen recht hebben.
Reserves, vrijgesteld van belastingen wegens bijzondere fiscale bepalingen
(art. 95)
Reserves waarover de Algemene Vergadering kan beschikken bij gewone
meerderheid
Het gedeelte van het resultaat dat werd overgedragen op het einde van
vorig boekjaar.

Van resultatenrekening naar resultaatverwerking
Principieel behoort de resultaatverwerking tot de bevoegdheid van de algemeen vergadering. De
resultaat bestemming is steeds conditioneel zolang de jaarrekening niet goedgekeurd is.
De Algemene Vergadering is in har beslissingen echter niet autonoom, zij kan slechts beslissen
binnen de wettelijke bepalingen.
Resultaatverwerking in 6 stappen:
1. Winst (verlies) van het boekjaar vaststellen voor belastingen;
2. Belastingen ramen;
3. Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen bepalen;
4. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar berekenen
5. Te bestemmen winst/verlies berekenen door rekening te houden met het overgedragen
resultaat van vorig boekjaar
6. Ten slotte komt de resultaatverwerking.

Vennootschapsbelasting
Algemene principes van de vennootschapsbelasting
Fiscale winst
Deze kan afwijken van de boekhoudkundige winst, onder meer omdat de fiscus de aftrek van
bepaalde boekhoudkundige kosten niet aanvaardt (verworpen uitgaven) en andere
boekhoudkundige opbrengsten vrijstelt.
Tarieven van de vennootschapsbelasting
Het basistarief in de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 33%. (33,99 incl. crisisbelasting)
Indien de vennootschap minder dan 322500 euro fiscale winst behaalt is er verlaagd tarief.
(SCHIJVEN)
0 – 25 000
24,98%
25 000 – 90 000
31,93%
90 000 – 322 500 35,54%
Vennootschapsboekhouden | Sofie Van Braeckel

19

Globale vermeerdering en uitgespaarde vermeerdering
De belasting wordt in een bepaald mate vermeerder indien de vennootschap geen of onvoldoende
voorafbetaling heeft verricht.
Om de vermeerdering te berekenen, werkt de Administratie als volgt:
1. Op de verschuldigde belasting past men de globale vermeerdering toe die zou zijn
verschuldigd indien geen enkele voorafbetaling zou zijn gedaan.
2. Vervolgens wordt de vermeerdering berekend die wordt uitgespaard ingevolge de effectief
gedane voorafbetalingen
3. Indien 1>2 vertegenwoordigt dit verschil de verschuldigde vermeerdering.
Bedrag van de uitgespaarde vermeerdering berekent men a.d.h.v. volgende tabel:
Groep
Uitgespaarde vermeerdering
VA1
1,5%
VA2
1,25%
VA3
1%
VA4
0,75%

Boekhoudkundige verwerking van de voorafbetaling
1. Via eigen middelen
Het Belgisch boekhoudrecht beschouwt de voorafbetaling niet als ‘voorschotten’ maar als een
definitieve belastingkost onder voorbehoud van een latere aanpassing, via aanslagbiljetten.
Voorafbetaling via eigen middelen
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49970
Voorafbetalingen belastingen
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
2. Via lening
Beschikt de onderneming zelf niet over voldoende liquide middelen, dan kan zij de voorafbetalingen
laten financieren door een financiële instelling.
Aangaan van de lening: de schuld wordt volledig tot uiting gebracht
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49970
Voorafbetalingen belastingen
X
43000
@ Kredietinstellingen: leningen op rekening met vast
X
termijn
Maandelijkse terugbetaling
Nr. Ref.
Omschrijving
43000
Kredietinstellingen: leningen op rekening met een vast
termijn
55000
@ Kredietinstellingen
In resultaat name en betaling van de intrest
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
55000
@ Kredietinstellingen
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Boekhoudkundige verwerking van de belastingsberekening einde boekjaar
Op het einde van het boekjaar moet men de voorafbetaalde belastingen toetsen aan de op de totale
ondernemingswinst verschuldigde belasting zoals de onderneming die op dat moment zelf berekent
en de rekening aanzuiveren.
Voorafbetaling = belastingsberekening
Nr. Ref.
Omschrijving
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffingen
49970
@ Voorafbetalingen belastingen
Voorafbetaling < belastingsberekening
Nr. Ref.
Omschrijving
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffingen
49970
@ Voorafbetalingen belastingen
67020
Geraamde Belgische belastingen
45000
@ Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
Voorafbetaling > belastingsberekening
Nr. Ref.
Omschrijving
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffingen
49970
@ Voorafbetalingen belastingen
41200
Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische
winstbelastingen
67010
@ Geraamde geactiveerde overschotten van betaalde
Belgische belastingen en voorheffingen (-)

Debet
X

Credit

X

Debet
X

Credit

X
X
X

Debet
X

Credit

X
X
X

Regularisering via ontvangst van het aanslagbiljet
Het aanslagbiljet over het boekjaar 20N0 moet vergeleken worden met de stand op voormelde
rekeningen. Het verschil wordt verwerkt als belastingen vorige boekjaren en/of regularisatie van
belastingen vorige boekjaren.
1ste geval: Aanslagbiljet is identiek met de passiefrekening ‘45000 Geraamd bedrag van de Belgische
winstbelastingen’
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
45000
Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
X
45200
@ Te betalen Belgische winstbelastingen
X
45200
Te betalen Belgische winstbelastingen
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
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2de geval: het aanslagbiljet is groter dan de passiefrekening ‘45000 Geraamd bedrag van de Belgische
winstbelastingen’
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
45000
Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
X
67100
Verschuldigde of gestorte Belgische
X
belastingsupplementen op het resultaat van vorige
boekjaren
45200
@ Te betalen Belgische winstbelastingen
X
45200
Te betalen Belgische winstbelastingen
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
3de geval: het aanslagbiljet is kleiner dan de passiefrekening ‘45000 Geraamd bedrag van de
Belgische winstbelastingen’
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
45000
Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
X
77100
@ Verschuldigde of gestorte Belgische
X
belastingsupplementen op het resultaat van vorige
boekjaren
45200
Te betalen Belgische winstbelastingen
X
45200
Te betalen Belgische winstbelastingen
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
4de geval: aanslagbiljet geeft weer dat er een vorder is op de Fiscale administratie, gelijk aan de
actiefrekening ‘41200 Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische winstbelastingen’
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
41240
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
X
41200
@ Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische
X
winstbelastingen
5de geval: aanslagbiljet geeft weer dat er een vorder is op de Fiscale administratie, groter aan de
actiefrekening ‘41200 Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische winstbelastingen’
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
41240
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
X
77100
@ Regularisering van verschuldigde of betaalde
X
Belgische belastingen op het resultaat van vorige
boekjaren
41200
Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische
X
winstbelastingen
6de geval: aanslagbiljet geeft weer dat er een vorder is op de Fiscale administratie, kleiner aan de
actiefrekening ‘41200 Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische winstbelastingen’
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
67100
Verschuldigde of gestorte Belgische
X
belastingsupplementen op het resultaat van vorige
boekjaren
41240
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
X
41200
@ Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische
X
winstbelastingen

Vennootschapsboekhouden | Sofie Van Braeckel

22

7de geval: aanslagbiljet duidt een schuld aan, de boekhouding duidt een vordering aan
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
67100
Verschuldigde of gestorte Belgische
X
belastingsupplementen op het resultaat van vorige
boekjaren
41200
@ Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische
winstbelastingen
45200
Te betalen Belgische winstbelastingen
45200
Te betalen Belgische winstbelastingen
X
55000
@ Kredietinstellingen
8ste geval: aanslagbiljet duidt een vordering, de boekhouding een schuld
Nr. Ref.
Omschrijving
45000
Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
41240
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
77100
@ Regularisering van verschuldigde of betaalde
Belgische belastingen op het resultaat van vorige
boekjaren

Debet
X
X

Credit

X
X
X

Credit

X

Bericht van wijziging dat na controle volgt en waartegen de onderneming geen bezwaar
indient
Indien er zich bij de controles een wijziging voordoet waarmee de onderneming akkoord gaat, moet
dit uiteraard in de boekhouding aangeduid worden.
Additionele aanslag
Nr. Ref.
Omschrijving
67100
Verschuldigde of gestorte Belgische
belastingsupplementen
45200
@ Te betalen Belgische winstbelastingen

Debet
X

Credit

X

Indien de onderneming bij de controles vaststelt dat ze dezelfde fout begaan heft in de aangiften van
de vorige, nog niet gecontroleerde jaren, dan zal zij dit reeds boeken:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
67110
Geraamde Belgische belastingsupplementen op het
X
resultaat van vorige boekjaren
45000
@ Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
X
Terugvordering
Nr. Ref.
Omschrijving
41240
Terug e vorderen Belgische winstbelastingen
77100
@ Regularisering van verschuldigde of betaalde
Belgische belastingen

Debet
X

Credit
X

Indien de onderneming bij de controles vaststelt dat ze dezelfde fout begaan heft in de aangiften van
de vorige, nog niet gecontroleerde jaren, dan zal zij dit reeds boeken:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
41200
Geraamd bedrag terug te vorderen belastingen en
X
voorheffingen
77100
@ Regularisering van geraamde Belgische belastingen
X
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Betwiste aanslagen
Hoofdstuk 6

Andere belastingen van het boekjaar
Onroerende voorheffing
De belasting die geheven wordt op het bezit en het gebruik van onroerende goederen.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
64000
Bedrijfsbelastingen
X
45250
@ Te betalen andere Belgische belastingen en taksen
45250
Te betalen andere Belgische belastingen en taksen
X
55000
@ Kredietinstellingen

Credit
X
X

Roerende voorheffing
De onderneming kan tijdens het boekjaar roerende inkomsten genieten uit:
- Vorderingen op kredietinstellingen
- Geldbeleggingen
- Deelnemingen
Normaal tarief: 27%
Nr.

Ref.
55000
67000
75000
Of
75100

Omschrijving
Kredietinstellingen
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffingen
@ Opbrengsten uit financiële vaste activa
of
Opbrengsten uit vlottende activa

Debet
X
X

Credit

X

Buitenlandse belastingen
Nr.

Ref.
67200
55000
67200
45080
45080
45280

Omschrijving
Buitenlandse belastingen op het resultaat van het
boekjaar
@ Kredietinstellingen
Buitenlandse belastingen op het resultaat van het
boekjaar
@ Geraamd bedrag van de buitenlandse belastingen en
taksen
Geraamd bedrag van de buitenlandse belastingen en
taksen
@ Te betalen buitenlandse belastingen en taksen

Als de buitenlandse belasting terugvorderbaar is in het buitenland:
Nr. Ref.
Omschrijving
41280
Terug te vorderen buitenlandse belastingen
77300
@ Regularisering van buitenlandse belastingen op het
resultaat van het boekjaar
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Debet
X

Credit

X
X
X
X
X

Debet
X

Credit
X
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Andere afzonderlijke aanslagen
Een vennootschap moet extra vennootschapsbelasting betalen op kosten en voordelen van alle aard
die, alhoewel de wet dat oplegt, niet worden verantwoord door individuele fiches en een
samenvattende opgave. De aanslag is gelijk aan 103% van die kosten.

Bepaling van het ‘te bestemmen resultaat’
Extracomptabel
Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen (+)(-)
+ Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
-Overboeking naar de uitgestelde belastingen
-Belastingen op het resultaat (+)(-)
= Winst van het boekjaar
of verlies van he boekjaar
+ Onttrekking aan de belastingvrije reserves
-overboeking naar de belastingvrije reserves
= Te bestemmen winst van het boekjaar of
Te verwerken verlies van het boekjaar
+ overgedragen winst van het vorige boekjaar
-overgedragen verlies van het vorige boekjaar
= Te bestemmen winst of
Te verwerken verlies

Boekhoudkundig
Nr.

Ref.
168..
78000

en/of
Nr. Ref.
68000
168..

Omschrijving
Uitgestelde belastingen
@ Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Debet
X

Omschrijving
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
@ Uitgestelde belastingen

Debet
X

Credit
X
Credit
X

De ‘Te bestemmen winst (het te verwerken verlies) van het boekjaar’ wordt berekend door de winst
van het boekjaar (of het verlies van het boekjaar) te vermeerderen met de onttrekking aan de
belastingvrije reserves en te verminderen met de overboeking naar de belastingvrije reserves.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
13200
Belastingvrije reserves
X
78900
@ Onttrekking aan de belastingvrije reserves
X
en/of
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
68900
Overboeking naar de belastingvrije reserves
X
13200
@ Belastingvrije reserves
X
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Het saldo van de rekeningen ‘14000 Overgedragen winst’ of ‘14100 Overgedragen verlies’ wordt
overgeboekt naar de resultaatverwerking.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
14000
Overgedragen winst
X
79000
@ Overgedragen winst van het vorig boekjaar
X
en/of
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
69000
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
X
14100
@ Overgedragen verlies (-)
X

De resultaatverwerking
Algemene principes
Principieel behoort de resultaatverwerking tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering die
over de jaarrekening van het boekjaar moet beslissen.

Verwerking bij een te bestemmen winst
De bestemming kan hier zijn:
1) Toevoeging aan de reserves
a. Wettelijke reserves
Nr. Ref.
Omschrijving
69200
Toevoeging aan de wettelijke reserve
13000
@ Wettelijke reserve

Nr.

b. Onbeschikbare of beschikbare reserves
Ref.
Omschrijving
69210
Toevoeging aan de overige reserves
13110
@ Andere onbeschikbare reserves
13300
Beschikbare reserves

2) Uitkering aan derden
a. Vergoeding van het kapitaal
Nr. Ref.
Omschrijving
69400
Vergoeding van het kapitaal
47100
@ Dividenden over het boekjaar
47100
Dividenden over het boekjaar
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing
45310
Ingehouden roerende voorheffing
55000
@ Kredietinstellingen

Nr.

Nr.

b. Vergoeding aan bestuurders of zaakvoerders
Ref.
Omschrijving
69600
Bestuurders of zaakvoerders
47200
@ Tantièmes over het boekjaar
47200
Tantièmes over het boekjaar
45300
@ Ingehouden bedrijfsvoorheffing
c. Vergoeding aan personeel
Ref.
Omschrijving
69600
Werknemers
47310
@ Werknemers
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Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X
X

Debet
X

Credit
X

X
X
X
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X
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Nr.

d. Vergoeding aan winstdelende obligatiehouders
Ref.
Omschrijving
69700
Andere rechthebbenden
47300
@ Andere rechthebbenden

Debet
X

Credit
X

Opmerking: De vergoeding van kapitaal, aan bestuurders of zaakvoerders en de andere
rechthebbenden wordt alleen gebruikt bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar
Belgisch recht. Dit betekent dat de benaming moet worden aangepast in de andere gevallen.
3) Toevoeging aan kapitaal of uitgiftepremies
Nr. Ref.
Omschrijving
69100
Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
10000
@ Geplaatst kapitaal
11000
Uitgiftepremie
4) Overdracht naar volgend boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
69300
Over te dragen winst
14000
@ Over gedragen winst

Debet
X

Credit
X
X

Debet
X

Credit
X

Verwerking bij een te verwerken verlies
1) Overdracht naar het volgend boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
14100
Overgedragen verlies (-)
79300
@ Over te dragen verlies

Debet
X

2) Tussenkomst van de vennoot in het resultaat
Nr. Ref.
Omschrijving
41620
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
79400
@ Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Debet
X

3) Onttrekkingen aan reserves
Nr. Ref.
Omschrijving
13300
Beschikbare reserves
79200
@ Onttrekkingen aan de reserves

Debet
X

4) Onttrekkingen aan kapitaal en uitgiftepremies
Nr. Ref.
Omschrijving
10000
Geplaatst kapitaal
11000
Uitgiftepremies
79100
@ Onttrekking aan het kapitaal
79101
Onttrekking aan de uitgiftepremies
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Credit
X

Credit
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X
X
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Uitkeerbare winst
Gecorrigeerd netto-actief:
Totaal activa
- Voorzieningen
- Schulden, inclusief overlopende rekeningen van het passief
= Netto-actief
- Nog niet afgeschreven ‘Oprichtingskosten’
- Nog niet afgeschreven ‘Kosten van (onderzoek) en ontwikkeling’
= Gecorrigeerd netto-actief
Onbeschikbaar eigen vermogen:
+ Geplaatst kapitaal
-Niet-opgevraagd kapitaal
+ Uitgiftepremies
+ Herwaarderingsmeerwaarden
+ Wettelijke reserve
+ Onbeschikbare reserves
+ Kapitaalsubsidies
= Onbeschikbaar eigen vermogen
Het maximaal uitkeerbare bedrag:
Gecorrigeerd netto-actief
-Onbeschikbaar eigen vermogen
= Maximaal uitkeerbaar eigen vermogen
We kunnen dit ook uitdrukken als de som van:
Overgedragen resultaat
+ Belastingvrije reserves
+ Beschikbare reserves
-Niet-afgeschreven oprichtingskosten
-Niet-afgeschreven kosten van onderzoek en ontwikkeling
= Maximaal uitkeerbaar eigen vermogen

Wettelijke reserves
Van de te bestemmen winst van het boekjaar die niet dient ter recuperatie van vorige verliezen,
moet 5% ingehouden worden tot vorming van een wettelijke reserve tot 10% van het geplaatst
kapitaal bereikt is.
Nr.

Ref.
69200
13000

Omschrijving
Toevoeging aan de wettelijke reserve
@ Wettelijke reserve

Incorporatie in het kapitaal:
Nr. Ref.
Omschrijving
13000
Wettelijke reserve
10000
@ Geplaatst kapitaal
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Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X
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Bijzondere vormen van dividenden
Interimdividend
Via een interimdividend kan een onderneming de winst van het lopende boekjaar uitkeren, al tijdens
het boekjaar, ook al is de jaarrekening niet afgesloten.
Boekhoudkundig worden interimdividenden als winstuitkeringen beschouwd.
Bij de beslissing
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
69400
Vergoedingen van het kapitaal
X
47100
@ Dividenden over het boekjaar
Bij betaalbaarstelling
Nr. Ref.
Omschrijving
47100
Dividenden over het boekjaar
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing

Debet
X

Bij betaling van het nettodividend en de roerende voorheffing
Nr. Ref.
Omschrijving
45310
Ingehouden roerende voorheffing
47100
Dividenden over het boekjaar
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X
X

Credit
X

Credit
X

Credit

X

De boeking via de rekening 69400 impliceert dat de rubriek Resultaat van het boekjaar er niet door
beïnvloed wordt. Op het einde van het boekjaar kan men dus de te bestemmen winst bepalen,
alsook de verdeling.
Slechts bij het boeken van de verdeling ziet men dat er reeds een dividend is uitgekeerd en dat men
dus alleen het ‘restant’ moet uitkeren.
Restant boeken
Nr. Ref.
Omschrijving
69400
Vergoeding van het kapitaal
47100
@ Dividenden over het boekjaar

Debet
Restant

Bij betaalbaarstelling
Nr. Ref.
Omschrijving
47100
Dividenden over het boekjaar
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing

Debet
Rest RV

Credit
Restant

Credit
Rest RV

Na deze boekingen wordt dan ook nog de resultaatverwerking geboekt.

Tussentijds dividend
Op elk moment van het boekjaar kan beslist worden om een dividend uit te keren dat aan de
beschikbare reserves wordt onttrokken.
- Er is een beslissing van de Algemene vergadering nodig
- Alleen beschikbare reserves komen in aanmerking
- De ‘beschikbare reserve’ die men wil gebruiken, moet voor uitkering vatbaar zijn
- De laatste jaarrekening moet reeds goedgekeurd zijn door de Algemene Vergadering.
Boekhoudkundige verwerking:
Beslissing, betaalbaarstelling en betalingen zullen gebeuren zoals hierboven bij de interimdividend.
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Bij de resultaatverwerking zal er een onttrekking gebeuren aan de beschikbare reserves:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
13300
Beschikbare reserves
X
79200
@ Onttrekking aan de reserves

Credit
X

Stockdividend
De nettodividend wordt in dit geval niet uitgekeerd in cash aan de aandeelhouders, maar wordt
omgezet in nieuwe aandelen in de onderneming.
De omzetting van het dividend in aandelen komt eigenlijk op een inbreng in natura neer.
Boekhoudkundige verwerking:
Einde boekjaar:
Nr. Ref.
Omschrijving
69400
Vergoeding van het kapitaal
47100
@ Dividenden over het boekjaar
Bij de betaalbaarstelling en doorstorten aan de staat
Nr. Ref.
Omschrijving
47100
Dividenden over het boekjaar
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing
45310
Ingehouden roerende voorheffing
55000
@ Kredietinstellingen
Beslissing tot stockdividend
Nr. Ref.
Omschrijving
47100
Dividenden over het boekjaar
10000
@ Geplaatst kapitaal

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

Keuzedividend
Het gebeurt meermaals dat de Algemene Vergadering beslis dat de aandeelhouders hun dividend
kunnen omzetten in kapitaal. De onderneming bewerkt daardoor dat de winst niet uitgekeerd wordt
maar voor de aandeelhouders die het wensen in de onderneming als kapitaal behouden wordt.
De boekhoudkundige bewerking is dus hetzelfde als bij de stockdividend hierboven.

Onbeschikbare reserve bij inkoop van eigen aandelen
Voorwaarde
-

De beslissing tot inkoop van de eigen aandelen moet gebeuren door de Algemene
Vergadering.
De beslissing van de Algemene Vergadering of van de raad van bestuur omvat de volgende
elementen:
o Maximumaantal te verkrijgen aandelen
o De tijd waarin de beslissing moet worden uitgevoerd
o De minimum- en maximumprijs
o Besluiten van de Algemene vergaderingen moeten bekendgemaakt worden ter griffie
van de rechtbank van koophandel
o Enkel volstortte aandelen mogen verkregen worden
o Zolang de aandelen en winstbewijzen opgenomen zijn onder de activa moet een
onbeschikbare reserve worden aangehouden
o Stemrechten worden gedurende de periode geschorst
o …
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Boekhoudkundige verwerking van de aankoop eigen aandelen
De ingekocht aandelen worden beschouwd als een te gelde te maken actief, nl. een geldbelegging
‘50000 eigen aandelen’. Zij worden genoteerd aan hun aanschaffingswaarde.
De verplicht aan te leggen ‘13100 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen’ moe gebeuren vanuit
het netto-actief dat hoger moet zijn dan het onbeschikbare eigen vermogen.
Nr.

Ref.
50000
55000
69219
13100

Omschrijving
Eigen aandelen
@ Kredietinstellingen
Toevoeging aan de overige reserves
@ Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

Debet
X

Credit
X

X
X

Dividenden voor de eigen aandelen
1ste mogelijkheid: uitkeren aan de aandeelhouders die je nog niet hebt, maar wel wilt bereiken
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
69400
Vergoeding van het kapitaal
X
69219
Toevoeging aan de overige reserves
X
47100
@ Dividenden over het boekjaar
X
13110
Andere onbeschikbare reserves
X
2de mogelijkheid: geen reserve aanleggen, dividenden aan de andere aandelen uitkeren
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
69400
Vergoeding van het kapitaal
X
47100
@ Dividenden over het boekjaar
Bij betaalbaarstelling:
Nr. Ref.
Omschrijving
47100
Dividenden over het boekjaar
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Waardevermindering op eigen aandelen
Wanneer de realisatiewaarde van de eigen aandelen daalt, zal men een waardevermindering boeken
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
65100
Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
X
50009
@ Geboekte waardeverminderingen op eigen aandelen
X
(-)
Deze zelfde waardevermindering ga je vanuit de onbeschikbare reserves naar de beschikbare
reserves boeken.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
13100
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
X
13300
@ Beschikbare reserves
X
Indien de waardevermindering later niet meer nodig is moet deze teruggenomen worden
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
50009
Geboekte waardeverminderingen op eigen aandelen (-)
X
65110
@ Waardeverminderingen op vlottende activa:
X
terugneming (-)
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Vervreemding van de eigen aandelen
Behoudens een aantal uitzonderingen kunnen de eigen aandelen slechts vervreemd worden op
grond van een besluit van de Algemene vergadering.
Geval 1: de dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd
Vervreemding met winst
Eigen aandelen verkopen met winst
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
50000
@ Eigen aandelen
75200
Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa
Reserves overboeken van eigen aandelen naar beschikbare reserves
Nr. Ref.
Omschrijving
13100
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
13300
@ Beschikbare reserves
Vervreemding met verlies
Eigen aandelen verkopen met verlies
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
50009
Geboekte waardeverminderingen op eigen aandelen (-)
65200
Minderwaarden op de realisatie van de vlottende activa
50000
@ Eigen aandelen
Reserves overboeken van eigen aandelen naar beschikbare reserves
Nr. Ref.
Omschrijving
13100
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
13300
@ Beschikbare reserves

Debet
X

Credit
X
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X
X
X

Credit

X

Debet
X

Credit
X

Geval 2: De dividendbewijzen op eigen aandelen in portefeuille werden niet vernietigd, maar de ermee
corresponderende winst werd gereserveerd.
Resultaatverwerking
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
13110
Andere onbeschikbare reserves
X
79200
@ Onttrekking aan de reserves
X
69400
Vergoeding van het kapitaal
X
47000
@ Dividenden over het vorige boekjaar
X
Vervreemding met winst
Nr. Ref.
Omschrijving
47000
Dividenden over het vorige boekjaar
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing
55000
Kredietinstellingen
47000
Dividenden over het vorige boekjaar
50000
@ Eigen aandelen
75200
Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa
13100
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
13300
@ beschikbare reserves
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Debet
X

Credit
X

X
X
X
X
X
X
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Vervreemding met verlies
Nr. Ref.
Omschrijving
47000
Dividenden over het vorige boekjaar
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing
55000
Kredietinstellingen
50009
Geboekte waardeverminderingen op eigen aandelen (-)
47000
Dividenden over het vorige boekjaar
65200
Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa
50000
@ Eigen aandelen
13100
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
13300
@ beschikbare reserves

Debet
X

Credit
X

X
X
X
X
X
X
X

Waardeloos worden van de eigen aandelen
Wanneer de eigen aandelen zijn verkregen zonder naleving van de vormvoorwaarden, zijn ze van
rechtswege waardeloos en moeten zij vernietigd worden.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
13100
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
X
50000
@ Eigen aandelen
X
of
Nr.

Ref.
13100
50009
50000

Omschrijving
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
Geboekte waardeverminderingen op eigen aandelen (-)
@ Kredietinstellingen

Debet
X
X

Credit

X

Andere onbeschikbare reserves
Het zijn reserves, aangelegd uit de uitkeerbare winst en ‘onbeschikbaar’ verklaard door een
beslissing van de Algemene vergadering, de statuten of wettelijke bepalingen. De kwalificatie
‘onbeschikbaar’ betekent dat de Algemene Vergadering er niet bij gewone meerderheid kan over
beschikken.

Statutaire onbeschikbare reserve
De statuten kunnen voorzien dat jaarlijks een gedeelte van de te bestemmen winst gereserveerd
wordt, boven op de wettelijk aan te leggen wettelijke reserve.
Vb:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
14000
Overgedragen winst
X
79000
@ Overgedragen winst van het vorige boekjaar
X
69200
Toevoeging aan de wettelijke reserve
X
69210
Toevoeging aan de overige reserves
X
69300
Over te dragen winst
X
69400
Vergoeding van het kapitaal
X
13000
@ Wettelijke reserve
X
13110
Andere onbeschikbare reserves
X
14000
Overgedragen winst
X
47100
Dividenden over het boekjaar
X
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Reserve tot aflossing van het kapitaal
De statuten kunnen voorzien dat een gedeelte van de winst gereserveerd wordt om het kapitaal af te
lossen. Deze aflossing gebeurt tegen de fractiewaarde of de nominale waarde door terugbetaling van
door het lot aangewezen aandelen.
Winstverdeling
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
14000
Overgedragen winst
X
79000
@ Overgedragen winst van het vorige boekjaar
X
69200
Toevoeging aan de wettelijke reserve
X
69210
Toevoeging aan de overige reserves
X
69300
Over te dragen winst
X
69400
Vergoeding van het kapitaal
X
13000
@ Wettelijke reserve
X
13110
Andere onbeschikbare reserves
X
14000
Overgedragen winst
X
47100
Dividenden over het boekjaar
X
Aflossing
Nr. Ref.
13119
79200
69410
47400

Omschrijving
Onbeschikbare reserve: afgelost kapitaal (-)
@ Onttrekking aan de reserve
Terug te betalen aandelen
@ Terug te betalen aandelen

Aanduiden dat er kapitaal afgelost is
Nr. Ref.
Omschrijving
10000
Geplaatst kapitaal
10001
@ Afgelost kapitaal
Betaalbaarstelling van dividenden en aflossing
Nr. Ref.
Omschrijving
47100
Dividenden over het boekjaar
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing
47400
Terug te betalen aandelen
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing
Doorstorten roerende voorheffing staat
Nr. Ref.
Omschrijving
45310
Ingehouden roerende voorheffing
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

Overschot op de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies
Het overschot mat niet hoger liggen dan 10% van het geplaatste kapitaal na kapitaalvermindering en
moet naar een onbeschikbare reserve worden geboekt.
Nr.

