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HOOFDSTUK 1. -  ALGEMEEN 

1.1 - Voorwoord 
 
Admi365 is een web-applicatie voor kleine Nederlandse ondernemingen en verenigingen om de 
boekhouding bij te houden en facturen te maken. 
 
Het belangrijkste advies dat we geven over Admi365 is: ALLES GOED LEZEN! 

 
Lees bijvoorbeeld deze handleiding (of 
minimaal hoofdstuk 1 – ‘Algemeen’ van deze 
handleiding, of lees tenminste de twee 
pagina’s van de ‘korte handleiding’). Er zijn 
veel mensen die nooit handleidingen lezen, die 
zijn blijkbaar helderziende, maar wij hebben in 
onze eigen kristallen bol gezien dat dat niet 
slim is. Beter eerst lezen om kennis op te 
doen, dan meteen beginnen om het fout te 
doen, zegt een Oudhollandsch spreekwoord. 

Je hoeft niet alles te begrijpen of te onthouden, als je maar een idee krijgt hoe het werkt en 
waar je de informatie op kan zoeken als je het later nodig hebt. We hebben ons best gedaan 
om er een leuk verhaal van te maken en als we je na dit vriendelijke verzoek nog niet hebben 
kunnen overtuigen: de zelfstandige ondernemers die een halve dag hebben geïnvesteerd in het 
lezen van deze handleiding hebben daardoor gemiddeld meer dan 100 euro per jaar 
verdiend/bespaard. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van... 
 
Er zijn veel boekhoudprogramma’s, maar die zijn over het algemeen heel complex en/of duur, 
terwijl wij (in ieder geval voor onszelf) juist behoefte hadden aan iets eenvoudigs dat niet veel 
geld kost, een programma ‘boekhouden voor doe-het-zelvers’. Dat is Admi365. Een eenvoudig-
maar-toch-compleet programma voor eenmanszaken, vof-jes, kleine BV’tjes en verenigingen. 
Geen weken op cursus of saaie boekwerken die doorgeworsteld moeten worden, geen 
kolossale organisatie met verkoopdivisies in dure auto’s, geen helpdesk die jaarlijks geld vraagt 
omdat het product eigenlijk te ingewikkeld is. Boekhouden is eenvoudig, en zo willen we het ook 
houden. 
 
Daar staat tegenover dat je moet accepteren dat je met Admi365 voor eigen risico werkt. Het is 
gemaakt door mensen, die soms fouten maken, en je mag die fouten doorgeven zodat we ze 
kunnen repareren, maar we willen niet het risico lopen dat we ons huis kwijtraken omdat we 
klanten hebben die een duurdere advocaat hebben dan wij. Je bent zelf verantwoordelijk voor 
het gebruiken van Admi365 en voor de resultaten die daaruit volgen. Ook in onze Algemene 
Voorwaarden staat dat wij, de makers van Admi365, niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen 
van wat de gebruikers van Admi365 met het programma doen. Natuurlijk doen wij onze uiterste 
best om Admi365 te beschermen en goed te beveiligen, immers: ook onze eigen administratie 
en die van onze vrienden zit er in, maar dat geeft niemand het recht om ons in geval van 
onvoorziene natuurrampen nog meer problemen te bezorgen dan dat we al hebben. Onze 
garantie is: niet goed, geld terug (over het laatste boekjaar). Zie onze Algemene Voorwaarden 
voor alle details. 
 
Admi365 bevat grootboekadministratie, subadministratie Debiteuren en Crediteuren, BTW, 
inlezen van bankmutaties, je kunt er facturen mee maken en het boekjaar loopt gelijk aan het 
kalenderjaar. Admi365 heeft geen voorraadbeheer, geen werken-administratie, geen vreemde 
valuta en geen urenregistratie. Onze filosofie is dat je (voor meer geld) bij andere 
softwaremakers prima heel ingewikkelde systemen kunt bestellen om al je complexe 
administratieve wensen te vervullen, maar wij hebben gekozen voor eenvoud en een lage prijs. 
Als Admi365 niet aan je eisen en wensen voldoet, verwijzen wij zonder probleem door naar 
Unit4, Davilex, SnelStart, Moneybird of osFinancials (gratis administratieprogramma voor op de 
PC). 
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Ons uitgangspunt is dat iedereen datgene moet doen waar hij goed in is. Techniek moet je aan 
programmeurs overlaten en voor de hogere wiskunde hebben we glazenwassers en 
boekhouders, maar niemand weet meer van de bonnetjes en facturen van jouw onderneming 
dan jijzelf, dus niemand kan die gegevens beter invoeren en bijhouden. De opzet van je 
boekhouding hebben we al voorbereid en het bekijken van informatie die volgt uit je ingevoerde 
boekingen is een klik op de spreekwoordelijke knop. Elke gebruiker kan altijd alles aanpassen, 
want het is niet erg als je fouten maakt, als je ze maar kunt corrigeren (of als je maar een 
boekhouder hebt die dat kan doen). 
 
We hebben gekozen voor een web-applicatie. Daardoor werk je altijd met de laatste versie, je 
hoeft nooit updates te installeren en het grootste voordeel is wel dat je altijd en overal toegang 
hebt tot je administratie. Ben je onderweg en wil je even het adres of telefoonnummer van een 
bepaalde klant weten? Of wil je zien of die klant zijn factuur ondertussen al heeft betaald? Of 
moet je op vakantie toch nog even snel een offerte voor een belangrijke klant maken? Met je 
smartphone of iPad ga je het internet op, je logt in op Admi365 en je hebt alle informatie bij de 
hand. Je administratie is op die manier een krachtig hulpmiddel voor je bedrijf. Het prettigste 
werkt het natuurlijk op de PC, met een muis met zo’n ‘scroll-wieltje’ en een toetsenbord met een 
numeriek gedeelte, aan een opgeruimd bureau in een opgeruimd kantoor. 
 
Wij denken dat een handleiding alleen het doel moet beschrijven 
en de werkwijze om dat doel te bereiken. We gaan iemand die 
een computer kan bedienen niet lastig vallen met uitleg over 
basis computervaardigheden. Als je in een menu kiest voor 
‘Klanten’, dan is dat omdat je daar een klant wilt toevoegen of de 
gegevens van een bestaande klant wilt wijzigen of bekijken. We 
gaan er van uit dat je kunt lezen, dat je om een klant toe te 
voegen op ‘Nieuwe Klant’ klikt en niet op ‘Verwijder’. En we 
rekenen er ook op dat alle gebruikers deze handleiding lezen en 
ons een berichtje sturen als dingen niet duidelijk zijn. Er is een 
verschil tussen ‘helpdesk’ en ‘samen het programma beter 
maken’: van de helpdesk gebruik maken kost geld, maar voor goede suggesties van gebruikers 
doen we graag iets (gratis) terug. En tenslotte denken we dat een handleiding vooral leuk moet 
zijn om te lezen (we zijn al in onderhandeling met Hollywood voor de verfilming van deze 
handleiding en ook druk bezig met de trilogie, die naast De Handleiding zal bestaan uit The 
Return of The Handleiding en De Zoon van De Handleiding). 
 
Grotere producenten van administratieve software gaan er soms van uit dat hun klanten maar 
één ding kunnen: hun factuur betalen. Ze hebben het liefst een klantenbestand van lopende 
etalagepoppen. Wij niet. Wij hebben Admi365 gemaakt omdat we daar plezier in hadden, omdat 
we het zelf nodig hadden en omdat we een flinke hoeveelheid vrienden en kennissen hebben 
die Admi365 goed konden gebruiken. Als je liever als een etalagepop aan de hand of bij de 
neus genomen wilt worden, dan verwijzen we je graag door. Wij hebben geen tijd om hele 
dagen aan de telefoon te zitten om uit te leggen wat debet en credit is. We maken liever 
webapplicaties. 
 
Admi365 is Boekhouden Voor Doe-Het-Zelvers. Mensen met initiatief, bereidheid om te leren, 
capaciteit om zelf dingen uit te vissen en problemen op te lossen, ondernemers dus, die doen 
we graag een plezier door Admi365 met hen te delen. We snappen dat boekhouden zonder 
verdere opleiding wel wat problemen op kan leveren voor schilders of schoenmakers, dus we 
bieden hulp, helpdesk en handleiding. We voorzien je zelfs, gratis, van alle benodigde 
boekhoudkundige kennis: de cursus ‘Boekhouden Voor Slimmies’ vind je verderop in deze 
handleiding. 
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1.2 - Hoe moet je beginnen met een nieuwe administratie 

NIEUW PROJECT 
Bij het begin beginnen betekent normaal gesproken dat je een nieuw project aan gaat maken. 
Zonde van de tijd, denken wij, dus als je je aanmeldt als nieuwe gebruiker van Admi365 maken 
we niet alleen je gebruikersnaam en wachtwoord aan, maar ook alvast het eerste project, 
compleet met BTW-codes, grootboekrekeningschema en dagboeken. Je kunt dus direct aan de 
slag. 
 
Bij het aanmaken van een nieuw project kan je kiezen uit een van de volgende opties: 

1. Een eenmanszaak 
2. Een BV 
3. Een v.o.f. (vennootschap onder firma) 
4. Een vereniging 

 
Er zijn vast nog wel andere vormen te bedenken, maar het gaat hier om boekhoudkundige 
verschilletjes in rekeningschema en BTW (de meeste verenigingen zijn niet BTW-plichtig, een 
BV heeft bijvoorbeeld de grootboekrekeningen Aandelen-kapitaal en Vennootschapsbelasting 
nodig, en een eenmanszaak heeft het over Kapitaal Ondernemer en Inkomstenbelasting). 
 

GROOTBOEKREKENINGEN CONTROLEREN 
Eerst pas je het grootboekrekeningschema aan je eigen situatie aan. 

 
Je moet in ieder geval de grootboekrekeningen wijzigen die horen 
bij je bankrekening(en). Als je 3 verschillende bankrekeningen hebt, 
dan zorg je ervoor dat er voor elke bankrekening een 
grootboekrekening bestaat en je geeft als omschrijving de naam 
van de bank en de soort rekening, ‘1100 – SNS betaalrekening’ of 
‘1101 – ABN spaarrekening’. 
 
Ook zal je vaak de grootboekrekeningen Omzet uit willen breiden 
naar je eigen wensen. Een loodgieter zal bijvoorbeeld een 
grootboekrekening Omzet Arbeid en een Omzet Materialen apart 
willen zien (om ze bijvoorbeeld te vergelijken met de kosten van die 

arbeid en de inkoop van die materialen). Je wilt rekeningen als Omzet Binnenland, Omzet EU-
landen en Omzet Buiten EU als je ook buitenlandse klanten hebt. Je wilt rekeningen als Omzet 
BTW Hoog, Omzet BTW Laag en Omzet BTW 0% als je een restaurant hebt of een winkel die 
van alles verkoopt. Wij hebben ons in de standaard beperkt tot die laatste mogelijkheid, dus 
alles wat bij jou anders is mag je zelf anders maken. 
 
En als laatste loop je de kostenrekeningen door, waarbij je omschrijvingen kunt aanpassen, 
rekeningen ‘blokkeren’ als ze bij jou nooit voorkomen en het schema aanvullen als er iets 
ontbreekt. Je kunt dat ook later doen, als je bij het boeken iets aparts tegenkomt bijvoorbeeld. 
 

DAGBOEKEN, KLANTEN EN ARTIKELEN CONTROLEREN 
De volgende stap is het controleren, corrigeren en aanvullen van de dagboeken. Zoals je 
hierboven voor elke bankrekening een aparte grootboekrekening hebt gemaakt, zo zal je ook 
voor elke bankrekening (en voor elke aparte kas) een apart dagboek moeten hebben. 
 
Als je denkt dat je dagboeken 40 – Inkoopboek, 80 – Verkoopboek en 90 – Memoriaal niet 
nodig hebt, verwijder ze dan toch maar niet. Je weet nooit of je ze later wel wilt gebruiken. 
Admi365 heeft in ieder geval een dagboek 90 – Memoriaal nodig bij het afsluiten van het 
boekjaar en een dagboek 80 – Verkoopboek voor het automatisch boeken van de facturen die 
je met Admi365 maakt. 
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Vul daarna je klantenbestand, of voeg in ieder geval die klanten toe waarvoor je een factuur zou 
willen maken. Als je alleen contante verkopen hebt kan je dit overslaan. Voor de volledigheid: 
ook leveranciers die je als crediteuren behandelt zal je in het klantenbestand aan moeten 
maken, maar je kunt daarbij eventueel ook volstaan met één klant ‘diverse crediteuren’. 
 
Als je Admi365 wilt gebruiken om facturen te maken, dan is de volgende stap het aanvullen van 
je artikelenbestand. Je zou zo ver kunnen gaan dat je elk product dat je verkoopt en elke dienst 
die je verricht apart in het artikelenbestand toevoegt, maar voor de meeste ondernemingen 
volstaan een paar basis-artikelen voor geleverde uren, geleverde materialen of doorberekende 
kosten. Die zitten al standaard in het aangemaakte project. 
 

FACTUUR-MODEL KIEZEN EN FACTUUR-LAYOUT INSTELLEN 
Als je Admi365 ook wilt gebruiken om facturen te maken dan is het een goed idee om even één 
factuur in te voeren en daarna (menu Stamgegevens, optie Factuur-layout) eens te kijken hoe 
je factuur er uit gaat zien. Je kunt kiezen uit verschillende modellen, je kunt de gegevens van je 
bedrijf of vereniging hier invoeren en een logo uploaden en je kunt een z.g. voettekst invoeren. 
Eerst OPSLAAN en daarna pas op Voorbeeld klikken, want anders werkt het niet! 
 
We kunnen je factuur-layout een persoonlijk tintje geven. Je kunt daarbij denken aan een ander 
lettertype, grotere of kleinere letters, een kadertje hier en een kleurtje daar. Voor de 
mogelijkheden verwijzen we naar het modellenboek. Je mag ons vrijblijvend een e-mail sturen 
waarin je je wensen duidelijk maakt en dan laten we je weten wat kan en hoeveel het gaat 
kosten, want onze html- en css-specialisten van de helpdesk zijn er meestal wel een uurtje mee 
bezig. Maar iets vragen kost niets. 
 
Als je vanuit Admi365 emails wilt versturen (bv rechtstreeks facturen en aanmaningen aan je 
klant mailen), dan kan je de in het venster E-mailinstellingen (menu Stamgegevens) de 
gegevens invullen die je van je email-provider hebt gehad mbt je email-adres. Wel even testen 
of het goed werkt! 

SPELEN 
Nou, dat is eigenlijk alles. Project aanmaken, grootboekrekeningen checken-aanvullen-
aanpassen, dagboeken in orde brengen, klanten toevoegen, artikelen checken-aanvullen-
aanpassen, factuur-layout instellen en je kunt aan de slag.  
 
Het enige dat we er nog aan toe zouden willen voegen is: spelen. Als je een nieuwe auto koopt 
of een nieuwe TV of telefoon, dan zou je hetzelfde moeten doen: spelen, dingen uitproberen, 
kijken of het werkt, hoe het werkt en wat het als resultaat oplevert. Je kunt dat doen in een apart 
test-project en je kunt ook gewoon beginnen in het project waarin je je administratie ‘voor het 
eggie’ bij wilt houden, dat ligt er een beetje aan wat je onder ‘spelen’ verstaat. 
 
De filosofie van Admi365 is dat je altijd details kunt aanpassen of weggooien, dus als je 
probeert om te spelen met facturen of bankafschriften die je al hebt liggen, dan krijg je wat 
herkenbaardere resultaten dan als je zomaar wat gaat zitten tikken, en je moet die info toch 
invoeren als je eenmaal besloten hebt om met Admi365 te gaan werken. 
 
Ervaring is belangrijk. Spelen is een basis-behoefte van alle zoogdieren om ervaring op te 
doen. We zijn hier echt serieus als we je aanraden om met Admi365 te gaan spelen. We zijn 
zelfs zo serieus dat we iedereen de mogelijkheid geven om tot het einde van het jaar te spelen 
zonder dat het ook maar iets kost. We denken namelijk dat ondernemers verstandige mensen 
zijn die weten wat ze willen. We verleiden je niet met spetterende presentaties of nietszeggende 
voorlichtingsfilmpjes. Je stopt er tijd en energie in om een prettig werkend programma te vinden 
en je mag jezelf overtuigen door gratis te ervaren of Admi365 heeft wat je graag zou willen. 
Spelen dus. 
 
En bij spelen hoort ook plezier hebben, het plezier van ‘gratis’, het plezier van ‘eenvoudig’, het 
plezier van Admi365, en dat plezier mag je zelf ervaren. 
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1.3 - Waar moet je op letten 

HELP! IK BEN MIJN WACHTWOORD KWIJT! 
 
Als je je wachtwoord kwijt bent kan je dat per email (info@admi365.nl) aan ons doorgeven. 
Omdat wachtwoorden versleuteld opgeslagen worden kunnen de beheerders van Admi 365 
zonder wachtwoord net zo min bij uw administratie als uzelf, maar wij hebben wel de 
mogelijkheid om een nieuw, tijdelijk, wachtwoord voor u aan te maken. We sturen dat nieuwe 
wachtwoord in principe alleen naar het email-adres dat u als gebruiker bij ons heeft opgegeven, 
om te voorkomen dat onbevoegden bij uw vertrouwelijke gegevens kunnen. 
 
Je kunt uiteraard je inlognaam en wachtwoord deelt met je externe accountant, of met anderen 
die je toegang wilt geven tot je administratie, maar je bent wel zelf verantwoordelijk voor de 
bescherming van je gegevens. Als je wilt dat onze helpdesk je behulpzaam is bij iets dat met je 
eigen administratie temaken heeft, dan kan je je wachtwoord aan ons doorgeven bij de melding; 
zonder jouw toestemming kunnen zelfs de beheerders van Admi 365 er niet in. 
 

PUNTEN ZIJN GEEN KOMMA’S 
 
Ten eerste moet je in de gaten houden dat een punt (.) en een komma (,) voor een computer 
twee aparte dingen zijn. Als je bedragen invoert met centen achter de komma, dan snapt de 
computer dat alleen als je die met een punt invoert (SQL is door Amerikanen gemaakt en die 
schrijven duizend niet als 1.000,00 maar als 1,000.00). 
Over het algemeen zullen Windows-pc’s de centen 
goed kunnen verwerken als je de punt van het 
numerieke gedeelte op het toetsenbord gebruikt, 
maar als je een andersoortig toetsenbord gebruikt 
dan zal je goed op moeten letten en de punt 
gebruiken voor cijfers achter de komma. Admi365 
geeft geen foutmelding maar ‘snapt gewoon het 
getal niet’ dus laat bij het opslaan gewoon het oude 
getal staan als je iets invult waar een komma in zit. 
Goed opletten en jezelf dus direct aanwennen om 
het goed te doen. 
 

DE DATUM-PICKER 
Als je ergens een datum kan invoeren, dan verschijnt ook altijd de z.g. ‘datum-picker’, een soort 
kalender waar je met de muis doorheen kan bladeren en een bepaalde datum kunt selecteren 
door er op te klikken. 
 
Die datum kan je uiteraard ook met de hand invoeren. Je moet dan wel opletten dat je de 
volledige datum invoert, dus niet “01-01” maar echt “01-01-2012” want anders maakt Admi365 
er gewoon ‘vandaag’ van of de datum die er stond voordat je ging wijzigen (en dat merk je pas 
als je het datum-veld verlaat).  
 
Je kunt wel ‘1-1-2012’ invoeren, dan zet Admi365 die twee nullen voor de 1-tjes. Als je met 
FireFox werkt en je tikt bijvoorbeeld ‘01-01’ in, dan komt FireFox vaak al met een lijstje van 
onlangs ingevoerde datums waaruit je dan kunt kiezen, echter... Admi365 ziet dat niet als 
invoerwerk, die reageert alleen op wat je met je toetsenbord doet dus... bij het verlaten van het 
datumveld verspringt die ingevoerde datum weer naar ‘vandaag’ of de datum die al eerder was 
ingevoerd. Bij het invoeren van datums met het toetsenbord dus svp de hele datum intikken, 
inclusief het jaartal en met streepjes tussen dag-maand-jaar. 
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DEBET EN CREDIT, POSITIEF EN NEGATIEF 
Het tweede dat veel mensen opvalt bij het inboeken van 
mutaties is dat zowel BedragBTW als BedragNetto 
positief zijn als het kosten betreft en negatief als het 
opbrengsten betreft.  
 
Je kunt dat namelijk ook bekijken als een boekhouder, 
positief als het debet is en negatief als het credit is, 
oftewel positief als het als bezit op je balans staat en 
negatief als het als schuld op je balans staat.  
 
Wij van Admi365 hebben de keuze gemaakt om debet 
(uitgaven / balansbezit) als positief getal te laten zien en credit (inkomsten / balansschulden) 
negatief op te slaan in de velden BedragBTW en BedragNetto van de mutaties. Admi365 doet 
dus automatisch het juiste. 
 

INBOEKEN VAN INKOOP-FACTUREN EN VERKOOP-FACTUREN 
Het derde waar we veel vragen over krijgen is: Als je bij Invoeren Mutaties een factuur inboekt, 
dan moet je daar twee (2) regels voor gebruiken. Dat klopt. Facturen zijn namelijk 
samengestelde boekingen. 
 
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, dus eerst maar even het plaatje, een voorbeeld uit 
het Inkoopboek. 

 
Je ziet kolom BkNr/BkRow die niet alleen de volgorde aangeeft van alle boekingen, maar ook 
samengestelde boekingen bij elkaar houdt.  
 
Bij het boeken in Kasboek of Bankboek snapt iedereen dat elke regel in het kasboek of op het 
bankafschrift een aparte regel is in Admi365. Als we memoriaalboekingen maken, snapt 
iedereen dat hier de journaalposten (=samengestelde boekingen) uit meerdere regels bestaan, 
zoals Afschrijvingskosten aan Afgeschreven Inventaris, of Accountantskosten aan Nog Te 
Betalen Kosten, waarvan de eerste regel het debet-bedrag bevat en de tweede regel het 
creditbedrag, met ook nog de voorwaarde dat debet en credit gelijk zijn. Dan is het logisch dat 
een factuur in het Inkoopboek of Verkoopboek ook gewoon een samengestelde boeking is. 
 
Op het plaatje zie je dat BkNr/BkRow 0001/01 en 0001/02 bij elkaar horen, net als 0002/01 en 
0002/02, net als 0003/01 en 0003/02. Ze hebben hetzelfde DocNr, dezelfde datum, dezelfde 
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omschrijving en het bedrag dat op regel /01 staat is gelijk aan het bedrag dat op regel /02 staat, 
alleen staan beide elk aan hun eigen kant. Daarbij helpt Admi365 je zoveel mogelijk om alvast 
de meeste gegevens in te vullen. 
 
Een inkoop-factuur boek je als volgt: 

- Je klikt op button Nieuwe Boeking zodat form Mutatie Aanpassen verschijnt (of je 
klikt op button Nieuw op dat form Mutatie Aanpassen, dat heeft hetzelfde effect). 

- Admi365 vult zelf het eerstvolgende vrije BoekNr in en vult BoekRow met 1, de eerste 
regel van deze nieuwe samengestelde boeking.  

- Ook DocNr wordt al ingevuld met het eerstvolgende vrije nummer. 
- Grootboekrekening wordt gevuld met Crediteuren en klant A – Diverse wordt gekozen. 
- Je vult de datum in (of pickt de juiste datum met de kalender-control). 
- Je vult de omschrijving in (meestal: ‘naam leverancier – factuurnummer of 

omschrijving kosten’, bv ‘KPN - <tel.nr> jan/feb’ of ‘Admi365 – F20150123 – licentie 
2015’). 

- Je selecteert de juiste klant (is hier: de leverancier die de factuur gestuurd heeft). 
- GEEN BTW! Dat komt op regel 2! 
- Je tikt het factuurbedrag over in het veld Factuurbedrag. 
- Regel /01 is nu klaar. 

 
- Je klikt op button Nieuw, zodat de tweede regel van deze samengestelde boeking 

wordt toegevoegd. 
- Admi365 neemt BoekNr, DocNr, Datum en Omschrijving over uit regel 1, kiest ‘geen 

klant’ als klant, vult veld BoekRow met 2 en neemt in veld KostenBedrag het getal over 
dat je op regel 1 als Factuurbedrag had ingevuld. 

- Het enige dat je op regel /02 hoeft te doen is Grootboekrekening kiezen (de kosten-
rekening, ‘7000 – Inkopen’ of ‘4800 – Accountantskosten’ of zo), waarna je controleert 
of de BTW-code goed is en of het juiste bedrag aan BTW-voorbelasting wordt 
ingevuld door Admi365, en die uiteraard corrigeren als ze niet goed zijn. 

 
- Dan klik je op Nieuw als je de volgende inkoopfactuur wilt inboeken of op ‘Doorrekenen 

en Voltooien’ als je klaar bent met inboeken. 
 
Dat is echt alles.  
 
En als je een verkoop-factuur boekt, dan gaat dat precies hetzelfde, alleen: 

- In plaats van op Crediteuren boek je de regel met BoekRow 1 natuurlijk op Debiteuren 
- In het verkoopboek kies je BTW-codes 1 en 2 (Af te dragen BTW), terwijl je in het 

inkoopboekVerkoopboek de BTW-codes 5 en 6 (Voorbelasting) kiest. 
- De opschriften Kostenbedrag en Factuurbedrag van een inkoopfactuur heten hier 

Factuurbedrag en Omzetbedrag. 
- De bedragen staan, vergeleken met regels uit het Inkoopboek, precies aan de andere 

kant. Boekhoudkundig klopt dat ook, maar als je die kennis niet paraat hebt, dan moet 
je gewoon onthouden dan het zo is, goed lezen wat er staat en het juiste getal in het 
juiste veld invoeren. 

 
Gewoon goed lezen wat er op je scherm staat en deze instructies opvolgen. Niets moeilijks aan. 
Neem in het begin lekker de tijd om alles te lezen en te begrijpen. Die snelheid komt vanzelf wel 
als je aan het werk gewend bent. 
 
We hopen dat het je ook is opgevallen op het plaatje dat een creditnota net 
zo wordt ingevoerd als een gewone factuur, alleen met een negatief bedrag. 
En die onderste regel, 9990 – BTW Dagboek 40, dat is de boeking van de 
BTW van alle records en die maakt Admi365 zelf aan wanneer je op 
‘Doorrekenen en Voltooien’ klikt. 
 

DENK NA 
Wij, de makers van Admi365, gaan er van uit gaan dat onze gebruikers 
serieuze en intelligente mensen zijn, mensen die snappen dat je alleen op 
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een grootboekrekening kan boeken als die grootboekrekening ook inderdaad bestaat, die weten 
dat als er bepaalde informatie gevraagd wordt, dat je die ook inderdaad invult, want anders gaat 
er iets verkeerd. Admi365 controleert dus bijvoorbeeld niet of je twee keer hetzelfde 
bankafschrift invoert. Dat zijn dingen die je zelf in de gaten moet houden. Als je, zoals een klant 
van ons, je mutaties 2010 importeert in 2011, dan grijpt Admi365 niet in: zelf verwijderen en 
opnieuw doen dus (maar dan goed), en vooral lezen wat er staat voordat je op allerlei buttons 
gaat klikken. En als je, zoals een vriend van ons, een foutmelding wegklikt en dan aan degene 
die naast je staat vraagt: “Wat stond daar?”, dan kan je het antwoord verwachten: “Daar stond 
dat jij niet geschikt bent om met een computer te werken.” 
 
Het verdient dan ook aanbeveling om, zeker als je Admi365 nieuw is voor je, te controleren of je 
invoer goed verwerkt wordt. We zeggen het maar, want als we van die opmerkingen 
(foutmeldingen) krijgen als ‘als ik bij het aanmaken van een nieuwe BTW-code 17,5 invul dan 
slaat Admi365 dat niet op’. Ja, dat klopt want je moet 17.5 invullen, met een punt dus, maar ja, 
als je de handleiding niet leest... Wat we proberen te zeggen is dat we erg onze best hebben 
gedaan om Admi365 zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, met heel veel vrijheid voor 
onze gebruikers, maar zoals je weet is ‘verantwoordelijkheid’ de prijs die je voor ‘vrijheid’ moet 
betalen en we rekenen wel op de eigen verantwoordelijkheid van onze gebruikers. 
 
We geven nog maar even een voorbeeld: Als je bij Dagboeken kijkt dan zie je dat bv Dagboek 
20 – Bankboek van het type 4 – Bankboek is en dat de GrootboekRekening (de ‘vaste 
tegenrekening’) 1100 – Bankrekening is. Het is heel eenvoudig om de boel verzieken, 
bijvoorbeeld door halverwege het boeken de tegenrekening te veranderen in 2000 – 
Vraagposten en er een boektype 3 – Kasboek van maken, waardoor er later bij het boeken 
allerlei dingen mis gaan. Wij hebben daar geen enkele beperking ingebouwd, want we rekenen 
er een beetje op dat het gezonde verstand van elke gebruiker zegt dat je dat soort dingen beter 
niet kan doen. 
 
Als je twijfelt wat je precies ergens in moet voeren, dan heb je daar een handleiding voor en 
een Help-systeem en je kan het ook nog aan ons vragen, maar als je gaat mopperen dat er 
geen foutmelding komt als je hier allerlei rare dingen gaat zitten verzinnen, dan heb je het niet 
helemaal goed begrepen: Boekhouden Is Eenvoudig, maar dat betekent niet dat elke simpele 
ziel zonder enige kennis van zaken ook gelijk foutloos met Admi365 kan werken. Daar moet je 
dus wel wat voor doen (lezen, leren, werken en vooral je verstand gebruiken).  
 
We hebben geprobeerd om ‘invoerfouten’ zoveel mogelijk te voorkomen, maar dan wel binnen 
de grenzen van de logica. Mocht je echter dingen tegenkomen waarvan je denkt ‘dat is niet 
handig, misschien zou dat anders kunnen’, dan horen we het graag, via een berichtje op ons 
contact-form op www.admi365.nl bijvoorbeeld. 
 

CONTROLEER 
Als je iets voor het eerst doet dan is het altijd goed om even te controleren of het ook inderdaad 
zo gegaan is als je had gehoopt. Zo hebben wij een klant die er maar niet in slaagde om een 
boeking te bewaren. Hij vulde keurig de gegevens in en ging dan direct in het menu naar 
Rapportage om te kijken of hij het goed had gedaan. Inderdaad, zonder op Opslaan te klikken. 
Dus hij deed het nog maar een keer, precies hetzelfde... 
 
Als je je eigen boekhouding doet, dan ben je dus ook je eigen boekhouder en zal je ook je eigen 
werk moeten controleren. Vooral in het begin is dat een goede gewoonte: niet alleen krijg je dan 
vertrouwen in jezelf en in de software, ook leer je zo het programma beter kennen. Het kost wat 
tijd, inderdaad. 
 

BROWSERS: GOOGLE CHROME, FIREFOX OF BRAVE? 
We raden aan om een van de browsers Chrome, Brave of FireFox te gebruiken. Ze zijn alledrie 
gratis. Internet Explorer of MicroSoft Edge kun je maar beter niet gebruiken. Met Safari kan je 
soms niet eens inloggen. Brave is wat minder bekend, maar robuust en sneller als de rest 
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omdat het automatisch alle advertenties etc blokkeert. Probeer Brave zelf eens. Wij zijn er erg 
enthousiast over. 
 
In Brave, Chrome en FireFox kan je met F11 kiezen voor ‘full screen’ of ‘volledig scherm’. Je 
kunt nog meer instellingen kiezen in het menu Instellingen. Dat kan je oproepen met het icon 
rechtsboven, 3 puntjes of 3 streepjes. Als je bv bij het invoeren van mutaties steeds naar 
beneden moet scrollen om de blauwe buttons te kunnen zien, dan kan die ‘volledig scherm’-
instelling soms net genoeg zijn om alles zichtbaar te maken. Je kunt ook de weergave van je 
scherm (in percentages) groter of kleiner maken, zodat alles er op past of zodat je je leesbril 
niet hoeft op te zetten. 
 
Ook ziet onder dat Instellingen-menu de mogelijkheid om af te drukken wat je op je scherm ziet. 
Als je echter met Brave of Chrome een print “naar een .pdf-bestand stuurt” (bijvoorbeeld met de 
printer ‘MicroSoft Print to PDF’), dan kan je niet met Ctrl-F zoeken in die pdf. Als je dat wel wilt 
moet je dus printen naar de “printer” ‘Opslaan als PDF’. Met FireFox heb je weer het euvel dat 
de print met Ctrl-P er anders uitziet dan de print die je oproept door in het drie-strepen-menu 
voor Print te kiezen. 
 
Als je het venster krijgt waar je de printer kunt kiezen, dan zie je daar ook de optie “overige 
instellingen”, waar je aan en uit kunt zetten wat er boven en onder elk printje afgedrukt wordt 
(meestal: paginanummer, datum, website waar de info vandaan komt). Dat zijn dus geen 
dingen waarvoor je de helpdesk van Admi365 hoeft te bellen, dat kan je gewoon zelf instellen. 
Hetzelfde geldt voor overzichten die niet in de breedte op een pagina passen: pas de 
paginabreedte zelf aan bij Instellingen. 
 

EMAILEN VANUIT ADMI365 
We hebben de techniek aangepast die Admi365 gebruikt om emails te versturen. In het menu, 
onder Stamgegevens, kan je de gegevens invullen die horen bij je email-adres. Die gegevens 
krijg je normaal gesproken van je email-provider bij het aanvragen van de account. 
 
Als je deze gegevens niet hebt (of hier niet wilt invullen), dan kan je facturen altijd opslaan als 
pdf (printen naar printer PDF) en dat pdf-bestand via je vertrouwde email-methode aan je klant 
sturen. Aanmanen van debiteuren kan dan niet via Admi365 en ook het contact-form werkt niet, 
je kunt in plaast daarvan zelf een mail sturen aan info@admi365.nl. 
 

1.4 - Trucjes 
 
In het menu Project, venster Project Aanpassen kan je (bij Aantekeningen) alles noteren wat je 
wilt onthouden. Dat downloaden van de bank-mutaties, hoe ging dat ook alweer? Waar bewaar 
je de kopie van je facturen? Waar moet je aan denken voordat je het jaar afsluit? Bewaar die 
aantekeningen bij je projectgegevens, dan raak je ze nooit kwijt. 
 
Invoerwerk gaat het snelst met je toetsenbord. Je moet echter wel in de gaten houden dat je 
met Enter over het algemeen het invoer-venster sluit (alsof je op de button ‘Opslaan’ klikt) en 
om naar het volgende invoerveld te gaan zal je de Tab-toets moeten gebruiken. 
Als je aan het boeken bent (venster Mutaties Aanpassen), dan wil je nog wel eens even iets 
anders bekijken, bijvoorbeeld de open postenlijst om te zien op welke debiteur of crediteur die 
bankontvangst of betaling is geboekt, of om te zien op welke grootboekrekening je die kosten 
vorige maand had geboekt. Dan is het gemakkelijkste om ofwel even een ander tabblad te 
openen, ofwel met een andere browser dezelfde administratie te starten zodat je op het ene 
scherm je boeking kunt vasthouden en op een ander scherm even je eigen administratie kunt 
raadplegen. Inloggen in een andere browser, dat leggen we niet uit. Even een ander tabblad in 
je huidige browser openen doe je als volgt: 

- Ga met de muis naar het menu Administratie en parkeer je muis op de optie 
Rapportage 
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- Klik met de rechter muisknop en selecteer de eerste optie: ‘in een ander tabblad 
openen’. Dan kan je in dat andere tabblad het printrapport opvragen waar je gezochte 
informatie op te vinden is. 

- Als je die twee tabbladen naast elkaar wilt zien, klik dan op het tweede tabblad en sleep 
het naar een deel van je scherm buiten de browser (als je ‘full screen’ aan het werken 
bent, dan uiteraard eerst even het venster verkleinen, door een klik op de button 
rechtsboven, links naast het rode kruisje). 

 
 
 
 
Een bijzondere ComboBox is ComboBox Grootboekrekening op het form Mutatie Aanpassen. 

Als je met de muis op deze ComboBox klikt (of, als je met toets Tab op dit veld komt en dan 
<enter> geeft) gaat de ComboBox open en kan je een stukje van de omschrijving van de 
grootboekrekening of het eerste stukje van het grootboekrekeningnummer intikken. Admi365 
laat dan automatisch alle records zien waar die ingetikte tekst of nummers van toepassing zijn. 
Maar het record opzoeken door te ‘scrollen’ kan ook, hoor. 
 
Als je een datum-veld ziet staan, dan kan je 
daar met de muis op klikken en dan verschijnt 
een hulpvenstertje waarmee je snel een 
datum kunt selecteren. Als je op de naam van 
de maand klikt kan je snel jaar en maand 
kiezen en met de < en > kan je snel naar de 
vorige of volgende maand springen. 
 
Wat wel leuk is (en hopelijk ook handig) is dat 
je regels die je op je scherm ziet met je muis 
kunt selecteren. Dan geef je Ctrl-C (copy - 
kopieer) en open je bijvoorbeeld Excel, nieuw 
werkblad en je geeft Ctrl-V (paste – plakken). 
Zo krijg je al je gegevens van je Admi365-
venster in één keer in Excel. Dat werkt trouwens niet alleen voor invoerschermen of ListView-
overzichten, maar ook voor Rapportage-overzichten, die standaard op het scherm verschijnen. 
 
Als je met Google Chrome werkt, kan je van elk Rapportage-overzicht ook eenvoudig een pdf-
bestand maken. Je klikt dan met de rechtermuisknop op het overzicht en kiest ‘Print’ (of Ctrl-P) 
en daarna bestandstype pdf. Je kunt in FireFox met Ctrl-P een scherm oproepen waarbij je (in 
de laatste versies van FireFox) kunt kiezen voor de ‘printer’ met de naam “MicroSoft Print to 
PDF”. Als je zo’n optie niet hebt (omdat je met een andere browser werkt bijvoorbeeld), dan kan 
je een programma installeren zoals Solid PDF Tools of CutePDF waarmee je naar pdf kunt 
printen. In Chrome, FireFox of Windows Internet Explorer kan je ook ‘afdrukken naar bestand’ 
van type .txt of .html, die je beide bijvoorbeeld met Word kunt openen en bewerken. Het verschil 
tussen .txt en .html is dat je in .html ook de ‘opmaak’ meekrijgt. 
 
Het is een goede gewoonte om na elke invoersessie of eens per elk kwartaal even een kopie 
van het Rapportage-overzicht AccountantsBackup in pdf-formaat op te slaan op een pendrive of 
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op de harddisk van je PC. Kies als naam bijvoorbeeld ‘Admi365 - <projectnaam> - <boekjaar> - 
<datum of kwartaal>.pdf’. 
 
Als je gegevens uit Admi365 in Excel wilt gebruiken, dan moet je er wel rekening mee houden 
dat bedragen geen komma maar een punt bevatten tussen euro’s en centen, de ‘Amerikaanse’ 
schrijfwijze. Om dat te corrigeren selecteer je de kolommen waar bedragen in staan, geef je 
Ctrl-F, kies je voor ‘replace’/’vervang’ en vervang je de punten in de selectie door komma’s. Nog 
even een klikje op de werkbalk-button met de komma om de layout van de geselecteerde cellen 
als bedragen te presenteren en alles is in orde. 
 
Helemaal handig is het als je ook wat meer van Excel weet, dingen als draaitabellen en 
grafieken en formules en dergelijke. Eigenlijk is Excel voor de boekhouder wat een hamer is 
voor een timmerman: een multi-functioneel stukje gereedschap, maar je moet wel leren hoe je 
er mee om moet gaan en wat je er allemaal mee kan doen. Als onze gebruikers aangeven dat 
ze wel graag een handleiding Excel Voor Admi365-Boekhouders zouden willen hebben, dan 
zullen we er uiteraard een maken, maar... dan moeten die gebruikers die wens wel doorgeven 
aan ons natuurlijk (via ‘contact’ op www.admi365.nl bijvoorbeeld) en voorzien van de 
‘problemen’ die ze in Excel wel op zouden willen lossen, want dan zijn we nuttig bezig met 
elkaar. 
 
Je kunt op verschillende momenten in Admi365 e-mails versturen, bijvoorbeeld als je een klant 
een herinnering of een aanmaning wilt sturen van openstaande facturen. Als je in het invoervak 
‘E-mailadres’ meerdere e-mailadressen wilt invoeren (bijvoorbeeld omdat je jezelf een c.c.-tje 
wilt sturen van de aanmaning) dan kan dat. Je moet dan tussen die adressen een 
puntkomma+spatie of een komma+spatie zetten. De overige geadresseerden zien niet aan wie 
de e-mail verder nog is gestuurd. 
 

1.5 - Goede gewoontes 
Goede gewoontes zijn prettig. Als je jezelf eenmaal gewend hebt aan bepaalde handelingen, 
dan kost het nauwelijks moeite en je hebt er veel plezier van. Als je klaar bent met invoeren van 
je administratie, aan het einde van een maand of een kwartaal, sluit dan af met een aantal 
controles.  

1. Los in ieder geval alle fouten op die Admi365 aangeeft in het dashboard en in het 
overzicht Selecteer Mutaties. 

2. Print de kolommenbalans en los zoveel mogelijk posten op die staan geboekt op 
grootboekrekeningen 0-Onbekend en 2000-Vraagposten. 

3. Controleer het saldo van Kruisposten. 
4. Draai de OpenPostenLijst en controleer de posten die bij elke klant staan. Als het 

een debiteur is, vraag jezelf dan af of hij aangemaand moet worden (dat kan ook 
met Admi365). Als het een crediteur is, controleer dan of je boekhouding aansluit 
met je verzameling ‘nog te betalen facturen’. Los betalingsverschillen op of boek ze 
af. 

5. Als je met Facturering werkt, controleer dan of alles correct is wat op het 
Rapportage-overzicht ‘OHW-Checklist’ staat. Klopt de status van elke offerte? Zijn 
er orders of onderhanden werk die gefactueerd kunnen worden? 

6. Als het einde van het jaar bereikt is, vergeet dan niet het Rapportage-overzicht 
OHW-Jaarafsluiting af te drukken. Dat is de ‘voorraadlijst’ van onderhanden werk 
die nodig is voor de balans per einde van het boekjaar. 

7. Maak een backup van je administratie (Rapportage-overzicht ‘Accountants-backup’ 
opslaan als .pdf-bestand). 

 

1.6 - Terminologie 
Om onduidelijkheden te voorkomen leggen we uit wat we met bepaalde termen bedoelen. De 
meeste mensen weten wel wat bepaalde boekhoudkundige termen als Debiteuren, Verlies- en 
Winstrekening, Dagboeken etc. betekenen, maar boekhouders hebben er een handje van om 
dure woorden te gebruiken voor alledaagse dingen, dus een beetje uitleg is wel op zijn plaats. 
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We hebben de kennis die je bij de cursus Boekhouden Voor Slimmies leert uiteraard ook in de 
logica van Admi365 opgenomen. En voor alle moeilijke dingen heb je een accountant, een 
boekhouder, een administrateur of een zwager die weet hoe je de belastingaangiften indient (op 
volgorde van duur naar goedkoop). Of je doet dat soort dingen gewoon zelf, want zo moeilijk is 
dat tegenwoordig niet meer als je de juiste getallen voor je hebt. 
 
Tennisspelers hebben het over een game en een set. Een voetbaltrainer zit in de dug-out. Dat 
zijn Engelse woorden, maar iedereen weet precies wat ze betekenen. Computers, internet en 
software (om maar eens drie Engelse woorden te gebruiken) beschikken over boeken vol 
Engelse termen waar niet echt een handige Nederlandse vertaling voor is. Dat gaan we dan 
ook niet doen, Nederlandse vertalingen verzinnen. We hebben het over browsers (zoals 
Internet Explorer, FireFox of Google Chrome), buttons (‘knoppen’ die reageren als je er met de 
muis op klikt), records (‘regels’, beter: de verzameling van gegevens die bij een bepaalde 
‘entiteit’ horen, zoals naam-adres-woonplaats-telefoonnummer-e-mailadres een klant-record 
compleet maken), topmenu, log-in, ListView (een overzicht van records, in regels en 
kolommen), Exit (terug, klaar, einde, sluiten), Edit (wijzig), Add (voeg toe) en Delete (verwijder). 
Je hoeft geen afgeronde universitaire studie Engels te hebben om met Admi365 te werken, 
maar we gebruiken wel af en toe een paar Engelse woorden waar we niet echt een passende 
Nederlandse vertaling voor kennen. 
 
Activa   (zie ook Passiva). Activa zijn alle bezittingen en vorderingen die een 
bedrijf op zijn balans heeft staan, alles dat aan de Debet-zijde (linkerkant) van de balans staat. 
Je zou kunnen zeggen ‘alle bezittingen waar het bedrijf Actief mee aan de slag gaat’. Er zijn vier 
soorten Activa: 

1. Immateriële Activa (dat zijn ‘niet-stoffelijke bezittingen die meer dan één cyclus 
meegaan’, zoals Goodwill, aangekochte rechten of financiële activa als effecten, 
beleggingen en deelnemingen in andere bedrijven),  

2. Materiële Vaste Activa (dat zijn ‘stoffelijke bezittingen die meer dan één cyclus 
meegaan’, zoals gebouwen, meubels, vervoermiddelen, computers en machines). 

3. Vlottende Activa (dat zijn bezittingen die één cyclus meegaan, zoals voorraden, 
debiteuren, uitgeleende gelden, posten die betrekking hebben op een eerder of later 
boekjaar etc.).  

4. Direct opvraagbare tegoeden (meestal: kasgeld en bankrekeningen) noemen we 
Liquide Middelen 

De term ‘één cyclus’ slaat op de ‘kern-activiteit’ van het bedrijf. Als je auto’s inkoopt en verkoopt 
bestaat ‘één cyclus’ uit de offerte aan de klant, de bevestinging van de koop, de bestelling, de 
ontvangst van de auto, het factureren van de verkoop, de betaling en het ophalen of afleveren 
van de zojuist gekochte auto. Als je een dienst verleent (bv taxi-chauffeur), dan zal een nieuwe 
auto kopen iets bijzonders zijn dat je niet elke dag doet (dus dan komt die auto onder Vaste 
Materiële Activa op de balans) en bestaat je ‘één cyclus’ uit het laten instappen van de klant, 
het vragen naar de bestemming, het vervoeren van de klant, het afrekenen en het vriendelijk 
‘en nog een prettige dag verder’ wensen. 
 
Administratie  Het ‘boekhoudkundige gedeelte’ van elk project noemen we de 
Administratie, of soms ook de Boekhouding. Het bestaat uit een GrootboekRekeningschema, 
Dagboeken en Mutaties en het resultaat zijn Rapportage-overzichten als Balans, Openstaande 
Postenlijst etc. (zie ook: Project) 
 
Combobox  Een ComboBox is een ‘control’ op een ‘invoerveld’ die er uit ziet als een 
tekstbox met aan de rechter kantlijn een button met een pijltje naar beneden. 

 
Je kunt waarden selecteren met je muis door op de pijltjes-button te klikken en te scrollen, of 
door de eerste letter / cijfer van de gewenste waarde op je toetsenbord aan te slaan. 
 
Control  Alles wat dient om gegevens in te voeren noemen we ‘controls’. Zo zijn 
er TekstBoxen, ComboBoxen, ListBoxen, Buttons, RadioButtons, CheckBoxen en nog een paar 
van dat soort kreten. Uiteraard in het Engels, want ze zijn uitgevonden in de USA en wie zijn wij 
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om de woorden van de goden van cyberspace op eigen houtje te veranderen. Het gaat er om 
dat je begrijpt wat we bedoelen. 
 
Credit   (zie ook Debet) Credit is ‘rechts’ en het is een moeilijk woord voor 
‘schulden’ (als het op een balans staat) en ‘inkomsten’ (als het in de Verlies- en Winstrekening 
staat). Daarom zijn Crediteuren ook mensen die nog geld van jou te goed hebben, zoals je 
leveranciers als je hun factuur nog niet betaald hebt. 
 
Dagboek  Een Dagboek (ook wel Journaal genoemd, dat is Frans en betekent 
‘dagboek’) is zowel een boekhoudkundige term waarmee de ‘invoer’ van mutaties wordt 
bedoeld als een fysiek, werkelijk bestaande serie documenten waarop de informatie staat die 
via dat Dagboek wordt ingevoerd. Een voorbeeld van een boekhoudkundig Dagboek is ‘20 – 
SNS betaalrekening’ en een voorbeeld van een fysiek dagboek is de map met bankafschriften 
van de SNS betaalrekening. Er zijn 5 types dagboeken: Verkoopboek, Inkoopboek, Kasboek, 
Bankboek en Memoriaal. 
 

 
 
Debet   (zie ook Credit). Debet = ‘links’ en is een moeilijk woord voor 
‘bezittingen’ (als het op een balans staat) en ‘uitgaven / kosten’ (als het in de Verlies- en 
Winstrekening staat). Daarom zijn Debiteuren ook mensen waar je geld van tegoed hebt, je 
klanten die hun factuur nog niet betaald hebben. En als je Debet staat bij de bank, dan heeft de 
bank nog geld van jou tegoed (je kijkt als het ware in de boekhouding van de bank, waar jij dan 
een debiteur bent). 
 
GrootboekGroep Elke GrootboekRekening is lid van een GrootboekGroep en elke 
GrootboekGroep is weer lid van een Rapportage-hoofdstuk. Dat klinkt ingewikkelder dan dat het 
is, want het hele spul is alleen maar verzonnen om Balans en V&W op een min of meer 
standaard wijze te kunnen presenteren (aan de bank, als je een lening nodig hebt bijvoorbeeld, 
of aan de fiscus op je jaarlijkse belastingaangifte). Als je een Rapportage-overzicht ‘Balans en 
V&W’ oproept dan is de indeling daarvan gebaseerd op GrootboekGroepen en Rapportage-
Hoofdstukken. We hebben bij elk nieuw project al een complete set Stamgegevens 
meegestuurd, dus over het algemeen hoef je hier niet veel aan te veranderen of toe te voegen. 
 
GrootboekRekening Dit is de ‘categorie’, de ‘soort kosten/opbrengsten’, waaronder je 
inkomsten en uitgaven gebost worden in je boekhouding. Voorbeelden van 
GrootboekRekeningen zijn 4300 – Kantoorartikelen, 8000 – Omzet of 1400 – Debiteuren. Het is 
eigenlijk alleen belangrijk om te weten onder welke GrootboekRekening je de inkomsten en 
uitgaven van je bedrijf moet ‘boeken’ (ja, zo heet dat nou eenmaal, het ‘coderen’ van je mutaties 
door er een GrootboekRekening aan te hangen). We leggen dat vrij uitgebreid uit in de cursus 
Boekhouden voor Slimmies. 
 
Inventaris  Alle apparaten, meubels, vitrines etc, die in de onderneming gebruikt 
worden, relatief ‘duur’ zijn (meer dan 500 euro) en ‘langere tijd’ meegaan (minimaal een jaar). 
 
Liquide Middelen Alle direct opvraagbare geld-tegoeden bij banken en in de kas, met 
andere woorden: al het geld waar het bedrijf direct over kan beschikken. 
 
Menu   Het menu, dat we ook wel het TopMenu noemen, is die zwarte balk aan 
de bovenkant van het venster van Admi365. Hier kies je wat je wilt gaan doen door het met de 
muis aan te klikken. Als we het hebben over het ‘user-menu’ of het ‘gebruikers-menu’, dan 
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bedoelen we dat menu dat open gaat als je klikt op je gebruikersnaam die rechtsboven in beeld 
staat. 
 
Mutaties  Een boekhouding bestaat uit Mutaties. Elke regel in een kasboek, elke 
regel op een bankafschrift, elke factuur die ontvangen of verstuurd wordt, het zijn allemaal 
mutaties. 95% van de tijd dat je aan je boekhouding besteedt zal je bezig zijn met invoeren van 
mutaties, het kiezen van het juiste grootboekrekeningnummer van een mutatie en het invullen 
van het BTW-bedrag van een mutatie. Saai. Inderdaad. 
 
Omzet   De inkomsten van een bedrijf noemen we Omzet. Het gaat daarbij om 
de hoofd-inkomsten, dus de verkoop van spullen of de vergoeding voor de service die een 
bedrijf als hoofd-activiteit heeft. Als je de auto van de zaak verkoopt (en geen autohandelaar 
bent) valt die verkoop niet onder omzet, maar het bedrijf zet wel BTW op de factuur van de 
verkoop, dus je zal die verkoop toch (voor de BTW-controle) ‘ergens’ op een 
GrootboekRekening in de groep 8*** Omzet moeten boeken, liefst apart (we komen daar 
verderop nog wel op terug). 
 
Passiva  (zie ook Activa). Passiva zijn alle schulden, voorzieningen en het Eigen 
Vermogen die een onderneming op zijn balans heeft staan, alles dat aan de Credit-zijde 
(rechterkant) van de balans staat. Je zou kunnen zeggen ‘alle bezittingen van anderen die in 
het bedrijf gestoken zijn’ (anderen is inclusief de ondernemers zelf die hun ‘kapitaal’ in het 
bedrijf hebben gestoken). De inbreng van derden staat onder Kortlopende Schulden en 
Langlopende Schulden, de Voorzieningen zijn ‘gemengd’ en Eigen Vermogen is het saldo dat 
de balans per definitie in evenwicht houdt, het geld dat de ondernemer(s) zelf in het bedrijf 
gestopt heeft(hebben). 
 
Project   Elke onderneming of vereniging waarvoor Admi365 de boekhouding 
bijhoudt en de facturen maakt noemen we een Project. De ‘boekhouding’, het gedeelte 
‘grootboekrekeningen/debet-credit/mutaties/balans’ noemen we namelijk de Administratie, en je 
moet aparte dingen elk een eigen naam geven. 
 
RapportageHoofdstuk Elke GrootboekRekening is ‘lid van’ een GrootboekGroep (bv Brandstof 
valt onder Autokosten) en elke GrootboekGroep is ‘lid van’ een Rapportage-Hoofdstuk 
(Autokosten valt onder Indirecte Kosten). Deze Rapportage-hoofdstukken zijn voor de opbouw 
en indeling van de Balans en de Verlies-en-Winst-Rekening. Bij het aanmaken van een nieuw 
project worden deze Rapportage-hoofdstukken, GrootboekGroepen en GrootboekRekeningen 
al aangemaakt, dus het is voldoende als je begrijpt hoe deze drie op elkaar reageren als je 
dingen gaat wijzigen of toevoegen. De RapportageHoofdstukken worden trouwens door de 
fiscus en de hogeschool voor boekhouders voorgeschreven, dus je kan alleen kiezen uit de 
mogelijkheden die er zijn. 
 
Representatiekosten Alle kosten die een onderneming uitgeeft om ‘een goede indruk te 
maken’ noemen we Representatiekosten. Hieronder vallen alle vrolijke handelingen van het 
ondernemerschap zoals rondjes geven in de kroeg, mensen uitnodigen om te gaan eten, golf 
spelen, voetbal kijken of bordeelbezoek. Kado’s, stoffelijke dingen die je weggeeft, heten 

Relatiegeschenken. Deze Representatiekosten en Relatiegeschenken zijn een doorn in het oog 
van de fiscus, enerzijds omdat zijzelf ambtenaren zijn die nooit wat van hun baas krijgen en 
anderzijds omdat hun baas ze ook verboden heeft om kado’s van ‘klanten’ (belastingplichtigen) 
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aan te nemen. Deze kosten zijn dus ook maar voor een deel aftrekbaar en bij eventuele 
belastingcontrole wil de fiscus altijd graag weten welk voordeel er dan wel tegenover die kosten 
gestaan heeft. Uit eten met je gezin (die toch behoorlijke inspanningen moeten leveren om 
mede mogelijk te maken dat de ondernemer kan ondernemen), dure pakken en stropdassen 
(kleding die je ook privé aan zou kunnen trekken is nooit een kostenpost voor het bedrijf), 
bezoekjes aan kappers of schoonheidssalons (de klant betaalt voor je product of je service, niet 
voor hoe je er uit ziet) en meer van dat soort pogingen om bonnetjes van je privé-uitgaven in je 
boekhouding te verwerken, die worden dan ook niet geaccepteerd. Ons advies is: maak het 
vooral niet te gek. Wij gaan ook wel eens ergens eten of drinken, we hebben vrienden die klant 
geworden zijn en klanten die vrienden geworden zijn, en besprekingen met pizza en bier 
hebben zo hun voordelen, maar we bedenken altijd dat we de fiscus de zakelijkheid van die 
kosten moeten kunnen uitleggen zonder dat we daarbij last van onze maag krijgen. 
 
Wachtwoord  Het wachtwoord moet minimaal 8 posities lang zijn en minimaal een 
letter en een cijfer bevatten. Hoofdletters en kleine letters worden als aparte tekens gezien. 
 
Web-applicatie  Een Web-applicatie is een programma dat niet op een pc of tablet of 
smartphone wordt geïnstalleerd, maar dat volledig op het internet draait. Het voordeel van een 
web-applicatie is dat je met elk apparaat waarmee je toegang hebt tot het internet ook toegang 
hebt tot je administratie. Je hoeft geen updates te installeren, je werkt altijd met de laatste 
versie en als je harddisc van je PC crasht ben je niet het resultaat van uren werk kwijt. Het 
nadeel van een web-applicatie is dat je er wel voor moet zorgen dat je inlogcode en je 
wachtwoord niet in handen vallen van anderen, want, net als met bankieren via het internet, je 
gegevens beveiligen begint bij jezelf. Admi365 is dus een web-applicatie, dat moge 
ondertussen wel duidelijk zijn. 
 

1.7 - Prijslijst 
Per 1 januari van elk jaar moet de bijdrage (50 euro per jaar plus BTW) voor het gebruik van 
Admi365 voor dat jaar voldaan zijn. Het eerste jaar, het jaar waarin je begint te boeken en te 
factureren, is gratis, dus eigenlijk betaal je zo achteraf en alleen als je er ook echt gebruik van 
maakt. Die prijs van 50 euro per jaar is voor een maximum van 2 projecten/boekhoudingen. Als 
je behoefte hebt aan meer administraties, bijvoorbeeld als je een boekhoudkantoor bent, dan 
kost elke extra administratie 25 euro per jaar. 
 
Als je gebruik wilt maken van de Helpdesk, kan je je aanmelden door ons een berichtje te 
sturen via Contact op www.admi365.nl. De Helpdesk geeft niet alleen technische informatie 
over het werken met het programma, maar ook boekhoudkundige informatie over hoe je de 
voor jouw bedrijf typische zaken moet verwerken en we weten zelfs het een en ander van 
belastingen, aangiften en dergelijke. Je krijgt het telefoonnummer en het e-mailadres van de 
Helpdesk na betaling van een voorschotfactuur van 100 euro plus BTW. Voor het 
beantwoorden van e-mails rekenen we € 40,=/uur en voor het telefonisch beantwoorden van 
vragen rekenen we € 60,=/uur. We zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
tussen 10:00 en 17:00 en, omdat maandagavond blijkbaar het populairst is om aan je 
boekhouding te werken, ook op maandag-boek-avond van 19:00-21:00. Alleen de werkelijk 
gebruikte support wordt in rekening gebracht, in eenheden van een kwartier (waarbij de eerste 
uren worden verrekend met het voorschot). 
 
Maar de beste en goedkoopste helpdesk ben je natuurlijk zelf. Investeer wat tijd in leren en 
proberen, en lees deze handleiding goed door, want hier staat alles in wat je zou moeten weten. 
We zijn heel geduldig en vriendelijk, maar we weigeren echt antwoord te geven op zogenaamde 
RTFM-errors (Read The F***ing Manual). 
 
Daarnaast hebben we de optie ‘accountant’, waarmee je voor 500 euro ‘all-in’ (voor 1 
onderneming) naast Admi365 en Helpdesk ook je VPB-aangifte (indien van toepassing), IB-
aangifte, BTW-aangifte, jaarrekening, controle en advies krijgt. Maar deze optie is al dusdanig 
volgeboekt dat we eigenlijk meer op zoek zijn naar administratiekantoren die deze service 
kunnen verlenen dan naar meer klanten die gebruik willen maken van deze service. 
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Ja, we weten het. Belachelijk lage prijzen. En als iedereen die met Admi365 werkt ons een 
beetje helpt, door lekker veel mond-op-mond-reclame voor Admi365 te maken bijvoorbeeld, dan 
beloven wij dat we die belachelijk lage prijzen ook in de toekomst niet zullen verhogen. 
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HOOFDSTUK 2. -  FACTUREREN 

 
Het eerste dat je als onderneming gaat doen is factureren. Oké, je kan natuurlijk ook beginnen 
met geld uitgeven, maar de kerntaak van een onderneming is nou eenmaal om eerst geld te 
verdienen voordat je het uit kan geven, dus wij denken dat je het beste kunt beginnen met 
factureren.  
 
Facturen maken in Admi365 is optioneel. Je mag zelf kiezen of je er gebruik van maakt of niet. 
 
Als je alleen contante inkomsten hebt (winkel, restaurant etc) kan je dit hoofdstuk wel 
overslaan, en als je al een andere werkwijze hebt om je facturen te maken is het geen enkel 
probleem om dat gewoon te blijven doen (je moet ze dan wel invoeren onder Administratie, 
maar dat is het volgende hoofdstuk). 
 
Het nadeel van facturen maken met Admi365 is dat je factuur misschien niet de flexibiliteit heeft 
die Word of Excel biedt en de ‘opmaak’, de ‘lay-out’, van de factuur is misschien niet helemaal 
zoals je dat zelf zou willen. De programmeurs van Admi365 moeten nou eenmaal keuzes 
maken en hebben gekozen voor datgene dat in Admi365 kan.  
 
Het grote voordeel om via Admi365 je facturen te maken is... Op het moment dat je op de 
button ‘Factureer’ klikt wordt de factuur direct in de boekhouding verwerkt. 
 

2.1 - Het Klanten-bestand 
Een factuur bestaat uit een aantal elementen. Ten eerste is er de Klant, degene aan wie je de 
factuur gaat sturen, dus die moet je bij Klanten aanmaken en de gegevens invullen. Als je geen 
gebruik maakt van het maken van facturen in Admi365 zal je toch je Klanten aan moeten 
maken, want de Crediteuren en Debiteuren die in het boekhoud-gedeelte worden gebruikt 
worden ook uit het Klanten-bestand gehaald. En je kan altijd bedenken dat je aan één klant ‘A - 
Diverse Klanten’ administratief genoeg hebt. 
 
Admi365 snapt dat als een klant niet in Nederland woont (we gaan er van uit dat je Project een 
in Nederland gevestigde onderneming is, dus in Nederland belastingplichtig), of als je een niet 
BTW-plichtig bedrijf hebt, je de factuur ook zonder BTW kan maken.  
 
Als je een nieuwe klant aanmaakt of de gegevens van een bestaande klant wijzigt, dan is het 
handig als je weet waar al die informatie voor nodig is. 
 
De Zoekcode is een korte omschrijving van de bedrijfsnaam of bijvoorbeeld het 
debiteurennummer dat je voor die klant wilt gebruiken. Wij gebruiken zelf altijd de korte naam 
als ‘klant-code’, want als we bijvoorbeeld ‘Handelsonderneming De Vrije Jongens’ willen 
selecteren bij het maken van een factuur of bij het boeken van een factuur in de boekhouding, 
dan is het makkelijker zoeken op ‘VRIJEJONGENS’ dan op 123987. De zoeknaam wordt onder 
‘Debiteur-nummer’ op de factuur afgedrukt, zodat de klant die info bij de betaling kan 
vermelden. 
 
De naam van de klant is in principe de bedrijfsnaam. Het veld Afdeling/Contactpersoon wordt in 
het factuuradres afgedrukt onder de naam en boven het adres (en als je niks invult wordt ook 
niks afgedrukt, ook geen lege regel uiteraard). 
 
Adres, postcode, woonplaats, staat of provincie (bv in de U.S.A. of Australië gevestigde 
bedrijven hebben vaak de staat als extra regel in hun adres) en land worden gebruikt op het 
factuuradres, dus die hoef je alleen maar in te vullen als je de klant ook inderdaad facturen per 
post wilt sturen. 
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Je kunt een factuur per e-mail versturen en dan is het handig als je dat e-mailadres hebt 
ingevoerd. Het e-mailadres en het telefoonnummer zijn ook van belang bij debiteuren die je wilt 
aanmanen (zie hieronder voor de uitleg). 
 
Het BTW-nummer is niet verplicht, maar als je de regels kent voor het al-dan-niet berekenen 
van BTW op een factuur aan een binnen de EU gevestigd bedrijf buiten Nederland, dan weet je 
dat je altijd het BTW-nummer van de klant op de factuur moet afdrukken, want anders mag je 
geen BTW 0% gebruiken (als je namelijk aan ‘in het EU-buitenland wonende particulieren’ 
levert, aan klanten zonder BTW-nummer, dan moet je de factuur met Nederlandse BTW maken 
en die BTW ook keurig netjes afdragen aan de fiscus, alsof het een in Nederland geleverde 
dienst of bestelling is). 
 
Het Dossier biedt ruimte voor aanvullende aantekeningen. Als je het telefoonnummer van de 
vaste lijn bij Telefoonnummer invult maar ook het GSM-nummer van je contactpersoon wilt 
bewaren, dan heb je hier de ruimte om dat te doen. Of van die handige notities als ‘tevens een 
kopie-factuur sturen aan X’ of ‘Leveringen goederen: <ander adres>‘ of wat je maar handig 
vindt. Deze dossier-informatie is puur voor je eigen gebruik en wordt als extra info op het 
scherm getoont als je een factuur voor die klant gaat maken. 
 

AANMANEN DEBITEUREN 
 

Klanten, debiteuren, zijn de grootste bron van inkomsten van vrijwel elk 
bedrijf. We doen alles om onze klanten maar zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. In ruil willen we maar één ding: ze moeten onze facturen betalen. Dus 
wat doe je met klanten die opeens een slecht geheugen lijken te hebben 
als het om betalen gaat? Stuur je ze een bosje vergeet-me-niet-jes? Of 
stuur je ze een herinnering? 
 