Ref.
13000
13110
13300
10000

Omschrijving
Wettelijke reserve
Andere onbeschikbare reserves
Beschikbare reserves
@ Geplaatst kapitaal
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Debet
X
X
X

Credit

X
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Nr.

Nr.

Ref.
10000
79100
13112
69000
14100

Omschrijving
Geplaatst kapitaal
@ Onttrekking aan het kapitaal
Onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
@ Overgedragen verlies (-)

Debet
X

Ref.
55000
48900
10100
10000
48900
10100

Omschrijving
Kredietinstellingen
@ Ontvangen voorschotten op kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal (-)
@ Geplaatst kapitaal
Ontvangen voorschotten op kapitaal
@ Niet-opgevraagd kapitaal (-)

Debet
X

Credit
X
X

X
X
Credit
X
X
X
X
X

Belastingvrije reserves
Begrip
Deze reserves en meerwaarden
- Moeten op een rekening van het passief geboekt zijn en blijven nl. ‘13200 Belastingvrije
reserves’ of ’12… Herwaarderingsmeerwaarden op …”
- Mogen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de dotatie aan de
wettelijke reserve of een andere vorm van winsttoekenning.

Monetaire meerwaarden
Verkoop vast actief
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
49982
@ Verkopen vaste activa
Uitboeking
Nr. Ref.
22109
49982
22100
76300

Omschrijving
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (-)
Verkopen vaste activa
@ Gebouwen
Meerwaarde op de (courante) realisatie van
materiële en immateriële vaste activa

Monetaire meerwaarde
Nr. Ref.
Omschrijving
68900
Overboeking naar de belastingvrije reserves
13200
@ Belastingvrije reserves

Debet
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X
X

Debet
X

Credit
X

Gedwongen meerwaarden: uitgestelde, gespreide taxatie
Eenzelfde techniek wordt toegepast op gerealiseerde meerwaarden die ontstaan bij gedwongen
verkopen, bv. schadegevallen, onteigening van een vast activa.
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Vordering voor verkopen vast actief
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
Uitboeking
Nr. Ref.
22109
49982
22100
76300

Omschrijving
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (-)
Verkopen vaste activa
@ Gebouwen
Meerwaarde op de (courante) realisatie van
materiële en immateriële vaste activa

Gedwongen meerwaarde
Nr. Ref.
Omschrijving
68000
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
68900
Overboeking naar de belastingvrije reserves
13200
@ Belastingvrije reserves
16820
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde
meerwaarden op materiële vaste activa
Innen van de vordering
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41600
@ Diverse vorderingen

Debet
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X
X

Debet
X
X

Credit

X
X

Debet
X

Credit
X

Vrijwillig gerealiseerde meerwaarde: uitgestelde, gespreide taxatie
Het systeem van gedwongen meerwaarden geldt ook voor vrijwillig gerealiseerde meerwaarden van
immateriële en materiële vaste activa met als voorwaarde:
- Verkoop gebeurt ten vroegste na 5de jaar van aanschaffing
- De totale verkoopprijs wordt binnen de 3 jaar na verkoop herbelegd in afschrijfbare
immateriële of materiële vaste activa
Boekhouding is identiek als hierboven.

Meerwaardestelsel voor bedrijfsvoertuigen en binnenschepen
Naast de gespreide taxatie bestaan binnen de vennootschapsbelasting bestaan er nog een aantal
andere meerwaarden die niet belastbaar zijn.
1) Meerwaarden op bedrijfswagens. Als deze drie jaar voor hun vervreemding de aard van vaste
activa hadden of voortkomen uit een schadegeval, worden deze niet belast als tijdig een
wederbelegging gebeurt.
2) Eenzelfde systeem bestaat voor binnenschepen die bestemd zijn voor de commerciële vaart,
voor zover deze meerwaarden voortspruiten uit binnenschepen die reeds meer dan vijf jaar
voor de vervreemding ervan de aard van vaste activa hadden of voorkomen uit schadegeval.
Kenmerkend voor deze twee meerwaardestelsels is dat de meerwaarde zonder meer vrijgesteld
wordt en dus niet belast wordt naarmate het wederbelegde goed wordt afgeschreven, zoals in het
stelsel van de gespreide taxatie
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Beschikbare reserves
Beschikbare reserves zijn gedeelten van de uitkeerbare winst die statutair of volgens beslissing van
de Algemene Vergadering naar de beschikbare reserves worden gebracht.
Toevoeging aan de reserves
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
69210
Toevoeging aan de overige reserves
X
13300
@ Beschikbare reserves
X
Afname van de reserves
Nr. Ref.
Omschrijving
13300
Beschikbare reserves
79200
@ Onttrekking aan de reserves

Debet
X

Credit
X

Liquidatiereserve als onderdeel van de beschikbare reserves of wettelijke reserves
Liquidatiereserve als onderdeel van de beschikbare reserves
Kleine vennootschappen kunnen jaarlijks een liquidatiereserve aanleggen door een deel of het
geheel van de te bestemmen winst van het boekjaar over te boeken naar één of meerdere
passiefrekeningen. Dit wordt onmiddellijk belast met 10%.
Op inventarisdatum: boeking van de afzonderlijke aanslag op de aan te leggen liquidatiereserve
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
67021
Afzonderlijke aanslag op aangelegde liquidatiereserve
X
45000
@ Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
X
Resultaatverwerking: overgedragen winst van vorig boekjaar opnemen
Nr. Ref.
Omschrijving
14000
Overgedragen winst
79000
@ Overgedragen winst van het vorige boekjaar

Debet
X

X

Resultaatverwerking: boeking van de liquidatiereserve als beschikbare reserve
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
69210
Toevoeging aan de overige reserves
X
13310
@ Beschikbare reserves: liquidatiereserve
Resultaatverwerking: winst overdragen naar volgend boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
69300
Over te dragen winst
14000
@ Overgedragen winst

Credit

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Liquidatiereserve als onderdeel van de wettelijke reserves
De liquidatiereserve kan ofwel geboekt worden op een afzonderlijke rekening binnen de wettelijke
reserves ofwel op een afzonderlijke rekening binnen de beschikbare reserves.
Op inventarisdatum: boeking van de afzonderlijke aanslag op de an te leggen liquidatiereserve
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
67021
Afzonderlijke aanslag op aangelegde liquidatiereserve
X
45000
@ Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
X
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Resultaatverwerking: overgedragen verlies van vorig boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
69000
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
14100
@ Overgedragen verlies (-)

Debet
X

Credit
X

Resultaatverwerking: boeking van de liquidatiereserve als wettelijke reserve en beschikbare
reserve
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
69200
Toevoeging aan de wettelijke reserves
X
69210
Toevoeging aan de beschikbare reserves
X
13010
@ Wettelijke reserves: liquidatiereserve
X
13310
Beschikbare reserves: liquidatiereserve
X
Resultaatverwerking: verlies overdragen naar volgend boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
14100
Overgedragen verlies (-)
79300
@ Over te dragen verlies

Debet
X

Credit
X

Overgedragen winst – overgedragen verlies
Deze winst of verlies krijgt geen definitieve bestemming, maar wordt overgedragen naar het
volgende boekjaar. Deze overgedragen winst of verlies voegt men dan bij het resultaat om het te
verwerken te bepalen.
Toevoegen van het saldo van 14000 of 14100 aan de resultaatbestemming
Nr. Ref.
Omschrijving
14000
Overgedragen winst
79000
@ Overgedragen winst van het vorige boekjaar
Of
Nr.

Ref.
69000
14100

Omschrijving
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
@ Overgedragen verlies (-)

Beslissingen uit de resultaatverwerking
Nr. Ref.
Omschrijving
69300
Over te dragen winst
14000
@ Over gedragen winst
of
Nr.

Ref.
14100
79300

Omschrijving
Overgedragen verlies (-)
@ Over te dragen verlies
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Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X
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Hoofdstuk 5 Kapitaalsubsidies
Boekhoudrecht
Voorstelling
-

15 Kapitaalsubsidies
19 Voorschotten aan de vennoten op verdeling netto-actief (-)

Soorten subsidies
1) Investeringssubsidies
Maatregelen om de investeringen aan te wakkeren.
- Kapitaalsubsidie: de overheid verstrekt een vast bedrag bij financiering van de investering
met eigen middelen
- Rentesubsidie: de overheid neemt deel van de intrestlast op zich bij financiering van de
investering met vreemde middelen.
2) Exploitatiesubsidies
Niet afhankelijk van een investering. Het zijn bedragen die door de overheid aan de ondernemingen
wordt toegekend om bepaalde exploitatiekosten te compenseren.

Kenmerken van kapitaalsubsidies
1.
2.
3.
4.

De onderneming moet een investering verrichten in vaste activa
De onderneming financiert de investering met eigen middelen
De overheid komt tussen met een vast bedrag
Ze is niet terugvorderbaar. De kapitaalsubsidies kunnen dus als ‘niet-opeisbaar’ beschouwd
worden.

Subsidierecht
Een kapitaalsubsidie kan alleen in de jaarrekening opgenomen worden wanneer het recht op het
ontvangen van de subsidie vaststaat.
1) Overeenkomst die vast en onvoorwaardelijk is
Het subsidierecht moet erkend worden door de onderneming als een vaststaande vordering zodra de
overheid haar verbintenis onvoorwaardelijk en voor een bepaald bedrag bevestigt.
2) Overeenkomst onder opschortende voorwaarde
De uitvoering van de overeenkomst hangt af van een toekomstige en onzekere gebeurtenis.
3) Overeenkomst is vaststaand, maar het bedrag dat toegekend zal worden is onzeker
In dit geval zal men het recht op subsidie pas jaarlijks erkennen voor de jaarlijks goedgekeurde
dotatie.

Exploitatiesubsidies
Subsidie staat vast
Nr. Ref.
Omschrijving
41400
Te innen opbrengsten
74000
@ Bedrijfssubsidie
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Debet
X

Credit
X
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Ontvangst van de subsidie
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41400
@ Te innen opbrengsten

Debet
X

Credit
X

Als de exploitatiesubsidie gedeeltelijk betrekking heeft op volgende boekjaren
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
74000
Bedrijfssubsidies
X
49300
@ Over te dragen opbrengsten

Credit
X

Rentesubsidies
Hoofdstuk 7

Kapitaalsubsidies
Algemeen principe
De kapitaalsubsidie is een recht een geldsom te ontvangen van de overheid zonder deze te moeten
terugbetalen. Het recht zal op de activazijde uitgedrukt worden als vordering. De financiering ervan
zal uitgedrukt worden onder het passief via ‘Kapitaalsubsidies’
2 mogelijkheden:
- De kapitaalsubsidie is van vennootschapsbelasting vrijgesteld
Hier wordt de volledige kapitaalsubsidie onder de rubriek kapitaalsubsidie van het passief tot
uitdrukking gebracht en pro rata de afschrijvingen op de investeringen en vaste activa in
resultaat genomen.
-

De kapitaalsubsidie is niet van vennootschapsbelasting vrijgesteld

Boekhoudkundig
Vaststaan subsidierecht
Nr. Ref.
Omschrijving
41420
Te ontvangen kapitaalsubsidies
15000
@ Kapitaalsubsidies

Debet
X

Credit
X

Aankoopfacturen investering
In dit voorbeeld gaat het om installaties, machines en uitrusting. Je kunt ook bv met Terreinen en
gebouwen werken.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
23000
Installaties, machines en uitrusting
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers
X
Bankafschrift: storting
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41420
@ Te ontvangen kapitaalsubsidies
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Debet
X

Credit
X
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Afschrijvingen
Nr. Ref.
63020
23009

Omschrijving
Afschrijvingen op materiële vaste activa
@ Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en
uitrusting (-)

Debet
X

Credit
X

Inresultaatname kapitaalsubsidie
Nr. Ref.
Omschrijving
15001
In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
75300
@ Kapitaalsubsidies

Debet
X

Afboeking na volledige inresultaatname
Nr. Ref.
Omschrijving
15000
Kapitaalsubsidies
15001
@ In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Kapitaalsubsidies zonder vrijstelling van vennootschapsbelasting
Algemeen principe
Voor alle subsidies van voor 1 januari 2006 wordt deze in winstname belast, de toegezegde
kapitaalsubsidie werd daarom in twee gesplitst, enerzijds uitgestelde belastingen, anderzijds
kapitaalsubsidie.

Boekhoudkundig
Vaststaan subsidierecht
Nr. Ref.
Omschrijving
41420
Te ontvangen kapitaalsubsidies
15000
@ Kapitaalsubsidies
16800
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

Debet
X

X
X

Aankoopfacturen investering
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41420
@ Te ontvangen kapitaalsubsidies

Debet
X

Bankafschrift: storting
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41420
@ Te ontvangen kapitaalsubsidies

Debet
X

Afschrijving
Nr. Ref.
63020
23009

Debet
X

Omschrijving
Afschrijvingen op materiële vaste activa
@ Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en
uitrusting (-)
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Credit
X

Credit
X

Credit
X
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Inresultaatname kapitaalsubsidie
Nr. Ref.
Omschrijving
15001
In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
75300
@ Kapitaalsubsidies
16801
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies:
terugneming (-)
78000
@ Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
Afboeking na volledige inresultaatname
Nr. Ref.
Omschrijving
15000
Kapitaalsubsidies
15001
@ In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
16800
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
16801
@ Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies:
terugneming (-)

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Verkoop van een vast actief waarvoor kapitaalsubsidies werd verkregen
Algemeen principe
Bij verkoop zal het gedeelte kapitaalsubsidie alsook van de uitgestelde belastingen dat betrekking
heeft op het vast actief en dat nog niet in het resultaat is opgenomen, onmiddellijk in resultaat
worden genomen.

Boekhoudkundig
Verkoopfactuur
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
Vast actief uit de boekhouding laten verdwijnen
Nr. Ref.
Omschrijving
49982
Verkopen vaste activa
23009
Geboekte afschrijvingen op machines: AW (-)
23000
@ Machines: AW
76300
Meerwaarde op de realisatie van immateriële vaste
activa

Debet
X

X
X

Debet
X
X

Credit

X
X

Inresultaatname kapitaalsubsidie
Nr. Ref.
Omschrijving
15001
In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
75300
@ Kapitaalsubsidies

Debet
X

Afboeking na volledige inresultaatname
Nr. Ref.
Omschrijving
15000
Kapitaalsubsidies
15001
@ In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)

Debet
X
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Credit
X

Credit
X
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Boekhoudkundig met uitgestelde belastingen
Verkoopfactuur
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
Vast actief uit de boekhouding laten verdwijnen
Nr. Ref.
Omschrijving
49982
Verkopen vaste activa
23009
Geboekte afschrijvingen op machines: AW (-)
23000
@ Machines: AW
76300
Meerwaarde op de realisatie van immateriële vaste
activa
Inresultaatname kapitaalsubsidie
Nr. Ref.
Omschrijving
15001
In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
75300
@ Kapitaalsubsidies
16801
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies:
terugneming (-)
78000
@ Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
Afboeking na volledige inresultaatname
Nr. Ref.
Omschrijving
15000
Kapitaalsubsidies
15001
@ In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
16800
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
16801
@ Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies:
terugneming (-)

Debet
X

Credit
X
X

Debet
X
X

Credit

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Bijzondere gevallen
Kapitaalsubsidie waarvan de toezegging na de eerste afschrijving gebeurt
De onderneming, die jaarlijks een aantal vervagings- en uitbreidingsinvesteringen verricht, kan aan
de overheid een principiële toestemming tot investeren onder het regime van de kapitaalsubsidie
vragen.
Voert ze de investering effectief door, dan dient zij het dossier in. Daardoor komt het soms voor dat
de investering reeds gedaan is voor zij de toezegging van de kapitaalsubsidie ontvangt.

De toekenning wordt over verschillende jaren gespreid
Eerste geval: De kapitaalsubsidie wordt toegekend, maar de betaling ervan wordt in de tijd gespreid.
Belangrijk in deze situatie is dat de bevoegde organen van de vennootschap vaststellen dat alle
voorwaarden voor de toekenning van de subsidie vervuld zijn of dat ze zekerheid heeft dat ze vervuld
zullen worden.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
29105
Te ontvangen subsidies op meer dan 1 jaar
X
41420
Te ontvangen kapitaalsubsidies
X
15000
@ Kapitaalsubsidies
Het verdere verloop is zoals eerder gezien bij een normale kapitaalsubsidie.
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Tweede geval: in sommige gevallen wordt de kapitaalsubsidie vastgelegd voor een bepaalde periode
maar onder voorwaarden en binnen de perken van de begrotingskredieten.
Kenmerken:
- Er is een principieel akkoord tussen de onderneming en de subsidiërende instantie
- Deze toelage of de wijze waarop ze berekend wordt, ligt door het principieel akkoord vast
- Ieder jaar binnen de tijdspannen voorzien in het principieel akkoord moet de toekenning
aangevraagd worden, en gelden er voorwaarde zoveel naar principes van toekenning als naar
de hoogte van het bedrag.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
41420
Te ontvangen kapitaalsubsidies
X
15000
@ Kapitaalsubsidies
X
15001
In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
X
75300
@ Kapitaalsubsidies
X

Kapitaalsubsidies op activa met onbeperkte levensduur
Daar deze niet aan een systematische waardedepreciatie onderhevig zijn, zal men de financiële
bronnen kapitaalsubsidies niet verminderen.
Doet er zich een waardevermindering voor, dan zal men het proportioneel gedeelte van de
kapitaalsubsidie in resultaat nemen in verhouding tot de geboekte waardevermindering.

Herziening van kapitaalsubsidies
Het verkrijgen van een kapitaalsubsidie kan afhankelijk zijn van een aantal voorwaarden. De overheid
zal hierop controle uitvoeren. Bij dergelijk onderzoek kan men de verstrekte of toegezegde
kapitaalsubsidie herzien.
Het terug te betalen percentage van de kapitaalsubsidie dat nog niet in resultaat werd genomen,
dient afgeboekt te worden.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
15000
Kapitaalsubsidies
X
48930
@ Andere diverse schulden
X
Boeking van de terugbetaling
Nr. Ref.
Omschrijving
48930
Andere diverse schulden
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Het terug te betalen percentage van de kapitaalsubsidie dat reeds in resultaat werd opgenomen,
moet worden geboekt als ‘Diverse financiële kost’
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
65700
Diverse financiële kosten
X
15001
@ In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
X

Wijziging van de belastingvoet
Aangezien de Belgische wetgever verschillende taxatievoeten hanteert, is het mogelijk dat achteraf
blijkt dat de ondernemingsleiding zich vergiste bij het schatten van de belastingvoet.
Het is tevens zeer waarschijnlijk dat de belastingvoet van jaar 0 niet dezelfde is als deze in jaren
1,2,3,… het ondernemingsresultaat verandert, de overheid kan wijzigingen aanbrengen in de fiscale
reglementering,…
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Als de belastingvoet daalt
Nr. Ref.
Omschrijving
16800
Uitgestelde belastingen
15000
@ Kapitaalsubsidies
15001
In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
16801
@ Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies:
terugneming (-)
Als de belastingvoet stijgt
Nr. Ref.
Omschrijving
15000
Kapitaalsubsidies
16800
@ Uitgestelde belastingen
16801
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies:
terugneming (-)
15001
@ In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
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Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X
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Hoofdstuk 6 Voorzieningen voor risico’s en kosten – uitgestelde
belastingen
Boekhoudrecht
Voorstelling
16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen
- 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
- 161 Voorzieningen voor belastingen
- 162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
- 163 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
- 164-165 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
- 168 Uitgestelde belastingen
o 1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
o 1681 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële VA
o 1682 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële VA
o 1687 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn
uitgegeven door de Belgische openbare sector
o 1688 Buitenlandse uitgestelde belastingen

Voorzieningen voor risico’s en kosten
Waardering
Voorzieningen voor risico’s en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten
te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet
vaststaat. Ze mogen niet gebruikt worden voor waardecorrecties op activa.
We gebruiken de rubriek ‘Voorzieningen voor risico’s en kosten’ in bijzonder wanneer het gaat om:
- Een duidelijke individualiseerbare gebeurtenis of object waaruit een risico of een kost kan
voortvloeien
- Een risico of kost die op balansdatum waarschijnlijk of zeker is
- Een risico of kost die geschat kan worden, maar waarvan het werkelijke bedrag nog niet
ondubbelzinnig vaststaat.
De voorzieningen die geboekt worden, moeten voldoen aan de eisen van voorzichigheid, oprechtheid
en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.
Als gevolg van de onzekerheden die inherent zijn aan bedrijfsactiviteiten, kan het bedrag van de
voorziening niet exact worden gewaardeerd maar slechts worden geschat.
Zodra het bedrag werkelijk vaststaat, gaat het niet meer om een voorziening, maar om een
vaststaande schuld.
Inhoud van de rubrieken
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Voorzieningen die door de onderneming werden gevormd om te voldoen aan de verplichtingen
inzake rust- en overlevingspensioenen, werkloosheid en bedrijfstoeslag en andere pensioenen.
Belastingen
Voorzieningen die werden gevormd met het oog op belastingverplichtingen die uit een wijziging in de
belastbare basis of in de berekening van de belastingen kunnen voortvloeien.
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Grote herstellings- en onderhoudswerken
Voorzieningen die worden gevormd om te kunnen voldoen aan het periodiek uit te voeren
onderhoud of de periodiek uit te voeren herstellingen.
Kosten van een milieuverplichting
Voorzieningen om te kunnen voldoen aan verplichtingen omtrent milieuaangelegenheden.
Overige risico’s en kosten
Verlies- en kostenrisico’s die voortvloeien uit onder meer:
- Persoonlijke of zakelijke zekerheden
- Verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa
- De uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen
- Termijnposities of –overeenkomsten in deviezen
- Termijnposities of –overeenkomsten op goederen
- Technische waarborgen verbonden aan reeds door de onderneming verrichte verkopen
- Hangende geschillen

Uitgestelde belastingen
Inhoud
De belastingverplichtingen ontstaan door activiteiten van het huidige boekjaar, maar die door fiscale
maatregelen slecht in latere jaren effectief zullen worden belast. Voor deze verplichtingen leggen we
een vermogensbron ‘Uitgestelde belastingen’ aan, dat we moeten beschouwen als vreemd
vermogen.
Waardering
De uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en gerealiseerde meerwaarden worden
oorspronkelijk gewaardeerd tegen het normale bedrag van de belasting die erop zou zijn geheven
indien die subsidies en meerwaarden zouden zijn belast ten laste van het boekjaar waarin zijn
werden geboekt.

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Actuele situatie
Veranderingen in de rubriek ‘Voorzieningen voor pensioenverplichtingen’ zullen niet meer gebruikt
worden voor extralegale pensioen. Deze voorziening zullen gevormd worden in het ‘extern fonds’ dat
onderworpen is aan een specifiek jaarrekening schema.
In de toelichting bij de balans van de werkgever blijft de verplichting om informatie over het systeem
te geven.
Nr.

Ref.
62210
48930

Omschrijving
Werkgeverspremies extralegaal pensioen
@ Andere diverse schulden

Debet
X

Credit
X

Verplichtingen die voortvloeien uit werkloosheid met bedrijfstoeslag
Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is een stelsel waarbij werknemers van een zekere
leeftijd die worden ontslagen, recht hebben op een vaste werklosheidsuitkering en op een
aanvullende vergoeding verschuldigd door de vroegere werkgever.
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Nr.

Ref.
63500
16000

Omschrijving
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke
verplichtingen: toevoeging
@ Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke
verplichtingen

Debet
X

Credit

X

Voorzieningen voor belastingen
Betwiste aanslagen
Bij betwiste aanslagen moet de onderneming haar fiscale diensten, eventueel aangevuld met externe
fiscale adviseurs, laten onderzoeken wat de mogelijke te voorziene kost is bij uitspraak van de
betwisting.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
67120
Gevormde fiscale voorzieningen voor Belgische
X
belastingen
16100
@ Voorzieningen voor belastingen
X
Deze gevormde voorziening zal jaarlijks zorgvuldig nagegaan worden en, indien nodig aangepast:
- Verhoging: 67120 Gevormde fiscale voorzieningen voor Belgische belastingen
- Verlaging: 77120 Besteding en terugneming van fiscale voorzieningen voor Belgische
belastingen
Na het aanleggen van de ‘Voorzieningen voor belastingen’, maar voor uitspraak van de betwisting
gaat de Fiscale Administratie tot inkohiering (vaststellen van extra schuld). Door de inkohiering
ontstaat een schuld, het is echter niet zinvol deze inkohiering te boeken als blijkt dat er voldoende
voorzieningen aangelegd zijn.

Uitspraak
Gebruiken voorziening bij definitieve uitspraak
Nr. Ref.
Omschrijving
16100
Voorzieningen voor belastingen
67100
Verschuldigde of gestorte Belgische
belastingsupplementen
77120
@ Bestedingen en terugneming van fiscale voorziening
voor Belgische belastingen
45200
Te betalen Belgische winstbelastingen

Debet
X
X

Credit

X
X

Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken
Begrip
Het betreft herstellings- en onderhoudswerken die niet ieder boekjaar voorkomen. Men
veronderstelt dat de oorzaken van de herstelling of onderhoud in de voorbije periode liggen.
Per geïnventariseerd object zal men de timing van herstelling en onderhoud vastleggen, de datum
van het laatst uitgevoerde onderhoud en het geraamde bedrag van de kosten.
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Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
Jaarlijkse voorziening aanleggen
Nr. Ref.
Omschrijving
63600
Voorzieningen voor grote herstellings- en
onderhoudswerken: toevoeging
16200
@ Voorzieningen voor grote herstellings- en
onderhoudswerken
Boekingen i.v.m. de uitvoering van het onderhoud
Nr. Ref.
Omschrijving
61100
Onderhoud en herstellingen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers
62030
Bezoldigingen arbeiders
62100
Werkgeversbijdrage
45300
@ Ingehouden bedrijfsvoorheffing
45400
RSZ
45500
Bezoldigingen
Uitboeken van de voorziening
Nr. Ref.
Omschrijving
16200
Voorzieningen voor grote herstellings- en
onderhoudswerken
63610
@ Voorzieningen voor grote herstellings- en
onderhoudswerken besteding en terugneming (-)
Aanleggen voorzieningen voor de nieuwe onderhoudsperiode
Nr. Ref.
Omschrijving
63600
Voorzieningen voor grote herstellings- en
onderhoudswerken: toevoeging
16200
@ Voorzieningen voor grote herstellings- en
onderhoudswerken

Debet
X

Credit

X

Debet
X
X

Credit

X
X
X
X
X
X

Debet
X

Credit

X

Debet
X

Credit

X

Voorzieningen als niet-recurrente kost
We moeten er op wijzen dat deze kosten in bijzondere gevallen het karkater van uitzonderlijke
kosten kunnen hebben (niet-recurrent).
‘66200 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten: toevoeging’
‘76200 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten’

Voorzieningen voor milieuverplichtingen
Bijvoorbeeld, de onderneming die door haar werkzaamheden een terrein aantast of vervuilt, zal later
geconfronteerd worden met de sanering van het terrein. Aangezien de oorzaak van de vervuiling
ontstaat in het huidige boekjaar, moet in het huidige boekjaar een voorziening worden aangelegd.
Ander voorbeeld is de onderneming die een kerncentrale of booreiland exploiteert.
Voorziening wordt geschat voor een bepaalde sanering
Nr. Ref.
Omschrijving
63700
Voorziening voor milieuverplichtingen: toevoeging
16300
@ Voorzieningen voor milieuverplichtingen
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Schatting was te hoog
Nr. Ref.
Omschrijving
16300
Voorzieningen voor milieuverplichtingen
63710
@ Voorzieningen voor milieuverplichtingen: besteding
en terugneming (-)
Uitvoering van de sanering
Nr. Ref.
Omschrijving
61100
Onderhoud en herstellingen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers
16300
Voorzieningen voor milieuverplichtingen
63710
@ Voorzieningen voor milieuverplichtingen: besteding
en terugneming (-)

Debet
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X
X
X

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Recurrente bedrijfskosten
63800 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: toevoeging
63810 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: besteding en terugneming (-)
Niet-recurrente bedrijfskosten en –opbrengsten
66200 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten: toevoeging
66201 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten: besteding (-)
76200 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten (-)
Recurrente financiële kosten
65600 Voorzieningen met een financieel karakter: toevoegingen
65610 Voorzieningen met een financieel karakter: bestedingen en terugnemingen (-)
Niet-recurrente financiële kosten en –opbrengsten
66210 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten: toevoeging
66211 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten: besteding (-)
76210 Terugneming van voorziening voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten (-)

Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen
Veel ondernemingen hebben waarborgverplichtingen wegens leveringen van goederen of diensten,
bijvoorbeeld: bouwondernemingen geven een waarborg tegen constructiefouten
Nr.

Ref.
63800
16410
16410
63710

Omschrijving
Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: toevoeging
@ Voorzieningen voor technische
waarborgverplichtingen
Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen
@ Voorzieningen voor andere risico’s en kosten:
besteding en terugneming (-)
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Voorzieningen voor hangende geschillen
Het betreft hier hangende geschillen met bv.:
- Klanten over geleverde goederen
- Personeel
- Leveranciers
- …
Deze situaties zullen op iedere inventarisdatum beoordeeld worden. De onderneming moet voor
zichzelf een berekening doen m.b.t. het risico dat zij loopt.