In het menu Stamgegevens staat de optie Aanmaningsteksten. Deze 

standaard teksten zijn bedoeld om niet iedere keer hetzelfde verhaal te schrijven.We hebben 
alvast twee voorbeeldjes voor je gemaakt, maar die kan je uiteraard veranderen naar je eigen 
smaak en je kunt ook andere teksten toevoegen voor zover je die nodig hebt. 
 
Het aanmanen zelf kan op twee manieren: per telefoon of per e-mail.  
 
Wij doen het zelf als volgt: eens in de twee weken (op de 1e en 16e van elke maand) printen we 
de Open Posten. We controleren de Crediteuren (om ze te betalen en om eventuele fouten in 
de administratie te corrigeren) en we bekijken de openstaande facturen van onze Debiteuren 
om te bepalen of we actie moeten ondernemen. 
 
Bij elke klant staat het telefoonnummer en e-mailadres afgedrukt. Als we geen e-mailadres 
hebben (of als de klant op onze e-mails niet reageert), dan pakken we de telefoon en proberen 
we het probleem op te lossen. 
 
We kunnen ook een herinnering per e-mail sturen. Als we in het menu 
Facturering voor Klanten kiezen, verschijnt de ListView van alle klanten. 
Rechts op ons scherm staat een kolom waar hier en daar een button 
‘Aanmanen’ te zien is. Als je op die button klikt wordt er een e-mail-venster 
geopend met de gegevens van die klant (inclusief de open posten) plus 
een aantal invoervelden. Je kunt je eigen naam (= de naam van degene 
die de e-mail ondertekent) invullen en je kunt kiezen welke standaard tekst 
je wilt gebruiken in je e-mail. 
 
Je kunt in het invoervak ‘E-mailadres’ meerdere e-mailadressen invoeren. Dat kan handig zijn, 
bijvoorbeeld als je jezelf een c.c.-tje wilt sturen van de aanmaning (je krijgt standaard geen 
kopie van de aan je klant gestuurde e-mail in je eigen e-mailbox). Zet in dat geval tussen de 
verschillende adressen een puntkomma+spatie of een komma+spatie. Een geadresseerde ziet 
trouwens nooit dat je de e-mail ook nog aan anderen hebt gestuurd. 
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Na het selecteren van die standaard tekst wordt deze ingevuld bij ‘Bericht’ zodat je, als je dat 
zou willen, de tekst nog aan kunt passen. En dan klik je op ‘Verstuur Aanmaning’ zodat de e-
mail wordt verstuurd. 
 
Selecteer de klant, klik op ‘Aanmanen’, selecteer eventueel een andere tekst en klik op 
‘Verstuur Aanmaning’. Een bosje vergeet-me-niet-jes sturen is natuurlijk ook mooi, maar wel 
veel meer werk. 
 

2.2 - Het Artikelen-bestand 
De Artikelen zijn alleen voor het gebruik op facturen. Elke factuur bestaat uit een ‘kop’ en één of 
meer ‘factuurregels’. Elke factuurregel begin je met het kiezen van een Artikel. 
 
Bij het Artikel hoort de GrootBoekRekening waarop de opbrengsten van alle factuurregels van 
dat artikel worden geboekt, dus dan begrijp je hoe Admi365 een gemaakte factuur correct in de 
boekhouding kan verwerken: een regel met het totale factuurbedrag wordt op Debiteuren 
geboekt (en op de klant voor wie de factuur is), en dan volgt er per factuurregel een 
boekingsregel van de opbrengsten, waarbij het gekozen Grootboek-Rekeningnummer ingevuld 
wordt aan de hand van het op de factuurregel gekozen Artikel en de bij dat Artikel horende 
Grootboek-Rekeningnummer. 
 
Wij raden aan om het niet te gek te maken. Als je een winkel 
hebt in ijzerwaren kan je prima een systeem bedenken waarin 
elk artikel dat je verkoopt ook een Artikel in Admi365 wordt, 
maar dan schiet je waarschijnlijk je doel voorbij. Als je een 
Artikel selecteert op een Factuur-regel, dan worden de 
omschrijving, de eenheid en de prijs van dat Artikel op die 
factuurregel alvast ingevuld. Meestal heb je dus genoeg aan 
een paar standaard-artikelen zoals ‘Uren’ (een Artikel voor elk 
verschillend tarief of voor elke voorkomende hoofdgroep van 
werkzaamheden is meestal meer dan genoeg), ‘Kosten’ (voor 
het doorberekenen van kosten bijvoorbeeld) of een artikel per 
voorkomende soort BTW (zoals ‘omzet 21%’ en ‘omzet 6%’).  
 
We zullen een paar voorbeeldjes geven: 

- Een administratiekantoor heeft artikelen ‘Advieswerk’ / ‘Invoerwerk’ / ‘Belasting-
aangiften’ / ‘Jaarrapport’ / ‘Bespreking’. 

- Mark (verkoopt schoenen op de markt) heeft artikel ‘Schoenen’, verder niks. 
- Bea (advieskantoor) heeft artikelen ‘Aangenomen Werk’, ‘Doorberekende kosten’ en 

een aantal ‘uren’-artikelen. 
- Steef en Stan (stucadoorsbedrijf) hebben artikelen ‘Aangenomen Werk’, ‘Meer- en 

Minderwerk’, ‘Uren in regie’ en ‘Materialen’, elk met een variant ‘BTW hoog’, ‘BTW laag’ 
en ‘BTW verlegd’. 

 
(Mark, Bea en Steef+Stan zijn de helden uit onze cursus ‘Boekhouden voor Slimmies’, verderop 
in deze handleiding, drie ondernemers die we daarin als voorbeeld gebruiken en waar we hier 
ook af en toe aan refereren) 
 
Je kunt trouwens bij het aanmaken van een factuurregel eerst een Artikel kiezen waarna de 
omschrijving wordt ingevuld en daarna het GrootboekRekeningnummer veranderen waarop je 
de factuur-regel wilt boeken. Dan moet je wel een beetje ‘discipline’ hebben bij het maken van 
de facturen, maar dan hoef je de artikelen niet uit te breiden met ArtikelHoogBTW, 
ArtikelLaagBTW en ArtikelBTWverlegd, elk met zijn eigen Grootboek-Rekening in de groep 
8000 – Omzet. Het systeem is flexibel, zodat je het naar eigen inzicht kan laten aansluiten bij je 
eigen eisen en wensen. 
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2.3 - Facturering 
Als je in het menu Facturering kiest voor Facturen, dan krijg je eerst het venster ‘Selecteer 
Facturen’ waarin je kunt aangeven welke facturen je wilt zien. Als je duizenden facturen per jaar 
verstuurt, dan is het handig als je kunt filteren. 
 
Nadat je een eventuele filter hebt gezet klik je op de button ‘Gaan’ en dan volgt het venster 
waarin alle facturen, regel voor regel, getoond worden. 
 
Als je een of meer facturen wilt verwijderen, dan vink je die facturen aan (door een vinkje in de 
meest rechtse kolom te zetten) en klik je op de button ‘Verwijder’. Let op: als je op button 
‘Factureer’ klikt, dan wordt niet alleen een nieuw factuurnummer toegekend maar ook wordt 
deze factuur automatisch in de boekhouding verwerkt, in het Verkoopboek van het kwartaal van 
de factuurdatum. Als je een factuur verwijdert die al op deze manier een boeking heeft 
gemaakt, dan zal je dus ook die boeking (handmatig) moeten verwijderen, bij Administratie – 
Mutaties. 
 
Met kleurige symbolen geven we bij elke factuur aan of er aandacht aan besteed moet worden: 
een rood kruisje geeft aan dat je een factuur moet maken van deze order en een oranje bolletje 
geeft aan dat deze factuur door de klant nog niet betaald is, dus wellicht moet er een 
aanmaning gestuurd worden of op een andere manier contact opgenomen worden. 
 

2.4 - Het maken van een nieuwe factuur 
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, dus we beginnen met een voorbeeld van het 
venster met een factuur zoals dat er in Admi365 uitziet: 

 
 
Je kunt elke factuur een omschrijving meegeven, een tekst als ‘uw bestelling d.d. X’, 
‘werkzaamheden over het 1e kwartaal 2010’ en dergelijke. Die informatie wordt ook gebuikt als 
‘herkenning’ van de factuur, in de ListView bijvoorbeeld of op Rapportageoverzichten en in 
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ComboBox Factuurnr bij het inboeken van de mutaties. Eventuele verdere toelichting kan je in 
de tekstbox ‘Sub-omschrijving’ invullen als dat nodig is. 
 
De factuur bestaat verder uit ‘factuur-regels’ en die regels zijn altijd op basis van een Artikel. Je 
kunt zoveel regels toevoegen als je wilt, maar een factuur zonder regels kan natuurlijk niet dus 
moet elke factuur altijd minimaal 1 regel bevatten. 
 
Als je op een factuurregel een artikel kiest dan vult Admi365 alvast de gegevens in die bij dat 
artikel horen: grootboekrekeningnummer, omschrijving, eenheid en prijs. Een uur kan prima een 
Artikel zijn. Elke omschrijving, eenheid en prijs kan op elke factuurregel uiteraard aangepast 
worden.  
 
Het bedrag op de factuurregel is de uitkomst van de formule “aantal x prijs”. Op de factuur wordt 
de hele regel afgedrukt, dus Omschrijving, Aantal, Eenheid, Prijs en Bedrag. Als je het veld 
Eenheid leeg laat, dan wordt alleen Omschrijving en Bedrag afgedrukt op de factuur. Als 
Bedrag 0 is omdat Aantal en/of Prijs 0 zijn dan wordt dat bedrag 0 niet afgedrukt, alleen de 
omschrijving. Als je als eenheid % invult, dan rekent Admi365 het bedrag uit als “aantal x prijs x 
1%” (dat kan handig zijn bij bv korting). Als je bedragen wilt crediteren, dan kan je een min-
teken voor het aantal invoeren. 
 
Als je de prijslijst van Admi365 ziet (jaarlijkse bijdrage, helpdesk-voorschot, helpdesk e-
mailtarief, helpdesk telefoontarief, accountant-mogelijkheid) dan kan je zelf verzinnen dat wij 5 
verschillende artikelen in ons artikelbestand hebben en dat geeft ons de mogelijkheid om 5 
verschillende omzet-grootboekrekenningen te maken waar alle verkopen van elk artikel op 
worden geboekt. We zouden ook kunnen kiezen om elk artikel op rekening 8000 – Omzet te 
boeken of om bv een rekening 8010 Licenties, 8020 Helpdesk en 8030 Accountant te hebben. 
Belangrijk is dat je snapt dat de boeking in het Verkoopboek van de boekhouding automatisch 
gebeurt: aan de hand van de bedragen op elke factuurregel en het grootboekrekeningnummer 
van elk artikel dat op die factuur wordt gefactureerd. 
 
Als je ‘aanvullende info’ op de factuurregels wilt (bv de datum waarop een gefactureerde 
service is verleend), dan zal je dat in de omschrijving moeten opnemen. 
 
Het Artikelen-bestand is dus alleen maar van belang voor het maken van facturen. We zijn niet 
zo ver gegaan dat we er ook een voorraad-administratie aan hebben gehangen, niet omdat we 
dat niet zouden kunnen of zo, maar gewoon omdat dat bij de kleine bedrijfjes waar Admi365 
voor bedoeld is meestal toch niet wordt gedaan (en als het wordt gedaan doen ze het niet met 
hun boekhoudprogramma). Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van Project-administratie 
en andere stokpaardjes van programmeurs: als je het wilt is er genoeg ingewikkelde, dure 
software op de markt, maar we vinden het niet nodig om Admi365 nodeloos ingewikkeld te 
maken. Boekhouden is eenvoudig, maar dan moet je wel beginnen om het ook eenvoudig te 
houden. Een vriendin van ons legt dat beter uit. Ze zegt: “Ik ben een eenvoudig persoon, ik 
houd van eenvoudige dingen, en ik vind het heel eenvoudig om alles gecompliceerd te maken 
terwijl het heel gecompliceerd is om alles eenvoudig te houden.” 
 
Als je op de button ‘Factureer’ klikt wordt (indien nodig) de ‘factuursoort’ op Factuur gezet, er 
wordt een nieuw factuurnummer aangemaakt en de factuurdatum (vandaag) wordt ingevuld. Als 
je wilt kan je dat ook handmatig doen (bijvoorbeeld om een factuur te anti-dateren op de laatste 
dag van de vorige maand). Tegelijkertijd wordt de factuur automatisch verwerkt in het 
Verkoopboek van de boekhouding. Als je een factuur achteraf wijzigt zal je dus altijd nog een 
keer op die ‘Factureer’-button moeten klikken om die boeking te corrigeren. 
 
Daarnaast staat de button ‘Bekijk’, waarmee je een factuur niet alleen kunt bekijken, maar ook 
afdrukken, opslaan als pdf-bestand en/of per e-mail versturen. Er wordt een apart tab-blad 
geopent waarin de factuur verschijnt (visuele controle is belangrijk, zeker bij facturen). Dan kan 
je de factuur uitprinten op papier, maar je kunt hem ook ‘printen naar een pdf-bestand’ dat je op 
je PC opslaat en/of per e-mail aan je klant stuurt. Ons advies is: doe het allemaal.  

- De fiscus wil vaak een kopie-factuur op papier zien. 
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- Als je geprinte kopie-facturen voorin je map met bankafschriften bewaart en de kopie 
achter het afschrift doet als de betaling is ontvangen zie je altijd direct welke facturen 
nog open staan. 

- Als je een bestand op je PC opslaat heb je het later altijd ter beschikking. 
- En als je klant je factuur per e-mail ontvangt kan hij hem sneller betalen (en je bespaart 

een postzegel). 
Maar je bent natuurlijk vrij om het zo te organiseren als je zelf wilt. 
 
We willen tenslotte nog iets kwijt over de FactuurSoort: 
- Offertes hebben voor je boekhouding geen waarde. Je maakt ze om je klant inzicht te 

geven in wat hem te wachten staat nadat hij opdracht heeft gegeven (en dan wijzig je 
de FactuurSoort in Order of OHW). 

 
- Order/Concept-facturen zijn een aparte factuursoort. Je kunt dit gebruiken voor 

backorder-leveringen (besteld maar artikel nog niet in voorraad of nog niet afgeleverd) 
maar ook voor facturen waar je nog mee bezig bent of die je ‘alvast vooruit gemaakt 
hebt’ (zie voorbeeld ‘Gelukkig Nieuwjaar, juffrouw Jannie’). Met andere woorden: als de 
factuursoort ‘OHW’ is, dan komt die factuur op het Rapportage-overzicht ‘Onderhanden 
Werk-lijst’ en als de factuursoort ‘Order/Concept’ is, dan komt de factuur niet op dat 
overzicht.  
Als je ‘voorspelbare facturen’ maakt (bijvoorbeeld maandelijkse huur of vaste bedragen 
per periode) dan is het handig om bij het Factureren van een Order ook gelijk een Kopie 
te maken en zo de Order voor de volgende factuur vast klaar te zetten (zie voorbeeld 
‘Elke Maand Hetzelfde Liedje’) 

 
- Factuursoort Onderhanden Werk betekent dat je al bezig bent met de uitvoering maar 

dat het werk nog niet af is of dat de factuur nog niet compleet is om te versturen. Dat 
kan bijvoorbeeld het geval zijn als je je personeel hun gewerkte uren laat rapporteren 
en elke dag/week die uren op de facturen ‘onderhanden werk’ invult voor de klanten 
waar ze betrekking op hebben, zodat je aan het einde van de maand direct de facturen 
kunt sturen voor alle in die maand gewerkte uren. Het kan handig zijn om dan in de 
omschrijving te beginnen met de datum van de dag waarop die uren gemaakt zijn en de 
initialen van de medewerker (maar je mag natuurlijk helemaal zelf weten hoe je dat aan 
je klant uitlegt). Als je op die manier werkt, dan kan het ook een goede gewoonte zijn 
om standaard op de laatste dag van de maand even het Rapportage-overzicht 
‘Orders+OHW’ af te drukken, zodat je nooit vergeet om je inspanningen en leveringen 
ook inderdaad bij je klant in rekening te brengen. 

 

2.5 - Factuur-layout, modellen en opmaak 
In een Amerikaanse gangsterfilm richt de maffiabaas een pistool op zijn slachtoffer, terwijl hij 
zegt: “This is just business. This is nothing personal.” En dan volgt de afrekening. 
 
In het Nederlandse bedrijfsleven hebben we een andere manier om met onze klanten af te 
rekenen: we sturen ze een factuur, en die is zakelijk maar tegelijk ook heel persoonlijk. Het 
zakelijke is dat alles er op staat wat we hebben gedaan en geleverd, tegen de voorwaarden en 
prijzen die we hebben afgesproken. Het persoonlijke gedeelte is dat die factuur er zo uitziet 
zoals we dat zelf mooi vinden. Je factuur is tenslotte ook een soort visitekaartje. 
 
Instellen van je factuur-layout doe je op het form Factuur-Layout dat je vindt in het menu onder 
Stamgegevens. Als je dat form opent zie je een aantal controls, zoals een button waarmee je 
een logo kunt uploaden, een invoervak Bedrijfs-info en een combobox Factuur-model. Het 
belangrijkste van dit form is: EERST OPSLAAN, en pas daarna op Voorbeeld klikken. Wij 
deden dat zelf regelmatig andersom, maar dan werkt het niet... 
 
Het beste is om te beginnen met het selecteren van een Factuur-model. In de download-sectie 
van onze website kan je een Factuur-modellen-boek vinden met een overzicht van de 
verschillende modellen. Op elk factuur-model komen dezelfde elementen voor (een logo, 
bedrijfs-info, de naam van de klant, de factuur-regels etc) maar dat de indeling en de opmaak 
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op elke factuur anders is. Het model bepaalt de indeling (m.a.w.: waar staat elk element. Over 
de opmaak (m.a.w.: hoe ziet elk element er uit) vertellen we straks meer. 
 
Elk model werkt met een logo van bepaalde afmetingen. Als je (nog) geen logo selecteert dan 
vullen we zelf iets in, zodat je kunt zien hoe groot het is en waar het gaat komen. Als je geen 
logo hebt of wilt (bijvoorbeeld omdat je de factuur uitprint op voorbedrukt briefpapier), dan kan 
je een wit jpg-bestand maken van de aangegeven afmetingen en dat als logo uploaden. 
 
Om de kwaliteit zo goed mogelijk te houden is het logo dat je uploadt twee keer zo groot als het 
formaat dat uiteindelijk op de factuur wordt afgedrukt. Je kunt .png, .jpg en .gif-bestanden 
uploaden. Als de afmetingen van het logo dat je upload niet overeen komen met de afmetingen 
die het factuur-model voorstelt, dan past het model gewoon het logo aan, waardoor het er vaak 
minder fraai uitziet. Als je logo 500 x 300 is en Admi365 vraagt om een logo van 500 x 700, dan 
kan je natuurlijk altijd die extra 400 pixels wit maken, of je gebruikt die ruimte en zet daar je 
bedrijfsinfo neer (die dan deel uitmaakt van het logo, zodat je ‘niets’ invult in de tekstbox 
Bedrijfsinfo). 
 
We hebben ons best gedaan om mooie standaard layouts te maken. We hebben daarbij ook 
gekeken naar wat de meeste mensen mooi vinden. Als je echter niet tevreden bent met een van 
onze standaard modellen, dan kan onze helpdesk (tegen betaling) de opmaak van je favoriete 
factuur-layout aan je persoonlijke smaak aanpassen. Je kunt daarbij denken aan een ander 
lettertype, kleuren en grootte van letters, alternatieve ‘vaste teksten’ (zoals ‘Debiteur-nummer’ 
veranderen in ‘Klant-nummer’, of bijvoorbeeld alles in het Engels omzetten), het al dan niet 
tonen van de kolom Artikel op de factuur-regels, balken en kaders en steunkleuren. De factuur-
modellen kunnen je helpen aan ideeën en laten je zien wat mogelijk is. Normaal gesproken kost 
het minder dan 2 uur om een factuur-layout aan te passen, maar het is helaas geen klusje voor 
doe-het-zelvers, dus we adviseren om ons een email te sturen. 
 
Voor de doe-het-zelvers hebben we ook goed nieuws: je kunt twee elementen zelf beïnvloeden, 
namelijk de Bedrijfsinfo en de Voettekst. Deze twee teksten zijn ‘HTML-gevoelig’ en je kunt ook 
z.g. ‘blok-codes’ gebruiken. De mogelijkheden van de blok-codes in de Voettekst staan als extra 
info op je scherm. In de Bedrijfsinfo kan je met de blokcodes [bovenin] en [onderin] aangeven 
welk deel van de info in de kop van je factuur moet worden afgedrukt en welk deel in de ‘footer’ 
(dat is de ruimte helemaal onderaan de pagina, waar de meeste bedrijven hun BTW-nummer, 
hun website en hun bankrekening vermelden). 
 
We geven één voorbeeld. De inhoud van de tekstbox Bedrijfsinfo zou er zo uit kunnen zien: 
[bovenin] 
<h6>Admi365 B.V.</h6> 
<small>Postbus 12345 
<b>2500 ZZ  Den Haag</b></small> 
[onderin] 
<span style=”color:blue”>KvK: 11 22 33 44</span><span text-align=”right”>Bank: ABCD 
0001.0002.0003.0004</span> 
 
Als je ‘enter’t achter een regel, dan wordt dat ook op de factuur overgenomen. Die <b>Den 
Haag</b> maakt de tekst vet, die <span color> gebruik je om iets een andere kleur te geven, 
<h6> (of h1 t/m 5) maakt een ‘hoofdstuk’ van de tekst, met grotere vettere letters, en <small>... 
dat kan je zelf bedenken. Dus je kunt er een beetje mee spelen. En pas op dat je geen tikfouten 
maakt want HTML is een pietje precies, hoor. 
 
Nou, vooruit, nog één half voorbeeldje, voor degenen die in de voet van de factuur hun 
bedrijfsgegevens in een “tabel-vorm” willen zetten, een deel links, een deel in het midden en 
een deel rechts. Dat doe je zo: 
 
[onderin][t][li]Mijn Bedrijf 
Postbus 123 
1100 XX WOONPLAATS[mi] 
KvK Den Haag: 11 22 33 44 
BTW-nr: 1111.22.333.B.01[re] 
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Park-bank: ABCD 0001 0002 0003 0004 
BIC-SWIFT: PARKBANK[/t] 
 
Wees nauwkeurig: [t][li] tekst links [mi] tekst midden [re] tekst rechts [/t] 
Met de t en /t van ‘tabel’ en met li, mi en re voor links, midden en rechts, direct achter [onderin]. 
Als je een tikfoutje maakt in een van die vijf blok-codes dan werkt het niet. 
 
Als je een factuur naar een pdf-bestand print, dan kan je daarbij zelf de “witmarges” aangeven.  
 
In Google Chrome klik je op de drie puntjes rechtsboven waarna je in het menu “Print” kiest (of 
Ctrl-P op je toetsenbord). Daarna verschijnt aan de rechter zijde van het venster een blok waar 
je kunt kiezen of je de factuur naar een printer wilt sturen of als een PDF-bestand wilt opslaan. 
In dat blok (onder “More settings”) zit ook een knop waarmee je de witmarges kunt instellen. 

 
Als je in FireFox de print-instellingen wilt zien/wijzigen, dan klik je op de drie streepjes 
rechtsboven en kies je voor “Print”.  
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Het venster dat dan verschijnt ziet er heel anders uit dan bij Chrome en de instellingen voor de 
marges zitten onder de button “Page Setup”. 

 
 
We sluiten af met de lijst van de belastingdienst met betrekking tot de verplichte gegevens die 
op elke factuur vermeld moeten worden. Als er [tussen haken] iets achter staat, dan is het de 
bedoeling dat de gebruiker zelf dit gegeven in dat element (bij Factuur layout) opneemt. 
- Uw volledige (juridische) bedrijfsnaam en uw volledige vestiginigsadres. Handelsnaam 

mag ook, mits deze bij de KvK is geregistreerd. Alleen een postbus vermelden is niet 
voldoende. [Bedrijfs-Info] 

- De volledige (bedrijfs-)naam van uw klant en diens volledige adres. 
- Uw BTW-nummer. [Bedrijfs-Info] 
- Uw KvK-nummer. [Bedrijfs-Info] 
- De datum waarop de factuur is uitgereikt. 
- Alle facturen in een jaar moeten een met één (1) opgehoogd volgnummer hebben. 
- De aard van de goederen of diensten die zijn geleverd. 
- De hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten. 
- De datum waarop de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht. 
- De datum van een eventuele vooruitbetaling. 
- Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief de BTW. 
- Het BTW-tarief (in percentage) en het BTW-bedrag dat u in rekening brengt. 
- Uw bankgegevens (naam bank, IBAN rekeningnummer, BIC) [Bedrijfs-Info] en/of  [Voet-

tekst], en ook het totaal te betalen factuurbedrag zijn blijkbaar geen vereisten van de 
belastingdienst, maar het lijkt ons toch belangrijk dat ze op de factuur staan dus bij deze 
melden we ze toch maar. 

- Als het een levering of dienst betreft aan een klant die binnen de EU gevestigd is en 
BTW-plichtig is, dan is het verplicht om het BTW-nummer van die klant op uw factuur te 
vermelden. In dat geval mag het tarief “BTW 0% / Export” worden toegepast. 
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2.6 - Voorbeelden van ‘vreemde’ facturen 

EEN OFFERTE 
Een offerte is helemaal hetzelfde als een factuur, met als enige twee verschillen de tekst 
‘offerte’ die er boven komt te staan in plaats van ‘factuur’ en het feit dat een offerte niet in de 
boekhouding wordt verwerkt. Maar je snapt natuurlijk ook direct dat als de offerte in orde is en 
de klant is er mee accoord, dan is het alleen een kwestie van de factuursoort wijzigen in 2 – 
Order/Concept of 3 – Onderhanden Werk, of meteen op de button ‘Factureer’ klikken, en dan is 
je offerte ineens een factuur geworden die je kunt bekijken, afdrukken, opslaan als pdf-bestand 
en emailen. 
 

ELKE MAAND HETZELFDE LIEDJE 
F.C. Kickoff stuurt elke maand hun sponsors een factuur voor de 
sponsorbijdrage van de komende maand. Steef en Stan sturen elke 
maand aan de firma Helpende Handen een factuur voor de huur van 
een deel van de opslagruimte, die eigendom is van Steef en Stan. 
Bea stuurt elk kwartaal een factuur aan een klant die haar 
personeelslid Jan inhuurt, waarbij het enige dat wijzigt het aantal 
door Jan gewerkte uren is. Elke maand hetzelfde liedje. Daar 
hebben we de button ‘Kopie’ voor. 
 
Je selecteert de originele factuur, klikt op de button ‘Kopie’ en... er wordt een exacte kopie 
gemaakt van die factuur. De factuursoort van die nieuwe factuur is 2 – Order/Concept. 
 
Als Admi365 in de omschrijving van de te kopieren factuur de naam van een maand (bv 
‘September’), een kwartaal (bv ‘3e kw.’ of ‘3e kwartaal’) en/of een jaartal (bv ‘2012’ of 
‘December 2012’) tegenkomt, dan wordt die periode automatisch opgehoogd. In alle andere 
gevallen wordt voor de omschrijving de tekst ‘***NIEUW***’ toegevoegd. Let op dat de layout 
van die periode exact zo moet zijn: maanden voluit en een kwartaal met het cijfer en ‘kw.’ of 
‘kwartaal’ er achter. Periodes ‘Sept.’ of ‘derde kwartaal’ of ‘van 1-4-2012 tot en met 30-6-2012’ 
worden niet herkend dus die zal je dan handmatig moeten corrigeren. Ook wordt alleen de 
eerste periode opgehoogd, dus ‘van September tot en met November’ wordt ‘van Oktober tot en 
met November’. 
 
Het kan handig zijn om bij het factureren van een periode direct de kopie-order voor de 
volgende periode aan te maken (en om ook de Plan-datum in te vullen op de datum waarop die 
nieuwe factuur moet worden verstuurd) want bij het starten van het project zal Admi365 een 
melding geven als er orders cq OHW-facturen gevonden worden die ‘aan de beurt zijn’. 
 
Ook kan het handig zijn om bijvoorbeeld bij het opbouwen van een offerte niet helemaal 
opnieuw te beginnen maar even een factuur voor een andere klant er bij te pakken en die te 
kopieren en aan te passen. 
 

EVEN EEN CREDITFACTUUR MAKEN 
Je kent dat wel: je hebt zo je best gedaan op een factuur... en dan krijg je alles weer terug en 
gaat het niet door. Je moet de hele factuur crediteren. 
 
Je zoekt eerst de originele factuur op, dan klik je op de button ‘Kopie’ en je past op de 
factuurregels alle aantallen aan (je maakt positieve aantallen negatief). Dan klik je op 
‘Factureer’ en je creditfactuur is gemaakt en zit in de boekhouding. Niet vergeten dat je in je 
boekhouding die nog steeds openstaande originele factuur met een memoriaalpost nog even 
moet laten wegvallen tegen die openstaande creditnota. 
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KORTING WILLEN WE ALLEMAAL WEL 
Steef en Stan doen een klusje voor hun schoonmoeder. Ze willen op hun factuur de normale 
prijzen laten zien, maar ze hebben afgesproken dat oma 25% korting over de gewerkte uren 
krijgt. Hoe doen ze dat op de factuur? 
 

Eerst maken ze de factuur op: materiaal 1 post van 1.000 euro en 
op de volgende regel 10 uur a 40 euro/uur is 400 euro. Dan kiezen 
ze op de derde regel voor het artikel Korting, dat als eenheid ‘%’ 
heeft. Dat ‘%’ is een bijzondere eenheid, want Admi365 weet dat 
het dan niet ‘aantal keer prijs’ moet doen maar ‘aantal keer prijs 
gedeeld door 100’. Als aantal vullen ze -25 (min vijfentwintig), als 
eenheid ‘%’ en als prijs die 400 euro van de uren. Prima, want zo 
komt de korting van 25% = 100 euro netjes (en negatief) op de 
juiste regel op de factuur. In de boekhouding houden ze de korting 
apart doordat ze een aparte grootboekrekening 8090 – Kortingen 
(btw hoog) hebben verzonnen die ze aan het artikel Korting hebben 
gehangen. 

 

VOORSCHOT EN VERREKENING 
Als je graag gebruik wilt maken van de helpdesk en de support van Admi365, dan mag je dat 
aangeven door ons via het contact-form op onze Admi365-homepage een mailtje te sturen. Wat 
wij dan doen is het volgende: 
 
Eerst maken we een voorschotfactuur voor je aan. We factureren het artikel ‘voorschot 
helpdesk en support’, 1 post a 100 euro, en we sturen je die per e-mail of per post. Op die 
factuur vermelden we het e-mailadres en het telefoonnummer van de helpdesk, zodat je daar 
gebruik van kunt maken (wel eerst het voorschot betalen svp). 
 
Tegelijk maken we (met ‘Kopie’) een tweede factuur aan, factuursoort Onderhanden Werk, en 
hierop zetten we  ‘voorschot helpdesk retour’ in de omschrijving van het Voorschot-artikel, min 1 
post a 100 euro. Als je ons dan belt of e-mailt en we gaan aan de slag met je vragen, dan 
noteren we de tijd dat we daarmee bezig geweest zijn en we zetten die uren op een nieuwe 
regel van die tweede factuur, bv ‘e-mail dd 2 januari, 0,5 uur a 40 euro’ of ‘telefonisch support 
dd 2 januari, 0,25 uur a 60 euro’. Als aan het einde van de maand het voorschot verrekend is en 
het saldo van de factuur is meer dan 50 euro, dan klikken we op de button ‘Factureer’ en dan 
kan je de factuur in je mailbox verwachten. 
 
Als je trouwens om wat voor reden besluit dat je verder geen gebruik meer van de helpdesk wilt 
maken, dan kan je dat gewoon aan ons doorgeven, hoor. Dan sluiten we die tweede factuur af 
en als je dan nog geld tegoed hebt van ons maken we dat naar je over. Je betaalt echt alleen 
maar voor de support die je nodig hebt en gekregen hebt, en tegen volgens ons hele lage 
uurtarieven. Ja, ze bestaan nog, eerlijke mensen... 
 
Als we aan het einde van het jaar onze eigen balans gaan opmaken en we hebben nog 
Onderhanden Werk-facturen die niet uitgefactureerd worden, dan drukken we simpel even het 
Rapportage-overzicht ‘OHW JaarAfsluiting’ af en aan de hand van de op dat rapport geprinte 
getallen kunnen we in ons memoriaal de in het oude jaar gewerkte uren als onderhanden werk 
en extra opbrengst keurig meenemen in het resultaat. 
 
Dan weet je ook gelijk het verschil tussen factuursoort 2 – Orders/Concept (die getallen zitten 
niet in die OHW-lijst) en 3 – Onderhanden Werk (die zitten er wel in). Onderhanden werk is wel 
uitgevoerd/geleverd maar nog niet gefactureerd. Order/Concept is nog niet uitgevoerd/geleverd.  
Orders/Concept-facturen kan je ook gebruiken voor ‘backorder’, voor het opnemen van 
bestellingen van klanten die je op dat moment nog niet gaat leveren (je kunt het veld 
PlanDatum gebruiken voor de geplande leverdatum). 
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F.C. KICKOFF STUURT DE CONTRIBUTIEFACTUREN 
We noemen dit in Admi365: het genereren van facturen. In één handeling een heleboel facturen 
maken die er allemaal hetzelfde uitzien, maar wel elk voor een andere klant. 
 