Andere voorzieningen
-

Verliesrisico’s wegens borgstelling van de onderneming ten gunste van derden.
Verliesrisico’s verbonden aan termijnsituaties.

Uitgestelde belastingen
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
Hoofdstuk 5.

Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden
In de eerste plaats moeten we een onderscheid maken tussen de gerealiseerde meerwaarden die
hier bedoeld worden en de herwaarderingsmeerwaarden uit hoofdstuk 3.
- De meerwaarden hier bedoeld, komen tot stand bij de verkoop van het actief
- De herwaarderingsmeerwaarden worden uitgedrukt als het actief nog in de onderneming
aanwezig is.
Uitgestelde, gespreide taxatie betekent dat de onderneming ‘uitgesteld’ belasting zal betalen, nl. niet
op het moment na de verkoop, maar pas vanaf de wederelegging.
‘Gespreid’ betekent dat de onderneming gedurende een aantal jaren belasting zal betalen, telkens
op een gedeelte van de meerwaarde en dit a rato van het afschrijvingsritme op de nieuw verworven
activa.
Het belastingsgedeelte wordt opgenomen onder de ‘Uitgestelde belastingen’, het gedeelte eigen
vermogen moet geboekt worden onder de ‘Belastingvrije reserves’.
Verkopen van vast actief
(In dit voorbeeld een gebouw)
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49982
Verkopen vaste activa
22109
Geboekte afschrijvingen op gebouwen: AW (-)
22100
@ Gebouwen
76300
Meerwaarden op de realisatie van immateriële vaste
activa (-)
68000
Overboeking naar uitgestelde belastingen
68900
Overboekingen naar de belastingvrije reserves
16820
@ Uitgestelde belastingen op gerealiseerde
13200
meerwaarde op materiële vaste activa
Belastingvrije reserves
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Investering in een nieuw vast actief
(In dit geval een gebouw en terrein)
Nr. Ref.
Omschrijving
22000
Terreinen
22100
Gebouwen
44000
@ Leveranciers
Afschrijvingen
Nr. Ref.
63020
22109
16820
78000
13200
78900

Omschrijving
Afschrijvingen op materiële vaste activa
@ Geboekte afschrijvingen op gebouwen: AW (-)
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden
op materiële vaste activa
@ Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
Belastingvrije reserves
@ Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves

Een mogelijke stijging van de belastingvoet
Nr. Ref.
Omschrijving
13200
Belastingvrije reserves
16820
@ Uitgestelde belastingen op gerealiseerde
meerwaarden op materiële vaste activa
16820
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden
op materiële vaste activa
78000
@ Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
13200
Belastingvrije reserves
78900
@ Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
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X
X

Credit

X

Debet
X

Credit
X

X
X
X
X
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X

Credit
X

X
X
X
X

52

Hoofdstuk 7 Schulden om meer dan één jaar
Boekhoudrecht
Voorstelling
17 Schulden om méér dan één jaar
A. Financiële schulden
o 170 Achtergestelde leningen
 1700 Converteerbaar
 1701 Niet-converteerbaar
o 171 Niet-achtergestelde obligatieleningen
 1710 Converteerbaar
 1711 Niet-converteerbaar
o 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden
o 173 Kredietinstellingen
 1730 Schulden op rekening
 1731 Promessen
 1732 Acceptkredieten
o 174 Overige leningen
B. 175 Handelsschulden
 1750 Leveranciers
 1751 Te betalen wissels
C. 176 Ontvangen vooruitbetalingen
D. Overige schulden
o 178 Borgtochten, ontvangen in contanten
o 179 Overige schulden
42 Schulden om meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
(zelfde indeling als 17)

Begrippen
Financiële schulden
Achtergestelde leningen, al dan niet converteerbaar
De uitlener is bereid zijn rechten bij vereffeningen ondergeschikt te maken aan alle andere
vreemdevermogensverstrekkers. De achtergestelde lening wordt dikwijls quasi eigen vermogen
genoemd.
Bij verstrekking wordt zij inderdaad terugbetaald juist voor de aandeelhouders, maar na alle andere
niet-achtergestelde schuldeisers.
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leningen ontstaan door dat de onderneming effecten uitgeeft waarop één of verschillende
geïnteresseerde kunnen inschrijven. De obligaties kunnen al dan niet converteerbaar zijn. De
uitgegeven obligaties zijn schuldbekentenissen die gezamenlijk de totale lening uitmaken.
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Vloeien voort uit de wijze van boeken van de leasingverplichtingen. Door leasing te beschouwen als
een bijzondere financieringshuur, ontstaan er enerzijds een te waarderen bezit onder leasing
(materiële vaste activa) en anderzijds een schuld onder de rubriek schulden op het passief.
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Kredietinstellingen
Schulden op rekeningen
De meest courante vorm, waarin de relatie tussen de onderneming en de kredietinstelling
vertegenwoordigd word door een contract. Daardoor beschikt de onderneming over middelen via
haar rekening, aangehouden bij de kredietinstelling.
Promesse
Een kredietvorm waarbij de onderneming zich ertoe verbindt om op een bepaalde datum een
bepaalde som te betalen aan de bank.
Acceptkredieten
Schulden aan kredietinstellingen uit hoofde van bankaccepten die door de onderneming in omloop
worden gebracht, zelf al vinden ze hun oorsprong in de aankoop van goederen en/of diensten. Het is
een financieringstechniek waarbij de bank aan de onderneming toelaat tot een bepaalde
kredietlimiet wissels op de bank te trekken binnen het kader van een welomschreven invoeruitvoertransactie.
Overige leningen
Niet door kredietinstellingen gegeven:
- Gewone leningen, toegestaan door de private belegger
- Hypothecaire leningen, toegestaan door hypotheekondernemingen
Handelsschulden
Leveranciers
Het krediet is verkregen van een leveranciers en wordt niet vertegenwoordigd door een wisselbrief.
Te betalen wissels
Leverancierskrediet, vertegenwoordigd door een te betalen wissel of door een orderbriefje.
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Ontstaat doordat de klant van de onderneming de uitvoering van zijn geplaatste bestelling
voorfinanciert. De onderneming poogt daardoor het financiële risico van niet-afname door de klant
te beperken.
Overige schulden
Omvat alle mogelijke rekeningen die niet onder de vorige omschrijvingen samengebracht kunnen
worden.
Voorbeeld:
- Borgtochten ontvangen in contanten
Wanneer de onderneming een waarborgsom in speciën ontvangt.

Waarderingsregels
Algemeen
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. (de terugbetalingswaarde van
de schuld). De som van de kapitaalaflossingen die nodig zijn om de aangegane schuld ongedaan te
maken. Deze nominale waarde omvat dus niet de rente.
Bijzondere waarderingsregels
- Schulden waarbij de rente vervat zit in de nominale waarde
- Renteloze schulden of abnormaal laag rentende schulden
- Vastrentende effecten
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Termijnkrediet met gelijke kapitaalaflossing (degressieve periodieke betalingen)
Omschrijving
Een termijnkrediet slaat hier op een krediet met een looptijd van meer dan één jaar. Op elke
vervaldag wordt eenzelfde bedrag aan kapitaal afgelost. Het aflossingsschema wordt op voorhand
vastgelegd.
De intrest wordt voor elke periode berekend op de uitstaande schuld.
De periodieke betalingen zullen over de looptijd van de lening dalen: degressieve betalingen.

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Afsluiten van een leningscontract en ontvangst van het provenu
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
17..0
@ Schulden op meer dan één jaar
42..0
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Kosten bij het afsluiten van de lening
Bankafschrift: bankkosten van uitgifte ten lasten nemen in boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
61300
Vergoeding aan derden
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
48930
@ Andere diverse schulden
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
55000
@ Kredietinstellingen
Bankafschrift: bankkosten van uitgifte activeren
Nr. Ref.
Omschrijving
20100
Kosten bij uitgifte van leningen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
48930
@ Andere diverse schulden
20100
Kosten bij uitgifte van leningen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
55000
@ Kredietinstellingen
Afschrijven op de kosten van uitgifte van leningen
Nr. Ref.
Omschrijving
65010
Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen
20109
@ Geboekte afschrijvingen op kosten bij uitgifte van
leningen (-)
Rente op de lening in de jaarlijkse methode
Rentebetaling op vervaldag
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X
X

Debet
X
X

Credit

X
X
X
X

Debet
X
X

Credit

X
X
X
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Rente toerekenen of overdragen op afsluitingsdatum
- Postnumerando: rente moeten toerekenen via de rekening ‘Toe te rekenen kosten’
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Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Bij afsluiting van boekjaar 20N0
Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49200
@ Toe te rekenen kosten
Bij opening boekjaar 20N1
Ref.
Omschrijving
49200
Toe te rekenen kosten
65000
@ Rente, commissies en kosten verbonden aan
schulden

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Prenumerando: rente moeten overdragen via de rekening ‘Over te dragen kosten’
Bij afsluiten van boekjaar 20N0
Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49000
Over te dragen kosten
X
65000
@ Rente, commissies en kosten verbonden aan
X
schulden
Bij opening boekjaar 20N1
Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49000
@ Over te dragen kosten

Debet
X

Credit
X

Provisiekosten op het nog niet opgenomen kapitaal
Contractueel kan vastgelegd zijn dat de onderneming ook een rente moet betalen op de nog niet
opgenomen bedragen. De leningverstrekker houdt immers het volledige kapitaal ter beschikking,
terwijl de rente slecht begint te lopen van zodra de bedragen effectief opgenomen worden.
De provisie wordt betaald na vervallen termijn
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
55000
@ Kredietinstellingen
Als de afsluitingsdatum niet overeenkomst met de vervaldag:
Bij afsluiting van boekjaar 20N0
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49200
@ Toe te rekenen kosten

Nr.

Bij opening boekjaar 20N1
Ref.
Omschrijving
49200
Toe te rekenen kosten
65000
@ Rente, commissies en kosten verbonden aan
schulden

Debet
X

X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
17..0
Schulden op meer dan één jaar
X
42..0
@ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
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Aflossen van de lening
Nr. Ref.
Omschrijving
42..0
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit

X

Termijnkrediet met annuïteiten (gelijke betalingen)
Omschrijving
Een termijnkrediet slaat ook hier op een krediet met een looptijd van meer dan één jaar.
Kenmerkend voor de annuïteitenlening is dat op elke vervaldag eenzelfde bedrag wordt betaald aan
de leningverstrekker. Dit bedrag omvat zowel de intrest als de kapitaalaflossing.
Aangezien de som van de intrest en de aflossing gelijk is op elke vervaldag zal: het intrestgedeelte in
het begin van de looptijd eerder hoog zijn, en de aflossing eerder laag.
Bepalen bedrag:
- K0: ontleend bedrag
- X: periodieke betaling = annuïteit = intrest + kapitaalaflossing
- n = aantal termijnen
- i = intrestvoet over de periode

K0 =

X * an/i

an/i =

1-(1+i)-n
i

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
De boekingen zijn volledig gelijk als bij de lening met gelijke kapitaalaflossing, je herneemt volgende
stappen:
 Afsluiting van de lening
 Kosten bij het afsluiten van het contract
 Rente (intrest) op de lening: betaling alsook op einde boekjaar
 Provisiekosten op de niet-opgenomen bedragen: betaling alsook op einde boekjaar
 Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt
 Aflossen van de lening

Termijnkrediet met integrale aflossing op het einde van de looptijd
Omschrijving
Opnieuw een krediet met een looptijd van meer dan één jaar.
Kenmerken voor de eenmalige kapitaalaflossing is dat er tussendoor geen kapitaalaflossingen zijn.
Op het einde van de looptijd wordt de lening eenmalig afgelost, vandaar dat deze lening ook soms
“bullet-lening” wordt genoemd.
Tussendoor zijn er wel periodieke rentebetalingen.

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
De boekingen zijn volledig gelijk als bij de lening met gelijke kapitaalaflossing, je herneemt volgende
stappen:
 Afsluiting van de lening
 Kosten bij het afsluiten van het contract
 Rente (intrest) op de lening
 Provisiekosten op de niet-opgenomen bedragen
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Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt
Aflossen van de lening

Wentelkredieten
Omschrijving
Het wentelkrediet of roll-overkrediet is een kredietvorm waarbij de onderneming met de bank een
maximale kredietlijn afspreekt, die binnen de opnemingsperiode op vastgestelde tijdstippen kan
worden opgenomen naar eigen behoefte.
De looptijd van het krediet wordt opgedeeld in opeenvolgende wentelperiodes, telkens met een
eigen rentevoet.

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
De boekingen zijn volledig gelijk als bij de lening met gelijke kapitaalaflossing, je herneemt volgende
stappen:
- Opname van het wentelkrediet: als een deel van kredietlijn wordt opgenomen, ontstaat een
schuld voor het opgenomen bedrag
- Intrest op de lening: betaling van de rente op het einde van elke wentelperiode. Indien de
wentelperiode niet samenvalt met het einde van het boekjaar, moet rente worden
toegerekend
- Provisiekosten op de niet opgenomen bedragen: betaling van de provisie op het einde van
elke wentelperiode.
- Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt
- Aflossing van de lening

Speciale waarderingsregels voor lening met vaste intrest op initieel bedrag van de
lening (financieringskrediet)
Schulden op meer dan één jaar, die in termijnen worden terugbetaald, waarbij de intrestvoet tijdens
de hele looptijd van het contract wordt toegepast op het initiële bedrag van de lening, zonder
rekening te houden met het terugbetaalde kapitaalgedeelte. Dit betekent dat voor elke periode een
gelijk bedrag aan intrest en een gelijk bedrag aan aflossing zal terugbetaald worden.
Het financieringskrediet wordt op precies dezelfde wijze geboekt als in de annuïteitenmethode
(hierboven). Bij een financieringskrediet zal de uitstaande schuld steeds geboekt worden tegen de
nominale waarde, de som van de aflossingen.

Speciale waarderingsregels voor schulden waarbij de nominale waarde de rente omvat
Omschrijving
Voor dit type lening, op meer dan één jaar, bedingen de partijen dat de nominale waarde ook de
rente omvat. Dit betekent dat er tussendoor geen rentebetalingen worden uitgevoerd, maar dat er
op de vervaldag een terugbetaling inclusief rente word verricht.
Twee situaties:
- De partijen zijn overeengekomen dat de onderneming op de vervaldag een terugbetaling
doet ie ook de rente omvat
- De onderneming neemt een schuld voer van een derde partij en ontvangt hiervoor minder
dan dat ze op de vervaldag aan de schuldeisers zal moeten terugbetalen.
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Speciale waarderingsregels
Twee vragen:
- Tegen welke waarde moet de schuld in de boekhouding worden opgenomen?
- Wanneer en voor welke bedragen moet de intrest ten laste van het resultaat komen?
S = eindwaarde = nominale waarde, die ook de rente omvat
A = beginwaarde = ontvangen bedrag bij de start van de looptijd van de lening
n = looptijd van de lening (in jaren)
Te bereken:
i = jaarlijkse samengestelde intrest
S = A * (1+i)n

ofwel

A=

S
(1+i)n

i=

(S/A)1/n – 1

Boekhoudkundige verwerking
Aangaan van de lening
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
49000
Over te dragen kosten
17900
@ Overige schulden

Debet
X
X

X

Inventarisverrichting: financiële kost tot uitdrukking brengen voor het boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
X
49000
@ Over te dragen kosten
Inventarisverrichting: aanduiden wat van de lening volgend boekjaar vervalt
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
17900
Overige schulden
X
42900
@ Binnen het jaar vervallende overige schulden
Betaling op einde vervaldag van de nominale waarde (inclusief rente)
Nr. Ref.
Omschrijving
42900
Binnen het jaar vervallende overige schulden
55000
@ Kredietinstellingen

Credit

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Credit
X

Speciale waarderingsregels voor renteloze schulden en schulden met een abnormaal
lage rente
Omschrijving
De schulden hier bedoeld, hebben volgende kenmerken:
- De onderneming koopt goederen aan of investeert in vaste activa
- De onderneming krijgt een betalingstermijn van meer dan één jaar
- Bij de renteloze schulden wordt er geen rente aangerekend. De onderneming lost de schuld
af, eenmalig op de vervaldag (of in stukken op verschillende vervaldagen)
- Bij de abnormaal laag rentende schulden wordt er rente aangerekend die periodiek betaald
wordt, maar die lager is dan de marktrente op het moment van het ontstaan van de schuld.
Daarnaast lost de onderneming de schuld af, eenmalig op de vervaldag.
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Speciale waarderingsregels
1. Waardering van de schuld
Moet geboekt worden aan de nominale waarde. Bij een eenmalige aflossing op het einde van de
looptijd stemt de nominale waarde overeen met deze eenmalige betaling.
2. Waardering van de activa
Bij een renteloze schuld zit de rente in feite vervat in de nominale waarde. De rente moet uit de
nominale waarde worden gehaald, zodat de activa gewaardeerd worden aan een bedrag zonder
rente.
3. Berekening van de disconto
A) Renteloze schuld, eenmalig terugbetaalbaar na n jaar
S = eindwaarde = nominale waarde, ineens terugbetaalbaar na n jaar
i = jaarlijkse marktrente
n = looptijd van de lening (in jaren)
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa
S
A=

(1+i)n

B) Schulden met een abnormaal lage rente, eenmalig terugbetaalbaar na n jaar
S = eindwaarde = nominale waarde, ineens terugbetaalbaar na n jaar
i = marktrente over de periode
n = looptijd van de lening
X = rentebetaling in elke periode
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa
A=

S
+ X * an/i
(1+i)n

C) Schulden terugbetaalbaar via vaste annuïteiten
i = marktrente over de periode
n = looptijd van de lening
X = rentebetaling in elke periode
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa
A=

X * an/i

4. Pro rata van het disconto
Het disconto moet pro rata temporis in resultaat worden genomen. In concreto moet op het einde
van elk boekjaar een deel van het disconto ten laste van het resultaat worden genomen, door
afboeking van de overlopende rekening.
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Boekhoudkundige verwerking
Renteloze schulden
Aankoop van de handelsgoederen, incl. btw
(hoeft niet perse handelsgoederen te zijn, kan ook met bv een aankoop van een machine)
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
60400
Aankopen handelsgoederen
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
49000
Over te dragen kosten
X
17500
@ Handelsschulden: leveranciers
X
Inventarisverrichting: disconto (financiële kost) tot uitdrukking brengen voor het boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
X
49000
@ Over te dragen kosten
X
Inventarisverrichting: aanduiden welk deel van de schuld volgend boekjaar vervalt
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
17500
Handelschulden: leveranciers
X
42500
@ Binnen het jaar vervallende handelsschulden:
leveranciers
Betaling op einde vervaldag van de schuld
Nr. Ref.
Omschrijving
42500
Binnen het jaar vervallende handelsschulden: leveranciers
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Laag rentende schulden
Aankoop van de handelsgoederen
(hoeft niet perse handelsgoederen te zijn, kan ook met bv een aankoop van een machine)
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
60400
Aankopen handelsgoederen
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
49000
Over te dragen kosten
X
17500
@ Handelsschulden: leveranciers
X

Rentebetaling aan de leverancier
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

X

Inventarisverrichting: financiële kost tot uitdrukking brengen voor het boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
X
49000
@ Over te dragen kosten
Inventarisverrichting: rentekosten toerekenen
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49200
@ Toe te rekenen kosten
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Inventarisverrichting: aanduiden welk deel van de schuld volgend boekjaar vervalt
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
17500
Handelschulden: leveranciers
X
42500
@ Binnen het jaar vervallende handelsschulden:
leveranciers
Opening boekjaar: toegerekende rentekosten tegenboeken
Nr. Ref.
Omschrijving
49200
Toe te rekenen kosten
65000
@ Rente, commissies en kosten verbonden aan
schulden

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Rentebetaling aan de leverancier
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Betaling van de schuld op de vervaldag
Nr. Ref.
Omschrijving
42500
Binnen het jaar vervallende handelsschulden: leveranciers
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Speciale waarderingsregels voor obligatieleningen
Omschrijving
De lening is verdeeld in coupures, die elk één zoveelste deel van de basiswaarde vertegenwoordigen.
Beleggers tekenen in op de obligaties.
Kenmerken:
- Tussentijdse intrestbetalingen, tegen ‘overhandiging van het coupon’ of door storting op
rekening
- De intrest word berekend op de nominale waarde van de obligatie
- De roerende voorheffing op de intrest wordt ingehouden aan de bron
- De terugbetaling gebeurt voor alle obligaties op het einde van de looptijd ofwel jaarlijks door
uitloting.
- Er zijn verschillende scenario’s mogelijk qua uitgifte en terugbetaling:
o Uitgifte a pari: de waarde van uitgifte en de terugbetalingswaarde zijn gelijk.
o Uitgifte onder pari: de uitgifteprijs is lager dan de nominale waarde. Het verschil
wordt disagio genoemd.
o Terugbetaling boven pari: de terugbetalingswaarde op de vervaldag is hoger dan de
nominale waarde. Het verschil wordt agio genoemd.
o Combinatie van uitgifte onder pari en terugbetaling boven pari.
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Speciale waarderingsregels
Twee vragen:
- Tegen welke waarde moet de obligatielening als schuld in de boekhouding worden
opgenomen?
Elk jaar wordt eenzelfde bedrag in kosten genomen. Het jaarlijks ten laste te nemen agio en disagio
worden als volgt berekend:
S = terugbetalingswaarde van de obligatie
A = uitgifteprijs van de obligatie
n = looptijd van de obligatie (in jaren)
S–A
Jaarlijks ten laste te nemen agio + disagio =
n
-

Hoe moeten de verschillen tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde in de
boekhouding worden opgenomen?
Volgens de methode van de samengestelde intrest:
S = eindwaarde = nominale waarde, die ook de rente omvat
A = beginwaarde = ontvangen bedrag bij de start van de looptijd van de lening
n = looptijd van de lening (in jaren)
Te bereken:
i = jaarlijkse samengestelde intrest
S = A * (1+i)n

ofwel

A=

S
(1+i)n

i=

(S/A)1/n – 1

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Beslissing tot uitgifte
Nr. Ref.
Omschrijving
17..1
Niet-geplaatste obligaties (-)
17..0
@ Obligatieleningen
Intekening en storting
Plaatsing door belegger
Nr. Ref.
Omschrijving
41611
Obligatiehouders nog te storten
17..1
@ Niet-geplaatste obligaties (-)

Debet
X

X

Debet
X

Debet
X

Agio en disagio
Nr. Ref.
65000
17..0

Debet
X
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Credit
X

Storting door belegger
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41611
@ Obligatiehouders nog te storten

Omschrijving
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
@ Obligatieleningen

Credit

Credit
X

Credit
X
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Rentebetaling
Vervaldag coupon
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
45310
@ Ingehouden roerende voorheffing
48020
Vervallen coupons

Debet
X

Betaling roerende voorheffing
Nr. Ref.
Omschrijving
45310
Ingehouden roerende voorheffing
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Uitbetaling nettocoupon
Nr. Ref.
Omschrijving
48020
Vervallen coupons
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Verjaarde coupons
Nr. Ref.
Omschrijving
48020
Vervallen coupons
48030
@ Verjaarde coupons

Debet
X

Terugbetaling op vervaldag
Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar vervalt
Nr. Ref.
Omschrijving
17..0
Obligatieleningen
42..0
@ Binnen het jaar vervallende obligatieleningen
Betaalbaarstelling obligatie
Nr. Ref.
Omschrijving
42..0
Binnen het jaar vervallende obligatieleningen
48000
@ Vervallen obligaties
45310
Ingehouden roerende voorheffing

X
X

Credit
X

Credit
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X
X

Betaling obligatie
Nr. Ref.
Omschrijving
48000
Vervallen obligaties
45310
Ingehouden roerende voorheffing
55000
@ Kredietinstelling

Debet
X
X

Verjaarde obligaties
Nr. Ref.
Omschrijving
48000
Vervallen obligaties
48010
@ Verjaarde obligaties

Debet
X
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Warrants bij uitgifte van obligaties
Een waant is een titel die het recht vertegenwoordigt bij voorkeur in te tekenen op
kapitaalverhogingen en dit tegen de voorwaarde vermeld op de warrant. Deze warrants verbonden
aan nieuwe uitgegeven aandelen werden in hoofdstuk 2 besproken.
De warrant kan ook aan een obligatie gehecht worden. Dit wordt over het algemeen gedaan om de
obligatielening gekoppelde rente te beperken.

Intrestsubsidies
Omschrijving
Intrestsubsidies komen voor wanneer de onderneming voor de investering in vaste activa een lening
moet aangaan en de overheid een deel van de intrestlast terugbetaalt aan de onderneming.

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Aangaan lening
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
17300
@ Kredietinstellingen: schulden op rekening
42300
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen:
schulden op eigen rekening

Debet
X

X
X

Toekenning intrestsubsidie door overheid
Nr. Ref.
Omschrijving
41410
Te ontvangen intrestsubsidies
49300
@ Over te dragen opbrengsten

Debet
X

Ontvangst volledige intrestsubsidie
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41410
@ Te ontvangen intrestsubsidies

Debet
X

Aflossing + rentebetaling
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
42300
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: schulden
op rekening
55000
@ Kredietinstellingen

Credit
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X

Rentekosten toerekenen
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49200
@ Toe te rekenen kosten

Debet
X

Rentesubsidie toerekenen
Nr. Ref.
Omschrijving
49300
Over te dragen opbrengsten
75310
@ Intrestsubsidies

Debet
X
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Afsluiting: lange naar korte termijn
Nr. Ref.
Omschrijving
17300
Kredietinstellingen: schulden op rekening
42300
@ Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen:
schulden op rekening
Opening boekjaar: intrest
Nr. Ref.
Omschrijving
49200
Toe te rekenen kosten
65000
@ Rente, commissies en kosten verbonden aan
schulden
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X

Credit
X

Debet
X
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Hoofdstuk 8 schulden op ten hoogste één jaar
Boekhoudrecht
Begrip
A. 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
B. 43 Financiële schulden
 430 Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn
 431 Kredietinstellingen – Promessen
 432 Kredietinstellingen – Acceptkredieten
 433 Kredietinstellingen – schulden in rekening-courant
 439 Overige leningen
C. 44 Handelsschulden
 440 Leveranciers
 444 Te ontvangen facturen
 441 Te betalen wissels
D. 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
 450 Geraamd bedrag der belastingschulden
 451 Te betalen btw
 452 te betalen belastingen en taksen
 453 Ingehouden voorheffingen
 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 455 Bezoldigingen
 456 Vakantiegeld
 459 Andere sociale schulden
E. 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
F. 47 Schulden uit de bestemming van het resultaat
 471 Dividenden over het boekjaar
 472 Tantièmes over het boekjaar
 473 Andere rechthebbenden
G. 48 Diverse schulden
 480 Vervallen obligaties en coupons
 488 Borgtochten, ontvangen in contante
 489 Andere diverse schulden

Soorten
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Zie hoofdstuk 7
Financiële schulden
Dit zijn alle schulden met een oorspronkelijke looptijd van en hoogste één jaar tegenover publieke
financiële instellingen.
Soorten:
- Leningen op rekening met vaste termijn
- Promessekrediet
- Acceptkrediet
- Rekening-courant
- Alle andere kredietvormen
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Handelsschulden
Dit zijn de schulden, voortvloeiend uit de normale bedrijfsvoering van de onderneming.
Soorten:
- Aankoop
- Geaccepteerde te betalen wisselbrieven, ontstaan uit aankoop
- Te betalen kosten waarvoor nog geen titel bestaat
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Schulden die men afzonderlijk tot uitdrukking wil breng, onder meer omdat ze alle andere nietspecifiek gewaarborgde schulden voorrang hebben.
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Dit zijn schulden tegenover klanten die in het kader van een afgesloten overeenkomst een
vooruitbetaling moeten verrichten.
Schulden uit de bestemming van het resultaat
Dividenden, tantièmes en andere winstuitkeringen.
Diverse schulden
Hier brengt men de schulden samen van alle andere aard dan diegene vermeld hierboven.

Algemene waarderingsregels
Schulden worden gewaardeerd aan de nominale waarde.
Indien in de nominale waarde, rente vervat zit moet deze via ‘Over te dragen kosten’ gecorrigeerd
worden.