Het eerste dat moet gebeuren is de tabel KlantType invullen (zit in het 
menu Stamgegevens). Er zijn vier soorten contributie, dus ook vier soorten 
KlantTypen: S-Spelend lid (200 euro), N-Nietspelend lid (40 euro), D-
Donateur (10 euro) en E-EersteElftalSpeler (nul euro). 
 
Dan zal je er voor moeten zorgen dat alle leden (in Admi365 heten ze 
Klanten) in de administratie zitten en ook nog eens voorzien zijn van het 
juiste klanttype. Dat is eenmalig veel werk en je moet het ook nog eens 
nauwkeurig bijhouden, dus dan is het wel handig dat de vrijwilligster die die 
taak op zich genomen heeft dat gewoon ook thuis kan doen achter haar 
eigen pc en niet voor elk wissewasje naar de bestuurskamer op de club 
hoeft te rennen. 
 
Vervolgens kies je voor Genereren Facturen, je vult het klanttype in waarvoor je de eerste set 
facturen wilt maken, je kiest artikel Contributie, je vult de omschrijving en het bedrag in en dan 
klik je op Genereer Facturen. Dan zorgt Admi365 er voor dat voor elke klant van dat type een 
factuur wordt gemaakt (factuursoort: 2 – Order/concept) met de juiste opschriften en 
factuurregels. Dan doe je hetzelfde voor het volgende klanttype, waarbij je natuurlijk wel het 
bedrag van de contributie en de omschrijving aanpast aan wat voor die leden van toepassing is, 
en zo verder tot alle klanttypen klaar zijn. 
 
Tenslotte ga je naar Facturen, je selecteert alle facturen van factuursoort 2 – Order/concept en 
dan krijg je de hele lijst in beeld van concept-facturen die je zojuist gemaakt hebt. Dan is het 
verder alleen nog een kwestie van elke factuur oproepen, printen+versturen of e-mailen. De 
boeking van alle contributie in de boekhouding doet Admi365 wel voor je, dus dat scheelt weer 
heel veel werk. 
 
Oh, die spelers van het eerste elftal, die krijgen natuurlijk geen factuur van nul euro. Je kan in 
Admi365 geen facturen van nul euro maken, dat is verzinnen van zinloos werk. 
 
Oké, we geven het toe: deze optie van het genereren van facturen hebben we vooral voor 
onszelf gemaakt. Eens per jaar sturen we namelijk aan elke klant de factuur voor de licentie 
voor het gebruik van Admi365 voor het volgende jaar. Dus je kunt er van verzekerd zijn dat dit 
onderdeel heel goed getest is en uitstekend werkt. 
 

STANDAARD MET 7 JAAR GARANTIE 
Steef en Stan leveren en plaatsen regelmatig kozijnen, standaard met 7 jaar garantie. Ze 
hebben daarvoor een artikel ‘Garantie’ gemaakt, zonder prijs of eenheid, alleen met de tekst die 
uitleg geeft over de garantie zoals ze die op de factuur willen hebben. Als ze dan een offerte of 
een factuur maken waarop één of meer kozijnen staan, dan hoeven ze alleen dat artikel 
‘Garantie’ maar toe te voegen, zonder aantal, eenheid of prijs, en de tekst staat keurig op de 
factuur. 
 
Hetzelfde zou je kunnen doen als je min of meer standaard een tekst als ‘svp binnen 14 dagen 
betalen’ of ‘let op, wij hebben een nieuw bankrekeningnummer’ op je facturen wilt zetten. 
Gewoon één keer een artikel aanmaken en dat opnemen op alle facturen waar je de tekst op 
wilt toevoegen. Factuurregels die geen bedragen bevatten worden wel afgedrukt maar niet in de 
boekhouding verwerkt. 
 
Je hebt trouwens ook de beschikking over het veld ‘sub-omschrijving’, waar je 255 lettertekens 
in kwijt kan. Die tekst wordt onder de factuuromschrijving en boven de factuurregels afgedrukt. 
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GELUKKIG NIEUWJAAR, JUFFROUW JANNIE 
Juffrouw Jannie doet niet alleen de Debiteuren-Crediteuren, maar ook de ledenadministratie 
van F.C. Kickoff. Ze vindt het heel leuk om te doen en doet het ook heel goed, maar ze heeft 
een probleempje: de penningmeester wil dat op 2 januari alle duizend leden de factuur voor de 
contributie voor het komende jaar in huis hebben. En juffrouw Jannie wil eigenlijk ook wel graag 
naar de nieuwjaarsreceptie in het clubhuis op 1 januari. Hoe doet ze dat? Het is eenvoudig: ze 
bereidt het voor, tijdens de kerstvakantie. 
 
We hadden hiervoor al uitgelegd hoe je die duizend conceptfacturen kan maken voor de leden. 
Je kan de lijst oproepen en het enige dat je moet weten is dat de factuurdatum alleen met 
‘vandaag’ wordt ingevuld als dat veld leeg is. Ook het factuurnummer wordt alleen ingevuld met 
het eerstvolgende aan-de-beurt-zijnde factuurnummer als er in dat veld nog niets staat, want 
anders zou je nooit meer even een extra kopie van een reeds eerder gemaakte factuur kunnen 
uitprinten. 

 
Juffrouw Jannie kan dus prima op 27 december 2010 een factuur maken voor de contributie 
2011 (die ook nog eens in de administratie 2011 geboekt wordt), gewoon doordat ze, voordat 
ze de factuur gaat afdrukken, even de factuurdatum invult op 2 januari 2011. Ze moet er wel 
aan denken dat ze bij de ProjectGegevens even de nieuwe factuurnummers voor het nieuwe 
jaar verandert natuurlijk. 
 
Zo kan ze alle facturen ofwel uitprinten en in een envelop doen ofwel ‘print naar pdf-bestand’ en 
dat pdf-bestandje als bijlage toevoegen aan een e-mail die ze aan dat lid stuurt (die e-mails laat 
ze in haar PostvakUit zitten tot 2 januari 2011, wanneer ze ze verstuurt). Die stapel met 
enveloppen kan ze dan mooi tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de penningmeester 
overhandigen, zodat die de volgende dag op zijn fiets de facturen bij de leden kan bezorgen om 
de postzegels uit te sparen. Ieder zijn vak moet je maar denken. 
 
Dan zegt de fiscus natuurlijk weer: “Ja, heren van Admi365, dat kan niet. Straks gaat een klant 
even snel een factuurnummer invullen, een echt-lijkende factuur printen en vervolgens die 
factuur weer uit zijn administratie halen, om de fiscus op te lichten.” En dan zeggen wij: “Beste 
heren van de fiscus, u moet onze klanten niet op verkeerde ideeën brengen, want dat zijn 
allemaal eerlijke mensen en als iemand de fiscus wil oplichten dan kan hij dat ook op een 
heleboel andere manieren.” Dus we houden het hierbij. Admi365 is flexibel en je kunt gewoon je 
eigen foutjes verbeteren, ook in het factuurnummer. 
 
We merken alleen nog op dat de fiscus wel als eis stelt dat in je administratie alle facturen op 
volgnummer aanwezig zijn. Er mogen tussendoor geen nummers ontbreken. Als je Admi365 
automatisch je facturen laat nummeren en bij de jaarafsluiting (in de stamgegevens van het 
project) de nummer voor de eerstvolgende factuur weer op 1 zet voor het nieuwe jaar, dan kan 
er weinig fout gaan. 
 

BTW HOOG EN LAAG OP ÉÉN FACTUUR 
In de ‘kop’ van de factuur kan je een BTW-percentage kiezen, of eigenlijk kies je daar tussen 
‘geen BTW’, ‘BTW Hoog’ en ‘BTW Laag’ (BTW verlegd is ook ‘geen BTW’, alleen als je 
daarvoor kiest komt er een apart regeltje ‘BTW Verlegd’ bij de totaal-bedragen van de factuur). 
 
Steef en Stan doen stucadoorswerk (BTW Laag) en ook complete verbouwingen (BTW Hoog) 
voor particulieren. Als ze nu een ‘gemengde’ klus hebben, bv het plaatsen van een nieuw 
raamkozijn in de woonkamer en 50m2 stucwerk in het hele huis, dan kunnen ze natuurlijk 
kiezen om een aparte factuur van elk onderdeel te maken, maar ze kunnen ook twee extra 
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Artikelen aanmaken ‘BTW Hoog’ en ‘BTW Laag’ en de volgende vier factuurregels op de factuur 
zetten: 
Kozijn plaatsen – aanneemsom 1 post  Euro 1.000,00 
BTW Hoog 21 % x 1.000 Euro 210,00 
Stucwerk 25 m2 a 40 Euro 1.000,00 
BTW Laag 6 % x 1.000 Euro 60,00 
Totaal-bedrag   Euro 2.270,00 

 
Uiteraard zijn die twee regels BTW in het artikelenbestand gekoppeld aan de Grootboek-
Rekeningen 1500 – BTW 21% Hoog te betalen en 1510 – BTW 6% Laag te betalen en je kan 
dan ook zelf bedenken dat de factuur zelf geen BTW bevat (de in de ‘kop’ gekozen BTW-code 
is code 0 – Geen BTW). Je zult ook in de gaten moeten houden dat Admi365 die bedragen 
waar de BTW over berekend wordt niet voor je uitrekent, dat zal je zelf moeten doen. 
 

WIE IS DIE MAN? 
We hadden beloofd dat we het eenvoudig zouden houden. We hebben echter met bedrijven te 
maken waarvoor het niet zo eenvoudig is om facturen te maken die allemaal ‘hangen’ aan een 
klant die in het klantenbestand voorkomt, bijvoorbeeld omdat ze elke factuur naar een andere 
klant sturen. En er zijn ook bedrijven die nagenoeg alles contant doen en dan af en toe voor 
een eenmalige klant een factuur moeten maken die op rekening wordt betaald. Hoe doen we 
dat? 
 
Mark van de Markt gooit nooit oude schoenen weg voordat hij nieuwe heeft. Hij heeft echter wel 
een stuk of 20 paar schoenen staan waarvan hij verwacht dat hij ze niet meer zal verkopen. De 
heer Janssen van Magazijn ‘De Duizenpoot’ wil die schoenen wel hebben, tegen een extra lage 
prijs uiteraard en hij wil er ook graag een factuur van.  
 
Mark maakt een nieuwe factuur-order aan, kiest de klant ‘A - Diverse debiteuren’ en op het 
venster verschijnen direct de velden waarin hij de klantgegevens kan invullen: bedrijfsnaam, 
NAW-gegevens, e-mailadres en btwnummer van die klant. Daarna is het een kwestie van de 
factuur afwerken, printen en versturen. 
 
Mark staat op dat moment al die dingen te doen achter zijn standje op de markt, dus hij heeft 
geen printer bij de hand, alleen een tabletpc met internet. Hij slaat de factuur dus op als pdf-
bestand, zodat hij die thuis voor zijn eigen administratiemap kan uitprinten, en hij e-mailt de 
factuur gelijk naar de heer Janssen. Klaar. Automatisering lijkt soms wel een wonder... maar het 
is gewoon een stuk gereedschap, hoor. 
 
Mark heeft natuurlijk ook de optie om klant ‘De Duizendpoot’ aan te maken in de klantentabel 
en die klant te selecteren voor de factuur. We hadden het al gezegd: Admi365 is flexibel en als 
je in de handleiding leest wat er allemaal mee kan, dan mag je er zelf mee spelen om uit te 
vissen wat handig voor jou is. 
 

PRIJZEN INCLUSIEF BTW 
Het zou ondertussen duidelijk moeten zijn: prijzen in Admi365 zijn altijd prijzen exclusief BTW. 
Als je prijzen inclusief BTW rekent, dan zal je zelf de bedragen exclusief BTW moeten 
uitrekenen en factureren. Admi365 zet dan de BTW er wel op voor je. 
 
Mark verkoopt schoenen op de markt voor 4 euro plus BTW (21% = totaal dus 4,84 verkoopprijs 
per schoen). Als Mark zijn verkoop-prijzen verhoogt naar 4,95 per schoen, dan zal hij zelf uit 
moeten rekenenen hoeveel het bedrag exclusief BTW is (Euro 4,95 / 1,21 = Euro 4,09) en 
hoeveel de BTW bedraagt (Euro 4,09 x 21% = 0,8589 is Euro 0,86) en tenslotte of het 
totaalbedrag nog klopt (4,09 + 0,86 is inderdaad 4,95). 
 
Door afrondingsverschillen kan dit ook wel eens onmogelijk zijn. Als we bv de verkoopprijs 4,98 
willen berekenen, dan is dat 4,98 / 1,21 = 4,115702 dus afgerond 4,12 en dat x 21% is 0,8652, 
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afgerond 0.87, waarbij dan opvalt dat 4,12 + 0,87 samen 4,99 is en geen 4,98. Dit is niet de 
schuld van Admi365 maar van degene die de wiskunde (en met name het afronden) heeft 
uitgevonden. Je moet getallen achter de komma namelijk altijd ‘rekenkundig’ afronden, dus 
0,0049999 wordt 0,00 en 0,005 wordt 0,01. Als Mark dus zijn schoenen voor 4,98 zou verkopen 
dan is het BTW-bedrag daarin 0,87 en houdt Mark 4,11 over maar als hij 4,97 zou rekenen dan 
is het BTW-bedrag daarin 0,86 en houdt Mark ook 4,11 over. Per saldo gaat die ene cent 
prijsverhoging dus gewoon rechtstreeks van de klant naar de fiscus en kan Mark beter dat 
voordeel aan zijn klant geven door gewoon 4,97 te rekenen voor zijn schoen. 
 
Het gaat om centen, maar als Mark per jaar een miljoen facturen van 1 schoen zou maken, dan 
gaat het ineens om 10.000 euro, dus dan wordt het opeens interessant. We blijven toch 
Nederlanders: geen cent teveel! 
 

KASSTELSEL VS. FACTUURSTELSEL 
Je kunt verkoop-facturen maken en toch via het kasstelsel werken (in dat geval boek je de 
factuur pas als de betaling wordt ontvangen, via het bankboek of het kasboek).  
 
Omdat facturen in Admi365 bij het printen direct in de boekhouding worden verwerkt, zal je er 
dus voor moeten zorgen dat je in je administratie geen Verkoopboek hebt. 
 

BEA GOES BRITISH 
Bea van de Boek heeft een internationaal advieskantoor. Ze ziet haar omzet graag 
onderverdeeld in Aangenomen Werk en Regiewerk dus ze heeft in haar boekhouding de 
GrootboekRekeningen 8000 – Omzet Aangenomen Werk, 8010 – Omzet Regiewerk en 8090 – 
Omzet Doorberekende Kosten. Haar artikelbestand bestaat dan ook uit artikel “Aangenomen 
Werk” (dat gekoppeld is aan GrootboekRekening 8000), artikel “Doorberekende Kosten” (dat 
gekoppeld is aan 8090) en daarnaast een aantal artikelen als “Bespreking”, “Onderzoek” en 
“Rapportage” die allen gekoppeld zijn aan GrootboekRekening 8010. 
 
Nu krijgt Bea opeens een klant in het buitenland. Een firma in London heeft plannen om zich in 
Nederland te gaan vestigen en wil van Bea en haar mensen een haalbaarheidsonderzoek. Bea 
wordt uitgenodigd om een presentatie te houden in London, waarin ze aangeeft wat de 
voordelen en nadelen zijn voor Engelse bedrijven op de Nederlandse markt. De directie is erg 
enthousiast na haar bezoek en geeft een vervolgopdracht voor een marktonderzoek over hun 
producten. 
 
Bea had afgesproken dat de presentatie (inclusief de gemaakte reis- en verblijfkosten) als 
Regiewerk zouden worden berekend, uren x afgesproken tarief plus declaratie van de werkelijk 
gemaakte kosten, maar de vervolgopdracht van het marktonderzoek 
is tegen een van te voren afgesproken prijs, ‘Aangenomen Werk’ 
dus. 
 
Op zich lijkt het allemaal geen enkel probleem op te leveren, want de 
twee facturen voor de firma in London zien er bijna hetzelfde uit als 
vergelijkbare facturen voor in Nederland gevestigde klanten, met 
maar één verschil: er staat geen BTW op de factuur voor London. 
 
Dat kleine verschilletje heeft twee consequenties. Ten eerste zal 
Bea, naast de GrootboekRekeningen 8000, 8010 en 8090 (allen voor omzet met BTW hoog) 
nog een setje GrootboekRekeningen aan moeten maken met “EXPORT” er achter, dus 8100 – 
Omzet Aangenomen Werk (Export), 8110 – Omzet Regiewerk (Export) en 8190 – Omzet 
Doorberekende Kosten (Export). Voor het overzicht zou ze de tekst ‘(BTW hoog)’ kunnen 
toevoegen aan de omschrijving van de GrootboekRekeningen 8000, 8010 en 8090. 
 
Ten tweede zal Bea, als ze de offertes of de facturen voor de firma in London gaat maken, na 
het kiezen van de betreffende artikelen niet alleen de omschrijving moeten aanpassen (dat zal 
natuurlijk in het Engels moeten), maar ook het GrootboekRekeningnummer dat op elke 
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factuurregel staat zal ze moeten wijzigen in de ‘Export-variant’. Als ze dat laatste namelijk niet 
doet, dan zal bij het afdrukken van de factuur de omzet automatisch op een rekening worden 
geboekt die is bedoeld voor omzet BTW hoog, en dan klopt aan het einde van het kwartaal de 
opgave voor de aangifte BTW niet. In dat geval kan Bea natuurlijk de facturen even opnieuw 
oproepen, grootboekrekeningnummers wijzigen en opnieuw afdrukken, of ze kan de 
automatisch aangemaakte boekingen in het Verkoopboek oproepen en corrigeren, maar het 
beste is natuurlijk om het direct in een keer goed te doen. 
 
Tenslotte merken we op dat Bea er ook voor had kunnen kiezen om haar Artikel-bestand uit te 
breiden met een set “export”-artikelen, dezelfde artikelen maar dan met een Engelse 
omschrijving en gekoppeld aan de GrootboekRekeningnummers waar ‘(Export)’ achter staat. 
Als het vaker voorkomt dat ze offertes en facturen voor in het buitenland gevestigde 
ondernemingen moet maken, dan is het zelfs aan te raden om het zo te doen. 
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HOOFDSTUK 3. -  BOEKHOUDING – ADMINISTRATIE 

 

3.1 - Projecten en Dashboard 
Als je hebt ingelogd kom je binnen op het venster Overzicht Projecten. Daarop zie je het project 
of de projecten waar je mee kunt werken plus de buttons om een nieuw project aan te maken, 
een bestaand project te verwijderen of de gegevens te bewerken. Vanuit elk venster dat je 
verder tevoorschijn roept kun je altijd terug naar dit Overzicht Projecten door de eerste optie in 
het menu: Project – Overzicht. 
 
Als je een project opent (klikken op de “blauwe” naam van het project) dan zie je het z.g. 
Dashboard: een venster dat een aantal kengetallen van het project combineert met de 
basisgegevens van het project zelf. Deze gegevens haalt Admi365 gewoon domweg uit de 
database, zonder rekening te houden met al het werk dat nog moet worden uitgevoerd aan de 
administratie. Voor de exacte resultaten zal je dus altijd de Rapportage-overzichten moeten 
raadplegen. 
 

3.2 - Stamgegevens 
Om een boekhouding te kunnen invoeren heb je wel een aantal basisgegevens nodig.  
 
Als je een nieuw project aanmaakt moet je uiteraard de naam van dat project invoeren en een 
aantal andere bij dat project benodigde gegevens. Bij het aanmaken van een nieuw project 
worden Grootboek-Rekeningschema, Grootboek-Groepen en Rapportage-Hoofdstukken, BTW-
codes en Dagboeken automatisch aangemaakt. Je hoeft ze alleen maar te controleren. 
 

HET GROOTBOEK-REKENINGSCHEMA 
Leuk verhaal, dat van die Stamgegevens, maar eigenlijk is er maar één onderdeel waar je wat 
meer van zou moeten weten: het Grootboek-Rekeningschema. 
 
Als je bepaalde Grootboek-Rekeningen niet gebruikt (als je geen personeel hebt, dan kan heel 
groep 40xx wel weg), dan kan je ze beter blokkeren dan verwijderen. Je weet namelijk nooit of 
je ze in de toekomst wel nodig zal hebben, en later alles weer opnieuw aanmaken is veel 
lastiger dan gewoon de blokkering er af halen. 
 
Je ziet dat er altijd een Grootboek-Rekening is met nummer 0 en omschrijving ‘ – Onbekend’. 
Die regel is er niet zomaar, want zowel Admi365 als jijzelf zal nog wel eens een momentje 
tegenkomen waarvan je denkt ‘oei, nou weet ik effe niet welke rekening ik moet kiezen’. Jij kan 
lezen en besluiten dat je eerst een nieuwe Grootboek-Rekening toe moet voegen voordat je de 
boeking correct kan afmaken, of je kunt de boeking even op ‘2000 – vraagposten’ boeken, maar 
Admi365 kan niet veel meer dan ‘gewoon de eerste selecteren in de lijst’ of soortgelijke 
voorspelbare dingen. Admi365 zal dus in een aantal gevallen altijd op zoek gaan naar 
grootboekrekening ‘0 – Onbekend’ en als je die rekening zelf tussen je mutaties ergens 
tegenkomt zal je hem ook altijd moeten wijzigen in datgene dat het wel zou moeten zijn. 
Daarnaast wordt bij het importeren van mutaties standaard het eerste Grootboek-
Rekeningnummer ingevuld dat Admi365 kan vinden voor dat project, dus het is wel makkelijk 
als dat GrootboekRekening ‘0 – Onbekend’ is, dan zie je direct wat je nog moet ‘coderen’ (zo 
noemen we dat, het zoeken van de juiste GrootboekRekening bij elke boekingsregel). 
 
Een soortgelijke rekening is 2000 – Vraagposten. Je kan hier even tijdelijk iets op parkeren en 
als je tzt die boeking vergeten bent kom je hem altijd tegen in je balans zodat je het probleem 
later kunt oplossen. 
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1200 – Kruisposten lijkt hier ook op, maar die Grootboek-Rekening is er vooral om geld dat van 
de ene bank naar de andere bank wordt overgeschreven, geld dat van de bank wordt 
opgenomen of kasgeld dat op de bank gestort wordt op de juiste manier te boeken. We 
verwijzen voor het gemak naar de cursus Boekhouden voor Slimmies waar we e.e.a. wat 
uitgebreider uitleggen. 
 
Rekeningen 1300 – Crediteuren en 1400 – Debiteuren zijn GrootboekRekeningen waarvan het 
saldo wordt gespecificeerd op het Rapportage-overzicht Open Posten. 
 
Rekening 0810 – Onverdeelde Winst Vorig Boekjaar wordt gebruikt bij het Afsluiten Boekjaar, 
om het resultaat van het vorige boekjaar in het nieuwe jaar op te nemen. 
 

3.3 - Form Overzicht Mutaties 
 
Als je mutaties gaat invoeren, dan kies je in het (A) menu onder Administratie voor ‘Mutaties’. 
Vervolgens verschijnt het form Selecteer Mutaties. Hierin kies je het tijdvak (jaar en kwartaal) en 
het Dagboek te waarin je gaat boeken, waarna je je keuze bevestigt met een klik op de button 
Gaan. Ter info zie je verder nog een lijst van alle dagboeken en kwartalen waarin je al mutaties 
geboekt hebt. Achter elk kwartaal / dagboek staat in de kolom Fout ofwel ‘ok’ ofwel ‘BEVAT 
FOUTEN’. 

 
Vervolgens krijg je de ListView ‘Overzicht Mutaties’, waarvan je hierboven een voorbeeld ziet.  
 
Admi365 controleert je invoer. Als er fouten gevonden zijn komt de tekst FOUT in de kolom 
Fout (B) en komt er bovenin het form een melding (C). Als het een Kasboek of Bankboek betreft 
zie je rechtsboven in het scherm het actuele saldo, zodat je dat kunt controleren met het 
werkelijke saldo van de bank of de kas. 
 
Het lijkt overbodig om aan te geven dat je fouten altijd moet oplossen, maar we doen het toch 
maar: los fouten altijd op, want anders weigert Admi365 om Rapportageoverzichten te 
produceren. Verder wijzen we er op dat de volgorde van de records wordt bepaald door de 
velden BoekNr/BoekRow (G) en dat je records kunt verwijderen door in de meest rechtse kolom 
(D) aan te vinken en daarna op de rode button Verwijder te klikken. Als je het vinkje in het 
bovenste blokje zet (het blokje op de titelbalk), dan worden automatisch alle regels 
geselecteerd. 
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Door een klik op de button Nieuwe Boeking (F) of op de button Edit (E) kom je in het form 
Aanpassen Mutaties, het belangrijkste form van Admi365 omdat je daarin het meeste werk zult 
verrichten. 
 

3.4 - Form Mutatie Aanpassen 
 

 
Je ziet in het werkgedeelte van dat form de volgende controls: 

(A) BoekNr / BoekRow: Twee velden die alleen maar dienen om de records op volgorde te 
houden en om records van samengestelde boekingen bij elkaar te houden (die records 
hebben hetzelfde BoekNr maar een oplopende waarde als BoekRow). Bij het 
aanmaken van nieuwe records doet Admi365 dit meestal automatisch goed, dus ga hier 
niet zitten wijzigen zonder dat je weet hoe of wat. 

(B) DocNr is het nummer van het kasbonnetje, het volgnummer van het bankafschrift, het 
factuurnummer van de verkoopfactuur, het volgnummer van de ingekomen factuur of 
het boekstuk van de memoriaalboeking. 

(C) Datum: Klik met de muis om het zoekvenster te selecteren. 
(D) Omschrijving: meestal: ‘naam leverancier – korte omschrijving van de kosten’ 
(E) Grootboekrekening: Klik (of <enter>) en zoek door een stukje tekst of nummer in te 

tikken. Als in de Stamgegevens – Grootboekrekeningen bij de gekozen Grootboek-
Rekening een BTW-code is gevuld, zal deze automatisch worden overgenomen in het 
veld BTW-code hieronder. 

(F) Klant: Alleen een klant selecteren als je op Debiteuren of Crediteuren boekt. In Bank, 
Kas of Memoriaal verschijnt dan ook een combobox Factuurnummer, om de betaalde 
factuur te selecteren. 

(G) BTW-code: Na selecteren van de BTW-code zoekt Admi365 het bij die code horende 
percentage er bij en rekent daarmee automatisch Bedrag BTW en Bedrag Netto uit. 

(H) Kosten-bedrag, Omzet-bedrag, Factuur-bedrag, Inkomsten, Uitgaven... De omschrijving 
voor de bedragen wijzigt per type dagboek. Goed lezen dus. De bovenste is ‘bedrag 
debet’ en de tweede is ‘bedrag credit’, voor de boekhouders onder ons die willen 
begrijpen hoe het werkt. 

(I) De formule is: Bedrag Debet min Bedrag Credit min Bedrag BTW is Bedrag Netto. 
Admi365 past automatisch een van de andere velden aan als je dus in een van die vier 
velden iets wijzigt. Bedrag Netto is negatief als het een credit-bedrag betreft en positief 
als het een debet-bedrag betreft. Admi365 doet dit automatisch goed. 

(J) Als je iets in een of meer van de bovenstaande velden hebt gewijzigd zul je die wijziging 
ook op willen slaan, willen bewaren. Het allerbelangrijkste is dat je elke, ELKE mutatie 
afsluit met een klik op een van die blauwe buttons onderaan het venster, want alleen 
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daardoor worden de wijzigingen ook daadwerkelijk opgeslagen in de database. Dan lijkt 
het meest logische dat je dan op de button Opslaan klikt en dan vervolgens op een van 
de andere blauwe buttons, Vorige, Volgende, Nieuw of ‘Doorrekenen en Voltooien’. Dat 
is prima, maar het is wel dubbel werk, want een klik op elk van die blauwe buttons slaat 
je wijzigingen op. Er had dus misschien beter kunnen staan ‘Opslaan’, ‘Opslaan en 
voeg een nieuw record toe’, ‘Opslaan en ga naar het vorige record’, ‘Opslaan en ga 
naar het volgende record’ en ‘Opslaan, doorrekenen en terug naar het venster waar je 
dagboek, jaar en kwartaal kunt selecteren’, maar het is volgens ons wel genoeg als je 
dat één keer hebt gelezen, in de handleiding bijvoorbeeld, zodat je weet wat er gebeurt. 

 
- Button Opslaan slaat het record op en laat een eventuele foutmelding zien (dat zou je 

een aantal malen kunnen proberen als je pas met Admi365 begint te werken) 
 

- Button Vorige slaat de wijzigingen op en gaat dan terug naar het vorige record in de 
lijst. 

 
- Button Volgende slaat de wijzigingen op en gaat dan verder naar het volgende record in 

de lijst. 
 

- Als er geen vorig record is, dan is die button Vorige natuurlijk ook niet beschikbaar. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de button Volgende. 

 
- Button Nieuw slaat de wijzigingen op en maakt direct een volgend record aan. Als je 

hele lappen mutaties invoert, dan vul je (meestal) velden DocNr, Datum, Omschrijving, 
GrootboekRekening, BTW-code en Bedrag (in of uit) en sluit je af met een klik op de 
Nieuw-button zodat je direct verder kunt met de volgende boeking. 

 
- Button Split is alleen zichtbaar als het een mutatie in een Bank-boek betreft. Verderop 

leggen we het gebruik van deze button uitgebreid uit. 
 

- Button ‘Doorrekenen en Voltooien’ slaat op en keert terug naar het form Overzicht 
Mutaties, de ListView met alle ingevoerde records van dit project, dagboek, jaar en 
kwartaal. Ook wordt de BTW uitgerekend van al deze boekingen en wordt er een saldo-
controle gedaan. Als je niet met button ‘Doorrekenen en Voltooien’ afsluit (maar bv 
direct in het menu op een andere keuze klikt), dan levert dat fouten op en die moet je 
dan weer eerst oplossen want anders krijg je geen toegang tot de Rapportage-
overzichten. Gebruiken dus, die button! 

 

VIJF VERSCHILLENDE TYPEN DAGBOEKEN 
Er zijn 5 typen Dagboeken: Kas-boek, Bank-boek, Verkoop-boek, Inkoop-boek en Memoriaal. 
Elk type Dagboek heeft zo zijn eigen specifieke eigenschappen. 
 
Als je in de kas boekt zal je moeten beginnen om zelf een kasboek 
bij te houden, een kasboek dat niet alleen moet kloppen, maar dat 
ook nog eens elke inkomst of uitgave van een nummer voorziet (en 
dat nummer moet je dan weer terugzien op het document dat daar 
bij hoort). Je  begrijpt dat ‘iets opzoeken’ twee kanten op werkt. Als 
je op een Rapportage-overzicht ziet staan ‘dagboek Kas, DocNr 
123’, dan zal je in je ordner met kasbonnetjes snel dat document 123 
moeten kunnen vinden en als je ‘ergens’ een bonnetje vindt met 
nummer 123 er op, dan zal je in Admi365 snel terug willen kunnen 
vinden of die bon ook inderdaad geboekt is (en hoe). 
 
Bankboeken zijn een stuk eenvoudiger: de bank levert overzichten 
(al is dat tegenwoordig niet meer gratis), die ze ‘afschriften’ noemen 
en je kan daarnaast ook vaak de mutaties downloaden in allerlei 
formaten. We gaan er hier van uit dat je die gegevens gaat invoeren en niet inlezen, dus dat je 
een afschrift voor je hebt liggen. Op dat afschrift staat een begin-saldo en een eind-saldo. Dat 
begin-saldo weet Admi365 (want die heeft onthouden waar je de laatste keer bent gebleven), 
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maar dat eind-saldo zal je zelf moeten controleren als je klaar bent met boeken, zodat je kunt 
zien of je alle regels van dat afschrift ook inderdaad allemaal foutloos hebt ingevoerd. 
 
Als DocNr (het nummer van het boekingsdocument) kan je het (volg)nummer van het 
bankafschrift nemen. De datum is meestal de datum van betaling. Wat het wel eens lastig 
maakt is als de bank niet netjes een afschrift stuurt met de mutaties en het eindsaldo per 31 
december, want in dat geval zal je zelf het laatste/eerste afschrift moeten splitsen. Dan boek je 
het saldo op 31 december als eindsaldo in het oude jaar en de rest van het afschrift (met het 
eindsaldo zoals de bank dat vermeldt) boek je in het nieuwe jaar. Altijd altijd altijd moet je saldo 
in je boekhouding aan het einde van het jaar precies overeenkomen met het saldo dat de bank 
opgeeft. De fiscus krijgt die info namelijk ook van de bank en kan dus vanuit zijn eigen luie stoel 
simpel controleren of de gegevens die je op je belastingaangifte hebt ingediend de juiste zijn 
(en als dat niet zo is... dan zouden ze wel eens ter plaatste een kijkje willen nemen bij dat 
bedrijf...). 
 