Boekhoudkundige verwerking
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Zie hoofdstuk 7

Financiële schulden
Promessen
Een promesse of orderbriefje is een document waarin de schuldenaar belooft een bepaalde som te
betalen. Dit is van dezelfde aard als een wisselbrief maar tussen financiële instellingen en
particulieren.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
65020
Andere kosten en schulden
X
43100
@ Kredietinstellingen: promessen
X
43100
Kredietinstellingen: promessen
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
Acceptkredieten
Begrip
Deze kredieten worden vooral gebruikt bij de financiering van de internationale handel.
Een acceptkrediet werkt altijd in combinatie met een wisselbrief. Je trekt deze wisselbrief op een
financiële instelling.
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Een krediet in afwachting van:
- Bij uitvoer: buitenlandse klant die betaalt
- Bij invoer: ingevoerde goederen die verkocht worden.
Acceptkrediet bij invoer
Boeken van de aankoopfactuur
!!! btw kan verschillen van welke klant het is, in dit geval komt de invoer vanuit een EU-land !!!
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
60400
Aankopen van handelsgoederen
X
49959
Teruggevorderde btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers
X
49955
Verschuldigde btw wegens intracommunautaire
X
verwerving of diensten
Benutting van het acceptkrediet: door betaling leverancier
Nr. Ref.
Omschrijving
44000
Leveranciers
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
43230
@ Kredietinstellingen: bankaccepten import

Debet
X
X

X

Benutting van het acceptkrediet: door debitering van rekening Kredietinstellingen
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
55000
Kredietinstellingen
X
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
X
43230
@ Kredietinstellingen: bankaccepten import
Acceptkrediet van aangezuiverd
Nr. Ref.
Omschrijving
43230
Kredietinstellingen: bankaccepten import
55000
@ Kredietinstellingen

Credit

Debet
X

Credit

X

Credit
X

Acceptkrediet bij uitvoer
Boeken van de verkoopfactuur
!!! btw wordt hier niet geboekt omdat het een intracommunautaire levering is !!!
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
40000
Handelsdebiteuren
X
70000
@ Verkopen en dienstprestaties

Credit
X

Benutting van het acceptkrediet, de acceptcommissie en de discontokosten worden afgehouden
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
X
43240
@ Kredietinstellingen: bankaccepten export
X
Klant betaalt de factuur
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
40000
@ Handelsdebiteuren
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Vervaldag van de wisselbrief
Nr. Ref.
Omschrijving
43240
Kredietinstellingen: bankaccepten export
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Documentair krediet D/A (documents against acceptance)
Het documentair krediet is een overeenkomst waarbij de onderneming volgens haar instructies een
bank verzoekt:
- zich te verbinden een betaling te verrichten aan een derde, of een door de onderneming
getrokken wisselbrief te betalen, accepteren of negotiëren.
- aan een andere bank machtiging te verlenen deze verrichtingen te doen
Indien zo een documentair krediet gecombineerd wordt met een afzonderlijke overeenkomst van
acceptkrediet, dan leent de bank als gevolg van dit acceptkrediet wel geld uit en worden eerst de
documenten en bij aankomt de goederen zelf in pand gegeven tot de onderneming voor de nodige
dekking heeft gezorgd.
Aankoopfactuur en verlening acceptkrediet
Nr. Ref.
Omschrijving
60420
Aankopen van vlottende handelsgoederen
44000
@ Leveranciers
44000
Leveranciers
43230
@ Kredietinstellingen: bankaccepten import
55000
Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

X
X
X

Acceptcommissie en discontokosten
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Betaling van de btw aan de douane
Nr. Ref.
Omschrijving
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Vervaldag van de wisselbrief
Nr. Ref.
Omschrijving
43230
Kredietinstellingen: bankaccepten import
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Credit
X

Schulden in rekening-courant
Factor met financiering
De meeste factormaatschappijen bieden krediet aan. Dit betekent dat ze bereid zijn op de
vorderingen die aan haar afgestaan werden, krediet te geven.
Verkopen van de dag
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
40000
Handelsdebiteuren
X
70000
@ Verkopen en dienstprestaties
X
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
X
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Storting van voorschot door de factor min inhouding van het factorloon
Nr. Ref.
Omschrijving
61300
Vergoedingen aan derden
55000
Kredietinstellingen
43300
@ Kredietinstellingen: schulden in rekening-courant
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen

Debet
X
X

Credit

X
X

Afrekening van de factor
Nr. Ref.
Omschrijving
43300
Kredietinstellingen: schulden in rekening-courant
40000
@ Handelsdebiteuren (factor)

Debet
X

Intrestberekening van de factor
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
43300
@ Kredietinstellingen: schulden in rekening-courant

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Warrantkrediet
Het warrantkrediet is een krediet dat steunt op goederen in waarborg gegeven.
Publieke opslagruimten maken een “warrant-cedel” op, dit tweedelig document vertegenwoordigt
het gehele eigendomsrecht.
Sluiten van het kredietcontract en ontvangst van krediet
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
43320
@ Voorschotten op goederen onder warrant

Debet
X

Kosten op warrant en financiële lasten
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Aflossing van het krediet bij de bank, na verkoop van de gewarranteerde goederen
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
43320
Voorschotten op goederen onder warrant
X
55000
@ Kredietinstellingen

Credit
X

Discontokrediet
Kredietvorm waarbij de bank inzendingen aanvaardt ter disconto, tot een bepaald bedrag.
Het discontokrediet is goedkoper dan het kaskrediet.

Ontvangen vooruitbetaling op bestellingen
Vooruitbetaling op bestelling
Nr. Ref.
Omschrijving
40000
Handelsdebiteuren
46000
@ Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
55000
Kredietinstellingen
40000
@ Handelsdebiteuren
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Debet
X

Credit
X
X

X
X
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Aflevering bestelling en sluitfactuur
Nr. Ref.
Omschrijving
46000
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
40000
Handelsdebiteuren
70000
@ Verkopen en dienstprestaties
49954
Verschuldigde btw bij verkopen

Debet
X
X

Credit

X
X

Diverse schulden
Borgtochten, ontvangen in contanten
Dit zijn borgsommen, geëist van derden tot waarborg van een dienst of prestatie
Ontvangst
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
55000
Kredietinstellingen
X
48800
@ Borgtochten, ontvangen in contanten
Terugbetaling
Nr. Ref.
48800
55000

Omschrijving
Borgtochten, ontvangen in contanten
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Bijzondere gevallen
Gezien in hoofdstuk 7.
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Deel 2 Activa
Hoofdstuk 9 Oprichtingskosten
Boekhoudrecht
Voorstelling: volledig en verkort schema
Oprichtingskosten
- 20 Oprichtingskosten
- 200 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
- 201 Kosten bij uitgifte van leningen
- 202 Overige oprichtingskosten
- 204 Herstructureringskosten

Definities
Kosten van oprichting, kapitaalverhoging, uitgifte van leningen en van herstructurering gebeuren in
het kader van de continuïteit van een onderneming.
Volgens de matching moeten ze deze kosten activeren en dan ten laste nemen in functie van de
realisatie van de verwachte opbrengsten.

Waarderingsregels
Waarde van de oprichtingskosten wordt als volgt bepaald:
Bij het ontstaan:
- Voor oprichting, kapitaalverhoging, leningen en overige beschouwt men de besteding van
middelen, onmiddellijk als een vast actief
- Voor herstructurering noteert men de besteding eerst als kost en neem men deze kosten
achteraf terug om te activeren
Dit fictief actief moet waardeaanpassingen aangaan.
- Voor oprichting, kapitaalverhoging, overige en herstructureringskosten, afschrijven aan
minimum 20% per jaar
- Voor kosten van leningen neemt men de looptijd van de lening als afschrijvingsduur

Andere gevolgen
Bij de uitkering van de winst moet het ‘gecorrigeerd netto-actief’ berekenen.
netto-actief
-oprichtingskosten
-kosten onderzoek en ontwikkeling
= gecorrigeerd netto-actief

Boekhoudkundige verwerking en waardering bij verwerving
Aanschaffing bij derden: de aankoopprijs (directe waardering)
Nr.

Ref.
20000
t.e.m.
20200
49959
48930

Omschrijving
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging

Debet
X

Terugvorderbare btw bij aankopen
@ Andere diverse schulden

X
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Herstructeringskosten
De kosten gemaakt in verband met de herstructurering, worden geboekt in klasse 6.
Honoraria van experten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
61300
Vergoeding aan derden
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
48930
@ Andere diverse schulden
Personeelskosten voor afbraak, sluiting, opzeggingsvergoedingen
Nr. Ref.
Omschrijving
62020
Bezoldigingen bedienden
62030
Bezoldigingen arbeiders
62100
Werkgeversbijdrage RSZ
45300
@ Ingehouden bedrijfsvoorheffing
45400
RSZ
45500
Bezoldigingen
Voorzieningen voor de kosten van sluiting van een afdeling
Nr. Ref.
Omschrijving
66200
Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en
kosten
16400
@ Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Verkoop van vaste activa met verlies
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
21.09
Geboekte afschrijvingen op immateriële en materiële
t.e.m.
vaste activa (-)
26009
49982
Verkopen vaste activa
66300
Minderwaarde op de realisatie van immateriële en
materiële vaste activa
21.00
@ Immateriële en materiële vaste activa
t.e.m.
26000
55000
Kredietinstellingen
41600
@ Diverse vorderingen
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Debet
X
X
X

Credit

X

Credit

X
X
X

Debet
X

Credit

X

Debet
X

Credit
X
X

X

X
X
X

X
X
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Verkoop van aandelen met verlies
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
49982
Verkopen vaste activa
66310
Minderwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
65200
Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
51000
@ Aandelen: AW
28000
Deelnemingen in verbonden ondernemingen: AW
55000
Kredietinstellingen
41600
@ Diverse vorderingen
Activering van de herstructureringskosten
Nr. Ref.
Omschrijving
20400
Herstructureringskosten
64900
@ Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-)
66900
Als herstructureringskosten geactiveerde nietrecurrente bedrijfskosten (-)
66910
Als herstructureringskosten geactiveerde nietrecurrente financiële kosten (-)

Debet
X

Credit
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Debet
X

Credit
X
X
X

Boekhoudkundige verwerking en waardering bij waardedalingen
Afschrijvingen
Afschrijvingen zijn het gevolg van de normale bedrijfsuitoefening.
De afschrijvingen gebeuren volgens een plan
- De afschrijvingen moeten minstens 20% bedragen van de aanschaffingswaarde
- De afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen mag gespreid worden over de looptijd
Nr.

Ref.
63000
20009
20209
20409

Omschrijving
Afschrijvingen op oprichtingskosten
@ Geboekte afschrijvingen op kosten van oprichting en
Kapitaalverhoging (-)
Geboekte afschrijvingen op overige
Oprichtingskosten (-)
Geboekte afschrijvingen op
Herstructureringskosten (-)

Debet
X

Credit
X
X
X

Uitzonderlijke afschrijvingen
Uitzonderlijke afschrijvingen zijn verplicht:
- wanneer de onderneming niet langer voldoet aan het goingconcernprincipe, moet de
afschrijving op 100% worden gebracht.
Nr.

Ref.
66000
20.09

Omschrijving
Niet-recurrente afschrijvingen op oprichtingskosten
@ Geboekte afschrijvingen oprichtingskosten
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X

Credit
X
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Hoofdstuk 10 Immateriële vaste activa
Boekhoudrecht
Voorstelling
-

21 Immateriële vaste activa
o 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
o 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
o 212 Goodwill
o 213 Vooruitbetalingen

Definitie
Kosten van ontwikkeling
Je mag enkel nog de kosten van ontwikkeling activeren onder de rubriek immateriële vaste activa.
Maar dit enkel als er toekomstige winst is, anders onmiddellijk in kosten.
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
- Concessies
BV: een merk mogen gebruiken of verkopen. Dit moet betaald worden, als dit voor
bijvoorbeeld 10 jaar is, activeren en afschrijven.
- Octrooien
Een uitvinding die enkel voor jou is, daar mag je een octrooi voor vragen.
- Licenties
BV: Microsoft pakket
- Knowhow
Een idee van iemand anders overnemen.
- Merken
Een volledige merknaam overkopen.
Goodwill
De prijs die je betaalt voor de verwerving van een onderneming of activiteitenbranche. Voor zover
deze prijs hoger is dan de nettowaarde.
BV: Totaal actief 100 000 – Schulden 40000 = 60 000 echte waarde. Het bedrijf vraagt er 150 000
voor. 150 000 – 60 000 = 90 000 Goodwill.
Vooruitbetalingen
Ontstaat wanneer de onderneming zich contractueel verbonden heeft om immateriële vaste activa
aan te schaffen en ter waarborg van uitvoering van het contract bepaalde bedragen vooruit dient te
betalen.

Verwerving
Aanschaffing door aankoop bij derden
Aanschaffingswaarde: aanschaffingsprijs van het goed vermeerderd met de bijkomende kosten.
Dit is het geval bij concessies, octrooien, licenties, know how, merken en vooruitbetalingen, ontstaan
door aankoop bij derden.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
21100
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
X
soortgelijke rechten
21300
Vooruitbetalingen
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers
X
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Aanschaffing door eigen werken
a) Voor het totstandkomen van het immaterieel vast actief koop de onderneming goederen en
diensten aan en levert ze eigen personeelsprestaties. Deze kosten worden geboekt als
periodekost.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
61
Diensten en diverse goederen
X
62010
Bezoldigingen directiepersoneel
X
62020
Bezoldigingen bedienden
X
62100
Werkgeversbijdrage RSZ
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers
X
45500
Bezoldigingen
X
45300
Ingehouden bedrijfsvoorheffing
X
45400
RSZ
X
b) De onderneming kan (moet niet) een lening aangaan voor de financiering van het
immaterieel vast actief
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
c) Op investeringsdatum: activering via interne facturering.
Nr. Ref.
Omschrijving
21000
Immateriële vaste activa
21100
21300
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
72000
@ Geproduceerde vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
d) Activering van intercalaire intrest.
Nr. Ref.
Omschrijving
21000
Immateriële vaste activa
21100
21300
65030
@ Geactiveerde intercalaire intresten

Debet
X
X
X
X

Credit

X
X

Debet
X
X
X

Credit

X

Aanschaffing door inbreng of door verwerving van en bedrijfstak of ondernemingsgeheel
Inbreng in natura
Immateriële vaste activa kunnen het voorwerp uitmaken van een individuele inbreng in natura. De
aanschaffingswaarde is dan de inbrengprijs.
Verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel
Bij fusie, opslorping, inbreng van een bedrijfstak, kunnen in de balans de opgeslorpte onderneming
of bedrijfstak immateriële vaste activa voorkomen. De waardering is de conventionele waarde van
het immaterieel vast actief.
Goodwill
Goodwill kan alleen ontstaan via verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel.
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Opmerkingen
Belastingen en kosten van de inbreng behoren niet tot de inbrengwaard, maar wel, voor zover ze niet
onmiddellijk tot de resultaten worden toegerekend, tot de oprichtingskosten.
Uitzondering: Op immateriële vaste activa, verworven bij een inbreng van een algemeenheid van
goederen of van bedrijfsafdeling, is geen btw verschuldigd.
Boekhoudkundige verwerking
Inbreng van een immaterieel vast actief bij oprichtingsakte of akte van kapitaalverhoging:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
10100
Niet-opgevraagd kapitaal (-)
X
10000
@ Geplaatst kapitaal
X
21
Immateriële vaste activa
X
21.9
@ Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
X
10100
op immateriële vaste activa (-)
Niet-opgevraagd kapitaal
X
De kosten bij inbreng kunnen naar keuze als volgt verwerkt worden:
- Ten laste van het resultaat:
Nr. Ref.
Omschrijving
65720
Kosten bij inbreng, kapitaalverhoging
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
48930
@ Andere diverse schulden
Nr.

Of als oprichtingskosten geactiveerd:
Ref.
Omschrijving
20000
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
48930
@ Andere diverse schulden

Debet
X
X

Credit

X

Debet
X
X

Credit

X

Waardedalingen
Waardeverminderingen
Dit zijn waardedalingen, vastgesteld per inventarisdatum op activa met onbeperkte levensduur.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
63080
Waardeverminderingen op immateriële vaste activa
X
Of
66010
Niet-recurrente waardeverminderingen op immateriële
vaste activa
21.09
@ Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
X
op immateriële vaste activa (-)

Afschrijvingen
Afschrijvingen zijn de uitdrukking van waardedalingen op activa met een beperkte levensduur.
Jaarlijkse methode
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
63010
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
X
21.09
@ Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
X
op immateriële vaste activa (-)
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Aanvullende en uitzonderlijke afschrijvingen
Nr. Ref.
Omschrijving
66010
Niet-recurrente afschrijven op immateriële vaste activa
21.09
@ Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
op immateriële vaste activa (-)

Debet
X

Credit
X

Waardestijgingen
Gewone herwaardering
Immateriële vaste activa komen vanaf het boekjaar dat aanvangt na 1983 niet meer in aanmerking
voor herwaardering.

Terugneming van waardeverminderingen
Terugname tegenover herwaarderingsmeerwaarden
Nr. Ref.
Omschrijving
21.09
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
immateriële vaste activa (-)
12000
@ Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste
activa
Terugname tegenover niet-recurrente opbrengsten
Nr. Ref.
Omschrijving
21.09
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
immateriële vaste activa
76000
@ Terugneming van afschrijvingen en
waardeverminderingen op immateriële vaste activa

Debet
X

Credit

X

Debet
X

Credit

X

Terugneming van afschrijvingen
(Zelfde boeking als hiervoor)
Nr. Ref.
Omschrijving
21.09
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
immateriële vaste activa
76000
@ Terugneming van afschrijvingen en
waardeverminderingen op immateriële vaste activa

Debet
X

Credit

X

Realisatie
Door verkoop verdwijt het vast actief uit het patrimonium van de onderneming en wordt een
resultaat verkregen indien de verkoopprijs verschilt van de boekwaarde:
Aanschaffingswaarde
-geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
= Boekwaarde
-verkoopprijs
= Gerealiseerd resultaat
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Verkoop van een niet-geherwaardeerd immaterieel vast actief
Verkoopcontract of –factuur
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
Bepaling van het resultaat (uitboeking) als niet-recurrent
Nr. Ref.
Omschrijving
21.09
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
immateriële vaste activa (-)
49982
Verkopen vaste activa
66300
Minderwaarden op de realisatie van immateriële en
materiële vaste activa (1)
21.00
@ Immateriële vaste activa
76300
Meerwaarde op de realisatie van immateriële en
materiële vaste activa bij een niet-recurrente
opbrengst (2)
(1) Verkopen met verlies
(2) Verkopen met winst

Debet
X

Credit
X
X

Debet
X

Credit

X
X
X
X

Verkoop van een immaterieel vast actief, geherwaardeerd volgens artikel 100; de
herwaarderingsmeerwaarde weer niet geïncorporeerd in het kapitaal
Verkoopfactuur
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen

Debet
X

Credit
X
X

Resultaatbepaling voor een geherwaardeerd immaterieel vast actief volgens artikel 100
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
21.09
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
X
immateriële vaste activa (-)
49982
Verkopen vaste activa
X
66300
Minderwaarden op de realisatie van immateriële en
X
materiële vaste activa (1)
21.00
@ Immateriële vaste activa
X
76300
Meerwaarde op de realisatie van immateriële en
X
materiële vaste activa bij een niet-recurrente
opbrengst (2)
(1) Verkopen met verlies
(2) Verkopen met winst
Herwaarderingswaarde heeft geen bestaansrecht meer
Nr. Ref.
Omschrijving
12000
Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa
76400
@ Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
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X
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Kosten van onderzoek en ontwikkeling: subsidies
Vaak worden de kosten voor onderzoek en ontwikkeling gesubsidieerd door de overheid. Als
algemeen principe geldt dat de boeking van de subsidies parallel loopt met de boeking van de kosten
waarvoor subsidie werd toegekend.
- Kosten geboekt als bedrijfskosten: en dus niet geactiveerd, dan worden de subsidiekosten
geboekt onder de post “Andere bedrijfsopbrengsten.
-

Kosten geboekt als kapitaalsubsidie: en dus wel geactiveerd, dan worden de subsidiekosten
op het passief geboekt. De overboeking van passief naar resultatenrekening zal gelijkmatig
lopen met de afschrijvingen van de geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

-

Combinatie: de onderneming moet een uitsplitsing maken tussen enerzijds
exploitatiesubsidie en anderzijds kapitaalsubsidie

Kosten boeken (naar soort)
(Dit kan verschillend zijn in een andere opgave)
Je zult diverse balansrekeningen moeten boeken zoals bv: 61200 Leveringen aan de onderneming,
61300 Vergoedingen aan derden,…
Toezegging subsidie
Nr. Ref.
Omschrijving
41420
Te ontvangen kapitaalsubsidies
15000
@ Kapitaalsubsidies

Debet
X

Credit
X

Activeren
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
21000
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
49954
@ Verschuldigde btw bij verkopen
X
72000
Geproduceerde vaste activa
X
Bij het activeren van de kosten van onderzoek en ontwikkeling wordt de btw tegenover elkaar
geboekt.
Overboeken van de exploitatiesubsidies
Nr. Ref.
Omschrijving
15000
Kapitaalsubsidies
74000
@ Bedrijfssubsidies

Debet
X

Afschrijven
Nr. Ref.
63010
21009

Debet
X

Omschrijving
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
@ Geboekte afschrijvingen op kosten van onderzoek
en ontwikkeling (-)

Inresultaatname
Nr. Ref.
Omschrijving
15001
In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
75300
@ Kapitaalsubsidies
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Software
Software kan in verschillend vormen voorkomen in het bedrijf.
Systeemsoftware: gemaakt om de machine te besturen/te doen werken. Deze software wordt als
één geheel beschouwd en wordt onder de rubriek ‘Materiële vaste activa’ geboekt op de rekening
‘23000 Installaties, machines en uitrusting’
Toepassingssoftware: niet om te werken maar om dingen mee te doen. Voorbeelden:
boekhoudprogramma, een klantbeheerpakket, planningssoftware…
1. Toepassingssoftware die door de onderneming intern gebruikt wordt boekt men onder
‘Immateriële vaste activa’ bij de rekening ‘21100 Concessies, octrooien, licenties, knowhow,
merken en soortgelijke rechten’
2. Toepassingssoftware die bestemd is om te verkopen aan klanten (zonder aanpassingen)
behoort bij de vlottende activa in de rubriek ‘Voorraden’.
3. Toepassingssoftware die door de onderneming werd aangekocht.
4. Toepassingssoftware die door de onderneming zelf werd ontwikkeld wordt gezien als
knowhow en komt dus onder de rekening ‘21100 Concessies, octrooien, licenties, knowhow,
merken en soortgelijke rechten’

Milieumaatregelen en immateriële vaste activa
Emissierechten
Vereenvoudigd gesteld worden jaarlijks emissierechten toegekend aan bepaalde ondernemingen.
Daardoor kunnen ondernemingen een bepaald aantal ton CO2 uitstoten.
BV: De overheid heeft 100 emissie rechten en geeft er 4 aan jouw onderneming.
- Je gebruikt er 4: geen probleem, er gebeurt niks
- Je gebruikt er minder dan 4: de overschot kun je dan gaan verkopen
- Je gebruikt er meer dan 4. Dan zal je er moten kopen bij andere bedrijven die er over
hebben.
2 manieren voor de boekhoudkundige verwerking: de bruto- en de nettomethode.

Boekhoudkundige verwerking volgens de brutomethode
A) Bij toewijzing door de overheid
Nr. Ref.
Omschrijving
21101
Emissierechten
49300
@ Over te dragen opbrengsten

Debet
X

B) Bij aankoop op de markt: marktprijs
Nr. Ref.
Omschrijving
21101
Emissierechten
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X
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C) Bij tussentijdse vaststelling van ‘werkelijke uitstoot’
a. Werkelijke uitstoot <= emissierechten
Nr. Ref.
Omschrijving
63720
Voorzieningen voor emissierechten
16130
@ Voorzieningen voor emissierechten
49300
Over te dragen opbrengsten
74300
@ Diverse bedrijfsopbrengsten
b. Werkelijke uitstoot > emissierechten
i. Vooreerst benutting van de nog ‘voorradige rechten
Nr. Ref.
Omschrijving
63720
Voorzieningen voor emissierechten
16130
@ Voorzieningen voor emissierechten
49300
Over te dragen opbrengsten
74300
@ Diverse bedrijfsopbrengsten

Nr.

ii. De ‘boete’ wegens overschrijding
Ref.
Omschrijving
64300
Diverse bedrijfskosten
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

iii. Het tekort boeken
Indien de onderneming denkt dat ze in het volgende jaar de mogelijkheid heeft op minder uitstoot
zal ze dit aanrekenen op de nog ter beschikking zijn rechten.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
63720
Voorzieningen voor emissierechten
X
16130
@ Voorzieningen voor emissierechten
X
49300
Over te dragen opbrengsten
X
74300
@ Diverse bedrijfsopbrengsten
X
Indien de onderneming denkt dat ze niet minder zal kunnen uitstoten dan zal ze rechten op de markt
moeten aankopen.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
21101
Emissierechten
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
63720
Voorzieningen voor emissierechten
X
16310
@ Voorzieningen voor emissierechten
X

Boekhoudkundige verwerking volgens de nettomethode
In de nettomethode zal de onderneming zich zodanig organiseren dat ze met de toegekende rechten
haar activiteit uitvoert.
Lukt dit niet en is er meer uitstoot dan ontvangen rechten, dan worden zowel de boete als de
aankoop op de markt van de additioneel rechten als een ‘64300 Diverse bedrijfskost’ genoteerd.
Is de ondernemingen efficiënter met de uitstoot, dan heeft ze overtollige rechten, die ze op de markt
kan verkopen, wat als een ‘74300 Diverse opbrengsten’.

Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
Deze worden behandeld zoals emissierechten hiervoor.
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Opbrengsten en kosten die voortvloeien uit immateriële vaste activa
Definities
Sommige immateriële vaste activa zijn zelfstandige inkomstenvormers. Voorbeelden ervan zijn de
royalty’s uit octrooien, knowhow, merken, concessies en licenties.

Boekhoudkundige verwerking van royalty-opbrengsten
Innen van royaltyopbrengsten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
40000
Handelsdebiteuren (1)
X
70000
@ Verkopen en dienstprestaties (2)
X
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
X
(1) Voor uitzonderlijke opbrengsten uit royalty’s zal men eerder ‘41600 Diverse vorderingen’
gebruiken.
(2) In de plaats van de rekening 70000 kunnen ook nog de rekeningen ‘74300 Diverse
bedrijfsopbrengsten’ en ‘76400 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten’ gebruikt
worden.
Inventarisverrichtingen: uitstellen
Indien de ontvangen opbrengsten op komende periodes slaan
Nr. Ref.
Omschrijving
70000
Verkopen en dienstprestaties
49300
@ Over te dragen opbrengsten

Debet
X

Credit
X

Inventarisverrichtingen: anticiperen
Indien voor de voorbije periode royalty’s verworven zijn die pas later contractueel gerekend worden
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49100
Verkregen opbrengsten
X
70000
@ Verkopen en dienstprestaties
X

Boekhoudkundige verwerking van royalty-kosten
Royaltykosten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
61300
Vergoedingen aan derden (1)
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers (2)
X
(1) Hier kunnen ook de rekeningen ‘64300 Diverse bedrijfskosten’ en ‘66400 Andere nietrecurrente bedrijfskosten’ gebruikt worden
(2) Ook de rekening ‘48930 Andere diverse schulden’ kan hier gebruikt worden
Inventarisverrichtingen: uitstellen
Nr. Ref.
Omschrijving
49000
Over te dragen kosten
61300
@ Vergoedingen aan derden

Debet
X

Inventarisverrichtingen: anticiperen
Nr. Ref.
Omschrijving
61300
Vergoedingen aan derden
49200
@ Toe te rekenen kosten

Debet
X
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Hoofdstuk 11 Materiële vaste activa
Boekhoudrecht
Voorstelling
-

22 Terreinen en gebouwen
o 220 Terreinen
o 221 Gebouwen
o 222 Bebouwde terreinen
o 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen

-

23 Installaties, machines en uitrusting
24 Meubilair en rollend materieel
25 Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijk recht
o 250 Terreinen en gebouwen
o 251 Installaties, machines en uitrusting
o 252 Meubilair en rollend materieel

-

26 Overige materiële vaste activa
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Begrippen
Terreinen en gebouwen
De bebouwde en onbebouwde terreinen, de constructies daarop evenals de inrichting ervan waarvan
de onderneming eigenares is en die duurzaam zijn voor bedrijfsuitoefening.
Installaties, machines en uitrusting
De machines, inrichting van de winkel, productiehal en magazijnen.
Meubilair en rollend materieel
Meubilair van de kantoorruimten, auto’s, heftrucks, tractors, vrachtwagens.
Leasing en soortgelijke rechten
1. De gebruiksrechten op lange termijn betreffende bebouwde onroerende goederen waarover
de onderneming beschikt op de grond van erfpacht, opstal, leasing of een soortgelijke nietopzegbare overeenkomst.
2. De gebruiksrechten betreffende roerende goederen verhoog met het voor het lichten van de
koopoptie bepaalde bedrag.
Overige materiële vaste activa
De onroerende goederen die worden aangehouden als onroerende reserve, de woongebouwen, de
buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa.
Evenals de roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht
werd gegeven.
Activa in aanbouw en vooruitbetaling
De gebouwen of installaties die in aanbouw zijn. De onderneming heeft hiervoor reeds
aankoopfacturen ontvangen, maar de activa zijn nog niet bedrijfsklaar.

Waardering
De levensloop wordt als volgt gekenmerkt:
- Waardering bij verwerving: aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs, inbrengwaarde;
Vennootschapsboekhouden | Sofie Van Braeckel

85

-

-

-

Waardestijgingen
o Gewone herwaardering
o Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
Waardedalingen
o Waardeverminderingen
o Afschrijvingen
Buitengebruikstelling en verkoop.

Verwerving
Aanschaffing door aankoop bij derden
Bij aankoop
Nr. Ref.
22..0
Tot
27..0
49954
44000
49956

Omschrijving
Materiële vaste activa

Debet
X

Terugvorderbare btw bij aankopen (1)
X
@ Leveranciers
Verschuldigde btw wegens aankopen werken in
onroerende staat (2)
(1) Wanneer de aankoop onderworpen is aan btw
(2) Wanneer het vast actief een werk in onroerende staat is volgens de btw-wetgeving
Bijkomende kosten: door derden gefactureerd
Nr. Ref.
Omschrijving
22..0
Materiële vaste activa
49954
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers

Debet
X
X

Credit

X
X

Credit

X

Bijkomende kosten: door eigen prestaties
De interne diensten van de onderneming verrichten prestaties aan een aangekocht vast actief om
het bruikbaar te maken
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
22..0
Materiële vaste activa
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
72000
@ Geproduceerde vaste activa
X
44954
Verschuldigde btw bij verkopen
X

Aanschaffing door eigen werken
De aanschaffing gebeurt hier door eigen productie. De interne administratieve organisatie van de
onderneming moet dan toelaten dat de ‘vervaardigingsprijs’ kan bepaald worden.
Vervaardigingsprijs: verbruik van grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen en productiekosten.
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Voor de vervaardiging van het vast actief koopt de onderneming goederen en diensten aan, laat zij
werken uitvoeren door personeel.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
60000
Aankopen van grondstoffen
X
61…
Diensten en diverse goederen
X
62030
Bezoldigingen arbeiders
X
62100
Werkgeversbijdragen RSZ
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers
X
45500
Bezoldigingen
X
45300
Ingehouden bedrijfsvoorheffing
X
45400
RSZ
X
De onderneming kan een lening aangaan voor de financiering van het materieel vast actief. De
intresten op deze lening worden als periodekost geboekt.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
Eigen geproduceerde vaste activa
Op inventarisdatum of bij afwerking voor inventarisdatum wordt de gedeeltelijke of volledige
vervaardigingsprijs van het vast actief vastgesteld. Vervolgens moet een factuur worden opgemaakt.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
22..0
Materiële vaste activa
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
72000
@ Geproduceerde vaste activa
X
44954
Verschuldigde btw bij verkopen
X
Activering intercalaire intrest
Indien beslist wordt de intrest op de lening voor de periode van verstrekking van de lening tot het
klaarkomen van het materieel vast actief te activeren, gebeurt de activering via vermindering van de
financiële kosten.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
22..9
Materiële vaste activa
X
65030
@ Geactiveerde intercalaire intresten
X

Aanschaffing door inbreng of door verwerving van een bedrijfs- of ondernemingsgeheel
Inbreng in natura
De realisatie van de inbreng van materieel vast actief, na akte van oprichting of kapitaalverhoging
voor notaris, wordt geboekt als:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
X
10000
@ Geplaats kapitaal
X
De kosten bij inbreng mogen niet op de rekening van de ‘Materiële vaste activa’ geboekt worden,
maar kunnen naar keuze als volgt verwerkt worden:
Kosten van de inbreng in natura: in resultaat
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
X
10000
@ Geplaats kapitaal
X
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Kosten van de inbreng in natura: activeren
Nr. Ref.
Omschrijving
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
10000
@ Geplaats kapitaal

Debet
X

Credit
X

Waardedalingen
Waardeverminderingen
Waardeverminderingen bij onbeperkte levensduur: als recurrente bedrijfskost
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
63090
Waardeverminderingen op materiële vaste activa
X
22..9
@ Geboekte waardeverminderingen op materiële
vaste activa (-)
Waardeverminderingen bij onbeperkte levensduur: als niet recurrente bedrijfskost
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
66020
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen X
op materiële vaste activa
22..9
@ Geboekte waardeverminderingen op materiële
vaste activa (-)
Terugneming van de geboekte waardevermindering via Herwaarderingsmeerwaarden
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
22..9
Geboekte waardeverminderingen op materiële vaste
X
activa (-)
12100
@ Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste
activa
Terugneming van de geboekte waardevermindering via Uitzonderlijke opbrengsten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
22..9
Geboekte waardeverminderingen op materiële vaste
X
activa
76010
@ Terugneming van afschrijvingen en
waardevermindering n op vaste activa

Credit
X

Credit

X

Credit

X

Credit

X

Afschrijvingen
Begrip
De af te schrijven waarde: dit is de waarde van het totaal van de productie.
Aanschaffingswaarde – eventuele restwaarde.
De levensduur: de schatting van economische levensduur van het actief. Rekening gehouden met de
technische slijtage en de economische slijtage.
De zuivere duurtijd: als basis voor de afschrijving geld de gebruiksduur
Het zuiver kwantitatief: de gekwantificeerde prestaties vormen hier de basis voor de
afschrijving.
Een combinatie van de tijd en het kwantitatief gebruik: basis is nu dubbel, enerzijds een
tijdpanne anderzijds het maximum kwantitatief gebruik.
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Het ritme van verbruik van prestatievoorraad: deze laatste noodzakelijke factor voor de berekening
van de afschrijvingen duid aan in hoeverre de veroudering tijdens de duurtijd al dan niet gelijkmatig
evalueert.
Gelijkmatig: elk verbruik eenzelfde verouderingseffect tot gevolg
Degressief: eerste gebruik veroorzaakt een grotere veroudering dan het laatste.
Progressief: eerste verbruik veroorzaakt een geringe veroudering dan het laatste.
Afschrijvingen en het boekhoudrecht
Enkele eisen:
- Bestuursorganen zijn verplicht afschrijvingsregels te formuleren
- Afschrijvingen moeten systematisch gevormd worden
- Per inventarisdatum moet de boekwaarde van het vast actief vergelijk worden met de
gebruikswaarde
- Bij buitengebruikstelling of doorbreken van de continuïteiten moeten uitzonderlijke
afschrijvingen geboekt worden
- Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen die niet langer verantwoord blijken, moeten
worden teruggenomen via de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten.
Fiscale afschrijvingen en het boekhoudrecht
Indien men fiscaal meer mag afschrijven dan volgens het boekhoudrecht verplicht is, staat het
boekhoudrecht toe dat de fiscale afschrijvingen geboekt worden.
Indien men fiscaal minder mag afschrijven dan volgens het boekhoudrecht verplicht is, moeten de
bedrijfseconomische afschrijvingen geboekt worden.
Boekhoudkundige verwerking
Afschrijvingen bij beperkte levensduur op de aanschaffingswaarde
De afschrijvingen zijn het gevolg van de normale bedrijfsuitoefening.
Nr. Ref.
Omschrijving
63020
Afschrijvingen op materiële vaste activa
221.9
@ Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-)
t.e.m.
27..9

Debet
X

Credit
X

Afschrijvingen bij beperkte levensduur op de meerwaarde
Indien materiële vaste activa met beperkte levensduur geherwaardeerd werden, moet ook de
meerwaarde afgeschreven worden.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
63020
Afschrijvingen op materiële vaste activa
X
22189
@ Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa:
X
t.e.m.
meerwaarde (-)
27.89
Meestal wordt de herwaarderingsmeerwaarde over geboekt naar de beschikbare reserves voor het
afgeschreven gedeelte
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
X
13300
@ Beschikbare reserves
X
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Aanvullende/Uitzonderlijke afschrijvingen
Indien per inventarisdatum blijkt dat de boekwaarde > gebruikswaarde van het materieel vast actief,
dan moeten aanvullende afschrijvingen geboekt worden als niet-recurrente bedrijfskosten.
Uitzonderlijke afschrijvingen zijn verplicht bij ondernemingen in vereffening of wanneer de
continuïteit van de onderneming doorbroken is.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
66020
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen X
op materiële vaste activa
221.9
@ Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-)
X
t.e.m.
27..9
Geboekte aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen die zonder voorwerp zijn geworden, moeten
worden teruggenomen, via die niet-recurrente bedrijfsopbrengsten.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
221.9
Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-)
X
t.e.m.
27..9
76010
@ Terugneming van afschrijvingen en
X
waardeverminderingen op materiële vaste activa

Vaste waardering
Vaste waardering betekent dat activa tegen hun aanschaffingswaarde geboekt blijven.
Deze vaste waarderingsregel, ook ijzeren waardestelsel genoemd, gaat in tegen ‘het
overeenstemmingsprincipe’ dat kosten ten laste legt van de periode waarin ze ontstaan.

Waardestijgingen
Gewone herwaardering
Uitdrukking tot meerwaarde, nl. het verschil tussen de geschatte waarde en de boekwaarde, dat
gerechtvaardigd wordt door de rentabiliteit.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
22..8
Geboekte meerwaarden op materiële vaste activa
X
t.e.m.
27..8
12100
@ Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste
X
activa

Waardestijging via terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
Herwaardering door terugname van waardevermindering
Nr. Ref.
Omschrijving
22009
Geboekte waardeverminderingen op vaste activa (-)
12100
@ Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste
activa
Terugname via niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Nr. Ref.
Omschrijving
22009
Geboekte waardeverminderingen op vaste activa (-)
76010
@ Terugnemingen van afschrijvingen en
waardeverminderingen op materiële vaste activa
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Terugneming van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen
Nr. Ref.
Omschrijving
221.9
Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-)
76010
@ Terugnemingen van afschrijvingen en
waardeverminderingen op materiële vaste activa

Debet
X

Credit
X

Buitengebruikstelling en realisatie
Buitengebruikstelling
De buitengebruikstelling van een vast actief is mogelijk op het einde van de reële gebruiksduur of
gedurende de geschatte aanwendingsperiode.

Realisatie
Gerealiseerd resultaat
Het gaat hier om de verkoop van vaste activa: bezittingen verdwijnen en de boekhouding moet
worden aangepast. Het eventueel gerealiseerde resultaat wordt bepaald als volgt:
Aanschaffingswaarde
-geboekte afschrijvingen op aanschaffingswaarde (bij beperkte levensduur)
-geboekte waardevermindering (bij onbeperkte levensduur)
= netto boekwaarde (volgens aanschaffingswaarde)
Realisatieprijs
-netto boekwaarde
= fiscale min- of meerwaarde bij realisatie
Bovenstaande bepaling houdt gen rekening met de geboekte meerwaarde op materiële vaste activa,
noch met de geboekte afschrijving op geherwaardeerde vaste activa.
Boekhoudkundige verwerking
Verkoopfactuur materiële vaste activa
Nr. Ref.
Omschrijving
41600
Diverse vorderingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen

Debet
X

Resultaatbepaling bij realisatie van niet-geherwaardeerde materiële vaste activa
Bepaling bij courante realisatie
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
22.9
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
X
materiële vaste activa (-)
49982
Verkopen vaste activa
X
64100
Minderwaarde op de courante realisatie van vaste activa
X
(1)
22.00
@ Materiële vaste activa
74100
Meerwaarden op de courante realisatie van
materiële vaste activa (2)
(1) Realisatie met verlies
(2) Realisatie met winst
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Bepaling bij niet-courante realisatie
Nr. Ref.
Omschrijving
22.9
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
materiële vaste activa (-)
49982
Verkopen vaste activa
66300
Minderwaarden op de realisatie van immateriële en
materiële vaste activa (1)
22..0
@ Materiële vaste activa
76300
Meerwaarden op de realisatie van immateriële en
materiële vaste activa (2)
(1) Realisatie met verlies
(2) Realisatie met winst
Resultaatbepaling bij realisatie van geherwaardeerde materiële vaste activa
Annuleren van alle boekingen m.b.t. de herwaardering
Nr. Ref.
Omschrijving
22.89
Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa:
meerwaarde (-)
12100
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
22..8
@ Geboekte meerwaarden op materiële vaste activa

Debet
X
X
X

X
X

Debet
X

Credit

X

Bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting bij courante realisaties
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
22.9
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
X
materiële vaste activa (-)
49982
Verkopen vaste activa
X
64100
Minderwaarde op de courante realisatie van vaste activa
X
(1)
22.00
@ Materiële vaste activa
74100
Meerwaarden op de courante realisatie van
materiële vaste activa (2)
Bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting bij niet-courante realisaties
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
22.9
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
X
materiële vaste activa (-)
49982
Verkopen vaste activa
X
66300
Minderwaarden op de realisatie van immateriële en
X
materiële vaste activa (1)
22..0
@ Materiële vaste activa
76300
Meerwaarden op de realisatie van immateriële en
materiële vaste activa (2)
Resultaatbepaling bij realisatie van geherwaardeerde materiële vaste activa waarvan de
herwaarderingsmeerwaarde geïncorporeerd is in het kapitaal
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
22.89
Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa:
X
meerwaarde (-)
10000
Geplaatst kapitaal
X
22..8
@ Geboekte meerwaarde op materiële vaste activa
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Credit

X

Credit

X
X

Credit

X
X

Credit

X
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Overboekingen belastingvrije reserves en uitgestelde betalingen
Nr. Ref.
Omschrijving
68000
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
68900
Overboeking naar de belastingvrije reserves
16820
@ Uitgestelde belastingen op gerealiseerde
13200
meerwaarde op materiële vaste activa
Belastingvrije reserves
Onttrekkingen en belastingvrije reserves en uitgestelde belastingen
Nr. Ref.
Omschrijving
16820
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarde op
13200
materiële vaste activa
78000
Belastingvrije reserves
78900
@ Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Debet
X
X

Credit

X
X

Debet
X

Credit

X
X
X

Intercalaire intresten
Intercalaire intresten zijn intresten van leningen, aangegaan ter financiering van investeringen in
vaste activa voor de periode vanaf verstrekking van de lening tot het voltooien van de investering.
Deze intresten mogen in de aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa worden opgenomen.
In dit geval worden zij afgeschreven overeenkomstig de regels die op het betreffende actief van
toepassing zijn.
Intrest toerekenen einde boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49200
@ Toe te rekenen kosten
Activeren intercalaire intrest einde boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
22..0
Materiële vaste activa
t.e.m.
27..0
65030
@ Geactiveerde intercalaire intresten (-)
Opening volgend boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
49200
Toe te rekenen kosten
65000
@ Rente, commissies en kosten verbonden aan
schulden

Debet
X

X

Debet
X

Credit

X

Debet
X

Credit
X

Betaling intrest
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Afschrijving van de intrest
Nr. Ref.
Omschrijving
63020
Afschrijvingen op materiële vaste activa
22..9
@ Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-)

Debet
X
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Credit

Credit
X

Credit
X
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Terreinen en gebouwen
Definities
-

Terreinen
Gebouwen
Eigen constructies
Alle inrichtingen, onroerend door bestemming
Rechten op onroerende goederen voor zover de vergoeding bij aanvang betaald is

Waardering
Bij verwerving van gebouwen en terreinen moet men rekening houden met het volgende:
a) Terreinen en nieuw gebouw
Verkoop van een terrein wordt niet langer belast met registratierechten, maar met btw
wanneer het door dezelfde verkopen verkocht wordt, samen met een nieuw gebouw dat met
toepassing van de btw wordt overgedragen. Enkel nieuwe gebouwen komen in aanmerking
voor het btw-stelsel.
b) Terreinen en gebouwen (niet-nieuwbouw)
Terreinen en gebouwen zijn dan onderworpen aan het registratierecht van 10%. Dit zijn
bijkomende kosten, die mee geactiveerd mogen worden met het terrein en het gebouw.
c) Gebouwen en terreinen als inbreng in natura
Het verschuldigde registratierecht is geen bijkomende aanschaffingskost, maar een element
van de rubriek Oprichtingskosten, ‘Kosten van kapitaalverhoging’

Waardering en boekhoudkundige verwerking in geval van lijfrente
Lijfrente en het boekhoudrecht
Activa kunnen via lijfrente verworven worden. In dit geval:
- Wordt onder AW verstaan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om
de rente te betalen, verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met
de kosten.
- Wordt een voorziening gevormd en belope van het bedrag van het hiervoor genoemde
kapitaal; deze voorziening wordt jaarlijks aangepast
Lijfrentecontracten
Bij vervreemding tegen lijfrente ontvangt de verkoper geen hoofdsom, maar bedingt hij een lijfrente.
De verkoper zal zijn gehele leven periodieke stortingen ontvangen. Voor de koper is de lijfrente een
kanscontract: wat hij uiteindelijk betaald zal hebben, hangt af van de duurtijd dat de verkoper in
leven blijft.
Lijfrentecontracten kunnen afgesloten worden op één hoofd of op verschillende onverdeelde
eigenaars. We spreken van terugvallende lijfrente indien zij betaald wordt tot de langstlevende
sterft.
Boekhoudkundige verwerking
Verwerving van het actief
Het vast actief wordt opgenomen tegen aanschaffingswaarde tegenover de vorming van een
voorziening voor de toekomstige lijfrentevergoedingen.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
22..0
Terreinen en gebouwen
X
164..
@ Voorzieningen voor lijfrentecontracten
X
55000
Kredietinstellingen
X
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Afschrijvingen
Nr. Ref.
6302.
22..9

Omschrijving
Afschrijvingen op materiële vaste activa
@ Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-)

Periodieke betaling
Nr. Ref.
Omschrijving
164..
Voorzieningen voor lijfrentecontracten
6500.
Kosten van schulden
55000
@ Kredietinstellingen
Dotatie einde boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
66200
Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en
kosten: toevoeging
16420
@ Voorzieningen voor lijfrentecontracten
OF
Terugname einde boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
16420
Voorzieningen voor lijfrentecontracten
76200
@ Terugneming van voorzieningen voor nietrecurrente bedrijfsrisico’s en kosten

Debet
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X

Debet
X

Credit

X

Debet
X

Credit
X

Afloop van het contract
Bij het overlijden van de lijfrentenier eindigt de verplichting van de onderneming. Het nog resterende
saldo moet teruggenomen worden.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
16420
Voorzieningen voor lijfrentecontracten
X
76200
@ Terugneming van voorzieningen voor nietX
recurrente bedrijfsrisico’s en kosten
+ Praktisch voorbeeld

Installaties, machines en uitrusting
Definities
-

-

Installaties: uitrusting van de gebouwen, nodig voor de exploitatie. Deze vormen op zichzelf
een object, kunnen van het gebouw gescheiden worden en bezitten eventueel een eigen
opbrengstwaarde
Machines: deze activagroep omvat alle machines die noodzakelijk zijn voor het
exploitatieverloop of het administratief proces.
Gereedschap: kleinere apparatuur met bepaalde prestatiecapaciteit
Verpakkingsmaterieel: verpakking die eigendom blijven van de onderneming en gedurende
meer dan één jaar boekjaar geschikt zijn voor verpakkingsdoeleinden.
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Waardering en boekhoudkundige verwerking
De waarderingsregels en boekingen, zoals vermeld onder punt Verwerving en Intercalaire intresten
zijn hier van toepassing.
Installaties, machines en uitrusting met onbeperkte levensduur zijn vrij zeldzaam zodat
waardeaanpassingen bijna nooit zullen voorkomen. Het vast waarderingsstelsel kan worden
toegepast, voornamelijk gereedschap.

Boekingen in het vast waarderingsstelsel
Aankoop van klein materieel dat aan de voorwaarden van het stelsel voldoet
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
23000
Installaties, machines en uitrusting
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers
Aankoop voor de vernieuwing van het klein materieel
Nr. Ref.
Omschrijving
61200
Leveringen aan de onderneming
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers

Debet
X
X

Credit

X

Credit

X

Boekingen in verband met verpakkingsmaterieel
Aankoop verpakkingsmaterieel
Nr. Ref.
Omschrijving
23000
Installaties, machines en uitrusting
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers

Debet
X
X

Credit

X

Verzending naar klant met verplichting tot terugzending
Met aanrekening van waarborgsom
Gemakkelijkheidshalve nemen we ook voor de nulrekening de waarborgsom als bedrag, zodat je
weet hoeveel verpakking je uitgeleend hebt.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
40000
Handelsdebiteuren
X
70000
@ Verkopen en dienstprestaties
X
49954
Verschuldigde btw bij verkopen (niet op verpakking)
X
44300
Schuld wegens in bewaring verstuurd
X
verpakkingsmaterieel
09010
Verpakking, in bewaring gegeven bij klanten
X
09011
@ Verpakking, terug te ontvangen van klanten
X
Zonder aanrekening van waarborgsom
Nr. Ref.
Omschrijving
40000
Handelsdebiteuren
70000
@ Verkopen en dienstprestaties
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
09010
Verpakking, in bewaring gegeven bij klanten
09011
@ Verpakking, terug te ontvangen van klanten
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Debet
X

Credit
X
X

X
X
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Terug te ontvangen verpakking
Waarvoor een waarborg werd aangerekend
Nr. Ref.
Omschrijving
44300
Schuld wegens in bewaring verstuur verpakkingsmaterieel
40000
@ Handelsdebiteuren
09011
Verpakking, terug te ontvangen van klanten
09010
@ Verpakking, in bewaring gegeven bij klanten
Waarvoor geen waarborgsom werd aangerekend
Nr. Ref.
Omschrijving
09011
Verpakking, terug te ontvangen van klanten
09010
@ Verpakking, in bewaring gegeven bij klanten
Periodieke inventaris en de afrekening met klanten
Periodieke inventaris: winst op verpakking met waarborgsom
Nr. Ref.
Omschrijving
23009
Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en
uitrusting: aanschaffingswaarde (-)
44300
Schuld wegens in bewaring verstuurd
verpakkingsmaterieel
23000
@ Installaties, machines en uitrusting
74100
Meerwaarden op de courante realisatie van
materiële vaste activa
Periodieke inventaris: winst op verpakking zonder waarborgsom
Nr. Ref.
Omschrijving
40000
Handelsdebiteuren
49982
@ Verkopen vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
23009
Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en
uitrusting: aanschaffingswaarde (-)
49982
Verkopen vaste activa
23000
@ Installaties, machines en uitrusting
74100
Meerwaarden op de courante realisatie van
materiële vaste activa
Inventarisberekening: toepassing van de afschrijvingsregels
Nr. Ref.
Omschrijving
63020
Afschrijvingen op materiële vaste activa
23009
@ Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en
uitrusting: aanschaffingswaarde (-)

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit

X
X
X

Debet
X

Credit
X
X

X
X
X
X

Debet
X

Credit
X

Meubilair en rollend materieel
Definities
Meubilair omvat het noodzakelijke materieel ter stoffering van de lokalen, dat niet onroerend door
bestemming is.
Rollend materieel kan men beschouwen als materieel dat het transport moet verzekeren en dat niet
vast is
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Waardering en boekhoudkundige verwerking
-

De waarderingsregels en boeking zoals vermeld bij Verwerving en Intercalaire intresten zijn
hier van toepassing
Meubilair en rollen materieel hebben zelden een onbeperkte levensduur.
Waardeaanpassingen waarvoor de voorwaarde van onbeperkte levensduur geldt, zijn dan
ook bijna nooit toegelaten.

Leasing en soortgelijke rechten
Definities
-

-

Erfpacht: een overeenkomst waardoor de eigenaar van het onroerend goed, in ruil voor een
jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd afstaan aan een
exploitant.
Opstal: het reële recht dat de eigenaar van een onroerend goed een exploitant verleent om
daarop gebouwen, werken of beplantingen aan te brengen.
Handelshuur: overeenkomst waarbij de eigenaar voor een periode van minstens 9 jaar zijn
eigendom in huur geeft aan een exploitant.
Leasing van een roerend of onroerend goed: een overeenkomst waarbij de financier de
verplichting aangaat een goed te verwerven, in te richten of te bouwen volgens de plannen,
door de gebruiker opgesteld. De gebruiker van zijn kant gaat de verbintenis aan dit goed te
gebruiken tegen betaling van een vaste prijs
Op het einde kan een koopoptie voorzijn zijn, waarbij de gebruiker de kans krijgt het goed te
verwerven tegen een vooraf vastgestelde prijs.

De leasingnemer
- Hij is de economische eigenaar
- Hij gebruikt het goed
- Hij betaalt periodieke bedragen
- Het actief staat op de balans en wordt afgeschreven
- Op het passief staan leasingschulden
- Periodieke intrest wordt geboekt als financiële kost
- Op het einde kan hij eigenaar worden
De leasinggever
- Hij is de juridische eigenaar
- Hij koop het goed volgens de specificaties van de leasingnemer
- Hij ontvang periodieke bedragen
- Het actief staat niet meer op de balans bij materiële vaste activa, maar bij overige materiële
vaste activa
- Op het actief staan de vorderingen
- Periodieke intrest wordt geboekt als een opbrengst
- Op het einde wordt hij eigenaar, als de gebruiker niet ingaat op de aankoopoptie

Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasinggever
De verwerving van het vast actief wordt geboekt tegen aanschaffingswaarde
Nr. Ref.
Omschrijving
26000
Overige materiële vaste activa
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers
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Debet
X
X

Credit

X
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Afsluiten van het leasingcontract
Nr. Ref.
Omschrijving
29000
Handelsdebiteuren
26000
@ Overige materiële vaste activa
74100
Meerwaarde op de courante realisatie van de vaste
activa

Debet
X

Credit
X
X

Waardestijgingen
Het registreren van een meerwaarde is uitgesloten. De activa waarvoor contracten van leasing of
soortgelijke mogelijk zijn, worden immers beschouwd als vorderingen tegenover de huurder.
Waardedalingen
- Zolang het gebruiksrecht niet aan de huurder overgedragen is, bezit de verhuurder een
normaal goed waarop de gebruikelijke afschrijvingsregels van toepassing of
waarderingsregels zijn.
- Zodra de overdracht van het gebruiksrecht heeft plaatsgevonden, is er geen sprak van
afschrijvingen, maar van waardeverminderingen op vorderingen, ingeval men eraan twijfelt
dat de huurder zijn verplichtingen nog kan nakomen.
Overige inventarisverrichtingen
Overboeking van de vorderingen die volgend boekjaar vervallen
Nr. Ref.
Omschrijving
40500
Binnen het jaar vervallende handelsvorderingen
29000
@ Handelsdebiteuren

Debet
X

X

Aanduiden van de verkregen opbrengsten
Nr. Ref.
Omschrijving
49100
Verkregen opbrengsten
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa

Debet
X

Tegenboeking volgend jaar
Nr. Ref.
Omschrijving
75100
Opbrengsten uit vlottende activa
49100
@ Verkregen opbrengsten

Debet
X

Inning van de leasingsom
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
40500
Binnen het jaar vervallende handelsvorderingen
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
Einde van het contract: huurder verwerft het goed
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
26000
@ Overige materiële vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
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Credit
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X
X
X

Debet
X

Credit
X
X
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Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasingnemer
Afsluiten van het leasingcontract
Nr. Ref.
Omschrijving
25.00
Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke
rechten
17200
@ Leasingschulden en soortgelijke schulden

Debet
X

Credit

X

Waardestijgingen
Zolang het contract van leasing of soortgelijke of het gelijkaardige contract loopt, is de huurder geen
eigenaar.
Waardedalingen
Een van de kernmerken van het definitieve stelsel is dat de huurder de gebruiksrechten als een actief
aanduidt. Hij moet daarop de normale waarderingsregels toepassen. De verschillende
afschrijvingssystemen, beschreven onder de materiële vaste activa, kunnen we hier weer gebruiken.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
63020
Afschrijvingen op materiële vaste activa
X
25.09
@ Geboekte afschrijvingen op vaste activa in leasing of
X
op grond van een soortgelijk recht (-)
Overige inventarisverrichtingen
Gedeelte van de schulden die volgend boekjaar vervallen
Nr. Ref.
Omschrijving
17200
Leasingschulden en soortgelijke schulden
42200
@ Binnen het boekjaar vervallende leasingschulden en
soortgelijke schulden

Debet
X

Toe te rekenen kosten
Nr. Ref.
Omschrijving
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49200
@ Toe te rekenen kosten

Debet
X

Tegenboeking
Nr. Ref.
49200
65000

Debet
X

Omschrijving
Toe te rekenen kosten
@ Rente, commissies en kosten verbonden aan
schulden

Betaling leasingsom
Nr. Ref.
Omschrijving
42200
Binnen het jaar vervallende leasingschulden en
soortgelijke schulden
65000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
55000
@ Kredietinstellingen
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Credit
X

Credit
X

Credit
X

Debet
X

Credit

X
X
X
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Einde van het contract
Aanduiden van het einde van het contract
Nr. Ref.
Omschrijving
25.09
Geboekte afschrijvingen op vaste activa in leasing of op
25.00
grond van soortgelijk recht (-)
@ Vaste activa in leasing of op grond van een
soortgelijk recht
Betaling van de eventuele restsom
Nr. Ref.
Omschrijving
24000
Rollend materieel
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit

X

Debet
X
X

Credit

X

‘Sale and lease back’
Begrip
Als de verkoop van een afschrijfbaar, vast actief gevolgd wordt door de leasing ervan waardoor de
oorspronkelijke gebruiker het gebruik van het betrokken goed terugkrijgt, dan worden beide
operaties als één geheel beschouwd.
De meer- of minderwaard, gerealiseerd bij de verkoop wordt niet onmiddellijk in resultaat genomen,
maar wordt als overlopend passief of actief.
Voorbeeld en boekingen

Overige materiële vaste activa
Definities
-

Onroerende goederen als reserve
Onroerende goederen, dienstig als woongebied
Buiten gebruik of exploitatie gestelde materiële vaste activa
Roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht
gegeven werden en niet als vordering geboekt zijn
- Kosten voor de inrichting van gehuurde gebouwen.
Het zijn allemaal activa die niet rechtstreeks nodig zijn voor bedrijfsuitoefening.