Het Verkoopboek is puur en alleen om Verzonden Facturen in te boeken, dus als je geen 
facturen maakt voor je klanten of als je met het kasstelsel werkt, dan ga je het Verkoopboek 
nooit gebruiken. Als je je facturen met Admi365 maakt, ga je hooguit af en toe in het 
Verkoopboek controleren hoe Admi365 elke verzonden factuur voor je heeft geboekt of 
misschien wat correcties doorvoeren. Alleen als je op een andere manier facturen maakt zal je 
die in het Verkoopboek moeten invoeren. Vergeleken met bijvoorbeeld het Bankboek of het 
Kasboek zal je hier zien dat elke nieuwe boeking niet automatisch een hoger BoekNr oplevert 
maar juist hetzelfde BoekNr en een opgehoogd BoekRow-nummer. Het gaat namelijk hier om 
een samengestelde boeking: 
Regel 1: Debiteuren / klant kiezen / geen BTW / factuurbedrag invoeren 
Regel 2: Omzet-rekening kiezen / geen klant kiezen / BTW-code 1 of 2 (af te dragen) / omzet-
bedrag boeken 
Als je verschillende soorten omzet op één factuur hebt, dan boek je op regel 3 de volgende 
soort omzet, net zolang tot het factuurbedrag bereikt is. 
Als je het helemaal niet begrijpt, dan maak je maar gewoon een paar facturen in Admi365 en 
kijk je hoe Admi365 de gegevens van die facturen in het Verkoopboek verwerkt. Als je maar 
onthoudt dat de eerste regel altijd op Debiteuren wordt geboekt, voor het factuurbedrag (incl 
BTW en altijd BTW-code 0 gebruiken!) en dat de tweede regel (en eventueel derde etc) de 
omzet-bedragen vermeldt, credit EN met keuze van BTW-codes 1 of 2 ‘BTW af te dragen / te 
betalen’. 
 
Het Inkoopboek werkt bijna hetzelfde als het Verkoopboek, alleen voer je hier de facturen in die 
je van je leveranciers hebt gekregen. Ook hier dus weer ‘samengestelde boekingen’ met de 
eerste regel op Crediteuren, klant kiezen en factuurbedrag invoeren, en de volgende regel(s) 
boek je op kosten, waarbij je ook de juiste BTW-code (5 of 6) selecteert. Als je vrijwel direct al je 
ingekomen facturen betaalt, dan is het werken met een Inkoopboek meestal overbodig. Je kunt 
de kosten van die facturen namelijk ook direct via het Bankboek of het Kasboek in je 
administratie verwerken en dat scheelt je dan de helft van het invoerwerk. In dat geval houdt je 
misschien aan het einde van het jaar nog een paar facturen over die nog wel in het oude jaar 
thuishoren maar pas in het nieuwe jaar betaald worden, en dan gebruik je het Inkoopboek (4e 
kwartaal van het oude jaar) voor alleen die facturen (en bij de betaling in het nieuwe jaar niet 
NOG een keer op kosten boeken maar op Crediteuren en de goede factuur afvinken). Een 
goede gewoonte is trouwens om op elke ingekomen en ingeboekte factuur een volgnummer te 
schrijven, bijvoorbeeld met een groene pen, rechtsboven op de factuur, en iets als ‘IN-2012-
001’, zodat je direct aan elke factuur kunt zien of hij al is ingeboekt en hoe je hem in je 
administratie terug kunt vinden. 
 
Tenslotte hebbben we nog het Memoriaal, het dagboektype dat geschikt is voor alle soorten 
correcties en aanvullende boekingen. Het is in ieder geval het dagboek dat Admi365 gebruikt 
om het jaar af te sluiten en het nieuwe boekjaar te openen, dus ook al denk je dat je het zelf niet 
zal gebruiken, het is wel noodzakelijk om een dagboek 90 – Memoriaal te hebben. En als je een 
dagboek hebt dat Memoriaal heet, ja, dan zal je ook een ordner of een mapje hebben waarop 
staat ‘Memoriaal’ en waar je de bij de boekingen behorende documenten in kan bewaren. 
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Onze ervaring is dat het inboeken niet lastig is, maar wel om er achter te komen wat precies via 
het Memoriaal ingevoerd moet worden. Dat beschrijven we niet hier, maar in een volgend 
hoofdstuk, in de Cursus Boekhouden voor Slimmies. 
 

BTW EN GROOTBOEKREKENINGEN 
BTW werkt met een BTW-code. In de Stamgegevens geef je aan hoeveel het percentage van 
de BTW is en op welke datum dat percentage ingaat. Admi365 weet aan de hand van de datum 
en de BTW-code (BTW hoog of BTW laag) welk percentage van toepassing is en rekent dat 
dan ook direct voor je uit.  

 
Let goed op dat de gekozen BTW-code ook het 
grootboekrekeningnummer bepaalt waar die BTW op geboekt wordt. 
Voorbelasting (code 5 en 6) en Af-te-dragen-omzetbelasting (code 1 
en 2) zijn aparte dingen die je apart moet houden. 
 
Als je een grootboekrekening wilt kiezen, dan kun je dat doen met de 
muis en dan scrollen, maar je kunt ook gewoon met het toetsenbord 
<enter> geven en dan het eerste stukje van het 
GrootboekRekeningnummer intikken, of zelfs een stukje van de 
omschrijving (typ bijvoorbeeld “omzet” of “btw” en kijk wat er gebeurt). 
We hebben er echt alles aan gedaan om het zo eenvoudig mogelijk 
te maken. 
 
Als je in het menu kijkt onder Stamgegevens – Grootboekrekeningen 

en daar op Edit klikt bij een willekeurige grootboekrekening, dan zie je daar o.a. ook een 
ComboBox BTW-code. Als je daar (bijvoorbeeld bij 4800 – Accountantskosten) een BTW-code 
invult (in dit geval dus 5 – BTW Voorbelasting Hoog), dan zal die BTW-code in het form 
Mutaties Aanpassen bij het selecteren van die GrootboekRekening automatisch worden 
ingevuld. Dit gebeurt trouwens alleen als de BTW-code daar 0 is, want als je al een andere 
BTW-code hebt ingevuld en daarna een andere GrootboekRekening selecteert, dan gaan we er 
van uit dat je BTW-code en BTW-bedrag al correct zijn en gaat Admi365 dat natuurlijk niet 
overschrijven. 
 
Boekhouden is eigenlijk niets anders dan het overnemen van een aantal gegevens (zoals 
datum, omschrijving, bedrag en BTW-bedrag) van ‘mutaties’, van kas-bladen, bank-afschriften 
of facturen, waarna je aan elke mutatie een grootboekrekening toevoegt, zodat dezelfde dingen 
ook bij dezelfde club horen. Het enige dat je als ondernemer-boekhouder hoeft te doen is 
zorgvuldig alle gegevens van je documenten overnemen (of importeren), en vervolgens bepalen 
waarop elke regel wordt geboekt, welke grootboekrekening je er aan wilt hangen. 
 

FOUTEN 
Je zult zien dat Admi365 je zoveel mogelijk probeert te helpen door alvast de juiste gegevens in 
te vullen, afhankelijk van het dagboek en de boeking waaraan je op dat moment werkt. Velden 
BoekNr/BoekRow worden automatisch goed ingevuld. Als je een BTW-code kiest, dan wordt 
het BTW-bedrag automatisch uitgerekend. In het kasboek krijgt elke volgende boeking 
automatisch een nieuw uniek DocNummer. In een verkoopboek of inkoopboek wordt de eerste 
boeking van een ‘set’ automatisch op Debiteuren of Crediteuren geboekt en worden Datum, 
Omschrijving en DocNummer op de volgende records van die ‘set’ automatisch overgenomen. 
Ook handig is dat je met een klik op de button Nieuw zowel de huidige boeking opslaat als een 
nieuw boekingsrecord aanmaakt, waarbij ook zoveel mogelijk voorspelbare gegevens al worden 
ingevuld. 
 
We hadden al uitgelegd: er zijn bezittingen en schulden en er zijn kosten en opbrengsten. Elk 
van die vier komt tot uiting in het grootboekrekeningnummer (bv 4xxx is een kosten-rekening, 
8xxx is een omzet-rekening). Het zal weinig fantasie kosten om te bedenken dat een bonnetje 
van een tankstation voor een volle tank benzine misschien wel eens op ‘4400 – Brandstof’ zou 
moeten worden geboekt, maar zelfs dat simpele advies kunnen we hier niet geven want het zou 
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zomaar kunnen dat die benzine voor een auto is die geen eigendom is van de onderneming en 
in dat geval mag je ook de BTW niet aftrekken en moet je de uitgave boeken op ‘0820 – Privé 
uitgaven’.  
 
Hier komt dus een belangrijk fenomeen om de hoek kijken: de intelligentie van de 
ondernemer/administrateur. Die intelligente is iets waar Admi365 verder niet bij kan, sterker 
nog, Admi365 moet zich maar aanpassen. Admi365 kan proberen om dat boekhoud-verstand 
een handje te helpen, door goede vragen te stellen, door slim voorspelbare gegevens in te 
vullen en door een paar foutjes te herkennen, maar het is in alle gevallen de gebruiker die het 
laatste woord heeft. 
 
Als Admi365 onlogische dingen tegenkomt zal dat als volgt gesignaleerd worden.: 

- Op form Selecteer Mutaties verschijnt de melding ‘BEVAT FOUTEN’ in de kolom Fout. 
- Op form Overzicht Mutaties verschijnt het woord ‘Fout’ in de kolom Fout.  
- Op form Mutatie Aanpassen verschijnt de beschrijving van de fout in een rode balk 

bovenin het scherm 
- Onder Rapportage Administratie kan je een Foutenlijst afdrukken waar alle gevonden 

fouten op worden afgedrukt. 
 

Het is handig om te weten hoe je fouten kunt voorkomen, maar het is ook handig om te weten 
dat je vrijwel alle invoer altijd weer kunt corrigeren. Je kunt een boeking met een fout oproepen 
(met een klik op Edit) en lezen wat er aangepast moet worden. Het is een goede gewoonte om 
dat dan ook direct te doen als je klaar bent met je invoerwerk, even checken of er nog fouten in 
zitten en die oplossen voordat je Admi365 afsluit. 
 
Op het form Selecteer Mutaties staat een lijst met alle jaren, kwartalen en dagboeken waarin 
mutaties zijn gevonden. Het kan zijn dat je daar in de kolom Fout de melding ‘BEVAT FOUTEN’ 
ziet staan, maar als je dan vervolgens de lijst afloopt van alle boekingen van dat dagboek zie je 
nergens ‘fout’ staan. Dit kan komen doordat je een record hebt verwijderd of dat je het form 
Aanpassen Mutatie niet met een klik op de button ´Doorrekenen en Voltooien’ hebt afgesloten. 
De ‘fout’ is dan dat je de BTW en het saldo niet kloppen. In dat geval klik je gewoon op de 
button ‘Edit’ voor een willekeurig record en sluit je het form Aanpassen Mutatie direct weer met 
een klik op de button ‘Doorrekenen en Voltooien’. 
 
De gebruiker mag zelf weten wanneer hij de fouten, maar zolang er fouten zitten in de 
administratie kunnen bepaalde overzichten als Kolommenbalans niet worden geprint. Het is dus 
wel zo handig om je invoer zo correct mogelijk te houden. Je kunt gebruik maken van het 
Rapportage-overzicht ‘Foutenlijst’ om een overzicht van de invoerfouten te krijgen. Op de 
foutenlijst kan je trouwens de button Edit gebruiken om een mutatie te bewerken. Je kunt die 
knop ook met de rechter muisknop aanklikken en de Edit in een aparte tab opvragen (zodat je 
meerdere fouten snel kunt wijzigen en oplossen zonder het overzicht te verliezen) En je kunt 
natuurlijk ook de foutenlijst printen en op de gebruikelijke manier de fouten opzoeken en 
oplossen. 
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Dan geven we tenslotte nog een overzicht van de logica van Admi365 en van de fouten die 
Admi365 signaleert: 
 
Admi365 kent de regels van het boekhouden en weet als geen ander dat je nooit direct mag 
boeken op ‘een vaste tegenrekening van een financieel dagboek’, met andere woorden: als je 
bij Dagboeken een dagboek 10 – Kas hebt (grootboekrekening 1000 – Kas) en dagboek 20 – 
Bank (grootboekrekening 1100 – Bank), en je neemt 100 euro op van de bank om in de kas te 
stoppen, dan zal je die opname van de bank EN die inkomsten in de kas allebei op ‘1200– 
Kruisposten’ moeten boeken. Wat Admi365 niet kan en mag accepteren is dat je via welk 
dagboek dan ook rechtstreeks op 1000 – Kas boekt (of op welke andere grootboekrekening dan 
ook die ‘hangt aan een financieel dagboek’. Het is dus ook handig om de grootboekrekeningen 
die je gebruikt voor financiele dagboeken direct te ‘blokken’ (het veld Blok van die 
grootboekrekening op Ja te zetten). En als je dat vergeet en toch fout doet, dan zal Admi365 
een fout geven op die mutatie, zodat je het kan corrigeren. 
 
Als je op Crediteuren of Debiteuren boekt, geeft Admi365 een fout als je een BTW-code hebt 
ingevuld of als je hebt vergeten om een klant te selecteren. 
 
Als je in een financieel dagboek op Crediteuren of Debiteuren boekt, een klant kiest maar geen 
factuur, dan geeft Admi365 ook een fout. 
 
Geïmporteerde mutaties worden standaard altijd als Fout aangemerkt. Je zult ze namelijk eerst 
moeten bekijken en wijzigen (in ieder geval het juiste Grootboekrekeningnummer selecteren, 
maar vaak ook BTW of klant/factuurnummer invullen). 
 
Verder zal je zien bij het boeken dat je heel veel vrijheid hebt. Als je in het 1e kwartaal 2012 de 
datum 31-12-2011 of 1-1-2017 invoert, dan vindt Admi365 dat prima, ook al vallen die datums 
niet binnen het 1e kwartaal 2012. Als je geen documentnummer of geen omschrijving invult dan 
is dat niet handig, maar Admi365 zal er niet van gaan mopperen. Wat Admi365 wel wil is dat bij 
elkaar horende boekingen ook inderdaad bij elkaar blijven (dat doet Admi365 met het 
‘boeknummer/boekrow’, dat er uit ziet als 0001/01, xxxx/yy waarbij alle regels xxxx op volgorde 
yy bij elkaar horen) en dat de bij die boekingen geboekte bedragen ook inderdaad ‘in evenwicht 
zijn’. Dat fenomeen zie je met name in het Inkoopboek, het Verkoopboek en het Memoriaal en 
de controle doet Admi365 als je op de button ‘Doorrekenen en Voltooien’ klikt. 
 

DE BUTTON ‘DOORREKENEN EN VOLTOOIEN’ 
 
We vinden het wel belangrijk dat je wat meer weet van de button ‘Doorrekenen en Voltooien’. 
Als je op die button klikt keer je terug naar het ListView-scherm waar alle geboekte regels voor 
dat Dagboek, Jaar en Kwartaal staan, maar voordat je daar terecht komt doet Admi365 eerst 
twee hele belangrijke dingen: de BTW wordt doorgerekend en op aparte records geboekt en de 
saldo-controle wordt uitgevoerd.  
 
Die BTW kun je zien in de ListView, onderaan de lijst met mutaties. Elke mutatie wordt op een 
bepaalde BTW-code geboekt en op die BTW-regels wordt het totale BTW-bedrag per BTW-
code uitgerekend en geboekt. 
 
Daarnaast doet Admi365 de Saldo-controle. Als je in een Kas-boek of een Bank-boek werkt, 
dan moet ‘de journaalpost nog worden afgemaakt’ door het saldo van alle inkomsten en 
uitgaven op een ‘sluitregel’ te boeken op de ‘tegenrekening’ van het dagboek waarin geboekt 
wordt. Als je in een Inkoopboek, een Verkoopboek of een Memoriaal werkt, dan bestaat de 
saldo-controle uit het controleren of debet en credit in balans zijn voor elke ‘samengestelde 
boeking’, dus voor elke set records waarvan BoekNr gelijk is. Als je 400 euro Debet boekt en 
450 euro credit, dan zal Admi365 bij de saldo-controle dat verschil zien en zelf een (fout!) 
record toevoegen met 50 euro debet, zodat de balans altijd in evenwicht is. 
 
Het is dus meer dan een goede gewoonte om, als je klaar bent met boeken, het venster te 
sluiten met een klik op de button ‘Doorrekenen en Voltooien’ (en niet direct in het Menu iets 
anders te selecteren), en ook om daarna even de ListView te controleren op fouten. Admi365 
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staat niet toe dat een aantal Rapportage-overzichten wordt getoont als er nog ergens fouten in 
de mutaties zitten, dus het is in je eigen belang om eventuele fouten direct op te sporen en op 
te lossen. 
 

3.5 - De SPLIT-button 

WAARVOOR GEBRUIK JE DE SPLIT-BUTTON 
Je zult zien dat de SPLIT-button alleen verschijnt als je in een bankboek werkt. Als je 
bankmutaties importeert, dan komt het regelmatig voor dat één regel/bedrag op je bankafschrift 
meerdere regels/boekingen in je boekhouding opleveren. Een paar voorbeelden: 

- Het factuurbedrag is Euro 123,45 maar de klant 
maakt Euro 123,00 over (en die Euro 0,45 boek je 
als betalingsverschil af) 

- Met één bedrag worden twee of meer facturen 
tegelijk betaald (dat kan zowel bij inkoopfacturen 
als bij verkoopfacturen voorkomen). 

- Bij de betaling wordt een bedrag aan 
betaalprovisie verrekend (of kosten van de 
creditcard of iets dergelijks). 

- Je betaalt in één maandelijks bedrag je telefoon 
(zakelijk, telefoonkosten), internet (zakelijk, 
computerkosten) en televisie (privé). 

 
Je had al eerder gezien dat ieder bankafschrift-bedrag een ‘eigen’ BoekNr krijgt, en dat alle 
geïmporteerde (of handmatig ingevoerde) bankmutaties BoekRow 1 hebben. Als je de SPLIT-
button gebruikt, dan kan je dat ene bankrecord splitsen over twee of meer boekingsregels, die 
samen hetzelfde saldo hebben als het bedrag dat op het bankafschift vermeld staat. Al die 
boekingsregels krijgen hetzelfde BoekNr, maar wel elk een opvolgend nummer in het veld 
BoekRow. 
 

EEN VOORBEELD DAT GESPLITST WORDT 
 
Op de bankrekening, datum 31-3-2016, docnr 1, omschrijving ‘Firma Jansen, betaling factuur 1’, 
komt een bedrag binnen van Euro 130,00. Daarmee worden factuur 1 (121 euro) betaald. Het 
verschil van euro 9,00 wordt als betalingsverschil afgeboekt. 
 
We selecteren de geïmporteerde boekingsregel waar die 130 euro op wordt ontvangen. Zorg 
eerst dat datum, docnr en omschrijving van het geïmporteerde bankrecord correct zijn, want bij 
het uitvoeren van de Split-procedure worden die drie velden overgenomen op elk record dat je 
daarbij toevoegt. Wijzig echter niet de inhoud van de bedrag-velden, want anders krijg je een 
verschil met je banksaldo. Het uitsplitsen van die bedragen, dat doen we juist in dat Split-
venster. Als alles in orde is, dan klik je op de blauwe button SPLIT onderin het venster. Het 
volgende venster verschijnt: 
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Merk op dat de bedragen bij Bedrag bankafschrift en Bedrag geboekt positief zijn als het 
inkomsten zijn, en negatief als het uitgaven zijn. Als er dan een positief verschil staat zal je dat 
bedrag als inkomsten moeten boeken om op nul uit te komen (en een negatief verschil betekent 
dat je nog een uitgave moet boeken). 
 
Eerst klik je op de button Edit van de eerste regel (rechts in het venster). Daarna kies je 
grootboekrekening Debiteuren en kies je bij de combobox die verschijnt de factuur 1 van firma 
Jansen. Admi365 vult automatisch het factuurbedrag Euro 121 in als ontvangst. Je klikt op 
Opslaan en ziet (onderin het venster) dat er nog een verschil is van 9 euro. 
 
Dan vul je de tweede regel in, grootboekrekening Betalingsverschillen, en je vult die 9 euro in bij 
Inkomsten. Je klikt op Opslaan en ziet onderin je scherm dat nu het hele bedrag van 130 euro is 
‘uitgesplitst’. 
 
Met een klik op de button OK keer je terug naar je invoervenster van de mutatie. Als je op OK 
klikt maar er is nog een verschil, dan zal Admi365 niet protesteren. Je bent immers zelf 
verantwoordelijk voor de invoer en voor het oplossen van het verschil dat nu ontstaat. Het is 
dus beter om pas op OK te klikken als je het hele bedrag hebt uitgesplitst en het verschil 0 (nul) 
is. 
 
Je ziet dat alle bedragen in het split-venster inclusief BTW zijn. Ja, dat is heel onhandig in het 4e 
voorbeeld, dat van de internetprovider die telefoonkosten, internetaansluiting en privé TV-
abonnement op één factuur zet, maar in dat geval kun je natuurlijk gewoon beter die factuur via 
het Inkoopboek inboeken (en daar al die verschillende bedragen simpel uitsplitsen met het 
juiste BTW-bedrag er bij), dan hoef je bij het boeken van de betaling alleen maar Crediteuren te 
selecteren en de juiste factuur er bij te zoeken. Als je het voor jezelf gemakkelijk maakt, dan 
maak je ook minder fouten. In andere gevallen (bv een ontvangst van een creditcard na aftrek 
van provisie, en die provisie is tegenwoordig inclusief BTW voorbelasting 21%) boek je gewoon 
het bruto bedrag op kosten en als je daarna op OK klikt loop je met ‘volgende’ even naar die 
kostenregel en vul je de BTW in. 
 
We raden aan trouwens zowiezo aan om na terugkeer op het venster Mutatie Aanpassen met 
button Volgende even door de zojuist toegevoegde mutaties te lopen, want er kunnen nog wat 
fouten en/of opmerkingen bij de boekingen zijn. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat het 
betalingsverschil BTW bevat (je kan geen BTW-code kiezen in het Split-venster), of je zou per 
ongeluk de ontvangst van een Verkoop-factuur op Crediteuren kunnen boeken in plaats van op 
Debiteuren. Meestal is het geen probleem om nog even door die mutaties te wandelen, omdat 
je bij het afcoderen van geïmporteerde bankmutaties toch al de gewoonte hebt om met button 
Volgende de boekingsregels af te werken. 
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Er zijn trouwens nog twee andere methoden om kosten zoals die van de gecombineerde 
internet-telefoon-tv-provider te boeken (en denk ook bv aan de verzekeringen, die door de 
verzekeraar allemaal op één hoop gegooid worden en dan ‘in een gemakkelijke maand-termijn’ 
worden betaald). De eerste is om elke betaling op een tussenrekening te boeken en aan het 
einde van het jaar via het memoriaal de uitsplitsing maken van het totaalbedrag van die 
tussenrekening naar de verschillende kosten en de BTW. Ook kan je in het Split-venster de 
bedragen exclusief BTW op kosten boeken (automatisch wordt BTW-code 0 ingevuld) en het 
BTW-bedrag zelf boek je op een aparte regel op grootboekrekening 15xx – BTW Voorbelasting. 
Maar wij vinden zelf dat trucje met het inkoopboek het handigste. 
 
Boekhouden is soms net een kruiswoordpuzzel, met het verschil dat bij een kruiswoordpuzzel 
er altijd maar één oplossing de juiste is en bij een boekhouding zijn er vaak meerdere manieren 
om hetzelfde resultaat te bereiken. Het enige dat wij, de makers van Admi365, kunnen doen is 
een programma ontwikkelen dat met alle werkwijzen om kan gaan en een handleiding schrijven 
waarin die werkwijzen worden uitgelegd. Veel leeswerk, inderdaad, maar je bespaart er geld 
mee en je vergroot je kennis, waardoor je een grotere kans hebt om succesvol te zijn. 
 
 

3.6 - BTW 

HOE BTW WERKT 
BTW is een lastig verhaal. De fiscus hamert er op: BTW is geen kosten voor de ondernemer. 
De ontvangen BTW wordt door de klant betaald en de ondernemer kan goedkoper werken 
omdat hij de door hemzelf betaalde BTW weer terugkrijgt via de periodieke Aangifte BTW. Nou, 
als het ons geen geld kost, die BTW, dan hoeven we onze 
boekhouder er zeker ook niet voor te betalen om het bij te 
houden? Dan hoeven we ook niet bang te zijn dat de fiscus bij 
een controle ons een aanvullende aanslag oplegt? Helaas. De 
verkooppraatjes van de fiscus hebben alleen maar als doel dat 
de ondernemer zich aan De Wet houdt en die zegt dat de 
ondernemer verantwoordelijk is voor de administratie en 
afdracht van de BTW. De fiscus doet niks anders dan het geld 
ontvangen en af en toe op bezoek komen om te kijken of er 
nog meer te halen valt. Dan kan je verwachten dat de fiscus 
de ondernemer als een grote vriend beschouwt, immers, die 
vriend doet zonder enige vorm van salaris of vergoeding al het werk voor de fiscus, maar de 
fiscus heeft een ander vriendenbeleid dan wij: uitvoeren wat de fiscus zegt levert geen beloning 
op, alleen overtredingen van De Wet worden beloond: met boetes, aanslagen, rente en 
deurwaarders. Een slaaf op een plantage is beter af, want die krijgt nog te eten als beloning 
voor zijn arbeid. Ons advies aan de fiscus is derhalve: probeer die ‘bedrijfscultuur’ van 
achterdocht en argwaan nou eens gewoon van je af te zetten en zie aub nou eens in dat het de 
ondernemers zijn die al het werk doen, gratis, en dat de fiscus zich beperkt tot het steeds maar 
weer moeilijker maken van De Wet en het opmaken van de miljarden die via de BTW binnen 
komen. Het is toch niet nodig om als een strenge veldwachter zo met goedwillende 
hardwerkende mensen om te gaan? Maar ja, de fiscus luistert niet naar ons, die zijn 
democratisch gekozen dus die doen echt wat ze zelf willen en hoeven zich van de rest van het 
volk geen donder aan te trekken, want zo staat dat in De Wet. We houden er dus maar over op. 
 
BTW is geen kosten voor de ondernemer. Maar BTW moet je wel op een goede manier in je 
administratie verwerken, anders kunnen die geen-kosten wel eens onbetaalbaar worden. Het 
systeem is eenvoudig: alle BTW die je klanten aan jou betalen moet je apart registreren en 
eens per kwartaal (per jaar of per maand kan ook, maar om niet elke keer in oeverloze 
herhalingen van onbeduidende details te vallen gaan we er verder van uit dat je een kwartaal-
aangifte hebt), eens per kwartaal moet je de geregistreerde BTW doorgeven aan de fiscus door 
een paar getallen op je BTW-aangifte te vermelden onder ‘Te Betalen BTW’. 
 
Het leuke van deze regeling is dat je ook de BTW weer terugkrijgt die je onderneming aan 
andere bedrijven heeft betaald. Dit noemen we BTW Voorbelasting (ja, je kan ook zeggen ‘terug 
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te ontvangen BTW’ of ‘door ons aan anderen betaalde BTW’, maar Voorbelasting is zo’n mooi 
woord waarmee je niet in de war raakt, dus dat gebruiken we voortaan). 
 

AANGIFTE DOEN VAN DE BTW 
Omdat je met geld maar drie dingen 
kan doen: ontvangen, bezitten en 
uitgeven, zijn er ook drie soorten 
belastingen: inkomstenbelasting, 
vermogensbelasting en BTW + 
accijnzen. Inkomstenbelasting (of 
Vennootschapsbelasting als je een BV 
hebt) en Vermogensbelasting gaan via 
de jaarlijkse IB-aangifte. Accijnzen 
betaalt de fabrikant aan de fiscus en hij 
berekent ze in de prijs door aan de 
consument. Dus blijft over de BTW. 
 
Als je het ‘eindproduct’ bekijkt, het 
BTW-aangiftebiljet zoals je die van de 
fiscus electronisch moet indienen, dan 
zie je daar een stuk of 5 rubrieken. De 
aangifte begint met de vraag om je 
naam en je telefoonnummer in te vullen 
(want als je dat niet elk kwartaal 
doorgeeft kunnen ze je niet bellen 
blijkbaar). Rubriek 1 is om aan te geven 
wat je in dat kwartaal aan omzet hebt 
gemaakt en hoeveel BTW daar bij 
hoort. Rubriek 2 is om de BTW aan te 
geven die je zou hebben moeten 
betalen maar die iemand anders voor je 
aangeeft en betaald, de z.g. 
‘Verleggingsregeling Binnenland’. 
Rubriek 3 is voor prestaties naar of in 
het buitenland en Rubriek 4 is voor 
Prestaties vanuit het buitenland aan u 
verricht (als ondernemer moet je dus 
niet alleen registreren om de correcte 
hoeveelheid belasting af te dragen, 
maar ben je ook nog onbezoldigd 

medewerker van het CBS, want deze rubrieken 3 en 4 zijn alleen van statistisch belang, want 
handel met het buitenland is altijd zonder BTW) en dan sluiten we af met rubriek 5 waar we de 
Voorbelasting in kunnen vullen, eventueel de korting vanwege de Kleine Ondernemersregeling 
aftrekken en uitrekenen hoeveel we dit kwartaal weer moeten betalen. 
 
Let op: het eindgetal dat je op je BTW-aangifte vermeld, het saldo van de te betalen BTW min 
de Voorbelasting, daar wil je niet op besparen! Het verschil tussen inkoop en verkoop of de 
opbrengst van je diensten aan je klanten wil je namelijk altijd zo hoog mogelijk hebben en die 
BTW is gewoon het percentage over je marge. Het is geen 100% zekerheid (en er zijn heel veel 
situaties waarin dit ‘trucje’ niet opgaat), maar de vuistregel is: hoe meer BTW je moet betalen, 
hoe beter je bedrijf loopt. Wat je echter niet wil is TEVEEL belasting betalen, maar daar heb je 
nou juist een boekhoudprogramma voor, om precies te registreren waar je recht op hebt en wat 
je verplichtingen zijn. 
 
Je zou je af kunnen vragen waarom er bij de Rapportage Administratie geen BTW-aangifte zit. 
Het antwoord is simpel: een BTW-aangifte is een moment-opname van een bepaalde periode. 
Nu kan je met Admi365 altijd (ook achteraf) alle boekingen aanpassen en daardoor kan het dus 
gebeuren dat er na het doen van de aangifte over een bepaald kwartaal nog correcties in dat 
kwartaal worden gemaakt. Bij het indienen van de BTW-aangifte zal je dus altijd ‘cumulatief 
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moeten werken’, oftewel uitgaan van de totalen tot en met de laatste periode en daar de reeds 
in eerdere periodes aangegeven BTW van aftrekken. In de spreadsheet die bij deze handleiding 
hoort hebben we een rekenmodel toegevoegd waarmee je een en ander eenvoudig kunt 
uitvoeren. Wij als makers van Admi365 willen voorkomen dat onze gebruikers onjuiste 
gegevens uit hun administratie, dus daarom bieden we geen rapport BTW-aangifte aan. 
 

DE K.O.R. (KLEINE ONDERNEMERS REGELING) 
Eerst leggen we die Kleine Ondernemersregeling maar even uit, want we zijn zelf 1,90 meter 
lang en willen daar ook wel eens voor in aanmerking komen.  
 
Per 1 januari 2020 is de regeling compleet veranderd. Ondernemers (en ook BV’s) die naar 
verwachting minder dan € 20.000,- omzet maken in elk van de komende drie jaren mogen een 
verzoek indienen bij de belastingdienst om vrijstelling van BTW.  
 
Of je dat wilt, dat mag je zelf weten, want het betekent dat je geen BTW meer mag berekenen 
op je verkopen, maar ook dat je de aan derden betaalde BTW op je onkosten en inkopen niet 
meer terug mag vragen.  
 
Als je dat inderdaad wilt (of als je toch al niet BTW-plichtig bent, bijvoorbeeld omdat je een 
vereniging bent of een tekstschrijver of in de medische sector werkt), dan doe je twee dingen: 
 

1. Op het scherm Factuurlayout (in het menu onder Stamgegevens) haal je het vinkje weg 
achter “BTW-plichtig”. Dan wordt elke nieuwe faktuur voortaan automatisch met BTW-
code 0 (geen BTW) voorzien. 

2. In het menu onder Stamgegevens vind je ook de optie BTW. In dat venster maak je vier 
nieuwe regels aan, voor de BTW-codes 1 (BTW hoog te betalen), 2 (BTW laag te 
betalen), 5 (BTW hoog voorbelasting) en 6 (BTW laag voorbelasting). Je vult als 
percentage 0 (nul) in en als datum de datum waarop je BTW-vrijstelling ingaat. 

 
Op die manier kan je ook de instellingen weer herstellen als bijvoorbeeld na een jaar blijkt dat je 
omzet te hoog is en je toch weer BTW-plichtig bent. 
 

HOE VUL JE DE BTW-AANGIFTE IN 
OK, dan gaan we weer terug naar de twee spannendste rubrieken van het aangiftebiljet van de 
fiscus: rubriek 1 Omzet en rubriek 5 Voorbelasting. We hadden het immers over Admi365 en 
over BTW-codes. 
 