Waardering en boekhoudkundige verwerking
De waarderingsregels en boeking zoals vermeld bij Verwerving zijn hier van toepassing.
Overige materiële vaste activa kunnen een onbeperkte en een beperkte levensduur hebben. Het vast
waarderingsstelsel zal slechts zelden voorkomen.
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Boekingen in verband met buitengebruik- of buitenexploitatiestelling van materiële vaste
activa
Bij buitengebruikstelling wordt het vast actief overgebracht
Nr. Ref.
Omschrijving
26000
Overige materiële vaste activa
22..9
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
t.e.m.
materiële vaste activa
24..9
22.00
@ Materiële vaste activa
t.e.m.
24.00
26009
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
op overige materiële vaste activa (-)

Debet
X
X

Credit

X

X

Indien de vermoedelijke realisatiewaarde van het gebruik gestelde vast actief lager is dan de
boekwaarde, moeten uitzonderlijke afschrijvingen of waardeverminderingen geboekt worden
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
66020
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen X
26009
op materiële vaste activa
@ Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
X
op overige materiële vaste activa (-)

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Definities
Deze rubriek omvat voornamelijk:
- De aankopen van materiële vaste activa bij derden waarvan de betaling gebeurt via
voorschotten, tot de definitieve afrekening ontvangen
- De zelfgeproduceerde materiële vaste activa tot zij bedrijfsklaar zijn, dit is tot de
ingebruikneming theoretisch mogelijk is

Waardering en boekhoudkundige verwerking
De verwerving
Via aankoop bij derden met voorschotten of vooruitbetalingen:
Nr. Ref.
Omschrijving
27000
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers
49956
Verschuldigde btw wegens werken in onroerende
staat
Via geproduceerde vaste activa
Nr. Ref.
Omschrijving
27000
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
72000
@ Geproduceerde vaste activa
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
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Debet
X
X

Credit

X
X

Debet
X
X

Credit

X
X
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Waardestijgingen
Theoretisch is een herwaardering mogelijk. Praktisch lijkt het echter weinig waarschijnlijk dat in deze
rubriek meerwaarde zal voorkomen.
Waardedalingen
 Bij onbeperkte levensduur en een duurzame waardedaling moet de onderneming, voor het
actief bedrijfsklaar is of volledig afgerekend, de waardevermindering aanduiden.
 Bij beperkte levensduur, kan er, omdat het vast actief nog niet in gebruik is, geen technische
veroudering optreden. Economische veroudering is eventueel wel mogelijk. Doet deze zich
voor, dan moeten afschrijvingen geboekt worden.
Ingebruikneming
Nr. Ref.
Omschrijving
22000
Materiële vaste activa
t.e.m.
24000
27009
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op
materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen(-)
27000
@ Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
22.09
Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
t.e.m.
op materiële vaste activa (-)
24.09

Debet
X

Credit

X
X
X

Materiële vaste activa en milieuaspecten
Vaststellingen inzake niet-activeerbaar
Milieumaatregelen leggen tal van verplichtingen op die betrekking kunnen hebben op materiële
vaste activa zoals:
- Aanpassing aan installaties, machines, productiemethodes om in overeenstemming te
komen met de milieunormen
- Aanvullende investeringen veroorzaakt door milieuwetgeving
- Gevolgen van milieuwetgeving op de waarde van bestaande activa
- Milieuwetgeving en terreinen

Activeerbaar of niet-activeerbaar
Economisch nut kan zowel direct als indirect zijn:
- Vb, direct: investeren in machines of in gebouwen
- Vb, indirect: investeren in luchtzuiveringsinstallatie, afvalwaterbehandeling. Deze uitgaven
leveren geen direct economisch nut maar laten wel toe dat de onderneming haar exploitatie
kan voortzetten.
Waardering:
- Milieu-uitgave als activeerbaar beschouwd: de algemene waarderingsregels,
aanschaffingskoten alsook afschrijving in functie van de vermoedelijke levensduur;
- Milieu-uitgave als niet-activeerbaar beschouwd: onmiddellijk ten laste van het
resultatenrekening
- Soms veroorzaakt de onderneming onvermijdbare milieuschade, die later hersteld moet
worden. In dit geval moeten systematisch voorzieningen gevormd worden.
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Voorbeelden van ‘milieuaangelegenheden’ en jaarrekeningaspecten
Bodemsanering en/of maatregelen in het kader van een investeringsproject
Investeringsproject op vervuilde bodem: de noodzakelijke saneringskosten maken deel uit van de
aanschaffingswaarde van het project.
Sanering verontreinigde terreinen
De milieukosten verbonden aan sanering van de bodem, de asbestverwijdering, … van aangekocht
terreinen, worden op het ogenblik van het maken van de kost geactiveerd als deel van de
aanschaffingswaarde van het terrein.
Deze activering kan nooit veroorzaken dat de totale aanschaffingswaarde van het terrein de
marktwaarde op datum van de jaarrekening overstijgt.
Verplichting tot investeringen in installaties, machines en uitrusting
Ondernemingen kunnen in veel gevallen hun exploitatievergunning enkel behouden mits het doen
van de nodige investeringen.
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Hoofdstuk 12 Financiële vaste activa
Boekhoudrecht
Voorstelling
Bedrijfseconomische betekenis
Een onderneming kan investeren in een andere vennootschap. Financiële vaste activa
vertegenwoordigen dan deze aandelen of vorderingen op vennootschappen.

Definities volgens het boekhoudrecht
Verbonden ondernemingen
a) Definitie verbonden ondernemingen
Met een onderneming verbonden onderneming zijn:
o De ondernemingen die zij controleert
o Die ondernemingen die haar controleren
o De ondernemingen waarmee zij een consortium vormt
o De andere ondernemingen die, bij weten van haar bestuursorgaan, worden
gecontroleerd door de sub 1,2 en 3 bedoelde ondernemingen
b) Definitie controle
De bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de
aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van
haar beleid.
In rechte en onweerlegbaar als:
o Meerderheid van de stemmen
o Wanneer een vennoot het recht heeft op de meerderheid
o In geval van gezamenlijke controle
Gezamenlijke controle: controle die een beperkt aantal vennoten samen uitoefenen wanneer
zij zijn overeengekomen dat beslissingen omtrent de oriëntatie van het beleid van de
betrokken onderneming niet zonder hun gemeenschappelijke instemming kunnen worden
genomen.
In feite
Een vennoot wordt behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite
te beschikken op deze onderneming wanneer hij op de voorlaatste en laatste algemene
vergadering stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de
stemrechten, verbonden aan de op deze algemene vergadering vertegenwoordigde
aandelen.
c) Definitie consortium
Er is sprake van een consortium wanneer een onderneming naar Belgisch recht en één of
meer ondernemingen naar Belgisch recht die geen dochteronderneming zijn van elkaar, noch
dochterondernemingen zijn van één en dezelfde vennootschap, onder centrale leiding staan.
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d) Voorbeelden van controle
Controle via bezit van de meerderheid van de stemrechten.

D1 = dochteronderneming van M

D2 = dochteronderneming van M (80%)
D1 = dochteronderneming van M (55%,
5% rechtstreeks, 50 onrechtstreek)

Gezamenlijke controle

Consortium
Vennootschap X heeft 5 bestuurders: A, B, C, D en E
Vennootschap Y heeft eveneens 5 bestuurders: A,D,E,M en P
Hieruit volgt dat de vennootschap X en Y een consortium vormen, daar de meerderheid in
beide raden van bestuur uit dezelfde personen bestaat.
e) Voorbeelden van verbonden ondernemingen met M
1. De onderneming die M controleert (dochters)
2. De ondernemingen die M controleren (moeders)
3. De onderneming waarmee M een consortium vormt
4. De andere ondernemingen die, bij weten van haar beleidsorgaan, worden gecontroleerd
door:
o De dochters van M
o Degene die M controleren
o Degene die met M een consortium vormen.
(Zie cursus voor figuren)
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Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
a) Definitie ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Alle ondernemingen die geen verbonden ondernemingen zijn
o Waarin de onderneming rechtstreeks dan wel haar dochters een deelneming
aanhouden
o Die, bij weten van het bestuursorgaan, rechtstreeks of waarvan de dochters een
deelneming in het kapitaal van de onderneming aanhouden
o Die, bij weten van het bestuursorgaan, dochter zijn van de onderneming bedoeld in
de stelling hierboven.
b) Definitie deelneming
De maatschappelijke rechten in andere vennootschappen, die ertoe strekken door het
scheppen van een duurzame en specifieke band met die andere vennootschappen, de
vennootschap in staat te stellen een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het beleid
van deze vennootschappen.
De wetgever vermoedt een deelneming in volgende getallen:
1. Wanneer een onderneming 1/10 van het kapitaal, van het maatschappelijk kapitaal of
van een categorie van aandelen bezit in een andere onderneming
2. Wanneer een onderneming minder dan 1/10 van het kapitaal bezit, maar dit via een
quotum wel bereikt via cumulatie van haar deelneming met overeenkomstige
deelneming van dochters.
3. Wanneer een onderneming minder dan 1/10 van het kapitaal bezit, maar uit dit bezit
daden van beschikking of eenzijdige verbintenissen voortvloeien.
c) Voorbeelden van ondernemingen die een deelnemingsverhouding hebben met “A”
(Zie cursus voor figuren)
Aandelen
Er zijn aandelen die niet aan het begrip deelneming voldoen, maar worden toch als middel in bezit
gehouden. Deze aandelen komen in de jaarrekening voor onder de ‘Andere financiële vaste activa’.
Vordering en borgtochten in contanten
Deze verstrekte leningen aan andere ondernemingen moeten als feitelijk doel hebben de andere
onderneming op een duurzame wijze te ondersteunen. Looptijd en interest is zelf bepalend.
Elke lening wordt niet automatisch ondergebracht on der de financiële vaste activa. Dit hangt af van
situatie tot situatie.
Vorderingen kunnen diverse vormen aannemen:
- Vordering op rekening
- Te innen wissels
- Vastrentende effecten
- Borgtochten
Wanneer deze vordering betrekking hebben…
- Op een verbonden onderneming = “Verbonden ondernemingen”
- Op een onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat = “Ondernemingen
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat”
- Op een andere onderneming = “Andere financiële vaste activa”
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Waardering en boekhoudkundige verwerking bij verwerving
Deelnemingen en andere aandelen
Verwerving
Nr. Ref.
28000
28200
28400
28010
28210
28410
55000
Annexe kosten
Nr. Ref.
65700
28000
28200
28400
55000

Omschrijving
Deelnemingen in verbonden ondernemingen: AW
Deelnemingen in ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat: AW
Andere aandelen: AW
@ Deelnemingen in verbonden ondernemingen: nog te
storten bedragen (-)
Deelnemingen in onderneming waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat: nog te storten (-)
Andere aandelen: nog te storten (-)
Kredietinstellingen

Debet
X
X

Omschrijving
Diverse financiële kosten
Deelnemingen … : AW
Deelnemingen … : AW
Andere aandelen: AW
@ Kredietinstellingen

Debet
X
X
X
X

Opvraging van de nog te storten bedragen en storting
Nr. Ref.
Omschrijving
28010
Deelnemingen … : nog te storten bedragen (-)
28210
Deelnemingen … : nog te storten bedragen (-)
28410
Andere aandelen: nog te storten bedragen (-)
55000
@ Kredietinstellingen

Credit

X
X
X
X
X

Credit

X

Debet
X
X
X

Credit

X

Vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten
Aanwerving
Nr. Ref.
281.0
283.0
284.0
28800
55000
Annexe kosten
Nr. Ref.
65700
55000

Omschrijving
Vorderingen … : vorderingen op rekening, te innen
wissels, vastrentende affecten
Borgtochten, betaald in contanten
@ Kredietinstellingen

Omschrijving
Diverse financiële kosten
@ Kredietinstellingen
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Waardedalingen
Deelnemingen en aandelen
Een waardedaling moet aangelegd worden bij duurzame waardevermindering.
Dit moet vastgelegd worden bij via een waardering, bij deze waardering wordt rekening gehouden
met:
- Netto-intrinsieke waarde: de volgens de laatste jaarrekening vastgelegde waarde van het
totale eigen vermogen
- Nettosubstantiële waarde: het verschil tussen
o De waarde op going-concernbasis van activa
o De waarde van alle schulden aan derden
- Nettorendementswaarde: de economische waarde van de onderneming.
o De verwachte netto cashflows en bedrijfsexterne factoren
o Vereiste minimumrendement
- Beurswaarde: transactieprijs op de beurs voor aandelen
- Liquidatiewaarde: de geschatte, directe realisatiewaarde van alle elementen van actief min
passief
Wanneer de waarde van de onderneming permanent lager is dan de aanschaffingswaarde, moet
men waardeverminderingen doorvoeren.
Blijvende minwaarden op financiële vaste activa: niet-geherwaardeerd
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
66100
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
X
28090
@ Deelnemingen … : geboekte waardevermin (-)
X
28290
Deelnemingen … : geboekte waardevermin (-)
X
28490
Andere aandelen: geboekte waardevermin (-)
X
Blijvende waardeverminderingen: terugname van herwaarderingsmeerwaarden op financiële
vaste activa
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12200
Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa
X
28080
@ Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
X
28280
Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
X
28480
Andere aandelen: geboekte meerwaarden
X
28090
Deelnemingen … : geboekte waardevermin (-)
X
28290
Deelnemingen … : geboekte waardevermin (-)
X
28490
Andere aandelen: geboekte waardevermin (-)
X
Blijvende waardeverminderingen op geherwaardeerde financiële vaste activa; de meerwaarde is
geïncorporeerd in het kapitaal
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
12200
Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa
X
10000
Geplaatst kapitaal
X
28080
@ Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
X
28280
Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
X
28480
Andere aandelen: geboekte meerwaarden
X
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Vorderingen en borgtochten in contanten
Men gaat ook hier na of de onderneming-debiteur in de toekomst zo slecht evolueert, dat de
vordering aangetast wordt. Is dit het geval dan moet men een waardevermindering aanleggen
Blijvende waardeverminderingen op vorderingen en borgtochten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
28170
Vorderingen op … : dubieuze debiteuren
X
28370
Vorderingen op … : dubieuze debiteuren
X
28570
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
X
281.0
@ Vorderingen op verbonden ondernemingen
X
283.0
Vorderingen op ondernemingen waarmee een deel..
X
285.0
Overige vorderingen
X
66100
Waardeverminderingen of financiële vaste activa
X
28190
@ Vorderingen op …: geboekte waardevermin (-)
X
28390
Vorderingen op …: geboekte waardevermin (-)
X
28590
Overige vorderingen: geboekte waardevermin
X
Afwikkeling van dubieuze vorderingen: twee manieren
Afwikkeling van dubieuze vorderingen door omzetting in deelneming
Nr. Ref.
Omschrijving
28000
Deelnemingen … : AW
28200
Deelnemingen … : AW
28400
Andere aandelen : AW
28190
Vorderingen op … : geboekte waardeverminderingen (-)
28390
Vorderingen op … : geboekte waardeverminderingen (-)
28590
Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
28170
@ Vorderingen op … : dubieuze debiteuren
28370
Vorderingen op … : dubieuze debiteuren
28570
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
28090
Deelnemingen …: geboekte waardevermin (-)
28290
Deelnemingen …: geboekte waardevermin (-)
28490
Andere aandelen: geboekte waardevermin (-)
Onderneming gaat failliet en verlies is groter dan uitgedrukt
Nr. Ref.
Omschrijving
28190
Vorderingen op … : geboekte waardeverminderingen (-)
28390
Vorderingen op … : geboekte waardeverminderingen (-)
28590
Overige vorderingen: geboekte waardverminderingen (-)
66310
Minderwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
28170
@ Vorderingen op …: dubieuze vorderingen
28370
Vorderingen op …: dubieuze vorderingen
28570
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren

Debet
X
X
X
X
X
X

Credit

X
X
X
X
X
X

Debet
X
X
X
X

Credit

X
X
X

Waardestijgingen
Gewone herwaardering
Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen van de overige financiële vaste activa kunnen op basis van
onderzoek een meerwaarde vertonen t.o.v. hun aanschaffingswaarde.
Indien deze meerwaarde blijvend is zal een herwaarderingsmeerwaarde moeten worden geboekt.
(Voor details zie hoofdstuk 3)
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Herwaarderingsmeerwaarden: duurzame waardevermeerdering
Nr. Ref.
Omschrijving
28080
Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
28280
Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
28480
Andere aandelen: geboekte meerwaarden
12200
@ Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste
activa

Debet
X
X
X

Credit

X

Waardestijging via terugneming van waardeverminderingen
Geboekte waardeverminderingen op financiële vaste activa die niet langer noodzakelijk blijken
moeten teruggenomen worden. Dit kan op 2 manieren.
Waardestijging: terugname van waardevermindering via herwaarderingsmeerwaarden
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
28090
Deelnemingen … : geboekte waardeverminderingen (-)
X
28290
Deelnemingen … : geboekte waardeverminderingen (-)
X
28490
Andere aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)
X
12200
@ Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste
activa
Waardestijging: terugname van waardevermindering via uitzonderlijke opbrengsten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
28090
Deelnemingen … : geboekte waardeverminderingen (-)
X
28290
Deelnemingen … : geboekte waardeverminderingen (-)
X
28490
Andere aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)
X
28190
Vorderingen op … : geboekte waardeverminderingen (-)
X
28390
Vorderingen op … : geboekte waardeverminderingen (-)
X
28590
Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (-) X
76100
@ Terugneming van waardeverminderingen op
financiële vaste activa

Credit

X

Credit

X

Realisatie
Verkoop van financiële vaste activa
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
49982
@ Verkopen vaste activa
49982
Verkopen vaste activa
28090
Deelnemingen … : geboekte waardeverminderingen (-)
28290
Deelnemingen … : geboekte waardeverminderingen (-)
28490
Andere aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)
66310
Minderwaarde op de realisatie van financiële
vaste activa (1)
28000
@ Deelnemingen … : AW
28200
Deelnemingen … : AW
28400
Andere aandelen: AW
76310
Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste
activa (2)
(1) Realisatie met verlies
(2) Realisatie met winst
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Verkoop van geherwaardeerde financiële vaste activa
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
49982
@ Verkopen vaste activa
12200
Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa
28080
@ Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
28280
Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
28480
Andere aandelen: geboekte meerwaarden
49982
Verkopen vaste activa
66310
Minderwaarde op de realisatie van financiële
vaste activa (1)
28000
@ Deelnemingen … : AW
28200
Deelnemingen … : AW
28400
Andere aandelen: AW
76310
Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste
activa (2)
(1) Realisatie met verlies
(2) Realisatie met winst

Debet
X

Credit
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Verkoop van geherwaardeerde financiële vaste activa waarvan de herwaarderingsmeerwaarden in
het kapitaal geïntegreerd worden
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
49982
@ Verkopen vaste activa
X
10000
Geplaatst kapitaal
X
28080
@ Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
X
28280
Deelnemingen … : geboekte meerwaarden
X
28480
Andere aandelen: geboekte meerwaarden
X
49982
Verkopen vaste activa
X
66310
Minderwaarde op de realisatie van financiële
X
vaste activa (1)
28000
@ Deelnemingen … : AW
X
28200
Deelnemingen … : AW
X
28400
Andere aandelen: AW
X
76310
Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste
X
activa (2)
(1) Realisatie met verlies
(2) Realisatie met winst

Opbrengsten uit financiële vaste activa
De opbrengst wordt in deze rubriek voor het brutobedrag geboekt. De eventuele door de verstrekker
ingehouden belastingen moeten genoteerd worden onder de rubriek “Belastingen op het resultaat”
Mededeling dividenduitkering
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
54100
Te incasseren vervallen dividenden
X
54200
Te incasseren vervallen coupons
X
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
X
voorheffingen
67200
Buitenlandse belastingen
X
75000
@ Opbrengsten uit financiële vaste activa
X
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Inning dividend
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
54100
@ Te incasseren vervallen dividenden
54200
Te incasseren vervallen coupons

Debet
X

Credit
X
X

Enkele bijzondere problemen
Inschrijvingsrechten
Bij kapitaalverhoging worden inschrijvingsrechten gegeven aan de bestaande aandeelhouders.
De onderneming kan aandeelhouder zijn en bezit een aantal inschrijvingsrechten die ze:
- Gebruikt om haar deelneming te verhogen
- Of verkoopt
Eerst moet de onderneming inschrijvingsrechten kopen als ze een deelneming willen verwerven.
Aankopen deelnemingsrecht
Nr. Ref.
Omschrijving
28000
Deelnemingen … : AW
28200
Deelnemingen … : AW
28400
Andere aandelen: AW
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X
X
X

X

De onderneming maakt geen gebruik van het inschrijvingsrecht en biedt dit aan
Ze ontvang daarvoor een provenu
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
55000
Kredietinstellingen
X
28000
@ Deelnemingen … : AW
28200
Deelnemingen … : AW
28400
Andere aandelen: AW
76310
Meerwaarden op de realisatie van financiële vaste
activa
De onderneming gebruikt de eigen inschrijvingsrechten om in te tekenen
Nr. Ref.
Omschrijving
28000
Deelnemingen … : AW
28200
Deelnemingen … : AW
28400
Andere aandelen: AW
28000
@ Deelnemingen … : AW
28200
Deelnemingen … : AW
28400
Andere aandelen: AW
55000
Kredietinstellingen

Credit

Debet
X
X
X

Credit
X
X
X
X

Credit

X
X
X
X

Bonusaandelen
Bestaande aandeelhouders nieuwe aandelen verstrekken als gevolg van de incorporatie in het
kapitaal van reserves.
Kenmerk van deze transactie:
- Voor de betrokken vennootschap: het eigen vermogen verandert niet, het krijgt alleen een
andere vorm
- Voor de aandeelhouder: de oorspronkelijke AW van de deelneming wordt nu
vertegenwoordigt door meer effecten.
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Hoofdstuk 13 Vorderingen op meer dan één jaar
Tip: heel gelijklopend met hoofdstuk 7, maar dan met vorderingen i.p.v. schulden

Boekhoudrecht
Voorstelling
A. 290 Handelsvorderingen
o 2900 Handelsdebiteuren
o 2901 Te innen wissels
o 2906 Vooruitbetalingen
o 2907 Dubieuze debiteuren
o 2909 Geboekte waardeverminderingen (-)
B. 291 Overige vorderingen
o 2910 Vorderingen op rekening
o 2911 Te innen wissels
o 2917 Dubieuze debiteuren
o 2919 Geboekte waardeverminderingen (-)

Begrippen
Deze rubriek van het actief van de balans geeft de aan derden verstrekte vermogensbronnen weer
die aan volgende voorwaarden cumulatief voldoen:
- Een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar
- Niet binnen het jaar vervallen.
Dat ondernemingen kredietverstrekker worden, kan uit diverse oorzaken bestaan:
- Er zijn permanent liquiditeiten ter beschikking, die ze op een verantwoorde wijze wenst aan
te wenden
- Ondernemingen die tot een groep behoren, centraliseren dikwijls het financiële verkeer in
één onderneming, die dan als een soort interne bank handelt.
Handelsvorderingen
Handelsvorderingen ontstaan indien de onderneming krediet geeft aan een klant voor de vereffening
van geleverde goederen of diensten. De verkooptransacties moeten tot de normale bedrijfsvoering
van de onderneming behoren. Binnen handelsvorderingen geldt volgende indeling:
- Handelsdebiteuren: de kredietverlening gebeurt ‘op rekening’
- Te innen wissels: de vordering wordt vertegenwoordigd door een handelsdocument, nl. de
wisselbrief
- Vooruitbetalingen: het betreft vooruitbetalingen door de onderneming verricht en die gen
betrekking hebben op aankopen van immateriële en materiële vaste activa of voorraden
- Dubieuze debiteuren: zijn handelsvorderingen waarvan de terugbetaling op de vervaldag of
termijn twijfelachtig is
- Geboekte waardeverminderingen: drukt de waardedaling uit op de handelsvorderingen.
Overige vorderingen
Deze ontstaan als gevolg an zuiver financiële verrichtingen: beschikbar vermogen wordt aan derden
uitgeleend op termijn, al dan niet tegen een bepaalde rentevoet. Indeling:
- Vorderingen op rekening: de uitlening wordt geconcretiseerd via het contract of effecten
- Te innen wissels: de uitlening gebeurt tegen ondertekening van een contract en promessen
of orderbrief op naam of aan order van de onderneming
- Dubieuze debiteuren: zijn overige vorderingen waarvan de terugbetaling op de vervaldag of
termijn twijfelachtig is
- Geboekte waardeverminderingen (-): drukken de waardedaling uit op overige vorderingen.
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Waarderingsregels
Algemene waarderingsregels
Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. De nominale waarde
omvat geen rente, en is de som van de kapitaalaflossingen die ontvangen dienen te worden.
Bijzondere waarderingsregels
- Vorderingen waarbij de rente steeds wordt toegepast op het initiële kapitaal
- Vorderingen waarbij de rente vervat zit in de nominale waarde
- Renteloze vorderingen of abnormaal laag rentende vorderingen
- Vastrentende effecten (obligaties)

Waardedalingen op vorderingen op meer dan één jaar
Wanneer een debiteur de aflossing van zijn lening niet meer stort, alsook de vereiste rente niet
betaalt, zal de kredietverlenende onderneming een onderzoek doen om na te gaan of er geen risico
bestaat dat de vorderingen niet zal kunnen worden geïnd.

Boekhoudkundige verwerking
Dubieus worden van de vordering
Nr. Ref.
Omschrijving
29070
Dubieuze debiteuren
40700
Dubieuze debiteuren
29000
@ Handelsdebiteuren
29010
Te innen wissels
29060
Vooruitbetalingen
40500
Binnen het jaar vervallende handelsschulden
40510
Binnen het jaar vervallende te innen wissels
40520
Binnen het jaar vervallende vooruitbetalingen
29170
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
41700
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
29100
@ Overige vorderingen: vorderingen op rekening
41500
Binnen het jaar vervallende overige vorderingen

Debet
X
X

Credit

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Raming van het verlies
Naast het overbrengen van de vordering naar de dubieuze vordering dien de onderneming ook het
potentiële verlies in te schatten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
63300
Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer
X
dan één jaar
63400
Waardeverminderingen op handelsvordering op ten
X
hoogste één jaar: toevoeging
29090
@ Handelsvorderingen: geboekte waardevermin (-)
X
40900
Handelsvorderingen: geboekte waardevermin (-)
X
65100
Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
X
29190
@ Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)
X
41900
Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)
X
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Boeking van de rente en aanleggen van de waardevermindering
Behandeling van de lopende rente. Het is niet omdat een lening niet afbetaald wrd dat de rente niet
langer meer verschuldigd is.
Zolang er geen regeling getroffen is met de debiteur, zal de onderneming de rente verder
aanrekenen. Iedere aangerekende rente zal dus de dubieuze debiteur verhogen. Maar doordat men
niet zeker is dat deze rente betaald zal worden, zal men voor hetzelfde bedrag (rente) een
waardevermindering boeken.
Nr.