In het menu van Admi365 (links op je beeldscherm) zit onder Stamgegevens een optie BTW-
codes. Daar begint het verhaal. Op het overzicht van elke BTW-code zie je de code zelf (een 
cijfer), het BTW-percentage dat bij die code hoort (bv 21% of 6%), de datum waarop dat 
percentage is ingegaan (1/10/2012) en het Grootboek-Rekeningnummer waarop die BTW 
geboekt wordt. Belangrijk, want je wilt weten wat er gebeurt en je wilt de mogelijkheid hebben 
om het aan te passen als de fiscus met nieuwe percentages komt. Als je al langer met Admi365 
werkt, dan weet je ook dat voor 1/10/2012 de BTW Hoog nog 19% was (en de wat oudere 
jongeren onder ons herinneren zich nog de percentages daarvoor, 17,5%, zelfs 16% behoorde 
vroeger tot de mogelijkheden, maar de bodemloze put waarin de BTW gestort wordt heeft elk 
jaar meer honger). In die gevallen zie je dus per BTW-code twee of meer regels, waarbij in 
ieder geval het percentage en de datum anders zijn.  
 
Admi365 snapt zelf wel dat als er ergens een datum te vinden is (factuurdatum, 
boekingsdatum), dat je dan aan de hand van dat cijfer, die BTW-code, uit kan rekenen hoeveel 
het BTW-bedrag is dat in het ‘inclusief’-getal zit, dus als je bv de factuur voor het jaarlijkse 
gebruik van Admi365 inboekt (Euro 60,50 euro, incl. 21% = 10,50 euro BTW) en kiest voor 
BTW-code 5 – Voorbelasting Hoog, dan haalt Admi365 daar die 10,50 euro BTW uit en boekt 
de rest, het bedrag exclusief BTW, 50 euro in dit voorbeeld, op de kosten-rekening die je 
daarvoor gekozen hebt. 
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Bij het inboeken hoef je dus alleen maar te controleren of dat berekende BTW-bedrag 
inderdaad overeenkomt met het op de factuur of kassabon vermelde BTW-bedrag. Let goed op: 
de fiscus neemt geen genoegen met ‘inclusief 21% BTW’ op een factuur of bon. Het exacte 
BTW-bedrag MOET op de factuur/bon staan, anders mag je het niet aftrekken als 
Voorbelasting, en BTW op ‘ter plaatse opgegeten eten en drinken’ mag je helemaal niet 
aftrekken (zie uitleg Representatiekosten in hoofdstuk Terminologie). Maar dat terzijde. 
 
Admi365 telt alle BTW uit alle boekingen bij elkaar op en ‘boekt’ de totalen op één regel per 
Dagboek-Periode op de GrootboekRekening waar die betreffende BTW onder valt (die 
GrootboekRekening die je onder Stamgegevens – BTW-codes aan die BTW-code gehangen 
hebt). 
 
Wat moet je daar mee? Wat heb je daar aan? Nou, kijk maar naar je BTW-aangifte-biljet en dan 
weet je het. In Rubriek 1 zie je aparte regels voor elke ‘soort omzet’ (BTW-technisch 
gesproken). Je moet apart aangeven hoeveel Omzet BTW Hoog je hebt, hoeveel Omzet BTW 
Laag en hoeveel Omzet BTW Verlegd, 0%, Export, Privé-gebruik. Daarom moet je in je 
administratie minimaal per Omzet-rekening aangeven of het BTW Hoog of BTW Laag is (want 
bij controle komen ze dat precies controleren, of je elke omzet ook op de juiste manier geboekt 
hebt), en het is ook wel aan te raden om per Af Te Dragen BTW-percentage een aparte 
GrootboekRekening te maken in de groep 15** (BTW te betalen 21%, BTW te betalen 19% etc). 
Als je dat zo doet, zoals we het al standaard in elk nieuw project hebben aangemaakt, dan hoef 
je het bijna niet eens te snappen hoe het werkt maar doe je het automatisch goed. Maar dat zou 
Boekhouden voor Dummies zijn en onze Admi365-gebruikers zijn slimmerikken, dus daarom 
leggen we uit hoe het werkt, zodat je het zelf kunt snappen en eventueel aan kan passen als 
dat nodig is. 
 
Voorbelasting is wat eenvoudiger: er is maar 1 vakje waarin je het totaalbedrag van alle 
Voorbelasting in kan vullen, dus dat mag wat ons betreft ook prima op één Grootboek-Rekening 
(1520 BTW Voorbelasting, zowel voor BTW Hoog als Laag, zowel 19% als 21%), maar als je 
dat wilt wijzigen en aparte Voorbelasting-rekeningen wilt hebben voor BTW Hoog en BTW 
Laag, dan pas je het gewoon aan (extra Grootboek-Rekening 1521 – Voorbelasting Laag 
aanmaken en in Stamgegevens – BTW-codes de code 6 hangen aan die nieuwe rekening 
1521). 
 
Je moet wel altijd in de gaten houden dat acties bepalen wanneer gegevens automatisch 
worden gevuld en geboekt: bij het printen van een factuur wordt automatisch de boeking van 
die factuur aangemaakt (of aangepast als je de factuur daarna nog een keer print) en bij het 
inboeken van elke regel in Kas-boek, Bank-boek, Inkoop-boek of Verkoop-boek wordt de BTW 
na het invoeren van elke regel verwerkt op de bijbehorende Grootboek-Rekening van de 
gekozen BTW-code. Het is dus wel erg noodzakelijk om eerst een nieuwe BTW-code toe te 
voegen in Stamgegevens voordat je die BTW-code ook gaat gebruiken in je Dagboeken. 
 

PRAKTIJKVOORBEELDEN MET BTW 
We hadden al gezegd: alleen het exacte, op de bon/factuur vermeldde BTW-bedrag mag je als 
voorbelasting terugvragen. Als je bijvoorbeeld de factuur van je telefoon ziet (abonnement met 
21% BTW, gesprekken buitenland met 0% BTW), dan kan het zomaar zijn dat in de factuur van 
60,50 euro niet 10,50 euro maar slechts 8,50 euro aan BTW Voorbelasting zit. Dan kies je dus 
eerst BTW-code 5 BTW Voorbelasting Hoog, zodat Admi365 die 10,50 euro uit kan rekenen 
voor je, en dan pas je daarna die 10,50 euro handmatig aan in 8,50 euro. What you see is what 
you get, maar je moet dus wel lezen wat er staat en invoeren wat juist is. 
 
Los van het gebruik van een BTW-code is het altijd mogelijk om ‘direct’ op een BTW-
GrootboekRekening te boeken. Stel je krijgt een factuur van de firma US Goods voor de inkoop 
van 100 TV’s, dan zal US Goods geen (Amerikaanse) BTW op die factuur zetten, want je bent 
een buitenlands bedrijf. Je betaalt dan die BTW op het moment dat de vervoerder (US 
Transport) de goederen in Nederland voor je door de douane smokkelt. De douane bepaalt dat 
de TV’s 100.000 euro waard zijn en US Transport stuurt je een factuur voor het vervoer (1.000 
euro) plus de 21% BTW (21.000 euro) die zij voor jou bij de grens hebben betaald, BTW die jij 
weer terug kan krijgen van de fiscus, want je bent immers een BTW-plichtig bedrijf dat in 
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Nederland gevestigd is. Je boekt dan de factuur van US Transport op 1 regel (22.000 euro 
uitgaven, BTW-code 5 – BTW Voorbelasting Hoog), past het door Admi365 uitgerekende BTW-
bedrag aan naar 21.000 euro (het BTW-bedrag op de factuur) en klaar. Maar je kan ook die 
regel in tweeen splitsen: op de eerste regel voer je die 1.000 euro in en boekt die (BTW-code 0, 
geen BTW) op Transportkosten en op de tweede regel voer je die 21.000 euro BTW in (ook 
BTW-code 0, geen BTW) en die boek je rechtstreeks op 1520 - BTW Voorbelasting. Het is 
allebei goed, dus je mag zelf kiezen. 
 
In de Cursus Boekhouden voor Slimmies geven we verder nog wat uitleg over hoe je die BTW-
aangifte zelf in kan vullen. Het ‘technische gedeelte’ met betrekking tot de BTW is dan 
compleet. 
 

3.7 - Importeren mutaties 
Niets is zo vervelend als nog een keer alles invoeren wat je ergens anders al hebt staan. 
Banken leveren mutaties van afschriften in bestanden aan. Dan moet het toch eenvoudig 
mogelijk zijn om al die gegevens te importeren in je boekhouding? 
 
Eenvoudig is het toverwoord: 

1. Download de mutaties van de bank in een .csv-bestandsformaat. 
2. Open Admi365, menu Administratie, venster Import Mutaties. 
3. Admi365 kan niet ‘zomaar’ elk bestand van elke bank lezen. In het bovenste deel 

van het venster kan je het .csv-bestand van je bank converteren naar het formaat 
dat Admi365 kan importeren. Je krijgt dan een bestand 
ImportAdmi365_(bank)_(van-tot).csv 

4. Selecteer dat ImportAdmi365_(bank)_(van-tot).csv-bestand in het onderste deel 
van het venster. Kies het dagboek, het jaar en het kwartaal, en klik op Importeer. 

5. Vervolgens ga je naar de eerste geïmporteerde mutatie. Zoek het juiste 
grootboekrekeningnummer er bij en boek indien nodig de BTW. Met de button 
Volgende kan je de hele lijst afwerken. 

6. Controleer tenslotte of je nieuwe actuele banksaldo in overeenkomt met het saldo 
dat je bank opgeeft. 

 
 

DOWNLOAD DE MUTATIES VAN DE BANK 
We raden iedereen aan om op de harddisc van je computer een 
map Boekhouding (of ‘Administratie’ of ‘project XYZ’) te maken 
waar je alle bestanden bewaart. Binnen die map maak je een 
submap per jaar, 2012 bijvoorbeeld, waarbinnen je ook weer 
submappen ‘facturen’, ‘bank-import’ etc. kunt maken. Daar sla je 
die .csv-bestanden op die je van de bank downloadt en de Import-
bestanden die Admi365 aanmaakt.  
 
BELANGRIJK: het gedownloade bestand NIET openen in Excel 
en opnieuw opslaan. Excel past dan de structuur aan. Als je het 
csv-bestand wilt openen, bekijken, eventueel zelfs aanpassen en 
weer opslaan, gebruik dan het tekst-programma Kladblok van 
Windows. 
 
Houdt bij de bestandsnaam altijd dezelfde indeling aan, 
bijvoorbeeld ‘XYZ_ING_BetRek_2012kw1.csv’ of ‘XYZ – Rabo 2012-01-01_2012-03-31.txt’ of 
iets dergelijks. Het is namelijk heel belangrijk dat je precies weet tot wanneer je de vorige keer 
de gegevens hebt gedownload en ingelezen, en het gemakkelijkste is het als je dat aan de 
bestandsnaam kunt zien. Als je ‘datums achterstevoren’ in de bestandsnaam opneemt (jaar-
maand-dag ipv dag-maand-jaar), blijft alles altijd netjes op volgorde. 
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IMPORTEREN VOOR DOE-HET-ZELVERS 
Er is, naast de standaard conversie zoals hierboven beschreven, een tweede manier om de 
gegevens aan te leveren die in een financieel dagboek van Admi365 kunnen worden 
geïmporteerd. In de sectie Download (in het gebruikers-menu van Admi365 en via de pagina 
Support op www.admi365.nl) kan je het Excel-spreadsheet Admi365-import.xls downloaden. 
 
Dit Excel-spreadsheet kan je gebruiken om je kasboek bij te houden, maar je kunt het ook 
gebruiken om ‘handmatig’ de data die je bank aanlevert om te zetten in het bestands-formaat 
dat Admi365 nodig heeft. Open Admi365-import.xls, kies het tabblad van je bank, ga op regel 1 
van de eerste witte kolom staan en plak met Ctrl-V de gegevens die je uit het bestand van de 
bank hebt geselecteerd en (met Ctrl-C) gekopieerd. Controleer de inhoud van de ‘gele’ 
kolommen A, B, C en D, en vul eventueel een alternatieve omschrijving in de ‘groene’ kolom E.  
 
Om van een bepaald tabblad een Admi365-import.csv-bestand te maken, kies je in het Excel-
menu voor ‘Opslaan Als’, kies bestandstype .csv en voeg ‘import’ toe aan de bestandsnaam. 
Dat ‘import’-bestand kan je vervolgens in Admi365 importeren. 
 
De laatste opmerking is over de ‘eisen’ die Admi365 stelt aan de gegevens in de kolommen 
iDocNr, iDatum, iOmschrijving en iBedrag. 

- DocNr is een getal, groter dan 0. Als Admi365 het getal 0 vindt zal het die regel niet 
importeren. 

- Datum is in de vorm ‘dd/mm/jjjj’ (dus 10 posities, dag / maand / jaar). De datum ‘1 
februari 2012’ zal dus weergegeven worden als ‘01/02/2012’, dus met een 0 in zowel de 
dag als de maand. Als het teken / tussen dag, maand en jaar een probleem is, dan mag 
je ook – gebruiken, dus ’01-02-2012’, als je maar wel die 10 posities handhaaft want dat 
is belangrijk. 

- Omschrijving mag maximaal 255 tekens lang zijn. 
- Bedrag is negatief als het ‘debet’-‘af’-uitgaven betreft en positief als het ‘credit’-‘bij’-

inkomsten betreft. 
- Bedrag heeft altijd 2 decimalen, geen ‘duizendtallen-aangever’ en (dat is even lastig) 

op de plaats van de komma moet een . punt staan: 1234.56 dus. Csv betekent ‘comma 
separated values’ dus in dat bestand worden komma’s gebruikt om de verschillende 
‘velden’ van elkaar te kunnen onderscheiden en punten om onderscheid te maken 
tussen hele euros en centen, het Amerikaanse systeem dus. 
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TIPS EN AANVULLENDE INFORMATIE: 
Er wordt gesproken over ‘de bestand-extensie’, zoals .txt of .csv. Die extensie is niet altijd 
zichtbaar. Je hebt echter in het menu van de Windows Verkenner een keuze Opties, tab Bekijk, 
en daar kan je ‘uitvinken’ dat je de extentie niet wilt zien voor alle bekende bestandstypen (wij 
zouden het ook logischer vinden als je daar kon aanvinken om het wel te zien, maar bij 
Windows schijnen ze daar anders over te denken). Je kan dat trouwens instellen voor alle 
mappen op je PC, maar ook voor alleen de map waarin je de van de bank gedownloade 
bestanden bewaart. 
 
Je ziet in de Excel-sheet Admi365-import.xls dat er witte kolommen zijn (daar plak je de data in 
die uit je bank-export-file komen), een groene kolom ‘Alternatieve omschrijving’, een viertal gele 
kolommen (iDocNr, iDatum, iBedrag en iOmschrijving) en tenslotte een of meerdere lichtblauwe 
kolommen, die een kolom-opschrift hebben dat begint met x (bv xBlok). Die gele kolommen zijn 
de kolommen die de gegevens gaan bevatten die je straks in Admi365 gaat importeren. Die 
lichtblauwe kolommen zijn hulpfuncties om die gele kolommen correct te vullen adhv de witte 
kolommen en die groene kolom, daar mag je zelf een alternatieve omschrijving intikken als je 
die in de gele kolom iOmschrijving niet duidelijk genoeg vindt. Die kolom xBlok is om ‘de grens 
aan te geven’: je gaat op regel 1 staan van de eerste witte kolom rechts naast kolom xBlok en 
daar geef je Ctrl-V om je ge-Copy-de gegevens te plakken. 
 
Je moet ook even in de gaten houden dat de formules in Admi365-
import.xls alleen op de eerste 100 regels staan. De formules zijn op elke 
regel hetzelfde, dus je kunt ze gewoon naar beneden kopieren als je 
meer data-regels hebt. Even de onderste regel formules selecteren, Ctrl-
C om te kopieren, het blok wat je wilt vulllen aangeven met de muis (of: 
Shift ingedrukt houden en pijltje naar beneden) en dan Enter om de 
formules te ‘plakken’. De indeling etc van Admi365-import.xls is helemaal 
vrij gelaten, dus je kunt aanpassen en weggooien wat je maar leuk of 
handig vindt. 
 
We hebben ervoor gekozen om deze werkwijze, met Excel als 
‘tussenlaag’, beschikbaar te houden voor onze gebruikers. Het is minder 
gebruiksvriendelijk, maar wel een fantastische manier om je eigen data 
te kunnen sturen, zelfs als de bank ‘opeens’ de export wijzigt.  
 
Je ziet dat je bankmutaties per bankrekening en per kwartaal apart inleest. Per bankrekening 
apart, dat is logisch, maar per kwartaal? Je kunt, als je dat wilt, ook alle mutaties van het hele 
jaar in bijvoorbeeld het 4e kwartaal inlezen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een 
spaarrekening hebt met maar weinig mutaties. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de 
rente die in januari tot en met september wordt bijgeschreven pas als winst wordt meegenomen 
in de kwartaalcijfers van het 4e kwartaal. Admi365 kijkt voor het resultaat namelijk naar het 
kwartaal waarin de boekingen zijn ingevoerd/geïmporteerd en niet naar de datum die er voor 
die boeking staat. 
 
Het zou kunnen voorkomen dat één getal meerdere boekingsregels bevat. Op de (gepinde) 
kassabon van de supermarkt staat 100 euro boodschappen (privé) en 20 euro voor een kistje 
wijn (relatiegeschenk). Firma De Goede Klant betaalt de drie facturen die je hen gestuurd hebt 
in één bedrag. Als je zo’n boeking handmatig invoert, dan splits je dat getal in twee of meer 
regels, elk met zijn eigen grootboeknummer en/of klant-factuurnummer. Maar als je zo’n bedrag 
importeert, dan kan dat niet? Natuurlijk wel. Het voorbeeld van de supermarktbon zou je kunnen 
voorkomen door eerst de boodschappen te betalen (van je privé-rekening bijvoorbeeld) en 
daarna het kistje wijn apart te pinnen, je boekhouding eenvoudig houden begint bij jezelf, maar 
goed: op boeknr/boekrow 0123/01 staat een uitgave van 120 euro. Je klikt op de button Split, 
boekt eerst 100 euro op privé, dan maak je een tweede regel aan waarop je die 20 euro 
Relatiegeschenk boekt, je controleert of het verschil tussen te boeken en geboekt nul is, je klikt 
op OK en je loopt met button Volgende de boekingen af om eventuele BTW in te voeren. 
 
We sluiten af met een opmerking over waar het allemaal mee begint: het doen van betalingen 
via je bank. Als je bijvoorbeeld je BTW betaalt, dan zet je keurig het betalingskenmerk 
8123.4121.21201270 in de betaalopdracht, zodat de fiscus weet dat dat de aangifte BTW over 
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het 3e kwartaal is van fiscaal nummer 1234.12.123. De bank geeft die info dan ook keurig weer 
in de gegevens die je kunt downloaden, maar daar heb je voor je eigen boekhouding helaas 
niets aan. Dus je doet het invoerwerk (gratis) voor de bank, je doet de betaling en het kenmerk 
zoals de belastingdienst dat wil hebben, maar ondertussen zit je zelf met een omschrijving waar 
je niet aan kunt zien wat het ook al weer is geweest. We kunnen alleen voor onszelf praten en 
bij onze bank kunnen we een tekstbox ‘kenmerk’ invullen (en daar tikken we bij het aanmaken 
van de betaling dan ook vrolijk ‘BTW 3e kwartaal 2012’ in), en die info komt gelukkig ook mee in 
de export-file. Wat we dus willen zeggen: je administratie eenvoudig en overzichtelijk houden, 
dat begint bij jezelf, bij het begrijpen waar gegevens vandaar komen en waar ze naar toe gaan, 
bij het weten dat de gegevens van je betaalopdracht later in de balans van je 
bedrijfsadministratie terecht komen. 
 

3.8 - Het afsluiten van een boekjaar 
We herhalen het nog maar eens: alles (oké, bijna alles) is achteraf te corrigeren. Het 
Rapportage-overzicht ‘OHW-Jaarafsluiting’ is een momentopname en je moet dat Rapportage-
overzicht dus afdrukken en bewaren nadat je de laatste factuur in het oude boekjaar hebt 
gemaakt en voordat je de orders voor het nieuwe boekjaar gaat invoeren. 
 
Stel: je houdt zelf je boekhouding bij, maar je hebt een boekhouder voor het jaarrapport. Die 
boekhouder geef je dan de link waar hij Admi365 kan vinden (dank je wel, zo maak je gratis 
reclame voor ons bij profesionals die altijd geïnteresseerd zijn in goede goedkope 
boekhoudsoftware), je gebruikersnaam en je toegangscode. Je boekhouder gaat dan ergens in 
de loop van het volgende jaar aan de slag, maakt in de loop van 2011 wat aanvullende 
boekingen en correcties in het boekjaar 2010 en maakt het jaarrapport. Maar ja, jij bent al 7 
maanden bezig met het boeken in 2011... Levert dat geen problemen op? Nee, dat levert geen 
problemen op, behalve als je echt hele domme fouten hebt gemaakt (zoals het niet goed 
controleren van je banksaldo aan het einde van het jaar), en zelfs als je hele domme fouten 
hebt gemaakt is het alleen een kwestie van ook in 2011 die fouten corrigeren. 
 
Wat Admi365 doet is eenvoudig: bij het afsluiten van het jaar bepaalt Admi365 de ‘eindcijfers’ 
(de eindbalans van het oude jaar) en neemt die over in dagboek Memoriaal, periode 0 (nul), als 
beginbalans van het nieuwe jaar. Als je op die balans open posten hebt staan van debiteuren 
en/of crediteuren, dan worden die facturen overgenomen in respectivelijk het Verkoopboek en 
het Inkoopboek, periode 0 (nul). Als je daarna aanpassingen maakt in dat oude jaar, dan start je 
daarna gewoon het Afsluiten Boekjaar nog een keer, zodat je in het nieuwe jaar de 
gecorrigeerde beginbalans hebt zoals je boekhouder die heeft uitgerekend en opgesteld. That’s 
all folks. 
 
O, nee, that’s almost all want we zouden nog moeten uitleggen wat er met het saldo, de winst 
van het afgesloten jaar, gebeurt: als je de ProjectGegevens bekijkt dan zie je dat je daar 3 
GrootboekRekeningen kan selecteren, de ‘debiteuren-rekening’ en de ‘crediteuren-rekening’ en 
tenslotte de Winst-rekening, standaard gezet op 0810 – Onverdeelde Winst Vorig Boekjaar. Nu 
weet je dus waar je winst terecht komt. In de cursus Boekhouden voor Slimmies leggen we nog 
wat bijbehorende details uit over dit onderwerp. 
 
Wat wel belangrijk is is dat je eerst het oude jaar afmaakt voordat je aan het nieuwe jaar gaat 
beginnen. Zorg dat alles compleet is, ook dat ene afschrift van de spaarrekening die je niet 
meer gebruikt, ook die credit-factuur maken waar die klant recht op heeft, alle kosten 
verwerken, alle overzichten maken die nodig zijn etc etc. Pas daarna ga je naar Afsluiten 
Boekjaar en pas na afsluiten van het boekjaar ga je in het volgende boekjaar boeken. 
 
Als je meerdere Memo-dagboeken hebt, zorg er dan zelf voor dat je bij het afsluiten van het 
boekjaar altijd hetzelfde Memo-dagboek kiest, om te voorkomen dat je in het nieuwe jaar 
verschillende beginbalansen krijgt in verschillende memoriaal-dagboeken. Als je een 
eenmanszaak hebt zal je in periode 0 nog een aantal extra boekingen willen maken, bv ‘kapitaal 
aan privé’ voor alle saldi van de privé-uitgaven en –inkomsten van het oude jaar. Als je dat in 
hetzelfde Memo-dagboek doet als waarin de beginbalans wordt weggeschreven, dan zal je die 
boekingen ook opnieuw moeten maken als je het Afsluiten Boekjaar nogmaals start. Maar wat 
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beter werkt: na Afsluiten Boekjaar even de boeking in het nieuwe jaar oproepen en van alle 
privé-uitgaven-regels even het grootboekrekeningnummer veranderen in ‘kapitaal’, net zoals bij 
de boeking die op ‘onverdeelde winst vorig boekjaar’ terecht is gekomen. Dan klopt alles ook 
weer. 
 
Wat het wel lastig maakt is als je op je balans facturen van Debiteuren en Crediteuren hebt 
staan die pas in het nieuwe jaar betaald worden. Als je die betaling namelijk in het nieuwe jaar 
boekt (via de bank bijvoorbeeld) en daarna nog een keer de procedure Afsluiten Boekjaar voor 
het oude jaar opstart, dan gooit Admi365 de oorspronkelijke factuurrecords weg en zet daar de 
nieuwe voor in de plaats, met andere woorden: je moet alle betalingen in het nieuwe jaar van 
facturen uit het oude boekjaar opnieuw oproepen en de juiste factuur er bij selecteren. Beter 
doe je dat dus niet. Als die situatie zich voordoet dan is het minder werk om even met de hand 
de nieuwe beginbalans aan te passen in periode 0. 
 
Maak voor het afsluiten van een boekjaar (en bv nadat je al het invoerwerk van een kwartaal 
hebt gedaan) altijd even een Accountants-backup van je project (bij Rapportage Facturering en 
bij Rapportage Administratie, beide exporteren en op je eigen PC bewaren), want als Admi365 
opeens om wat voor reden dan ook ophoudt te bestaan of je wilt toch overstappen op iets 
anders of zo, dan heb je in ieder geval zelf al je gegevens nog van de afgelopen jaren. 
Computers, internet en al dat soort kreten zijn ook gewoon kwetsbare systemen die er niet 
tegen kunnen als ze van 6-hoog het raam uit gesmeten worden of als er een hackersaanval op 
losgelaten wordt. We doen onze best om onze klanten (en onszelf) geen problemen te 
bezorgen, maar je eigen gezondheid begint nou eenmaal ook bij jezelf en het is vrij zinloos om 
de dokter er de schuld van te geven als iemand na 13 pakjes per dag er opeens achter komt 
dat hij moet stoppen met roken of anders stopt het roken wel met hem. Het maken van een 
backup is heel weinig werk maar het kan zomaar een heleboel werk en ergernis schelen als je 
in geval van nood over een recente backup beschikt. Wij spreken uit ervaring! 
 
Voor de meeste ondernemingen loopt het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, moet de BTW-
aangifte voor 1 februari en de IB voor 1 mei. Dat betekent dat je 30 dagen de tijd hebt om in het 
nieuwe jaar je administratie van het oude jaar af te maken (en alles dat je al in het oude jaar 
gedaan hebt scheelt weer in de tijdsdruk), controleren en archiveren. Het is meer een kwestie 
van discipline dan van onmogelijk, al kennen we er een paar die elk jaar weer de wintersport 
plannen van 2 januari tot en met 3 februari, maar die hebben geld genoeg om anderen in te 
huren voor het afsluiten van hun boekhouding, want anders kunnen ze ook niet op wintersport. 
 
Werk dus je boekhouding bij, print wat je moet printen, controleer wat 
je kan controleren, neem de tijd die je er voor nodig hebt en vraag om 
hulp als je merkt dat je het niet redt. Over het algemeen is onze 
ervaring dat vrouwen meer talent hebben voor administratie dan 
mannen, maar mannen hebben meer feeling met techniek, computers 
etc. Het is dus niet zo dat we zeggen ‘laat je boekhouding maar over 
aan een M/V’, maar als je de mogelijkheid hebt om het samen te doen 
dan is dat meestal het beste: een van de twee kan ‘uitvallen’ en dan 
gaat het werk toch gewoon door. En daarnaast is het gewoon altijd 
prettig om iemand naast je te hebben die ook ongeveer weet hoe het 
moet, aan wie je wat kunt vragen of uitleggen. En natuurlijk kan je altijd 
nog naar je boekhouder stappen, dat is, net als je dokter, een vertrouwenspersoon die verstand 
van zaken heeft, die weet wat De Wet zegt, die ervaring heeft met andere bedrijven en 
situaties. Hij rekent weliswaar een paar euro per uur voor al die kennis en ervaring, maar als je 
je boekhouder alleen maar nodig hebt voor alles wat je niet zelf kan (en ‘invoerwerk’ kan je in 
principe het beste zelf), dan heb je ook daar een team waarin ieder doet wat hij/zij het beste kan 
en zo het optimale resultaat levert. 
 
Nog een laatste tip: als je, voor het eerste jaar dat je in Admi365 gaat bijhouden, je beginbalans 
handmatig invoert (in periode 0 van het memoriaal), dan kan je daar beter niet je openstaande 
facturen in zetten. Boek het saldo van Debiteuren en Crediteuren, elk in één bedrag, op 
Kruisposten en ga daarna naar respectievelijk het Verkoopboek en het Inkoopboek om de 
afzonderlijke per 1 januari nog openstaande facturen in te voeren (je boekt de eerste regel, het 
Kosten-bedrag, op Kruisposten en daarna vul je bij alle volgende regels het Factuurbedrag wat 
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je boekt op Debiteuren cq Crediteuren totdat je het totaalbedrag hebt gespecificeerd). Het 
memoriaal is namelijk gebouwd om betalingen in te voeren voor openstaande facturen, dus als 
je hier rechtstreeks op Debiteuren zou boeken, dan kan je die openstaande faktuur later, als je 
het bedrag ontvangt via de bank, nooit de bijbehorende faktuur meer vinden. Vandaar deze 
‘truc’ om de invoer via het Verkoopboek en het Inkoopboek te doen. Bij het runnen van de 
procedure Afsluiten Boekjaar doet Admi365 dit trouwens ook zo met de per balansdatum nog 
openstaande facturen uit het oude jaar. 
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HOOFDSTUK 4. -  MAATWERK IN ADMI365 

 

4.1 - Vooraf: 
Met Admi365 kan je facturen maken. Als gebruiker kan je een deel van de layout van je factuur 
zelf instellen: je kunt kiezen uit een van de standaard factuurmodellen, je kunt je eigen logo 
uploaden en je kunt (met html) de vormgeving van de NAW-gegevens van het facturerende 
bedrijf instellen. Als je dit lastig vindt kan onze helpdesk (tegen de gebruikelijke tarieven) je 
hierbij helpen. 
Daarnaast kunnen wij als beheerders van Admi365 bijvoorbeeld de opmaak (kleur, vet, 
lettertype etc) van teksten voor je wijzigen en sommige elementen van de factuur (on)zichtbaar 
maken. Als je dit soort wensen hebt, neem dan contact op met onze helpdesk en laat duidelijk 
weten wat je wilt wijzigen en hoe. Over het algemeen kosten dit soort aanpassingen een of 
twee uur helpdesk (tegen de op onze website vermelde tarieven). 
We verwijzen hierbij ook naar ons voorbeeldenboek (te downloaden vanaf de sectie Support op 
onze website), waar een aantal mogelijkheden duidelijk gemaakt worden. 
Tenslotte kan het zijn dat je wensen hebt die niet binnen de standaard oplossingen vallen. We 
hebben het dan over het wijzigen van de indeling van de factuur (een “eigen” factuurmodel) 
en/of aanvullende informatie op de factuur afdrukken. Als dit van toepassing is, dan zullen wij 
eerst onderzoeken of je wensen haalbaar zijn. Als hier een maatwerk oplossing noodzakelijk is, 
dan kost dit 1.000 euro plus BTW en daarnaast elk jaar 100 euro extra voor het onderhoud. Het 
is dus aan te raden om eerst te kijken of je met onze standaard oplossingen uit de voeten kunt. 
Voor klanten die orders in xml-formaat ontvangen (bv vanaf een website) is er de mogelijkheid 
om die orders in Admi365 in te lezen. Neem hiervoor contact op met onze website en stuur een 
of meerdere voorbeelden van de xml-orders mee.  
Wij werken altijd met een prijsopgave vooraf. Vragen over maatwerk factuur-layouts of het 
importeren van orders kosten niets. 
 

4.2 - Aanvraag voor maatwerk facturen 
Om spraakverwarring te voorkomen leggen we eerst uit welke verschillende elementen we op 
een factuur tegen komen: 
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1. Het Logo 
2. De Bedrijfsgegevens 
3. De KlantNAW (Naam-Adres-Woonplaats van de klant) 
4. Het Opschrift (“factuur” of “offerte” of “credit”) 
5. De Factuur-info (fact.nr, datum, debiteurnr en BTW-nr klant) 
6. De Voettekst 
7. De Footer (al dan niet in tabel-vorm) 
De Omschrijving van de factuur 
De Sub-omschrijving van de factuur 
De factuur-details (die bestaan uit de koppen boven de verschillende kolommen, de 
factuurregels en het blok met de totalen) 
 
Voor teksten kunnen de volgende specificaties worden gegeven: 
Lettertype (font): zie https://fonts.google.com/ ) 
Letter-grootte (in pixels, bv 12px) 
Effect (vet, italic, onderstreept) 
Kleur van de letters 
Kleur van de achtergrond (beter: print op voorbedrukt briefpapier) 
Witruimte links, rechts, boven en onder de tekst, in pixels of centimeters 
Uitlijning links, rechts of midden 
Je kunt ook een voorbeeld in bijvoorbeeld MicroSoft Word maken en dit mailen. Als het om een 
logo gaat: stuur dit dan mee. 
 
N.B.: 
Let op dat verschillende browsers vaak ook verschillende resultaten geven voor dezelfde 
factuur. Marges (links, rechts, boven en onder) zal je vaak in de browser zelf in moeten stellen. 
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Ook kop- en voetteksten zoals paginanummer en datum zijn instellingen in de browser en niet 
in Admi365. 
De verschillende factuurmodellen hebben elk een ‘favoriet’ formaat voor het logo. Je kunt dit 
formaat aanpassen aan het logo dat je wilt gebruiken, maar je kunt ook het formaat van je logo 
aanpassen aan de afmetingen die het factuurmodel aangeeft (bijvoorbeeld door wat extra 
witruimte toe te voegen op het logo). 
Je kunt mooie achtergrondkleuren bedenken bij de verschillende elementen, maar je moet wel 
bedenken dat dergelijke opmaak niet door pdf wordt ondersteund. Een zwarte achtergrond met 
witte letters wordt “gewoon” een witte achtergrond met zwarte letters als je het als pdf-bestand 
opslaat. 
Ook ‘exotische’ lettertypes worden niet altijd overal ondersteund. Als je de factuur per e-mail 
verstuurt worden alleen door Google ondersteunde lettertypen gebruikt. Je kunt deze hier 
https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp vinden. Voor een overzicht van 
exotische lettertypes kan je hier https://fonts.google.com/ terecht.  
Als je kleuren wilt gebruiken, kies dan hier https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp 
de kleur of gebruik de kleurnaam van deze 
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp webpagina. 
 

4.3 - Aanvraag voor importeren van orders 
Als gegevens voorhanden zijn, dan is het prettig als deze zonder veel moeite kunnen worden 
ingelezen in Admi365. Niet alleen de mutaties van de meeste banken kunnen worden 
geïmporteerd; Admi365 heeft ook een module om orders (meestal van een website) in xml-
formaat in te lezen in onze factureer-module. 
De werkwijze is eenvoudig: op het venster Overzicht Facturen klik je op de button «Importeer 
order». Het scherm Importeer Order verschijnt. Je klikt op de button «Selecteer order», 
selecteert het order-bestand en daarna klik je op «Importeer». In totaal 4 klikken en daarna 
verschijnt het bekende venster Factuur Aanpassen met de gegevens van de zojuist 
geïmporteerde order. De factuursoort is Order. Je hebt nu de mogelijkheid om e.e.a. visueel te 
controleren en verder af te werken zoals je dat met een handmatig ingevoerde order zou doen. 
Je kunt alleen orders importeren als de gegevens in xml-formaat zijn. Elke order is een apart 
bestand; meerdere orders in hetzelfde bestand is niet mogelijk. Je zult die order-bestanden op 
moeten slaan op je systeem en je zult ook iets moeten verzinnen waardoor je aan de 
bestandsnaam kunt zien welke order het betreft, zodat je bij het importeren de juiste order 
selecteert. 
Als je interesse hebt om deze orderimport-module van Admi365 te gebruiken, dan is de eerste 
stap om ons een of meerdere voorbeeld-bestanden te mailen. We onderzoeken eerst welke 
informatie in de orders aanwezig is, en op welke manier dit in Admi365 zou kunnen worden 
geïmporteerd. Je ontvangt van ons binnen een week na de aanvraag een verslag van de door 
ons geconstateerde mogelijkheden, problemen en verwachte kosten (die meestal tussen de 
100 en 200 euro bedragen). 
Als we overeenstemming hebben over wat er gemaakt moet worden, bouwen we de interface 
en geven we door dat er mee gewerkt kan worden. Testen van de verschillende orders is altijd 
een taak van de gebruiker en nooit van de makers van Admi365.  
Als data onregelmatigheden vertoont (bijvoorbeeld als bedragen in de ene order als “1.234,56” 
staan en in een andere order als “€ 1,234.56”), dan zal dat altijd fouten opleveren. Het is altijd 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de juiste data-structuur wordt doorgegeven. Ook 
als er wijzigingen optreden is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gewijzigde 
xml-structuur door te geven. De makers van Admi365 passen de interface alleen aan op 
verzoek van de gebruiker en tegen betaling van de gebruikelijke helpdesk-tarieven. 
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HOOFDSTUK 5. -  CURSUS BOEKHOUDEN VOOR SLIMMIES 

In deze handleiding leggen we niet alleen uit wat je met je boekhoudprogramma moet doen, 
maar we geven je, gratis en voor niks, ook gelijk een complete cursus Boekhouden voor 
Slimmies.  
 
Onderschat dit niet. Het eerste niveau is Praktijk Diploma Boekhouden. 
Als je dat haalt ben je Administrateur (invoerder van boekhoudkundige 
gegevens). Maar wij gaan gelijk door naar niveau twee, Moderne 
Bedrijfs Administratie. We zetten je gelijk op de stoel van Boekhouder 
(controle en analyse van boekingen, uitgebreid met vaardigheden als 
bedrijfsrekenen en budgettering). Je bent immers voor het grootste 
deel je eigen boekhouder, dus vinden we het logisch om je te voorzien 
van alle kennis die je nodig zult hebben om je werk goed te doen. 
 
Onderschat dit niet. Zowel de cursus Praktijkdiploma Boekhouden 
(PDB) als Moderne Bedrijfs Administratie (MBA) zijn 1-jarige 
opleidingen waarbij je tussen de 4 en 8 uur per week in de klas zit en 
ook nog eens van je verwacht wordt dat je tussen de 8 en 16 uur per 
week besteedt aan leren en huiswerk maken. Je bent dus 
gewaarschuwd: we proberen je in minder dan een dag ‘doorleeswerk’ 
de kennis in je maag te splitsen die normaal gesproken 2 jaar duurt 
onder profesionele begeleiding. Als dat teveel gevraagd is, dan moet je 
je daar zeker niet slecht over voelen, dan moet je ons de schuld geven 
dat we de lat gewoon te hoog hebben gelegd. Maar ja, iemand de 
schuld geven lost het probleem niet op (dat zouden ze in Den Haag eens in hun oren moeten 
knopen!), dus we doen het toch, een cursus Boekhouden voor Slimmies, en alles wat je er van 
opsteekt is meegenomen, moet je maar denken. Het einddoel is niet om boekhouder te worden, 
maar om iets meer van je eigen boekhouding te begrijpen en zoveel mogelijk fouten te 
voorkomen. Dat zou toch moeten lukken? 
 
Deze cursus gaat niet alleen over ‘de digitale wereld’ van je boekhouding, maar ook over ‘de 
papieren wereld’. We leggen uit wat je met al die papieren, facturen, afschriften en bonnetjes 
moet doen om aan de ene kant zo compleet te zijn als de fiscus wil en aan de andere kant zo 
weinig mogelijk tijd kwijt te zijn met het werk dat dat allemaal oplevert. We leggen uit hoe je die 
papierwinkel zo kan organiseren dat het een hulpmiddel voor je wordt in plaats van een 
verplichte hoeveelheid saaie tijdrovende handelingen. En tenslotte geven we zelfs nog wat tips 
om op een goede manier met de belastingdienst om te gaan. Ga er dus maar even goed voor 
zitten, schenk een lekker drankje in en investeer een beetje van je tijd in het aanleren van een 
extra vaardigheid die elke ondernemer altijd goed kan gebruiken. 
 
Wat het lastig maakt is dat iedere onderneming anders is. Er zal verschil zijn tussen een 
antiekwinkel die alleen goederen verkoopt à contant en een boekhouder die uren verkoopt op 
factuurbasis. We hebben geprobeerd dit op te lossen met drie ‘helden’, drie voorbeeld-
ondernemers (Mark, Bea en Steef+Stan) die elk hun eigen situaties graag op een gemakkelijke 
manier onder controle willen houden. 
 
We willen je een paar basis-technieken leren zodat je de ‘eindproducten’ van Admi365 wat 
beter kan begrijpen en ze kan gebruiken als ‘gereedschap’ om je onderneming in de goede 
richting te ontwikkelen (of om je er van te overtuigen dat het eigenlijk zinloos is om er mee door 
te gaan, want als al je inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden is tijdig stoppen vaak 
beter dan failliet gaan). 
 
Ook is het belangrijk om te ‘budgetteren’ en te controleren of je budget een goede schatting is 
geweest van de werkelijkheid (iets dat je altijd pas achteraf kan doen als je geen helderziende 
bent). Vooral voor beginnende bedrijfjes, zelfs voordat ze beginnen, is zo’n budget veel 
belangrijker dan de meeste ondernemers beseffen. We hebben niet alleen ervaring in het 
maken van programma’s, we hebben ook ervaring in het begeleiden van ondernemers en we 
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zullen onze best doen om die ervaringen zo begrijpelijk mogelijk in deze cursus te verwerken Of 
je daar verder iets aan hebt of iets mee wilt doen mag je helemaal zelf weten. 
 
En tenslotte moge het duidelijk zijn dat wij Admi365 gebruiken als boekhoudprogramma, want 
anders hadden we wel avonturenromans geschreven, dat lijkt ons namelijk veel leuker dan 
boekhoudcursussen voor slimmies maken. Admi365 is geschikt voor dubbel boekhouden, volgt 
de regels van de fiscus voor administratie, biedt de informatie die ondernemers nodig hebben 
om de juiste beslissingen te nemen en levert de overzichten die de basis vormen voor de 
onvermijdelijke belastingaangiften. En met deze gratis cursus boekhouden, een beetje energie 
en plezier om wat te leren kom je al snel een heel eind. 
 

5.1 - Inleiding 
Boekhouders van de oude stempel hebben nog gewerkt met ‘doorschrijfsystemen’, met 
‘grootboek-kaarten’ en ‘journaals’, prachtige meesterwerkjes waarmee je elk financieel feit twee 
keer kon opschrijven, de eerste keer in ‘het dagboek’ en de tweede keer op ‘de grootboekkaart’, 
waarna na eindeloos tellen (en de telfout zoeken als het niet klopt) van alle grootboekkaarten er 
een balans kon worden opgemaakt en een verlies- en winstrekening kon worden geproduceerd. 
 
Door het introduceren van dure woorden en onbegrijpelijke termen als Grootboek, Debiteuren 
en Representatiekosten wisten boekhouders door de eeuwen heen een mist van 
mysterieusheid over hun beroep te draperen, zodat torenhoge rekeningen zonder enig 
commentaar door hun klanten werden geaccepteerd. Die mistige mystiek maakte het mogelijk 
om op te schuiven van Administratiekantoor naar Boekhouder en zelfs naar Accountant, met 
dank aan de overheid die zo vriendelijk was om De Wet niet alleen onleesbaar maar ook 
onuitvoerbaar te maken en dan ook nog regelmatig de regels te veranderen. De Wet kunnen we 
niet veranderen, maar elk uur dat je kan besparen op dure hulp van derden is een besparing, 
en daar kan je alleen voor kiezen als je zelf de vaardigheden bezit die je anders in moet huren. 
 
Boekhouden is eenvoudig. Het bestaat inderdaad uit ‘alles twee keer opschrijven’, alleen het 
optelwerk en het ordenen voor de benodigde presentatie is er uit bezuinigd sinds we hebben 
ontdekt dat computers dat veel beter en sneller kunnen dan mensen. 
 
Ondernemers zijn veelzijdige mensen. Ze zijn meestal goed in 
‘iets’, datgene waar ze hun werk van gemaakt hebben, maar 
daarnaast moeten ze ook nog kunnen organiseren, met geld 
om kunnen gaan, creatief zijn bij het oplossen van alle 
voorkomende problemen, het evenwicht zien te vinden tussen 
(betaald) werk en (geld kostend) privé en wie weet wat nog 
meer. Het maakt de meeste ondernemers niet uit, die doen 
alles wat nodig is om van hun bedrijf een succes te maken en 
het liefste doen ze dat soort dingen dan ook nog zelf, want dan 
weet je zeker dat het goed gebeurt. 
 
Een van de belangrijkste dingen die elke ondernemer doet is 
het nemen van beslissingen. Een deel van die beslissingen hangen af van de antwoorden op de 
vraag ‘wat kost het en wat levert het op’. Dat is een kwestie van verwachtingen als het gaat om 
iets nieuws, maar zeker een kwestie van gegevens verzamelen en ordenen als het gaat om 
achteraf na te gaan of die verwachtingen ook uitgekomen zijn. Dat laatste doet een 
boekhouding. Het is leuk als je werk leuk is, maar het eerste vereiste bij een bedrijf is zorgen 
dat er aan het einde van het jaar geen geld bij hoeft, dat er genoeg overblijft om er een salaris 
uit te halen. Dat eindresultaat, het JaarRapport (dat bestaat uit de Balans en de Verlies- en 
Winstrekening), wordt opgebouwd uit een hele serie ‘mutaties’, financiele bewegingen 
(uitgaven, inkomsten, facturen, afschrijvingen, herwaarderingen etc). Een administratief 
programma als Admi365 is een stuk gereedschap om die financiele bewegingen te vast te 
leggen, compleet te houden, te classificeren en de resultaten te presenteren. 
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5.2 - Ondernemers 
We gebruiken een paar simpele voorbeelden van ondernemers om niet iedere keer in 
herhalingen en in uitweidingen te vervallen. Dingen uitleggen (en zeker van die abstracte 
dingen als boekhouding) gaat beter met een voorbeeld, dus we hebben drie ‘helden’ bedacht, 
elk met hun eigen bedrijfje, met hun eigen manier van bijhouden wat er binnen komt en wat er 
uit gaat. Jouw situatie zit er waarschijnlijk niet bij, maar de kans is groot dat je met een aantal 
eigenschappen van deze drie ook te maken krijgt. De rest van het verhaal kan je vluchtig 
doorlezen als ‘leuk om te weten maar voor mij niet praktisch’. 
 

Mark van de Markt verkoopt schoenen op de markt. Hij verkoopt alles contant. Hij koopt 
soms schoenen contant in maar ook op rekening. Voor het gemak en het voorbeeld 
koopt Mark elke schoen in voor 3 euro en verkoopt hij hem weer voor 4 euro. Hij heeft 
maar met 1 soort btw te maken (BTW hoog). Hij heeft een eenmanszaak en zijn 
bedrijfsresultaat wordt gevormd door het verschil tussen inkoop en verkoop van 
goederen min indirecte kosten. Zijn twee grootste kostenposten zijn de huur van de 
stand op de markt en de kosten van zijn bestelbus waarmee hij elke dag naar een 
andere markt rijdt. Die bestelbus is ‘auto van de zaak’. 

 
Bea van de Boek heeft een internationaal adviesbedrijf in de vorm van een BV. Ze heeft 
een aantal personeelsleden in dienst en verkoopt ‘uren’. Haar bedrijfsresultaat wordt 
gevormd door Uren x Tarief min de indirecte kosten die bestaan uit lonen van haar 
personeel en haarzelf, de huur van een kantoor en alles wat daar verder nog bij komt 
kijken. Ze heeft klanten in binnen- en buitenland dus BTW hoog en export. Ze heeft 
geen kas, alleen een bankrekening. Haar klanten krijgen facturen die ze binnen 30 
dagen mogen/moeten betalen. Bea heeft wel een auto, maar dat is haar privé-auto en 
als ze zakelijke ritten maakt declareert ze 0,19 euro per kilometer aan haar bedrijf. 

 
Steef en Stan van de Stuk hebben samen een 
stucadoorsbedrijfje, een v.o.f.. Ze hebben geen 
personeel maar huren wel regelmatig hulp in van 
andere zelfstandigen, die op hun beurt ook Steef en 
Stan wel eens inhuren. Ze hebben te maken met alle 
soorten BTW (stuc- en schilderwerk aan bestaande 
woningen is BTW laag tarief, metselwerk en 
complete verbouwingen is BTW hoog tarief en werk 
voor andere ondernemingen is BTW verlegd). Ze 
kopen materiaal in en hun projecten zijn soms 
‘aangenomen werk’ en soms ‘uren x tarief’, maar 
altijd op projectbasis, wat betekent dat ze een offerte 
maken voordat ze beginnen en een factuur sturen 

(binnen 14 dagen te betalen) op het moment dat het werk klaar is. Een uitdaging voor 
Steef en Stan is de mogelijkheid om hun werkzaamheden uit te breiden met boor- en 
freeswerk, waarvoor ze een paar (dure) gespecialiseerde machines aan zouden moeten 
schaffen als alternatief voor het inhuren van die machines bij Rent-A-Tool. 

 

5.3 - Het Jaarrapport 
Het Jaarrapport bestaat uit de Balans en de Verlies-en-WinstRekening (V&W). Het is het 
‘eindproduct’ van een boekhoudprogramma en het de grootste reden dat je al dat werk moet 
doen van inboeken en archiveren. 
 

BALANS 
De Balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van het bedrijf.  
 
Een Balans is per definitie in evenwicht (het woord komt van een ouderwets weegtoestel) en 
het saldo van bezittingen en schulden noemen we het Eigen Vermogen van het bedrijf. Bij een 
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BV of NV bestaat dat Eigen Vermogen uit Aandelenkapitaal plus Onverdeelde Winst (ook wel 
Algemene Reserve of WinstReserve genoemd) en bij een eenmanszaak of v.o.f. noemen we 
het Eigen Vermogen ook wel het Kapitaal.  
 
Een balans heeft altijd een Balans-datum, en bij een jaarrapport is dat de datum waarop het 
boekjaar eindigt (normaal gesproken: 31 december van elk jaar). 
 

VERLIES- EN WINSTREKENING (V&W) 
De V&W is een overzicht over een bepaalde periode (een kwartaal, een halfjaar, een jaar).  
 
Het is een lijst die begint met de inkomsten/opbrengsten, direct gevolgd door de Directe Kosten 
(de ‘inkoopwaarde van de omzet’). Het saldo van die twee (Omzet min Directe Kosten noemen 
we Bruto Marge of Bruto Winst, en die drukken we altijd uit in een percentage van de omzet). 
 
Vervolgens komt er een lijst van alle Indirecte Kosten, die we in 10 verschillende categorien 
hebben verdeeld, zoals Personeelskosten, Huisvestingskosten, Verkoopkosten en Rente-en-
Bankkosten. In een aantal gevallen vermeldt de lijst nog Bijzondere Baten en Lasten en/of 
Belastingen.  
 
Het eindgetal (Omzet min Directe Kosten min Indirecte Kosten min Bijzondere Baten en Lasten 
min Belastingen) noemen we de Netto Winst van het bedrijf. 
 

OMZET 
Omzet zou geen uitleg nodig moeten hebben. Het is het geld dat binnenkomt door de 
activiteiten van het bedrijf.  
 
De omzet van Mark is het geld dat hij ontvangt voor de verkoop van schoenen. De omzet van 
Bea is wat ze factureert voor de inzet van haar personeel (en zichzelf). De omzet van Steef en 
Stan bestaat uit Aangenomen Werk en Regie, beide opgebouwd uit materialen en arbeid. 
 
Als een bedrijf onroerend goed verhuurt is de ontvangen huur Omzet, maar als het bedrijf 
schoenen verkoopt en een stukje van het bedrijfspand verhuurt aan iemand anders, dan is die 
ontvangen huur ‘negatieve indirecte kosten’, want het is namelijk een ‘bijdrage’, een ‘korting’ op 
de huisvestingskosten en die zijn indirecte kosten voor een schoenenverkoper. 
 

DIRECTE KOSTEN 
Directe kosten zijn de kosten die direct gemaakt worden om de Omzet te realiseren. Wat 
daarmee verband houdt is dat als die Omzet niet gemaakt worden ook direct die Directe Kosten 
worden uitgespaard.  
 
Een bedrijf dat schoenen verkoopt boekt de inkoop van die schoenen als Directe Kosten. Een 
bedrijf dat zelfgemaakte schoenen verkoopt, boekt de inkoop van leer, rubberen hele of halve 
zolen en schoenveters als Directe Kosten.  
 
Een bedrijf dat ‘uren verkoopt’ zoals Bea boekt normaal gesproken de gefactureerde uren op 
Omzet en boekt ‘niks’ op Directe Kosten. Het personeel dat die uren maakt heeft namelijk geen 
contract ‘we betalen je alleen als je voor anderen werkt’, maar ‘we betalen je X per 
uur/week/maand’. Als Bea beslist dat we in december allemaal kerstkaarten gaan schrijven 
(werk dat geen Omzet oplevert), dan besparen we dus niks op Directe Kosten.  
 
Voor Steef en Stan zijn ingehuurde mensen en voor de projecten ingekochte materialen Directe 
Kosten, want als het project niet door gaat hoeven ze ook die kosten niet te maken. 
 



 

Handleiding Admi365 pagina 63 Versie 1-4-2020 

INDIRECTE KOSTEN 
De volgende set regels in de V&W zijn de Indirecte Kosten. Dat zijn alle kosten van de 
onderneming die niet ‘direct’ zijn en ook niet ‘bijzonder’. 
 
Je kunt beredeneren of kosten Direct of Indirect zijn. Daarvoor moet je ‘de cyclus van de 
onderneming’ begrijpen, bepalen of iets binnen of buiten de ‘actie-cirkel’ van het bedrijf valt.  
 
Mark verkoopt schoenen. Zijn ‘actie-cirkel’ is: kasgeld – inkoop schoenen – voorraad – verkoop 
schoenen – kasgeld. Bea verkoopt ‘uren’. Haar ‘actie-cirkel’ is: bankgeld – serviceverlening – 
factureren – debiteur – betaling – bankgeld. Steef en Stan produceren bouwkunde. Hun ‘actie-
cirkel’ is: geld – inkoop materiaal en hulp van derden – onderhanden werk – oplevering van het 
werk – factureren – debiteur – betaling – geld.  
 
Alles wat ‘binnen’ die actie-cirkel valt is Directe Kosten en alles wat ‘buiten’ die cirkel valt zijn 
Indirecte Kosten.  
 
En tenslotte zie je aan de omschrijvingen van de verschillende grootboekrekeningen en de 
daarbij behorende grootboekrekeningnummers of bepaalde kosten Directe Kosten of Indirecte 
Kosten zijn, omdat het bijna altijd zo is dat de huur van je bedrijfspand Indirecte Kosten zijn 
(behalve als de aard van je onderneming is het inhuren van panden en die tegen hogere prijzen 
weer verhuren). 
 

HET BAKKER-SYSTEEM VAN GROOTBOEKREKENINGNUMMERS 
De Indirecte Kosten hebben altijd een GrootboekRekeningNummer dat met een 4 begint. 
Omzet-rekeningen beginnen altijd met een 8. Directe Kosten (Inkoop)-
GrootboekRekeningNummers beginnen altijd met een 7. Dat systeem heeft ene meneer Bakker 
verzonnen en blijkbaar was dat zo goed bedacht dat de hele wereld (of in ieder geval 
Nederland) dat Bakker-systeem heeft overgenomen. Ter info merken we nog op dat die logica 
niet alleen voor de V&W geldt, maar ook voor de Balans.  
 
Hierbij het complete overzicht, dat je trouwens ook in elk project in Admi365 tegen kan komen: 

0 Vaste Activa, Voorzieningen, Langlopende Schulden en Eigen Vermogen 
1 Vlottende Activa, Liquide Middelen, Kortlopende Schulden 
2 Tussenrekeningen 
3 Voorraden 
4 Indirecte Kosten 
5 (voor ‘fabrieks-boekhouding’) 
6 (voor ‘fabrieks-boekhouding’) 
7 Directe Kosten 
8 Omzet 
9 Bijzondere Baten en Lasten, Belastingen 

 

DEBET EN CREDIT 
We hadden al opgemerkt dat een administratie/boekhouding bestaat uit alle ‘financiële 
bewegingen’ die zich binnen een bepaalde periode (een ‘boekjaar’) in een bedrijf hebben 
voorgedaan. Het eerste wat je moet weten is dat er vier verschillende ‘categorieën’ zijn waar je 
al die financieële bewegingen kunt onderbrengen: kosten en opbrengsten, bezittingen en 
schulden. Dan heb je ook gelijk de Verlies- en Winstrekening (opbrengsten min kosten is netto 
winst) en de Balans (links de bezittingen, rechts de schulden + voorzieningen met als saldo het 
Kapitaal oftewel het Eigen Vermogen). 
 
Om het moeilijk te maken hebben we verzonnen dat ‘links’ in een Balans ‘credit’ heet, de kop 
waaronder je schulden en opbrengsten kan scharen, en daarnaast heet ‘rechts’ voor een 
boekhouder ‘debet’, wat staat voor kosten en bezittingen. En niet alleen bij een Balans, maar 
ook tijdens het boeken zie je Debet links staan en Credit rechts, al hebben we er bij Admi365 
hier en daar gewoon ‘uitgaven’ en ‘inkomsten’ van gemaakt. 
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Als je dat snapt is het ook logisch dat we de term Debiteuren gebruiken voor klanten die 
facturen op rekening krijgen van de onderneming (geld tegoed, vorderingen, staan debet, 
rechts, op de balans), terwijl we leveranciers en onderaannemers die hun facturen aan onze 
onderneming sturen Crediteuren noemen (nog te betalen facturen, schulden, staan credit, links, 
op de balans). En als je het helemaal begrijpt, snap je ook waarom je bankrekening een ‘debet-
saldo’ heeft als je rood staat, want je kijkt namelijk in de administratie van de bank en voor hen 
ben jij een debiteur, ze hebben geld van je tegoed.  In Admi365 noemen we trouwens iedereen 
waarmee de onderneming te maken heeft ‘klanten’, ook mensen die ons spullen leveren of werk 
voor ons doen. 
 
Nou, als je nog niet bent afgehaakt omdat het te moeilijk is geworden, dan hebben we een 
steuntje in de rug voor je: het wordt nu niet veel moeilijker meer. Als je de hele cursus hebt 
doorgewerkt en begrepen (liefst met wat uitvoerend werk in Admi365 als praktijkexamen), dan 
zit je niet op het niveau ‘Praktijkdiploma boekhouden / Administrateur’ maar meer op het niveau 
‘Middelbare Bedrijfs Administratie / Boekhouder’, al mag je dan niet uit het oog verliezen dat 
een ‘echte’ boekhouder wel 100 verschillende systemen beheerst, terwijl jij als ondernemer-
boekhouder je alleen maar hoeft bezig te houden met het systeem dat je voor je eigen bedrijf 
gekozen hebt. Ieder zijn vak. 
 

DE BALANS: DE APK VAN JE BEDRIJF 
We gaan nog even terug naar de Balans. We willen namelijk dat je begrijpt wat je daar ziet en 
hoe je het kunt gebruiken. Een Balans is net als de APK van je auto: het is een periodiek 
overzicht van de ‘gezondheid’ van het bedrijf.  
 
Mensen en bedrijven hebben een wezenlijk verschil in bestaansrecht: mensen overlijden 
namelijk altijd, terwijl bedrijven eeuwen kunnen bestaan. Het lijkt op filosofie, maar door dit 
wezenlijke verschil tussen de ondernemer en zijn onderneming hebben beide een ander primair 
doel. Het primaire doel van een ondernemer is: gelukkig zijn. Het primaire doel van een bedrijf 
is: de toekomst zeker stellen.  
 
Gelukkig zijn is een kwestie van gevoelens, van sentimenten. Een mens zal altijd geld 
overhebben voor dingen die niet rendabel zijn maar gewoon leuk. Mensen geven geld uit aan 
vakantie, aan lekker eten, aan mooie dingen of soms geven ze het gewoon weg aan anderen 
die het harder nodig hebben dan zijzelf, gewoon omdat we het geld dat we hebben/verdienen 
gebruiken als een middel om ons hogere doel, gelukkig zijn, mee mogelijk te maken. Mensen 
nemen geen kinderen met de gedachte ‘kinderen leveren meer op dan ze kosten’, maar met de 

gedachte dat het onbetaalbare ervaringen en 
emoties toevoegt aan hun leven (dezelfde 
redenering volgen trouwens mensen die 
beslissen om geen kinderen te nemen, wat 
aangeeft dat ieder mens zijn eigen wensen 
heeft). 
 
Bedrijven hebben geen emoties. Bedrijven 
ontlenen hun bestaansrecht aan de regel ‘wat 
kost het en wat levert het op’. Als personeel niet 
rendabel is, wordt het ontslagen. Als Steef en 
Stan twijfelen tussen het kopen of het inhuren 
van een diamantboor dan is die beslissing 
volledig gebaseerd op (verwachte) kosten en 
opbrengsten. Dat maakt het wel gemakkelijk om 

beslissingen te nemen. Bedrijven hebben dan ook maar één hoofddoel: overleven. En hoe 
groter en vooral hoe gezonder het bedrijf is, hoe groter de kans dat ze de nabije toekomst ook 
overleven. De doodssteek voor elk bedrijf (vroeger of later) is namelijk dat ze hun directe 
verplichtingen niet meer kunnen voldoen, want dan komt er een faillisement of wordt het bedrijf 
opgeheven. Dus daarom maken ze regelmatig de balans op, de APK van de financiële 
gezondeheid van het bedrijf. 
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HOUDT PRIVÉ EN ZAKELIJK APART 
Het eerste dat we elke ondernemer dan ook proberen te leren is: hou privé en zakelijk apart. 
Neem een aparte bankrekening voor je bedrijf en ‘geef jezelf een maandsalaris’ door elke 
maand een vast bedrag van je bedrijfsbank naar je privébank over te schrijven.  
 
Als je bedrijf een BV of NV is, dan is dit zelfs een voorwaarde van de Wet, want een BV is een 
‘rechtspersoon’ die zijn eigen bezittingen en verplichtingen heeft. Juridisch is er een verschil 
met een eenmanszaak cq v.o.f., want de eigenaar-ondernemer is altijd aansprakelijk voor wat 
er binnen zijn bedrijf gebeurd, terwijl een eigenaar-directeur van een BV juridisch gewoon een 
‘loonslaaf’ is.  
 
Daarnaast heeft het nog andere voordelen om een aparte bankrekening voor je bedrijf te 
hebben:  

- Het scheelt gewoon heeeeel veel invoerwerk als je je privé-uitgaven niet hoeft te 
boeken. 

- Het is overzichtelijk. Je kunt aan het saldo op je zakelijke bank direct zien hoe het met 
je bedrijf gaat.  

- Het is zo gemakkelijker om je privé-uitgaven ‘in de hand te houden’.  
- Als je veel geld hebt is het fiscaal aantrekkelijk om dat lekker binnen je bedrijf te houden 

(bedrijfsvermogen is vrijgesteld van belasting in Box 3).  
En er zijn nog wat redenen, maar daar gaan we verder niet op in. Het is al ingewikkeld genoeg 
zo. Gewoon alles apart houden dus.  
 
Je auto is OF van je bedrijf OF van jezelf-privé, een lening is OF van je bedrijf OF van jezelf-
privé en ga zo maar door. Je moet gewoon je bedrijf-eenmanszaak zien als ‘je werkgever’ en af 
en toe met jezelf-als-ondernemer en jezelf-als-werknemer een bespreking houden waarbij elk 
van de partijen voor zijn eigen belangen op mag komen en ze er samen uit moeten zien te 
komen.  
 
Werknemer wil 3 maanden op een cruiseschip? Werkgever moet bepalen of hij dat uit van zijn 
eigen geld mag betalen of dat hij wel een extraatje uit het bedrijf mag opnemen, maar de 
werkgever-ondernemer moet daarbij wel in de gaten houden dat dat soort dingen niet ten 
kosten gaat van de gezondheid van het bedrijf. 
 

HOOFDGROEPEN VAN DE BALANS 
OK, nou terug naar die Balans, naar de ‘gezondheidstest’, de APK. We hebben al gezien dat 
links op de Balans de bezittingen staan en rechts de voorzieningen, schulden en het eigen 
vermogen. Je kunt ook zeggen dat de rechterkant van de Balans aangeeft ‘waar komt het geld 
vandaan’ en de linkerkant specificeert ‘waar hebben we het geld voor gebruikt’. 
 
Eigen Vermogen geeft aan ‘dat is het geld van de onderneming zelf, van de ondernemers zelf’ 
en de rest is geld dat eigenlijk van anderen, derden, is. Deze rechterkant van de Balans 
noemen we Passiva.  
 
Daartegenover staat de linkerkant van de Balans, die we Activa noemen, en die geeft in drie 
‘hoofdgroepen’ aan wat er aan bezittingen in het bedrijf zitten. Bovenaan staan de ‘vaste activa’ 
(inclusief deelnemingen en beleggingen en ‘immateriële activa’, de verzamelnaam voor 
‘onstoffelijke’ bezittingen zoals goodwill, rechten waar geld voor is neergeteld en nog wat van 
die dingen waar we het verder niet over zullen hebben omdat 95+% van de kleine ondernemers 
daar toch niet mee te maken krijgen). Dan komen de ‘vlottende activa’, die normaal gesproken 
de waarde bevatten van zaken ‘die één actie-ronde meegaan in de actie-cirkel van het bedrijf’, 
maar die niet ‘direct opvraagbaar’ zijn. En tenslotte hebben we de ‘liquide middelen’, de direct 
opvraagbare tegoeden op bankrekeningen, spaarrekeningen en het geld dat we in kas hebben. 
 
Het verschil tussen ‘vlottende activa’ en ‘liquide middelen’ is meestal het tijdstip waarop het een 
in het ander overgaat. Als je BTW tegoed hebt of facturen hebt verstuurd die op de 
balansdatum nog niet betaald zijn, als je een voorraad hebt van spullen die je in het volgende 
jaar wilt verkopen of als je ‘onderhanden werk’ hebt, werk dat je al hebt uitgevoerd maar nog 
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niet gefactureerd, dan zijn dat allemaal voorbeelden van ‘vlottende activa’. Het heeft waarde 
waar je wel een risico over loopt tot het moment waarop je dat geld ook echt ontvangt. Een 
debiteur kan zijn rekening niet betalen, een voorraad (tomaten bijvoorbeeld) kan zijn waarde 
verliezen etc. 
 