Ref.
40700
41700
75100
63300
63400
29090
40900
65100
29190
41900

Omschrijving
Dubieuze debiteuren
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
@ Opbrengsten uit vlottende activa
Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer
dan één jaar
Waardeverminderingen op handelsvordering op ten
hoogste één jaar: toevoeging
@ Handelsvorderingen: geboekte waardevermin (-)
Handelsvorderingen: geboekte waardevermin (-)
Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
@ Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)
Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)

Debet
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Inventarisverrichting: overboeking van binnen het jaar vervallende gedeelten
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
40700
Dubieuze debiteuren
X
40900
Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-) X
29070
@ Dubieuze debiteuren
29090
Handelsvorderingen: geboekte waardevermin (-)
41700
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
X
41900
Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (-) X
29170
@ Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
29190
Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)
Herschatting van de waardevermindering
Indien je waardeverminderingen moet toevoegen
Nr. Ref.
Omschrijving
63300
Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer
dan één jaar
63400
Waardeverminderingen op handelsvordering op ten
hoogste één jaar: toevoeging
29090
@ Handelsvorderingen: geboekte waardevermin (-)
40900
Handelsvorderingen: geboekte waardevermin (-)
65100
Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
29190
@ Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)
41900
Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)
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Credit

Debet
X

Credit

X
X

X
X

Credit

X
X
X
X
X
X
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Indien je waardeverminderingen moet terugnemen
Nr. Ref.
Omschrijving
29090
Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
40900
Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
63310
@ Waardeverminderingen op handelsvorderingen op
meer dan één jaar
63410
Waardeverminderingen op handelsvordering op ten
hoogste één jaar: toevoeging
29190
Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)
41900
Overige vorderingen: geboekte waardevermin (-)
65100
@ Waardeverminderingen op vlottende activa
Sluiting van de vordering: meerwaarde of minderwaarde
Journaalpost in geval van winst bij realisatie van de vordering:
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
29090
Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
40900
Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
29070
@ Dubieuze debiteuren
40700
Dubieuze debiteuren
74200
Meerwaarden op realisatie van handelsvorderingen
55000
Kredietinstellingen
29190
Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
41900
Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
29170
@ Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
41700
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
75200
Meerwaarden op realisatie van vlottende activa
Journaalpost in geval van verlies bij realisatie van de vordering:
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
29090
Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
40900
Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
64200
Minderwaarden bij realisatie van handelsvorderingen
29070
@ Dubieuze debiteuren
40700
Dubieuze debiteuren
55000
Kredietinstellingen
29190
Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
41900
Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)
65200
Minderwaarden bij realisatie van handelsvorderingen
29170
@ Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
41700
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren

Debet
X
X

Credit

X
X
X
X
X

Debet
X
X
X

Credit

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Debet
X
X
X
X

Credit

X
X
X
X
X
X
X
X

Vordering op termijn met gelijke kapitaalaflossing (degressieve periodieke
ontvangsten)
Omschrijving
Kenmerkend voor een vordering met gelijke periodieke aflossingen is dat er op elke vervaldag
eenzelfde bedrag aan kapitaal wordt terugbetaald aan de onderneming.
De intrest wordt elke periode berekend op de uitstaande vordering. Aangezien de uitstaande
vordering vermindert, zal ook de intrest verminderen.
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Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Verstrekking van de lening
Verkoopfactuur
Nr. Ref.
Omschrijving
29000
Handelsdebiteuren
40500
Binnen het jaar vervallende handelsvorderingen
70000
@ Verkopen
49954
Verschuldigde btw bij verkopen

Debet
X
X

Acceptatie wisselbrief door klant
Nr. Ref.
Omschrijving
29010
Te innen wissels
40510
Binnen het jaar vervallende te innen wissels
40000
@Handelsdebiteuren

Debet
X
X

Verstrekken van een lening
Nr. Ref.
Omschrijving
29100
Overige vorderingen: vordering op rekening
41500
Binnen het jaar vervallen overige vorderingen op rekening
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X
X

Aangerekende kosten bij afsluiten van het contract
Nr. Ref.
Omschrijving
40000
Handelsdebiteuren
74320
@ Teruggevorderde kosten
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
75600
Diverse financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vorderingen (jaarlijkse methode)
Inning van de rente op de vordering op vervaldag
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffingen
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
Rente toerekenen of overdragen op afsluitingsdatum
Situatie 1: postnumerando, rente toerekenen via verkregen opbrengsten
- Bij afsluiting boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
49100
Verkregen opbrengsten
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
Nr.

Bij opening volgend boekjaar
Ref.
Omschrijving
75100
Opbrengsten uit vlottende activa
49100
@ Verkregen opbrengsten
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Credit

X
X

Credit

X

Credit

X

Debet
X

Credit
X
X
X

Debet
X
X

Credit

X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X
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Situatie 2: prenumerando, rente overdragen via over te dragen opbrengsten
- Bij afsluiting boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
75100
Opbrengsten uit vlottende activa
X
49300
@ Over te dragen opbrengsten
Nr.

Bij opening volgend boekjaar
Ref.
Omschrijving
49300
Over te dragen opbrengsten
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Provisiekosten op het kapitaal dat door de genieter van de lening niet opgenomen wordt
Contractueel kan vastgelegd zijn dat de onderneming aan wie de lening verstrekt wordt een
vergoeding moet betalen voor de niet-opgenomen bedragen. De leningverstrekker houdt immers het
volledige kapitaal er beschikking, terwijl rente pas loopt zodra de bedragen effectief opgenomen
worden. Voor de periode waarin de lening is toegezegd, maar nog niet is opgenomen wordt een
vergoeding vastgelegd.
De journaalposten zijn analoog aan de journaalposten bij en postnumerando intreststelsel.
(Hierboven)
Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
40500
Binnen het jaar vervallende handelsvorderingen
X
41500
Binnen het jaar vervallende overige vorderingen
X
29000
@ Handelsdebiteuren
29100
Overige vorderingen: vorderingen op rekening
Inning van leningsaflossingen
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
40500
@ Binnen het jaar vervallende handelsvorderingen
41500
Binnen het jaar vervallende overige vorderingen

Debet
X

Credit

X
X

Credit
X
X

+ Uitgewerkt voorbeeld van een verstrekte lening (lening u/g) met gelijke kapitaalaflossing:
postnumerando
+ Uitgewerkt voorbeeld van een lening met gelijke kapitaalaflossing: prenumerando

Termijnkrediet met annuïteiten (gelijke betalingen)
Omschrijving
Kenmerkend voor de annuïteitenlening is dat op elke vervaldag eenzelfde bedrag wordt betaald aan
de leningverstrekker. Dit bedrag omvat zowel de intrest als de kapitaalaflossing.
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Aangezien de som van de intrest en de aflossing gelijk is op elke vervaldag zal: het intrestgedeelte in
het begin van de looptijd eerder hoog zijn, en de aflossing eerder laag.
Bepalen bedrag:
- K0: ontleend bedrag
- X: periodieke betaling = annuïteit = intrest + kapitaalaflossing
- n = aantal termijnen
- i = intrestvoet over de periode

K0 =

X * an/i

an/i =

1-(1+i)-n
i

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking van een annuïteitenlening zullen we de volgende stappen
boekhoudkundig verwerken:
- Verstrekken van de lening
- Inning van de doorgerekende kosten bij het afsluiten van het concert
- Rente (intrest) op de lening alsook juiste toerekening op einde boekjaar
- Provisiekosten op de niet opgenomen bedragen alsook juist toerekening op einde boekjaar;
- Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar geïnd zal
worden
- Inning van de lening
+ Uitgewerkt voorbeeld van een lening met annuïteiten

Termijnkrediet met integrale aflossing op het einde van de looptijd
Omschrijving
Bij de verstrekking van een termijnkrediet ontstaat hier opnieuw een vordering. Kenmerkend voor de
eenmalige kapitaalaflossing is dat er tussendoor geen kapitaalaflossingen zijn.
De uitstaande vordering blijft immers gelijk aan het initiële uitgeleende kapitaal tot op het einde van
de looptijd van de lening.
Tussendoor zijn er wel periodieke rente-inningen, en dit voor elke periode hetzelfde bedrag.

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking van het verstrekken van een bulletlening zullen we de volgende
stappen boekhoudkundig verwerken:
- Verstrekken van de lening
- Aanrekenen van kosten bij het afsluiten van het contract
- Inning van rente op de lening
- Inning van provisie op de niet-opgenomen bedragen;
- Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend jaar geïnd zal worden
- Ontvangst van de terugbetaling van de lening
Het termijnkrediet met integrale aflossing op het einde van de looptijd wordt op precies dezelfde
wijze geboekt als bij vordering op termijn met gelijke kapitaalaflossing, zoals hierboven.
+ Uitgewerkt voorbeeld van een lening met integrale aflossing op het einde van de looptijd
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Speciale waarderingsregels voor lening met vaste intrest op initieel bedrag van de
lening
Veel ondernemingen verkopen hun goederen op krediet. Zij laten toe dat de klant de aangekochte
goederen op langere termijn betaalt: consumentenkrediet.
We dienen dit te interpreteren vanuit het standpunt van de verkoper.
De verkopende onderneming heeft een vordering op meer dan één jaar, die in termijnen wordt
terugbetaald, waarbij de intrestvoet tijdens de hele looptijd van het contract wordt toegepast op het
initiële bedrag van de lening, zonder rekening te houden met het terugbetaalde kapitaalgedeelte.
Het financieringskrediet wordt op precies dezelfde wijze geboekt als bij vordering op termijn met
gelijke kapitaalaflossing, zoals hierboven.

Speciale waarderingsregels voor vorderingen waarbij de nominale waarde de rente
omvat
Omschrijving
Hier omvat de nominale waarde ook de rente. Dit betekent dat er tussendoor geen rentebetalingen
worden uitgevoerd maar dat er op de vervaldag een terugbetaling inclusief rente wordt verricht.
3 situaties waar een vordering waarbij de nominale waarde de rente omvat:
- De partijen zijn overeengekomen dat de onderneming op vervaldag een betaling zal
ontvangen, die ook de rente omvat
- De onderneming neemt een vordering over van een derde partij en betaalt hiervoor minder
dan dat ze op de vervaldag van de schuldenaar al ontvangen
- Vanuit een commerciële relatie verkoopt de onderneming goederen met betaling ineens op
langer dan één jaar.

Speciale waarderingsregels
1. Tegen welke waarde wordt de vordering in de boekhouding opgenomen
De vordering moet geboekt worden aan de nominale waarde.
Als de nominale waarde echter de rente omvat, dan stelt zich een boekhoudkundig probleem bij het
aangaan van de vordering, namelijk dat uitgaven in liquiditeiten (credit) niet gelijk zijn aan
vorderingen (debet). Het verschil is precies gelijk aan de rente.
Daarom ga je bij het ontstaan van de vordering, het totaal aan rente op een overlopende rekening
van het passief plaatsen ‘49300 Over te dragen opbrengsten’.
2. Wanneer en voor welk bedrag moet de intrest ten bate van het resultaat komen
S = eindwaarde = nominale waarde, die ook de rente omvat
A = beginwaarde = ontvangen bedrag bij de start van de looptijd van de lening
n = looptijd van de lening (in jaren)
Te bereken:
i = jaarlijkse samengestelde intrest
S = A * (1+i)n

ofwel

A=

S
(1+i)n

Vennootschapsboekhouden | Sofie Van Braeckel

i=

(S/A)1/n – 1

121

Boekhoudkundige verwerking
Verstrekking van de lening
Nr. Ref.
Omschrijving
29100
Overige vorderingen op rekening
49300
@ Over te dragen opbrengsten

Debet
X

X

Inventarisverrichting: financiële opbrengst tot uitdrukking brengen voor het boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
49300
Over te dragen opbrengsten
X
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
Inventarisverrichting:: aanduiden welk deel van de vordering volgend boekjaar vervalt
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
41500
Binnen het jaar vervallende overige vorderingen
X
29100
@ Overige vorderingen op rekening
Ontvangst op einde vervaldag van de nominale waarde
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41500
@ Binnen het jaar vervallende overige vorderingen

Credit

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Credit
X

+ Uitgewerkt voorbeeld van een lening u/g waarbij de nominale waarde de rente omvat

Speciale waarderingsregels voor renteloze vorderingen en vorderingen met een
abnormaal lage rente
Omschrijving
-

Bij de renteloze vorderingen wordt er geen rente aangerekend. De onderneming int de
vordering op de vervaldag
Bij de abnormaal laag rentende vorderingen wordt er een rente genoten, die periodiek geïnd
wordt, maar die lager is dan de marktrente op het moment van het ontstaan van de
vordering. Daarnaast int de onderneming de vordering op de vervaldag.

Speciale waarderingsregels
1. Waardering van de vordering
De vordering moet geboekt worden aan de nominale waarde.
- Bij een eenmalige aflossing op het einde van de looptijd stemt de nominale waarde overeen
met deze eenmalige betaling.
- Bij periodieke aflossingen vormt de nominale waarde de som van de kapitaalaflossing.
2. Waardering van de handelstransactie onderliggend aan de hier besproken vordering
Het Belgisch boekhoudrecht gaat ervan uit dat alle handelstransacties gebeuren aan
markvoorwaarden, en dat van zodra de betalingsvoorwaarden op termijn zijn, er steeds een
marktrente verreken is.
In de nominale waarde van de vordering zit dus steeds een impliciete rente.
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3. Berekening van het disconto
(Al gezien bij hoofdstuk 7)
Renteloze schuld, eenmalig terugbetaalbaar na n jaar
S = eindwaarde = nominale waarde, ineens terugbetaalbaar na n jaar
i = jaarlijkse marktrente
n = looptijd van de lening (in jaren)
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa
S
A=

(1+i)n

Schulden met een abnormaal lage rente, eenmalig terugbetaalbaar na n jaar
S = eindwaarde = nominale waarde, ineens terugbetaalbaar na n jaar
i = marktrente over de periode
n = looptijd van de lening
X = rentebetaling in elke periode
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa
A=

S
+ X * an/i
(1+i)n

Schulden terugbetaalbaar via vaste annuïteiten
i = marktrente over de periode
n = looptijd van de lening
X = rentebetaling in elke periode
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa
A=

X * an/i

4. Pro rata van het disconto
Het disconto moet pro rata temporis in resultaat worden genomen. In concreto moet op het einde
van elk boekjaar een deel van het disconto ten laste van het resultaat worden genomen, door
afboeking van de overlopende rekening.

Boekhoudkundige verwerking
Renteloze schulden
Verkoop van de handelsgoederen
Nr. Ref.
Omschrijving
29000
Handelsdebiteuren
70000
@ Verkopen
49300
Over te dragen opbrengsten
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
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Debet
X

Credit
X
X
X
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Inventarisverrichting: disconto tot uitdrukking brengen voor het boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
49300
Over te dragen opbrengsten
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa

Debet
X

X

Inventarisverrichting: aanduiden welk deel van de vordering vervalt volgend boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
40500
Binnen het jaar vervallende handelsvordering
X
29000
@ Handelsdebiteuren
Inning op einde vervaldag van de vordering
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
40500
@ Binnen het jaar vervallende handelsvordering
Laag rentende vorderingen
Verkoop van de handelsgoederen
Nr. Ref.
Omschrijving
29000
Handelsdebiteuren
70000
@ Verkopen
49300
Over te dragen opbrengsten
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
Inning van de rente
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa

Debet
X

Debet
X
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X

Credit

Credit
X
X
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Inventarisverrichting: aanduiden welk deel van de vordering vervalt volgend boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
40500
Binnen het jaar vervallende handelsvordering
X
29000
@ Handelsdebiteuren
Opening boekjaar: renteopbrengsten overboeken
Nr. Ref.
Omschrijving
75100
Opbrengsten uit vlottende activa
49100
@ Verkregen opbrengsten

Credit

X

Inventarisverrichting: financiële opbrengst tot uitdrukking brengen voor het boekjaar
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
49300
Over te dragen opbrengsten
X
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
Inventarisverrichting: renteopbrengst toerekenen
Nr. Ref.
Omschrijving
49100
Verkregen opbrengsten
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa

Credit

Debet
X

Credit
X

Credit
X
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Inning vordering op de vervaldag
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
40500
@ Binnen het jaar vervallende handelsvordering

Debet
X

Credit
X

+ Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd

+ Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering u/g met een abnormaal lage rentevoet,
eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd
+ Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering u/g, terugbetaalbaar in annuïteiten
+ Uitgewerkt voorbeeld van een laagrentende vordering u/g, terugbetaalbaar in annuïteiten

Speciale waarderingsregels voor vorderingen uitgedrukt door obligaties
Omschrijving
In dit hoofdstuk benaderen we nu het standpunt dat de onderneming intekent op een
obligatielening. Zij koopt dan in feite obligaties.
Aantal kenmerken van obligaties:
- Basiswaarde obligatie: pariwaarde
- Een obligatie kan onder pari of boven pari uitgegeven of terugbetaald worden
- Ofwel zijn obligaties privaat uitgegeven, ofwel via de beurs beschikbaar
- Aan obligaties is een rente verborgen, uitgedrukt in % op de pariwaarde.

Speciale waarderingsregels
Onder welke rubriek van de activa kunnen obligaties voorkomen?
Een obligatie voldoet aan de definitie van een vordering op meer dan één jaar met, in geval van
tussentijdse terugbetaling, afzonderlijke aanduid van de vordering die gedurende het boekjaar
vervalt.
Een obligatie voldoet eveneens aan de definitie van de overige geldbelegging, gezien het een
vastrentend effect is.
Tegen welke waarde moeten de obligaties in de boekhouding worden opgenomen, en hoe worden de
verschillen tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde in de boekhouding opgenomen?
De obligaties worden opgenomen als vordering of als geldbelegging aan de uitgifteprijs.
Indien er een verschil is tussen de aanschaffingsprijs van de obligatie en haar uiteindelijke
terugbetalingsprijs, dan moeten we boekhoudkundig dit verschil behandelen als en inherent
opbrengstelement van de obligatie.
Dit verschil (agio en disagio) wordt over de looptijd van de lening gespreid als financiële opbrengst.
De boekhoudwetgeving voorziet 2 mogelijkheden:
1) Lineair over de looptijd:
S = terugbetalingswaarde van de obligatie
A = Uitgifteprijs van de obligatie
n = looptijd van de obligatie
S–A
Jaarlijks in opbrengst te nemen agio + disagio =
n
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2) Volgens de methode van samengestelde intrest:
S = eindwaarde = terugbetalingswaarde van de obligatie
A = beginwaarde = uitgifteprijs van de obligatie
n = looptijd van de obligatie (in jaren)
Te berekenen:
i = jaarlijkse samengestelde intrest
S = A * (1+i)n

ofwel

A=

S
(1+i)n

i=

(S/A)1/n – 1

Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Verwerving van een obligatie
Nr. Ref.
Omschrijving
29101
Overige vorderingen: obligaties
41500
Binnen het jaar vervallende overige vorderingen
55000
@ Kredietinstellingen
Agio en disagio
Nr. Ref.
29101
75100
Renteontvangst
Nr. Ref.
55000
67000
75100

Debet
X

Credit
X

Omschrijving
Overige vorderingen: obligaties
@ Opbrengsten uit vlottende activa

Debet
X

Omschrijving
Kredietinstellingen
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen op
voorheffing
@ Opbrengsten uit vlottende activa

Debet
X
X

Credit
X

Credit

X

Ontvangst van terugbetaling op vervaldag
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen op
X
voorheffing
41500
@ Binnen het jaar vervallende overige vorderingen
X
De roerende voorheffing op het agio of disagio wordt bij uitbetaling aan de bron ingehouden.
+ voorbeeld

Vorderingen als gevolg van leasingcontracten en soortgelijke contracten
De verhuurder-leasinggever noteert deze vordering voor een bedrag, gelijk aan de som van de
kapitaalbestanddelen, voortvloeiend uit het leasingcontract.
Boekingen: zie Materiële vaste activa: Leasing.
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Hoofdstuk 14 Voorraden en bestellingen in uitvoering
Boekhoudrecht
Voorstelling
A. Voorraden
- 30 Grondstoffen
o 300 Aanschaffingswaarde
o 309 Geboekte waardeverminderingen (-)
- 31 Hulpstoffen
o 310 Aanschaffingswaarde
o 319 Geboekte waardeverminderingen (-)
- 32 Gereed product
o 320 Aanschaffingswaarde
o 329 Geboekte waardeverminderingen (-)
- 33 Handelsgoederen
o 330 Aanschaffingswaarde
o 339 Geboekte waardeverminderingen (-)
- 34 Onroerend goederen bestemd voor verkoop
o 340 Aanschaffingswaarde
o 349 Geboekte waardeverminderingen (-)
- 35 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
o 350 Aanschaffingswaarde
o 359 Geboekte waardeverminderingen (-)
- 36 Bestellingen in uitvoering
o 360 Aanschaffingswaarde
o 369 Geboekte waardeverminderingen (-)
B. Bestellingen in uitvoering
- 37 Bestellingen in uitvoering
o 370 Aanschaffingswaarde
o 371 Toegerekende winst
o 379 Geboekte waardeverminderingen (-)

Begrippen
Voorraden
Grondstoffen
Hulpstoffen

Goederen in
bewerking
Gereed product
Handelsgoederen

Onroerende goederen
bestemd voor de
verkoop

Goederen, gekocht bij derden om ze te gebruiken als belangrijk element
van een trasformatie- of productieproces. Bv: maïs
Goederen die eveneens aangeschaft zijn om in het productieproces
aangewend te worden, maar dan eerder als bijkomstig element. Bv:
vitaminekernen
Grondstoffen, hulpstoffen en andere kosten van het productieproces,
geaccumuleerd gedurende de periode tot inventarisopmaak voor
goederen of prestatie die nog niet afgewerkt zijn
De afgewerkte goederen in voorraad.
Goederen gekocht bij derden, die in voorraad gehouden worden, die
geen of geen fundamentele transformatie moeten ondergaan om aan de
klanten aangeboden te worden
Het zijn onroerende goederen, zelfgebouwd of gekocht van derden, met
de enige bedoeling ze opnieuw door te verkopen
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Vooruitbetalingen op
voorraadinkopen

Ze omvatten alle vooruitbetalingen op grondstoffen, hulpstoffen,
handelsgoederen of onroerende goederen die men heef moeten doen
om van de levering verzekerd te zijn. Het zijn dus betalingen ,gedaan
voor ontvangst van de inkopen.

Bestellingen in uitvoering
Alle presentaties van diensten of producten van goederen die een onderneming verricht, buiten haar
serieproductie, op specifieke aanwijzingen van de klant.

Waarderingsregels
Goederen bij derden aangekocht (grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen en onroerende
goederen bestemd voor verkoop)
-

De aanschaffingswaarde wordt hier uitgedrukt door de aanschaffingsprijs; de aankoopprijs +
bijkomende kosten
Wanneer de marktprijs lager is dan de aanschaffingsprijs, moet gewaardeerd worden tegen
de marktprijs.
Op de weerhouden warde, laagste van aanschaffings- of marktprijs, moet een
waardecorrectie geboekte worden om rekening te houden met een lagere verkoopprijs of
om rekening te houden met specifieke kenmerken van het goed (veroudering, schade,…)

Goederen die binnen de onderneming geproduceerd worden (goederen in bewerking, gereed
product, onroerende goederen bestemd voor verkoop)
Directe kosten
Dit zijn de:
- Aanschaffingsprijs van de grond- en hulpstoffen die in het goed vervat zitten
- Andere productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product aan te rekenen zijn,
zoals:
o Onderaanneming
o Diensten en prestaties, rechtstreeks aangekocht voor het product
o Personeelskosten, rechtstreeks gerelateerd aan het product
Er bestaat een rechtstreeks verband tussen het geproduceerde goed en de kost.
Indirecte kosten
Een evenredig deel van de productiekosten kan slechts onrechtstreeks aan het goed of de
goederengroep toegerekend worden en dit voor zover de kosten op de normale periode slaan.
Het zijn dus de productiekosten die niet per product of productgroep ontstaan, maar wel voor alle
gedurende een periode geleverde producties.
Bijzondere regels
1) Rechtstreekse aanpassing van de vervaardigingsprijs
De marktwaarde van gereed product en voor verkoop bestemde onroerende goederen moet
weerhouden worden wanneer de marktwaarde lager is dan de bekomen vervaardigingsprijs.
2) Afwijkingsmogelijkheid
De Raad van Bestuur mag opteren deze voorraden te waarderen zonder het evenredige deel van de
indirecte productiekosten. Variabele kostencalculatie is dus toegelaten.
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3) Incorporatie van rente in de vervaardigingswaarde
Indien de productie van de goederen langer duurt dan één jaar, mag men de rente, betaald op de
financiering van deze productie, in de vervaardigingsprijs incorporeren.
4) Waardeverminderingen
Voor goederen in bewerking boekt men een waardevermindering indien de verkregen
vervaardigingsprijs, verhoogd met de nog te maken kosten, hoger is dan de nettoverkoopprijs op
inventarisdatum.
Voor gereed product, voor verkoop bestemde onroerende goederen en goederen in bewerking boekt
men een aanvullende waardevermindering om rekening te houden met:
- De evolutie van hun realisatiewaarde
- De risico’s inherent an deze goederen

Bestellingen in uitvoering
De goederen of prestaties hebben het bijzondere kenmerk dat het commerciële risico niet meer
bestaat – men heeft de verkoopvoorwaarden vastgelegd. Het risico dat men moet opvolgen, is dat de
vervaardigingsprijs niet uitstijg boven de overeengekomen verkoopprijs.
De basis van de waardering is hier opnieuw de vervaardigingsprijs.

Samenvattend schema
Soort goederen

Waarderingssoort
A. Rechtstreekse
waardering
Rente?

Winsttoerekening?
Constante waarde
B. Waardeverminderingen

C. Voorzieningen

Grond- en
hulpstoffen
Handelsgoederen
Aangekochte
onroerende
goederen bestemd
voor verkoop
Laagste van de
aanschaffingsprijs of
marktprijs
Neen

Neen
Ja, grond- en
hulpstoffen
- Bij lagere
verkoopprijs
indien van
toepassing
- Bij risico’s uit
eigen
kenmerken

Neen

Goederen in
bewerking

Ja, indien
productieduur meer
dan 1 jaar is
Neen
Neen

Gereed product
Eigen
geproduceerde
onroerende
goederen
bestemd voor de
verkoop
Laagste van de
vervaardigingsprijs
of marktprijs
Ja, indien
productieduur
meer dan 1 jaar is
Neen
Neen

-

-

Vervaardigingsprijs

-

Wanneer de
vervaardigingsprijs
verhoogd met nog
te maken kosten
groter is dan de
verkoopprijs
Bij risico’s uit
eigen kenmerken

Neen
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Bij lagere
verkoopprijs
Bij risico’s uit
eigen
kenmerken

Neen

Bestellingen in
uitvoering

Vervaardigingsprijs

Ja, indien leveringsduur
meer dan 1 jaar is
Ja
Neen
-

Wanneer de
vervaardigingsprijs,
verhoogd met de
nog te maken
kosten, groter is
dan de
contractprijs
- Bij risico’s uit eigen
kenmerken
Ja, indien niet
uitgedrukt in B
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Waarderingstechnieken
Geïndividualiseerde waarde
Deze techniek individualiseert ieder goed en noteert de aanschaffingswaarde ervan. Dit betekent dat
iedere beweging afzonderlijk gekend is. Deze methode wordt toegepast in bedrijven met
karakteristieke stukproductie.

FIFO
Hier leidt men de waarde van de eindvoorraad af via een verstrekkingscalculatie. Men veronderstelt
at de goederen verstrekt worden tegen de prijs van de eerste in voorraad genomen goederen. Op die
wijze is de eindvoorraad gewaard tegen de meest recente prijzen.
Kenmerken:
- Prijsstijgingen doen de waarde van de voorraad stijgen, de winst stijg eveneens ook.
- Prijsdalingen hebben tegenovergestelde effect
- Hoe groter de omloopsnelheid van de voorraden, hoe minder dit verschil tot uitdrukking zal
komen, omdat er dan weinig voorraad aan oude prijzen is
- Het systeem is bruikbaar bij een administratieve organisatie met of zonder permanente
inventaris
+ voorbeeld boek

Gemiddelde waarde
In deze methode worden de in voorraad gebleven goederen tegen de gemiddelde prijs van de
aanschaffingen gewaardeerd. Ook de verstrekkingen gebeuren tegen die gemiddelde prijs.
+ voorbeeld boek

LIFO
De goederen worden uit de voorraad genomen tegen de kost van de laatste aankopen in voorraad.
De voorraad wordt dus gewaardeerd tegen de prijs van de oudste partijen. Het resultaat op de
verkopen wordt onmiddellijk door e laatst gekende prijzen beïnvloed. Deze techniek is opnieuw een
zuivere verstrekkingstechniek.
Nadeel: kan aanleiding geven tot een soort ‘ijzeren voorraad’. Om telkens de oudste prijzen in de
voorraadwaardering te kunnen opnemen, moet men er immers enkel voor zorgen dat de
eindvoorraad op het einde van de periode steeds gelijk is aan de beginvoorraad.
+ voorbeeld boek

Andere voorraadcalculatietechnieken
Andere technieken, zoals bijvoorbeeld standaardwaarde, next in – first out, zijn niet voorzien.
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Samenvattend overzicht
Technieken
Criterium
Begrip

Balans

Resultatenrekening
Administratietechnische eisen

FIFO

LIFO

Gemiddelde

De eerste
binnengekomen
goederen (prijzen)
worden het eerst
verstrekt
Inventaris wordt
gewaardeerd tegen de
meest recent gekende
prijzen
Verstrekking: verder
verwijderde prijzen
Geen

De laatst
binnengekomen
goederen (prijzen)
worden het eerst
verstrekt
Inventaris wordt
gewaardeerd tegen
verder verwijderende
prijzen
Verstrekking: meest
recent gekende prijzen
Permanent inventaris
systeem

Per binnengekomen
partij wordt nieuwe
prijs berekend

Inventaris wordt
gewaardeerd tegen
gemiddelde prijzen
Verstrekking:
gemiddelde prijzen
Aankoopregistratie

Vervangingswaarde
Dit is verboden vanaf 1/01/1984, gevormde herwaarderingsmeerwaarden van het oude stelsel
blijven behouden.
+ Excelbestand

Voorraadwijziging
Toepassing bij zuivere handelstransacties
Hier gaan eerst gewone verkoop en aankoopfacturen aan te pas.
Voorraaddaling
Nr. Ref.
Omschrijving
60940
Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
34000
@ Handelsgoederen

Debet
X

Voorraadstijging
Nr. Ref.
Omschrijving
34000
Handelsgoederen
60940
@ Voorraadwijzigingen van handelsgoederen

Debet
X

Credit
X

Credit
X

Toepassing bij productieondernemingen
Grondstoffen en hulpstoffen
Hier gaan nog een aantal aankoopfacturen aan vooraf.
Voorraaddaling
Nr. Ref.
Omschrijving
60900
Voorraadwijzigingen van grondstoffen
30000
@ Grondstoffen
Voorraadstijging
Nr. Ref.
Omschrijving
30000
Grondstoffen
60900
@ Voorraadwijzigingen van grondstoffen
Zelfde werkwijze voor hulpstoffen
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X
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Gereed product, goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering
Hier gaan nog een aantal verkoopfacturen aan vooraf.
Voorraaddaling
Nr. Ref.
Omschrijving
33000
Voorraden gereed product
71300
@ Voorraadwijzigingen gereed product
Voorraadstijging
Nr. Ref.
Omschrijving
71300
Voorraadwijzigingen gereed product
33000
@ Voorraden gereed product

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Waardedalingen
Waardeverminderingen op voorraden
Aanleggen van een waardevermindering
Nr. Ref.
Omschrijving
63100
Waardeverminderingen op voorraden: toevoeging
30900
@ Grondstoffen: geboekte waardeverminderingen (-)
31900
Hulpstoffen: geboekte waardeverminderingen (-)
32900
Goederen in bewerking: geboekte waardevermin (-)
33900
Gereed product: geboekte waardevermin (-)
34900
Handelsgoederen: geboekte waardevermin (-)
35900
Onroerende goederen bestemd voor verkoop:
geboekte waardevermin (-)
63200
Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering:
toevoeging
37900
@ Bestellingen in uitvoering: geboekte
waardevermindering (-)

Debet
X

Credit
X
X
X
X
X
X

X
X

Waardevermindering terugnemen
- Wanneer men einde boekjaar vaststelt dat de geboekte waardeverminderingen niet meer
noodzakelijk zijn
- Wanneer men einde boekjaar vaststelt dat de goederen waarop een waardevermindering
geboekt werd, niet meer aanwezig zijn
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
30900
Grondstoffen: geboekte waardeverminderingen (-)
X
31900
Hulpstoffen: geboekte waardeverminderingen (-)
X
32900
Goederen in bewerking: geboekte waardevermin (-)
X
33900
Gereed product: geboekte waardeverminderingen (-)
X
34900
Handelsgoederen: geboekte waardeverminderingen (-)
X
35900
Onroerende goederen bestemd voor verkoop: geboekte
X
waardevermin (-)
63110
@ Waardeverminderingen op voorraden:
X
terugneming (-)
37900
Bestellingen in uitvoering: geboekte
X
waardevermindering (-)
63210
@ Waardeverminderingen op bestellingen in
X
uitvoering: terugneming (-)
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Vooruitbetalingen op voorraden
-

Wanneer de aangekochte goederen door de leverancier speciaal voor de onderneming
moeten worden gemaakt.
Bij bijzondere condities door de leveranciers
Wanneer een aankoopfactuur voor goederen werd ontvangen, maar de goederen zelf nog
niet.

Voorafbetaling
Nr. Ref.
36000
49959
44000
44000
55000

Omschrijving
Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
Terugvorderbare btw bij aankopen
@ Leveranciers
Leveranciers
@ Kredietinstellingen

Debet
X
X

Echte factuur
Nr. Ref.
60400
49959
36000
44000

Omschrijving
Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
@ Voorafbetalingen op voorraadinkopen
Leveranciers

Debet
X
X

Credit

X
X
X

Credit

X
X

Zichtzending
Handelsgoederen onder zichtzending verzonden
Indien de onderneming handelsgoederen op zicht naar klanten stuurt, ontstaan ‘handelsgoederen
onder zichtzending’. Ze worden pas aan de klant gefactureerd nadat ze gemeld heeft dat hij ze koopt.
Bij niet aankoop kan de klant de goederen terugzenden.
- Zolang de goederen in eigen magazijn zijn, impliceert dit eigendom en bezit
- Goederen op zicht bij klanten zijn nog eigendom van de onderneming, maar zijn niet meer in
haar bezit.
In de boekhouding gebeurd er eigenlijk niks anders dan een gewone verkoop. De verrichtingen met
betrekking tot zichtzending worden afzonderlijk, buiten de boekhouding genoteerd.

Handelsgoederen ontvangen onder zichtzending
De goederen die een onderneming onder zichtzending van een leverancier ontvangt, heeft zij niet in
eigendom, maar wel in bezit. Zolang deze goederen niet definitief zijn aangekocht, is er geen
eigendom en moeten deze goederen niet opgenomen worden in de activa van de onderneming.

Verpakking
Verpakkingsmaterieel en verpakkingsmateriaal
-

-

Verpakkingsmaterieel: dit is een component van de materiële vaste activa, rekeningroep ’23
Installaties, machines en uitrusting’ Het betreft hier verpakking die normaal meermaals
bruikbaar is en niet na aanwending verloren gaat
Verpakkingsmateriaal: dit is een gewoon verbruiksgoed waarvan de ondernemer een
voorraad heef, rekeninggroep ’31 Hulpstoffen’.
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Verpakkingsmateriaal, verstuurd naar klanten
Het verpakkingsmateriaal is een gewoon verbruiksgoed.
Beginvoorraad verpakkingsmateriaal
Nr. Ref.
Omschrijving
31000
Hulpstoffen
60910
@ Voorraadwijzigingen van hulpstoffen
Aankopen van verpakkingsmateriaal
Nr. Ref.
Omschrijving
60100
Aankopen hulpstoffen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers
Verkopen handelsgoederen inclusief verpakking
Nr. Ref.
Omschrijving
40000
Handelsdebiteuren
49954
@ Verschuldigde btw bij verkopen
70000
Verkopen en dienstprestaties
Inventarisopname
Nr. Ref.
Omschrijving
60910
Voorraadwijzigingen van hulpstoffen
31000
@ Hulpstoffen
of
Nr. Ref.
Omschrijving
31000
Hulpstoffen
60910
@ Voorraadwijzigingen van hulpstoffen

Debet
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X

Verpakkingsmateriaal, ontvangen van leveranciers wegens aankoop van handelsgoederen
Wanneer de handelaar handelsgoederen aankoopt inclusief verpakkingsmateriaal, dan zijn er geen
boekingen, vermits de aankoopprijs inclusief verpakking is.

Commissiehandel
Begrippen btw-stelsel
De verhandeling van goederen kan gebeuren via een tussenpersoon.
Deze tussenpersoon wordt ‘commissionair’ genoemd indien hij in eigen naam een overeenkomst
sluit en factureert, maar handelt voor rekening van een koper of verkoper van goederen of diensten.
De opdrachtgever wordt committent genoemd.
In het btw-stelsel wordt commissionair gelijkgesteld met de koper of verkoper. De btw moet telkens
worden geheven op de volledige prijs van de goederen.

Boekhoudkundige verwerking
Vermits de commissionair niet voor eigen rekening werkt, zullen de aankopen en verkopen die hij in
opdracht uitvoert niet als zijn kosten en opbrengsten geregistreerd worden. Hij zal gebruikmaken van
een wachtrekening ‘49983 Exploitatiecommittent’ of verschillende wachtrekeningen per committent.
Enkel het commissieloon zal hij als opbrengst boeken.
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Boekingen bij de aankoopcommissionair
Aankoopfactuur: aankoop door de commissionair voor rekening van de committent
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
49983
Exploitatiecommittent
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers

Credit

X

Maken van kosten, specifiek voor commissietransactie en te recupereren van de committent
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49983
Exploitatiecommittent
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers
X
Commissieloon
Nr. Ref.
Omschrijving
49983
Exploitatiecommittent
70000
@ Verkopen en dienstprestaties
Verkoopfactuur
Nr. Ref.
Omschrijving
40000
Handelsdebiteuren (committenten)
49983
@ Exploitatiecommittent
49954
Verschuldigde btw bij verkopen

Debet
X

Credit
X

Debet
X

Credit
X
X

Indien per inventarisdatum de wachtrekening ‘49983’ een debetsaldo vertoont, wordt niet naar
Handelsdebiteuren overgeboekt
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
40000
Handelsdebiteuren
X
49983
@ Exploitatiecommittent
X
Bij opening van het boekjaar gebeurt de tegenovergestelde boeking
Nr. Ref.
Omschrijving
49983
Exploitatiecommittent
40000
@ Handelsdebiteuren

Debet
X

Boekingen bij de committent van een aankoopcommissionair
Nr. Ref.
Omschrijving
60000
Aankopen van grondstoffen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers

Debet
X
X

Credit
X

Credit

X

Boekingen bij de verkoopcommissionair
Verkoopfactuur: in de btw-wetgeving wordt de commissionair beschouwd als de verkoper en moet
hij een verkoopfactuur opmaken
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
40000
Handelsdebiteuren
X
49983
@ Exploitatiecommittent
X
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
X
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Maken van kosten, specifiek voor commissietransactie en te recupereren van de committent
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49983
Exploitatiecommittent
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
44000
@ Leveranciers
X
Commissieloon
Nr. Ref.
Omschrijving
49983
Exploitatiecommittent
70000
@ Verkopen en dienstprestaties

Debet
X

De afrekening tussen committent en verkoopcommissionair
Nr. Ref.
Omschrijving
49983
Exploitatiecommittent
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers

Debet
X
X

Credit
X

Credit

X

Indien per inventarisdatum de wachtrekening ‘49983’ een creditsaldo vertoont, wordt dit naar een
subrekening ‘Leveranciers’ overgeboekt
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49983
Exploitatiecommittent
X
44000
@ Leveranciers
X
Bij opening van het boekjaar gebeurt de annulering
Nr. Ref.
Omschrijving
44000
Leveranciers
49983
@ Exploitatiecommittent

Debet
X

Credit
X

Boekingen bij de committent van de verkoopcommissionair
De committent mag de verkoop slechts als opbrengst boeken nadat de commissionair de goederen
verkocht heeft.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
40000
Handelsdebiteuren
X
61300
Vergoedingen aan derden
X
70000
@ Verkopen en dienstprestaties
X
49954
Verschuldigde btw bij verkopen
X
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Hoofdstuk 15 Vorderingen op ten hoogste één jaar
Boekhoudrecht
A. 40 Handelsvorderingen
o 400 Handelsdebiteuren
o 401 Te innen wissels
o 404 Te innen opbrengsten
o 406 Vooruitbetalingen
o 407 Dubieuze debiteuren
o 409 Geboekte waardeverminderingen (-)
B. 41 Overige vorderingen
o 410 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
o 411 Terug te vorderen btw
o 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen
o 414 Te innen opbrengsten
o 416 Diverse vorderingen
o 417 Dubieuze debiteuren
o 418 Borgtochten, betaald in contanten
o 419 Geboekte waardeverminderingen (-)

Handelsvorderingen (400, 401, 404, 406)
Gezien in Inleiding boekhouden!

Te innen opbrengsten
Hieronder kan men rangschikken ‘op te maken verkoopfactuur, ‘te ontvangen creditnota’

Vooruitbetalingen
Vooruitbetalingen door de onderneming verricht die geen betrekking hebben op de immateriële,
materiële vaste activa en voorraden.
Bij ontvangst van de voorschotfactuur
Nr. Ref.
Omschrijving
40600
Vooruitbetalingen
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
44000
@ Leveranciers

Debet
X
X

Bij ontvangen van de definitieve factuur, nadat de gevraagde prestatie geleverd werd
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
61…
Diensten en dienstprestaties
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
40600
@ Vooruitbetalingen
44000
Leveranciers
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Dubieuze debiteuren (407) – Geboekte waardeverminderingen
Berekening
De basis is de bedrijfseconomische toestand, nl. het door de onderneming geschatte risico van een
niet-betaling.
Nr.

Ref.
40700
40000
40100
63400
40900

Omschrijving
Dubieuze debiteuren
@ Handelsdebiteuren
Te innen wissels
Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten
hoogste één jaar: toevoeging
@ Handelsvorderingen: geboekte
waardeverminderingen (-)

Debet
X

Credit
X
X

X
X

Afwikkeling van dubieuze vorderingen
Bij de afwikkeling van een dubieuze vordering moet men rekening houden met het aspect btw en de
winst (of het verlies) bij realisatie van handelsvorderingen.

Handelsvorderingen afgestaan aan een factor
Factoring is de techniek waarbij de handelaar de zorg voor de inning van zijn vorderingen op klanten
aan gespecialiseerde onderneming overlaat, namelijk de factor.
Factoringcontract en afgifte van de vordering
Nr. Ref.
Omschrijving
40020
Handelsdebiteuren: factoring
70000
@ Verkopen en dienstprestaties
49954
Verschuldigde btw bij verkopen

Debet
X

Credit
X
X

De vorderingen worden op de vervaldag door de factor voldaan, na de afhouding van het
factorloon
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
61300
Vergoeding aan derden
X
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen
X
40020
@ Handelsdebiteuren: factoring
X

Handelsvorderingen waarin rente vervat is
Zoals bij vorderingen om meer dan één jaar is het mogelijk dat de nominale waarde rente omvat.
Deze rente moet dan als overlopende rekening geboekt worden en pro rata temporis ten bate
worden genomen.
Nr.

Ref.
40000
70000
49954
49300

Omschrijving
Handelsdebiteuren
@ Verkopen
Verschuldigde btw bij verkopen
Over te dragen opbrengsten
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Bespreking van de overige vorderingen (41)
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal (410)
Zie hoofdstuk 1

Terug te vorderen btw (411)
Deze rekening omvat alleen het saldo op aangiftedatum. We opteerden in dit werk om het detail van
de btw in wachtrekeningen ‘499…’ te boeken. Wanneer we bij het afsluiten van deze
wachtrekeningen een van de btw terug te vorderen bedrag bekomen, zullen we rekening 411
gebruiken.
Boeking voor het bereken van het eindresultaat:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
49971
Verschuldigde btw van de maandag
X
49970
Voorschotten btw december: aangifte in te dienen in
X
december
49993
Te betalen btw: vorig saldo
X
41100
Terug te vorderen btw
X
49972
@ Terugvorderbare btw van de maand …
X
49991
Voorschotten btw december: aangifte in te dienen
X
in januari
49994
Terug te vorderen btw: vorig saldo
X
Wanneer de onderneming een btw-saldo heeft dat een vordering op de overheid impliceert, wordt
het principieel overgedragen naar de volgende aangifteperiode. Deze overdracht gebeurt niet:
- Wanneer de btw-plichtige daar uitdrukkelijk om vraagt:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
41100
@ Terug te vorderen btw
X
Nr.

Wanneer de btw-plichtige nog andere kosten heeft i.v.m. btw, meer dan het saldo:
Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
45100
Te betalen btw
X
41100
@ Terug te vorderen btw
X

Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (412)
Hoofdstuk 4

Te innen opbrengsten (414)
Alle bedragen die men kan vorderen einde boekjaar, maar waarvoor nog geen definitieve titel
bestaat, bijvoorbeeld te ontvangen intrest subsidies, vervallen huur. Pro rata’s van opbrengsten
worden echter op overlopende rekening van het actief geboekt.
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Dubieuze debiteuren (417) – Geboekte waardeverminderingen (419)
De behandeling is hier identiek met die van de handelsvorderingen.
Alleen de rekeningen zijn verschillend.
Nr.

Ref.
41700
75100
65100
41900

Omschrijving
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
@ Opbrengsten uit vlottende activa
Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
@ Overige vorderingen: geboekte
waardeverminderingen (-)

Debet
X

Credit
X

X
X

Indien de debiteur die intresten toch zou betalen, moet de aangelegde waardevermindering
teruggenomen worden.
- Eerste geval:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
41700
@ Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
X
41900
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
X
65110
@ Waardeverminderingen op vlottende activa:
X
terugneming (-)
Nr.

Tweede geval:
Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41700
@ Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
41900
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa

Debet
X

Credit
X

X
X

Borgtochten betaald in contanten (418)
Wanneer een onderneming een borgtocht moet geven waarvan de teruggave binnen het jaar
gebeurt.
Bij betaling van de borgtocht
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
41800
Borgtochten, betaald in contanten
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
Bij terug ontvangen van de borgtocht
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
41800
@ Borgtochten, betaald in contanten
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Diverse vorderingen (416)
Alle mogelijke vorderingen die niet onder de vorige punten vallen, komen onder deze rekening.
Voorbeelden: overname van vorderingen van dochterondernemingen of overname van vorderingen
door factormaatschappijen.
Nr.

Ref.
41600
55000
55000
41600

Omschrijving
Diverse vorderingen
@ Kredietinstellingen
Kredietinstellingen
@ Diverse vorderingen
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Hoofdstuk 16 Geldbeleggingen
Boekhoudrecht
Begrip en soorten
Geldbeleggingen moeten beschouwd worden als binnen de onderneming aanwezig, tijdelijk vrij
vermogen dat men een zo goed mogelijke bestemming geeft qua rendement en qua
realiseerbaarheid.
A. 50 Eigen aandelen
B. Overige beleggingen
o 51 Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen
 510 Aanschaffingswaarde
 511 Niet-opgevraagde bedragen (-)
 519 Geboekte waardeverminderingen (-)
o 52 Vastrentende effecten
 520 Aanschaffingswaarde
 529 Geboekte waardeverminderingen (-)
o 53 Termijndeposito’s
 530 Op meer dan één jaar
 531 Op meer dan één maand en op ten hoogste één jaar
 532 Op ten hoogste één maand
 539 Geboekte waardeverminderingen (-)

Algemene waarderingsregels
Waarderingsregels zijn verschillend voor effecten en vorderingen.
Effecten
Eigen aandelen, Aandelen en Vastrentende effecten
Bij verwerving geldt voor effecten de aanschaffingsprijs.
Kosten van aanwerving mogen rechtstreekst ten laste van het resultaat worden geboekt.
Wanneer de aanschaffingswaarde verschilt van de terugbetalingswaarde, wordt het verschil tussen
beide pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen als
bestanddeel van de renteopbrengst van deze effecten.
Vorderingen
Termijndeposito’s
In deze vorm worden de geldbeleggingen aan de nominale waarde geboekt.
Geldbeleggingen houden meestal hun waarde. Indien op de inventarisdatum blijkt dat de waarde
lager is dan moet er wel een waardevermindering geboekt worden.

Boekingen
Eigen aandelen (50)
Zie hoofdstuk 4

Aandelen (51)
Verwerving
Aankoop, inclusief kosten
Nr. Ref.
Omschrijving
51000
Aandelen
51100
@ Aandelen: niet-opgevraagde bedragen (-)
55000
Kredietinstellingen
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Als men de kosten niet incorporeert in de aanschaffingswaarde
Nr. Ref.
Omschrijving
65700
Diverse financiële kosten
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Bij opvraging en storting
Nr. Ref.
Omschrijving
51100
Aandelen: niet-opgevraagde bedragen (-)
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Ontvangst van de dividend
Nr. Ref.
Omschrijving
54100
Te incasseren vervallen dividenden
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffing
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
55000
Kredietinstellingen
54100
@ Te incasseren vervallen dividenden
Waardevermindering
Als de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde:
Nr. Ref.
Omschrijving
65100
Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
51900
@ Aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)

Credit
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X
X
X

Debet
X

Credit
X

Indien in een volgende periode de realisatiewaarde gestegen is, moet een terugneming gebeuren en
dit tot maximaal de aanschaffingswaarde.
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
51900
Aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)
X
65100
@ Waardeverminderingen op vlottende activa:
X
toevoeging
Realisatie
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
51900
Aandelen: geboekte waardeverminderingen (-)
65200
Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa (1)
51000
@ Aandelen
75200
Meerwaarden op realisatie van vlottende activa (2)
(1) Indien verkocht met minderwaarde
(2) Indien verkocht met meerwaarde

Debet
X
X
X

Credit

X
X

Niet-vastrentende beleggingen
Aangekocht goud
Herwaarderingsmeerwaarden zijn niet toegelaten in de rubriek “geldbeleggingen” dus
ondernemingen kopen goud om later te verkopen met een meerwaarde. Dit betekent dus dat deze
eventuele meerwaarde (minderwaarde) van het goud pas tot uitdrukking komt bij de verkoopt.
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Kunstwerken
Voorwaarde is dat er een liquide markt bestaat voor het kunstwerk. Dan mag het onder
geldbeleggingen worden geboekt.
Taks shelter
De onderneming-investeerder geeft een lening aan de producent en/of koopt het recht om te delen
in de netto-inkomsten van de film. De som betaald om in de toekomst mogelijk te delen in de nettoinkomsten wordt geboekt als geldbelegging.

Vastrentende effecten
Hieronder verstaat men vorderingen die vertegenwoordigd zijn door effecten die een vaste rente
opbrengen.
Obligaties
De obligaties werden reeds behandeld onder de hoofdstukken Schulden meer op één jaar en
Vorderingen op meer dan één jaar.
Zero-bonds
Een zero-bond is een voorbeeld van een effect met een rendement dat, volgens de
uitgiftevoorwaarden, uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de
terugbetalingswaarde.
Aankoop zero-bond
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
52000
Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde
X
55000
@ Kredietinstellingen
49300
Over te dragen opbrengsten
Over te dragen opbrengsten op het einde van het jaar
Nr. Ref.
Omschrijving
49300
Over te dragen opbrengsten
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
(bedrag: AW-TW pro rata in resultaat)

Debet
X

Credit
X
X

Credit
X

Effecten met mogelijkheid tot kapitalisatie
Ingeval men effecten koopt waarbij men de rente kan kapitaliseren, stelt het probleem zich op het
moment dat men beslist tot kapitalisatie. Dan wordt de terugbetalingsprijs verhoogd met de
nettorente.
Aankoop effect
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
52000
Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde
X
55000
@ Kredietinstellingen
X
Inventarisverrichting
Nr. Ref.
Omschrijving
52000
Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffingen
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
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Termijn deposito’s
We behandelen de termijndeposito’s als vorderingen.
Plaatsing van een deposito
Nr. Ref.
Omschrijving
53000
Termijndeposito’s op meer dan één jaar
55000
@ Kredietinstellingen
Ontvangst van de intrest
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffingen (op het resultaat van het boekjaar
75100
@ Opbrengsten uit vlottende activa
Terugbetaling op vervaldag
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
53000
@ Termijndeposito’s op meer dan één jaar

Debet
X

Credit
X

Debet
X
X

Credit

X

Debet
X

Credit
X

Waardeverminderingen
Omdat de keuze van de instelling waar men het deposito plaatst meestal zeer zorgvuldig gebeurt, zal
het risico van niet-terugbetaling zich zelden voordoen.
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Hoofdstuk 17 Liquide middelen
Boekhoudrecht
Begrip en soorten
-

54 Te incasseren vervallen waarden
55 Kredietinstellingen
o 550 tot 559 Verschillende rekening per verschillende instelling
o ….0 Rekening-courant
o ….1 Uitgeschreven cheques (-)
o ….9 Geboekte waardeverminderingen (-)

-

56 Postcheque- en girodienst
o 560 Rekening-courant
o 561 Uitgeschreven cheques (-)

-

57 Kassen
o 570 tot 577 Kassen-contanten
o 578 Kassen-zegels

-

58 Interne overboekingen

Algemene waarderingsregels
De waarde is de geldwaarde. Indien de realisatie ervan twijfelacht is, moet een waardevermindering
geboekt worden.

Boekhoudkundige verwerking
Te incasseren vervallen waarden (54)
Te incasseren dividenden, coupons, effecten
Nr. Ref.
Omschrijving
54100
Te incasseren vervallen dividenden
54200
Te incasseren vervallen coupons
54300
Te incasseren vervallen effecten
67000
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en
voorheffingen
75000
@ Opbrengsten uit financiële vaste activa
75100
Opbrengsten uit vlottende activa
41600
Diverse vorderingen
52000
Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde
Bij ontvangst van het dagafschrift van de bank
Nr. Ref.
Omschrijving
55000
Kredietinstellingen
65700
Diverse financiële kosten
54100
@ Te incasseren vervallen dividenden
54200
Te incasseren vervallen coupons
54300
Te incasseren vervallen effecten
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Te innen waarden, ontvangen van derden
Nr. Ref.
Omschrijving
54.00
Te incasseren vervallen waarde
48930
@ Andere diverse schulden

Debet
X

Credit
X

Werking met betrekking tot Kredietinstellingen (55) en Postcheque- of girodienst (56)
Algemeen principe
Debet: toename van het tegoed op de bankinstelling door:
- Storting
- Overschrijving vanwege een klant
- Inning van een cheque van derden
- …
Credit: afname van het tegoed op de bankinstelling door:
- Overschrijving naar een leverancier
- Betaling van bankkosten
- Afhalen van cheques van derden
Boeking van ontvangen cheques
Cheques worden niet steeds onmiddellijk overgedragen aan de instelling op wie ze getrokken zijn.
Nr.

Ref.
55002
40000
55000
55002

Omschrijving
Te innen cheques
@ Handelsdebiteuren
Kredietinstellingen
@ Te innen cheques

Boeking van betalingen van schulden door uitgifte van cheques
Nr. Ref.
Omschrijving
44000
Leveranciers
55001
@ Kredietinstellingen: uitgeschreven cheques (-)
55001
Kredietinstellingen: uitgeschreven cheques (-)
55000
@ Kredietinstellingen

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Compensatie
Omdat een onderneming bij verschillende kredietinstellingen één of meer rekening kan houden,
ontstaat de vraag naar ‘compensatie’
- Indien ‘55000 Kredietinstellingen’ een debetsaldo heeft is het een rekening van het actief:
liquide middelen
Nr.

Indien ‘55000 Kredietinstellingen’ een creditsaldo heeft, moet men per einde periode de
boeking verrichten:
Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
55000
Kredietinstellingen
X
43300
@ Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant
X

Werking met betrekking tot Kassen (57)
De rekeningen ‘Kassen-contanten’ heeft de bedoeling het verkeer in speciën nauwkeurig op te
volgen. Men kan de kasontvangsten en kasuitgaven boeken maar ook kas-zegels aanhouden.
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Voor postzegels
Nr. Ref.
Omschrijving
57800
Kas-zegels
57000
@ Kas-contanten
61200
Leveringen aan de onderneming
57800
@ Kas-zegels
Voor fiscale zegels
Nr. Ref.
Omschrijving
57800
Kas-zegels
57000
@ Kas-contanten
65700
Diverse financiële kosten
57800
@ Kas-zegels

Debet
X

Credit
X

X
X

Debet
X

Credit
X

X
X

Werking van Interne overboekingen (58)
Interne overboekingen worden gebruikt telkens de intekening van een verrichting in het specifieke
dagboek aanleiding zou geven tot een dubbele boeking.
-

Bij de afstorting in de kredietinstelling: inschrijving in het kasboek: uitgave, met vermelding
‘Storting op kredietinstelling’
- Bij ontvangst creditbericht kredietinstelling: inschrijving in het bankboek: ontvangst met
vermelding ‘Uit kas’
Via interne overboeking:
Nr. Ref.
Omschrijving
Debet
Credit
58000
Interne overboeking (stortingen)
X
57000
@ Kas-contanten
X
55000
Kredietinstellingen
X
58000
@ Interne overboekingen
X
Deze techniek kan gebruikt worden voor:
- Stortingen uit kassen naar banken (zie hierboven)
- Ter incasso geven van te innen waarden
- Geldverkeer tussen rekeningen (kan tussen verschillende banken)
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Hoofdstuk 18 Overlopende rekeningen van het actief ven van het
passief
Boekhoudrecht
Begrip
-

Actief: overlopende rekeningen
o 490 Over te dragen kosten
o 491 Verkregen opbrengsten

-

Passief: overlopende rekeningen
o 492 Toe te rekenen kosten
o 493 Over te dragen opbrengsten

(TIP: Als het positief is voor het huidige boekjaar: actief)
Over te dragen kosten
Uitstelpost m.b.t. kosten die, alhoewel aangerekend, niet tot de afgesloten periode behoren.
Verkregen opbrengsten
Anticipatiepost m.b.t. opbrengsten die tot de afgesloten periode behoren, maar nog niet door de
betrokkene verrekend werden.
Toe te rekenen kosten
Anticipatiepost m.b.t. kosten die op de afgesloten periode slaan, maar nog niet aangerekend werden
door de verstrekker.
Over te dragen opbrengsten
Uitstelposten m.b.t. opbrengsten die de betrokkene met de onderneming verrekende, maar niet tot
de afgesloten periode behoren.
Wachtrekeningen
Zijn tijdelijke hulprekeningen die de onderneming op vrije basis binnen haar administratie creëert,
maar die per einde boekjaar naar definitieve rekeningen worden overgeboekt.
- De btw-verwerking
- De maandelijkse resultaatbepaling

Soorten
Overlopende rekening van het actief
- De rente
- Het (dis)agio op leningen
- Pro rata van kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar of tijdens een vorig boekjaar
- Pro rata van opbrengsten die slecht in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd
Overlopende rekeningen van het passief
- De rente
- Pro rata van kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald
- Pro rata van opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar zijn geïnd
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Boekhoudkundige verwerking
61000 Diensten en
diverse goederen
64 Andere
bedrijfskosten
65000 Rente,
commissies en kosten
van schulden
74 Andere
bedrijfsopbrengsten
750, 751 Opbrengsten
uit financiële vaste
activa/vlottende activa

Uitstelposten
Voorafbetalingen huur, kantoor gerei,
drukwerk, publiciteit, …
Verzekeringspremies
Belastingen en taksen, betaald voor
toekomstige periodes
Rente in nominale waarde van
schulden

Anticipatieposten
Nog te betalen huur
Nog te betalen prestaties als
telefoon, elektriciteit, gas,…

Ontvangst van opbrengst voor
realiseren ervan
Rente vervat in de nominale waarde
van vorderingen

Pro rata ontvangen
huuropbrengsten
Verlopen intresten tot op
inventarisdatum
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Verlopen intrest tot op
inventarisdatum

150