BALANS = EVENWICHT 
We laten de Voorzieningen aan de passiva-kant voor wat ze zijn (niet interessant voor kleine 
ondernemers, hooguit PensioenReserve voor directeuren van BV´s zullen hieronder vallen of 
GarantieVoorziening voor mensen die bv 10 jaar garantie moeten leveren). Dan zien we aan 
elke kant van de Balans 3 ‘hoofdstukken’ waarvan er steeds een aan elke kant bij elkaar horen. 
 

- De Vaste Activa zouden hoger moeten zijn dan de Langlopende Schulden. 
- De Vlottende Activa zouden hoger moeten zijn dan de Kortlopende Schulden. 
- De Liquide Middelen zouden minimaal voldoende moeten zijn om de directe 

verplichtingen te kunnen voldoen. 
 
OK, directe verplichtingen staan niet op de balans. Als Mark 
schoenen inkoopt zal zijn leverancier zeggen ‘direct betalen’ 
of ‘binnen 14 dagen betalen’. Als Mark direct betaalt zal hij 
minimaal dat geld in zijn bedrijf moeten hebben (dus een 
lening bij de bank nemen of het er zelf uit zijn eigen zak in 
moeten stoppen). Zijn balans na het inkopen geeft tegenover 
die 100 euro voorraad OF 100 euro eigen vermogen, OF 
100 euro ‘Crediteuren’, OF 100 euro ‘Bank-krediet’. Met de 
bank kan hij afspreken ‘10 euro per maand aflossen’ en dan 
zijn die 10 euro zijn ‘directe verplichtingen’, waar hij op dit moment, met deze balans, niet aan 
kan voldoen, om nog maar te zwijgen over de verplichting om zijn crediteur binnen 14 dagen 
100 euro te betalen. Die ‘directe verplichtingen’ zijn risico’s voor de toekomst van het bedrijf: als 
Mark deze maand niks verkoopt zal zijn crediteur zijn faillisement aan kunnen vragen. Het moge 
duidelijk zijn dat als Mark die 100 euro uit zijn eigen privé-geld in het bedrijf stopt, dan heeft hij 
naast 100 euro voorraad ook 100 euro op de bank staan (of in de kas) en is dat voor de 
‘gezondheid’ van zijn bedrijf beter. 
 
Hetzelfde kan je zeggen van Vaste Activa en Leningen. Als Mark een auto nodig heeft (en laten 
we voor het gemak beslissen dat die auto eigendom is van het bedrijf), dan zal hij niet zomaar 
20.000 euro op tafel kunnen leggen en zal hij er voor kiezen om die 20.000 euro voor de 
aanschaf van de auto bij een bank te lenen, af te lossen in ‘langer dan 1 jaar’ (wat het verschil 
is tussen Kortlopende Leningen en Langlopende Leningen). Het is ook de bedoeling dat die 
nieuwe auto langer dan een jaar meegaat en zeker ‘langer dan 1 actie-cirkel van het bedrijf’, 
want het is niet goed voor je gezondheid als je die auto in de prak rijdt maar nog wel met de 
lening blijft zitten. Hetzelfde kan gezegd worden als je een bedrijfspand koopt met een 
hypotheek. Je bezittingen aan de rechterkant van de balans wil je altijd hoger in waarde houden 
dan de schulden die daar aan de linkerkant van de balans tegenover staan, want dat verlaagt 
het risico (en de kosten, banken rekenen geld voor hun krediet) en verhoogt de 
‘overlevingskans’ en de ‘financiele gezondheid’ van je bedrijf. 
 
De vaste regel om dit onder controle te houden zonder elke dag naar je Balans te kijken is: 
Budgetteren en jezelf een ‘vast salaris’ uitbetalen. 
 
En als je in het vervolg naar je Balans kijkt, dan weet je waar je op moet letten: schulden nooit 
hoger dan de bezittingen die ze financieren en altijd een ‘achterdeurtje’ op de bank houden 
zodat je in ieder geval op korte termijn aan je verplichtingen kunt voldoen. 
 

5.4 - Verlies- en WinstRekening 
Twee dingen goed onthouden en uit je hoofd leren: 
Omzet min directe kosten is bruto marge. 
Bruto marge min indirecte kosten is netto winst. 



 

Handleiding Admi365 pagina 67 Versie 1-4-2020 

 

INDIRECTE KOSTEN, DE STUURINRICHTING VAN JE BEDRIJF 
Indirecte kosten zijn ‘voorspelbaar’ en meestal min of meer vaste bedragen. Mark heeft een 
auto en die kost hem 5.000 euro per jaar, 20 euro per werkdag. Als Mark 10 euro standhuur 
moet betalen voor een marktdag plus 20 euro voor het vervoer naar de markt en terug dan zal 
hij alleen op die markt gaan staan als hij minimaal 30 euro bruto winst maakt op die dag, want 
anders kan hij beter thuis blijven. Helemaal waar is dat niet, want de kosten van de brandstof 
maken maar een klein deel uit van die 5.000 euro en de rest zal hij toch moeten betalen, of hij 
die auto nou gebruikt of niet. 
 
Indirecte kosten moet je altijd proberen om zoveel mogelijk in de hand te houden. Als je een 
bedrijf begint, weet je één ding zeker: je moet beginnen om er geld in te stoppen. Of dat geld 
dan later weer terugverdiend wordt is onzeker. Om het risico zoveel mogelijk te beperken moet 
je dus de indirecte kosten zoveel mogelijk beperken, of in ieder geval een plan klaar hebben 
liggen voor het geval dat dingen niet zo lopen als je had verwacht. 
 
Bea heeft een kantoor (huur, electra, internet, telefoon, computers, kantoorartikelen, meubels, 
schoonmaakkosten etc etc) en personeel in dienst. Haar indirecte kosten zijn dus behoorlijk 
hoog, maar blijkbaar de omzet ook, want anders had ze dat personeel niet nodig. Als om wat 
voor reden de omzet opeens minder wordt, dan zal ze moeten besparen op die indirecte 
kosten.  

 
Personeel ontslaan is het meest voor de hand 
liggend en dat zal ook gebeuren als er gewoon 
niet genoeg werk is, maar als de terugloop van 
de omzet wordt veroorzaakt doordat de 
uurtarieven naar beneden moesten (omdat 
anders iedere klant naar de concurrent gaat 
die goedkoper is), dan zou Bea juist meer 
personeel in dienst moeten nemen om het 
hoofd boven water te houden (of de salarissen 
zouden naar beneden moeten, ja, daar zie je 
het probleem). Ze zou ook kunnen besluiten 

om te gaan verhuizen naar een goedkoper kantoor, ook al een maatregel die niet zo 1-2-3 uit te 
voeren is en die meestal eerst hogere kosten met zich meebrengt voordat de besparing zijn 
effect laat zien.  
 
Het allerbeste is dus om te voorkomen dat je in zo’n situatie terecht komt, gewoon door zuinig 
te zijn en eerst goed na te denken en te rekenen voordat je langlopende verplichtingen aangaat 
zoals huur of salarissen. De andere kant moet ook duidelijk zijn: als Bea verwacht dat ze nog 
wel 1.000 uur meer kan ‘verkopen’ aan haar klanten, dus ‘ruimte voor nog een personeelslid er 
bij’, dan moet ze die 1.000 uur x het uurtarief wel vergelijken met de extra kosten van dat 
personeelslid, dus niet alleen zijn bruto loon maar ook zijn vakantiegeld, de opslag voor de 
sociale lasten, de onkostendeclaraties, studiekosten, huur van de werkplek met alles wat 
daarbij komt kijken... Ja, dan is 1.000 uur opeens niet zo veel en soms (als het tarief onder druk 
staat of als het risico te groot is dat die 1.000 uur niet door gaan) is het gewoon goed 
ondernemerschap om te beslissen om het toch maar niet te doen, dat extra meisje aannemen. 
 

BEDRIJFSREKENEN EN BUDGETTEREN 
Je ziet dat ‘bedrijfsrekenen’ heel erg lijkt op de Verlies- en Winstrekening van het bedrijf. Alleen 
is de V&W voor ‘alles uit een periode’ en ‘bedrijfsrekenen’ doet hetzelfde voor een project of 
een aparte beslissing. Maar alles komt neer op de formule ‘wat kost het en wat levert het op’ en 
uiteindelijk is het risico de allesbepalende factor. 
 
Even ter verduidelijking: er zijn drie manieren om een bedrijf ten gronde te richten. De eerste is 
door vrouwen, dat is het mooist, de tweede is door gokken, dat gaat het snelst, en de derde is 
door computers, dat is het zekerst. Een bedrijf is geen casino. Als ‘misschien hebben we geluk’ 
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je bedrijfsfilosofie is, dan doe je iets fundamenteel verkeerd. Als een klant bij een aannemer 
komt met de vraag of die een nieuw huis voor hem kan bouwen en wat dat dan wel zou moeten 
kosten, dan gaat die aannemer rekenen, offertes aanvragen, risico uitsluiten en zo goed als het 
kan proberen te voorkomen dat er verlies geleden wordt op dat project. Als die aannemer zegt 
“Geef maar een ton, mevrouwtje, dan gokken wij er wel op dat we daar mee uit komen”, dan 
heeft hij het niet goed begrepen. Risico moet vermeden worden. Altijd. Het is je bedrijf, je 
inkomen, je toekomst, je dagelijkse bezigheid, datgene dat de rest van je leven mogelijk maakt. 
Dat zet je niet op het spel door risico te nemen. We hopen dat het zo duidelijk is. 
 
Steef en Stan rekenen al sinds klas 1 van de basisschool. Als er een aanvraag voor een project 
binnenkomt stappen ze eerst naar de rekenmachine en daarna pas naar de telefoon om 
antwoord te geven. Ze willen echt alles weten van het project, want risico dat ze zelf moeten 
betalen, daar worden ze niet vrolijk van.  
 
Ze rekenen 40 euro per uur, waarbij ze weten dat daarvan 10 euro per uur voor de dekking van 
de Indirecte Kosten is en 30 euro per uur voor Salaris, Risico en Winst. Ze weten dat ze elk 
minimaal 1.200 uur per jaar ‘productief’ moeten werken, voor projecten (de boekhouding 
bijhouden is ook werk, maar niet ‘productief’, want dat wordt niet door iemand anders betaald). 
Ze hebben dus een dekking van 2 x 1.200 x 10 euro = 24.000 euro per jaar voor de Indirecte 
Kosten. 24.000 euro is hun Budget, het maximum bedrag dat ze uit mogen geven aan telefoon, 
reclame, bankkosten en boekhouders. 
 
Nu ze een budget hebben gemaakt, willen ze elke week weten: ‘hoeveel uren hebben we 
gewerkt voor de projecten’ (dat moeten er dus minimaal 25 per persoon zijn). Als ze een 
aanvraag krijgen voor een nieuw project denken ze ook niet ‘we zitten al vol voor vandaag’, 
maar ze denken ‘als we dit project uit willen voeren zullen we Sjors en Sjimmie in moeten 
huren, en die rekenen 50 euro per uur’. Dan rekenen ze uit hoeveel het materiaal kost, hoeveel 
ze aan uren kwijt zijn en komen ze op een prijs voor de klant.  
 
We hopen dat je zelf door hebt dat ‘Omzet’ het ‘eindgetal’ is van die hele rekenpartij en dat 
‘Directe Kosten’ plus een ‘opslag’ (of, zoals in dit geval, een deel van het uurloon) voor de 
Indirecte Kosten de ‘bron’ vormen waar die Omzet op gebaseerd is. We gaan er verder niet 
dieper op in, jouw bedrijf is vast anders dan dat van Bea of Steef en Stan, maar je krijgt het idee 
en mag het zelf op je eigen situatie toepassen. 
 
Als de klant de offerte krijgt en zegt ‘het is te duur’, 
dan is dat jammer maar helaas, want Steef en Stan 
gaan er geen geld bijleggen om te mogen werken, 
en ze weten dat het niet voor minder kan. Als de 
klant zegt ‘OK, doe maar’, dan weten ze dat ze de 
uitvoering van het project aan de hand van de 
offerte, het budget, de begroting, in de gaten moeten 
houden, maar zelfs in het geval dat ze verkeerd 
gerekend hebben (ze hadden het muuroppervlak 
van het pand netjes uitgerekend maar ‘vergeten’ dat 
elke muur twee kanten heeft, ja, dan kom je al snel 
50% tekort) zal de klant vrijwel nooit bereid zijn om 
die rekenfout effe bij te betalen. Jammer. Ondernemersrisico. Leergeld voor de volgende keer. 
Een begroting maken is dus geen garantie voor het voorkomen van fouten, maar zonder 
begroting-budget weet je niet eens waar het fout is gegaan, dus die begroting maak je echt niet 
voor niks. 
 

V&W – ANALYSE EN VERGELIJKENDE CIJFERS 
Op dezelfde manier zou je naar je Verlies- en Winstrekening moeten kijken: van onder naar 
boven. Dat is trouwens toch een puur Nederlandse gewoonte, om van achter naar voren te 
lezen, want onze favoriete lectuur zijn de menu-kaarten van restaurants en de meeste mensen 
kijken eerst naar de prijs en daarna pas wat je daar voor krijgt.  
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Het eerste dat je wilt weten is: hoeveel heb ik dit jaar verdiend. Hoeveel je daarvan al hebt 
opgemaakt, dat zie je op je balans (als je een eenmanszaak hebt, bij een BV zitten de kosten 
van je salaris in de Personeelskosten). De formule is namelijk: Eigen Vermogen 1 januari plus 
netto winst min privé-opnamen is Eigen Vermogen 31 december.  
 
Eenmanszaak-ondernemers betalen inkomstenbelasting over de Netto Winst (dus het maakt 
fiscaal echt niks uit of je alles al opgemaakt hebt of juist alles gespaard hebt, het sparen maakt 
alleen het achteraf betalen van belasting wat makkelijker). BV’s betalen 
Vennootschapsbelasting over de Netto Winst en ook nog Loonbelasting (ander woord voor 
Inkomstenbelasting) over het salaris van elk personeelslid. 
 
Wat je meestal ook wil zien is ‘vergelijkende cijfers’, meestal de V&W over het voorgaande 
boekjaar, maar ook is het handig om je budget er naast te leggen zodat je kan zien waar de 
grootste verschillen zitten (en daar rekening mee houden als je het budget voor het nieuwe jaar 
gaat maken, want de werkelijkheid kan je achteraf niet meer veranderen, de plannen voor de 
toekomst wel). 
 
Punten van aandacht van de V&W zijn de omzet (is die wel zo hoog als we verwachten, wat 
zou de reden kunnen zijn dat het dit jaar zo tegenvalt, kunnen we dingen verzinnen om de 
omzet nog verder te laten stijgen), de Directe Kosten / Bruto Marge (kunnen we de 
verkoopprijzen verhogen of goedkoper inkopen, de twee standaard vragen als de marge om de 
een of andere reden omhoog moet), de Indirecte Kosten (betalen we niet teveel, hebben we 
nog ruimte voor investeringen of om dingen ‘anders’ te gaan doen) en tot slot de Bijzondere 
Baten en Lasten. 
 

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 
Bijzonder Baten en Lasten, het woord zegt het al, zijn om dingen op te boeken die normaal 
gesproken niet in het bedrijfsproces voorkomen, maar toevallig dit jaar wel.  
 
Mark verkoopt schoenen. Als er iemand komt die wel 5.000 euro voor zijn (29 jaar oude en 
allang afgeschreven) bestelauto wil geven, dan stopt Mark direct de sleutel in de hand van die 
koper, stopt direct daarna die 5.000 euro in zijn achterzak en neemt hij er eentje op deze 
onverwachte meevaller. Als de net nieuw gekochte bestelauto van Mark wordt gestolen (en 
natuurlijk heeft de verzekering kleine lettertjes, die zeggen ‘jammer, maar van ons krijg je niks, 
alleen hoofdpijn’), dan heeft hij een tegenvaller, ook al onverwacht. Dit soort zaken horen niet 
thuis in Omzet of Indirect Kosten, want het zijn dingen die gebeuren maar niet het hoofddoel 
van de onderneming vormen.  
 
Als Bea veel winst heeft gemaakt en besluit om een deel van die winst (binnen de BV) om te 
zetten in aandelen of er een andere belegging voor weet te vinden, dan is dat geld van de BV 
dat opbrengsten oplevert, net zoals het geld rente op zou brengen als ze het op een 
spaarrekening zou zetten. Dat soort opbrengsten horen thuis onder Rente en Bankkosten en 
niet onder Bijzondere Baten en Lasten. Als vervolgens blijkt dat die 100.000 euro aandelen in 
Palm Invest ‘zijn verdampt’ (dat is Einsteiniaans, alles is relatief, en betekent: je bent opgelicht 
door een stelletje witteboordcriminelen, jammer maar helaas), dan is dat weer WEL een 
verliespost die je onder Bijzondere Baten en Lasten zou willen boeken. 
 
Klanten die niet betalen, dat is iets dat niemand wil maar het gebeurt nou eenmaal. We zullen 
verderop een hoofdstukje wagen aan dit fenomeen, maar je moet maar onthouden dat dit 
gewoon Indirecte Kosten zijn en vallen onder het hoofdstuk Verkoopkosten 
(GrootboekRekening Afschrijving Oninbare Debiteuren). Je had namelijk ook dat risico kunnen 
voorkomen door te zeggen ‘vooruit betalen want anders werken / leveren we niet’ of ‘contant 
betalen’. Het feit dat je facturen stuurt levert een risico op dat die andere twee werkwijzen niet 
kennen, dus een ‘normaal bedrijfsrisico’ en de kosten daarvan zijn dus ‘normale Indirecte 
Kosten’. 
 
Tot slot merken we nog op dat de Belastingdienst (met name bij de aangiftes van 
Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting) bijna dezelfde indeling aanhoudt als wij 
hierboven hebben beschreven. Zij vinden echter dat Ontvangen Rente bij de Omzet – 
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Inkomsten hoort en dat Betaalde Rente onder de Indirecte Kosten thuishoort, maar dat zijn 
kleine verschilletjes, voor de statistieken en de presentatie. Als je snapt wat een Balans inhoudt, 
wat een Verlies- en Winstrekening is, hoe je de verschillende onderdelen daarvan kunt 
herkennen en wat hun betekenis is, dan ben je echt al een hele aardige boekhouder en dan 
zouden wij er in ieder geval niet gek van staan te kijken als je ook je eigen belastingaangifte 
goed in zou kunnen vullen (maar je moet dan nog wel wat studie doen naar fiscale kreten als 
Fiscale Oudedagsreserve, MKB-Ondernemingsvrijstelling, Zelfstandigenaftrek, Meewerkaftrek, 
Investeringsaftrek etc of gewoon een goede kerel zoeken die van dat soort zaken genoeg 
afweet om jou niet teveel te laten betalen over je winst). 
 

5.5 - Dubbel boekhouden 
Voordat we verder gaan willen we eerst nog iets heel belangrijks noemen: doe alles altijd zoveel 
mogelijk op dezelfde manier. Als je de ene factuur via het inkoopboek boekt en de andere 
factuur direct via het bankboek op kosten boekt, dan loop je een grote kans dat het ergens een 
keer fout gaat. Sommige dingen moet je trouwens van de wet altijd op dezelfde manier doen: je 
mag er bijvoorbeeld niet voor kiezen om het ene jaar je auto op de zaak te boeken, het 
volgende jaar kilometers te declareren en het jaar daarop de auto weer op de zaak zetten. Je 
moet als ondernemer namelijk volgens de wet Helderziende zijn (liefst gediplomeerd), OF heel 
goed kunnen rekenen en vooraf bepalen wat voor jezelf het gunstigste is om te doen. Dat 
laatste is gelukkig een stuk eenvoudiger. 
 
Nog een kreet waar we het dan maar gelijk over hebben: Goed Koopmansgebruik. Als je 
schoenen inkoopt voor 3 euro en ze verkoopt voor 2 euro, dan snapt de fiscus daar niks van. Je 
bent immers ondernemer geworden om geld te verdienen (lees: belasting te betalen) en 
zomaar, zonder reden, verlies maken of onzinnige kosten voor je rekening nemen of hele hoge 
kortingen geven aan een bepaalde klant omdat het toevallig je schoonmoeder is (of aan jezelf, 
als klant van je eigen bedrijf), dat kan er bij de fiscus niet in. Je moet je bedrijf als één ding zien 
en je privé-leven als iets anders. Als je voor elke klant 4 euro rekent en voor je schoonmoeder 
maar 1 euro, ja, dan is dat volgens de fiscus 4 euro bedrijfsinkomsten en 3 euro privé-korting. 
We geven het toe, Goed Koopmansgebruik is een heel vaag begrip en dat levert ook soms 
oeverloze vruchteloze discussies op, maar we willen het wel noemen zodat je er rekening mee 
kan houden dat de fiscus soms heel anders kan denken over wat jij ‘zakelijk’ noemt. Het gaat er 
namelijk om of ‘de zaak’ er wijzer van wordt, niet of het voor jou privé toevallig wat beter uit 
komt om wat belasting te besparen door sommige dingen gewoon anders (in je eigen voordeel) 
uit te leggen. 
 
Er is een verschil tussen dubbel boekhouden en een 
dubbele boekhouding bijhouden. Dat laatste houdt in dat 
je voor één bedrijf twee verschillende 
projecten/administraties bijhoudt, een voor jezelf en de 
tweede voor de belastingdienst, maar daar gaan we 
natuurlijk geen les in geven (in ieder geval niet gratis).  
 
Dan heb je gelijk de naam van degene die eisen stelt: de 
belastingdienst. Je bent min of meer vrij om je 
boekhouding bij te houden op welke manier je maar wilt, 
maar je moet je wel aan de regels houden die de fiscus 
heeft gemaakt zodat ze bij een controle kunnen controleren of de ondernemer wel genoeg 
belasting betaalt. Want boekhouding is in eerste instantie om te kunnen bepalen hoeveel 
belasting je moet betalen en pas daarna is het een stuk gereedschap om te kunnen zien of je 
beslissingen goed zijn geweest of niet. Gevolg hiervan is ook dat de door de fiscus gewenste 
acties (het doen van aangiften op een z.g. Aangifte-biljet) de eindproducten van Admi365 
moeten zijn, wat het weer lastig maakt als de fiscus (zonder ons daarvoor een vergoeding te 
geven) beslist dat alles er vanaf morgen opeens weer anders uit moet zien. Maar ja, omdat 
Politiek altijd alleen maar over Geld gaat en Geld in de Politiek synoniem is voor Meer 
Belasting, leggen we ons er maar bij neer, al zouden wij als ondernemers en als programmeurs 
het toch wel heeeeeel erg fijn vinden als de fiscus ook eens een beetje aan ons zou willen 
denken voordat ze weer allerlei dingen anders gaan doen. 
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De fiscus wil dan ook graag dat iedere ondernemer aan ‘dubbel boekhouden’ doet, wat inhoudt 
dat je ‘alles twee keer moet opschrijven’. Je kan je voorstellen dat je al je uitgaven op een lijstje 
bijhoudt, zodat je aan het einde van een jaar alleen maar de getallen op dat lijstje hoeft op te 
tellen en het totaalbedrag aftrekken van het totaal van je omzet/facturen. Voor de fiscus is dat 
echter niet genoeg. Die wil zien dat je elk getal in de kas, elke regel op je bankafschriften, elke 
ingekomen en verstuurde factuur 100% zeker in je boekhouding hebt verwerkt. Daarom werken 
alle goedgekeurde administratiesystemen met ‘dagboeken’. 
 
Een Dagboek is een complete lijst van boekingen, met volgnummer en volledigheidscontrole. Er 
zijn 5 verschillende types dagboeken: Kas, Bank, Inkopen, Verkopen en Memoriaal. Elk 
dagboek heeft zijn eigen eigenschappen, zijn eigen manier van werken en zijn eigen controle-
mogelijkheden. Zo mag een kas nooit negatief zijn (je kan niet meer geld uitgeven dan dat er in 
de kas is binnengekomen), een bank heeft een beginsaldo en een eindsaldo per afschrift, 
inkopen en verkopen ‘op rekening’ moeten van een volgnummer worden voorzien zodat er 
gecontroleerd kan worden of er niet iets mist (of juist dubbel voorkomt) en een memoriaal moet 
altijd ‘in evenwicht zijn’. 
 
Van elke boeking moeten de bijbehorende documenten worden bewaard, en de voorwaarde is 
dat documenten en boekingen die bij elkaar horen altijd kunnen worden gevonden. Zo moet je 
dus een map en een lijst hebben van Verzonden Verkoopfacturen, je bankafschriften op 
volgnummer bij elkaar bewaren, je per kas betaalde bonnetjes voorzien van een volgnummer 
en op volgorde in een map bewaren etc. 
 
Vier van die vijf DagboekTypen hebben een ‘vaste tegenrekening’. Alleen het Memoriaal heeft 
dat niet, dus daarom beginnen we met het Memoriaal. 
 

5.6 - Dagboek Memoriaal 
Twee keer alles opschrijven, dat betekent 
in een boekhoudprogramma dat je van 
elk ‘financieel feit’ (ja, wij zijn ook niet 
gelukkig met die term, maar het heet nou 
eenmaal zo), twee regels ‘boekt’. De 
eerste regel boek je op een 
GrootboekRekening en de tweede regel 
ook, maar nu noemen we die 
GrootboekRekening opeens ‘de 
Tegenrekening’. We hadden er al voor 
gewaarschuwd: boekhouders doen er 
echt alles aan om hun klanten te laten 
geloven hoe ingewikkeld het allemaal is, 
zelfs twee verschillende termen voor 
hetzelfde ding bedenken is ze niet te gek. 
Zo heet het Memoriaal ook wel het 

Journaal (niet dat van 20:00 uur, dat is namelijk een aaneenschakeling van geweld, misdaden 
en schandalen met ‘het wordt ook nog slecht weer’ als toetje, zonder enige vorm van kijkwijzer 
op tijdstippen dat kinderen daar niet van kunnen slapen), en dat woord Journaal komt uit het 
Frans en zou je zelfs als Dagboek kunnen vertalen. 
 
OK, bij die andere 4 DagboekTypen is het wel logisch: in het Kasboek is de Tegenrekening 
1000 – Kas, in het Bankboek is de Tegenrekening altijd 1100 – Bank (of in Bankboek 21 ING 
betaalrekening is het 1121 – ING Betaalrekening, in Bankboek 22 SNS Spaarrekening is het 
1122 – SNS Spaarrekening), in een Verkoopboek is de Tegenrekening 1400 – Debiteuren en in 
een Inkoopboek is de Tegenrekening 1300 – Crediteuren. Altijd. De meeste ondernemers 
hebben hooguit voor het dagboektype Bank meerdere Dagboeken en meerdere 
Grootboekrekeningen (gewoon omdat elke bankrekening zowel een eigen GrootboekRekening 
als een eigen Dagboek heeft), maar voor de rest kan je meestal wel volstaan met 1 Kasboek (of 
geen als je geen kas hebt), 1 Verkoopboek (of geen als je geen facturen op rekening hebt maar 
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alleen contante verkopen), 1 Inkoopboek (of geen, als je al je ingekomen rekeningen bijna 
direct betaalt) en tenslotte ook 1 Memoriaal, waarin je lekker alle correcties en aanvullingen kan 
doen die in al die andere dagboeken niet kunnen. 
 
Zelfs als je denkt dat je geen dagboek Memoriaal nodig hebt, gooi het dan niet weg, want 
Admi365 heeft het nodig bij het afsluiten van het boekjaar. 
 
Het Memoriaal is dus voor alle boekingen, ‘financiële feiten’ die niet in andere dagboeken 
voorkomen. Het gebruik van het dagboek Memoriaal is niet zo moeilijk, maar uitleggen wat je er 
in kan boeken en hoe je dat moet doen, ja dat moet echt in een cursus Boekhouden voor 
Slimmies, want dat is ‘kennis’. 
 

VOORBEELD 1: OVERLOPENDE POSTEN 
Overlopende Posten (onderverdeeld in Overlopende Activa voor Bezittingen-Vorderingen en 
Overlopende Passiva, voor Schulden-Verplichtingen) zijn balansposten die je kan ‘opvoeren’ 
(en in het volgende jaar weer ‘afvoeren’) omdat het bijbehorende ‘financiële feit’ in een ander 
jaar in een van de andere dagboeken verschijnt. 
 
Bea heeft een spaarrekening bij de SNS waar 100.000 euro op staat. Ze krijgt 1% rente, die 
wordt bijgeschreven op 3 januari 2011. Ze is bezig met haar boekhouding over 2010. ‘Verdorie’, 
denkt ze, of liever ‘Deksels (want ze is van huis uit netjes opgevoed). Die 1.000 euro rente van 
de SNS hoort eigenlijk gewoon in 2010 thuis, maar hij staat pas in 2011 op mijn afschrift. Wat 
moet ik nu doen?’  
 
Antwoord: je maakt een boeking in het Memoriaal. Je voegt twee regels toe.  
 
Op de eerste boek je: 
31-12-2010 / 1600 Nog te ontvangen bedragen / Rente SNS 2010 / debet 1.000 euro 
 
Op de tweede regel boek je: 
31-12-2010 / 4950 Ontvangen Rente / Rente SNS 2010 / credit 1.000 euro 
 
Dan zijn de bezittingen met 1.000 euro toegenomen (de ‘vordering’ van de rente op de SNS 
staat nu op de balans onder Vlottende Activa – Overlopende Activa), de Indirecte Kosten – 49 
Rente-en-Bankkosten zijn 1.000 euro lager geworden (dus de netto winst 1.000 euro hoger) en 
als Bea het nieuwe boekjaar heeft geopend kan ze precies diezelfde boeking per 1-1-2011 
maken, maar dan ‘omgekeerd’ (debet wordt credit en credit wordt debet, zodat de vordering 
weer nul wordt en de op 3 januari geboekte ontvangst wegvalt tegen deze memoriaalboeking 
op 4950 Ontvangen Rente). 
 
Een leukere hobby is het boeken van de kosten die je in het volgende jaar pas voor je kiezen 
krijgt, maar die wel betrekking hebben op het huidige, af te sluiten boekjaar. Als je de kosten 
boekt in het jaar waarop ze betrekking hebben in plaats van het (latere) jaar waarin ze betaald 
worden, dan wordt je bedrijfsresultaat lager en dan zal je ook vaak minder belasting betalen. 
Het is daarnaast ook nog een door de fiscus voorgeschreven werkwijze.  
 
Je kunt denken aan de bankkosten (die begin januari weer op het afschrift staan), te betalen 
rente op leningen, achteraf gefactureerde kosten (met name die van je accountant) etc. De 
boeking is zoals hierboven, alleen ‘omgekeerd’, bijvoorbeeld: 
31-12-2010 /  4800 Accountantskosten / Voorziening boekhouding 2010 / debet 500 euro 
31-12-2010 / 1800 Overlopende passiva / Voorziening boekhouding 2010 / credit 500 euro 
Als dan in 2011 de factuur van de accountant komt en die is niet 500 euro maar 400 of 600, dan 
is dat verschil een extra resultaatje voor 2011, veroorzaakt door het feit dat we niet 
helderziende zijn, iets wat niemand ons kwalijk kan nemen. 
 
Een bijzondere vorm van Overlopende Posten is trouwens het Onderhanden Werk, zoals we 
dat in het hoofdstuk over Facturering uitgebreid hebben beschreven. De werkwijze is zoals 
hierboven, met ‘1610 – Onderhanden Werk’ in plaats van ‘1600 – Overlopende Activa’ en ‘8500 
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– Mutatie OHW’ als tegenrekening. Je kunt het Rapportage-overzicht ‘OHW Afsluiten Boekjaar’ 
gebruiken als document waar de te boeken bedragen op staan. 
 

VOORBEELD 2: CORRECTIES VAN BALANSPOSTEN 
Bea heeft voor 100.000 euro aandelen gekocht, op 1 juli 2010. Aan het einde van 2010 is de 
waarde van die aandelen op de beurs fors gestegen. Die koerswinst boeken en daar belasting 
over betalen, dat hoeft niet van de fiscus. Aandelen mag je in je boekhouding op de balans 
zetten voor de aankoopwaarde of de lagere beurswaarde. Je boekt de winst pas als je ze 
verkoopt, maar je kunt een eventueel boekverlies wel lekker gebruiken om de te betalen 
belasting over dat jaar wat naar beneden bij te stellen. Dus boekt Bea lekker niks. Goede info, 
maar helaas een slecht voorbeeld voor het item Correcties van Balansposten. Als ze 1.000 euro 
koersverlies zou hebben gehad, zou ze boeken: 
31-12-2010 / 4980 Koersverschil effecten / Koersverlies per balansdatum / debet 1.000 
31-12-2010 / 0110 Effecten / Koersverlies per balansdatum / credit 1.000 
Als ze er maar voor zorgt dat op haar Balans het getal achter Effecten overeenkomt met de 
opgave, de specificatie, de lijst van effecten met aanschafwaarde en huidige beurskoers 
(waarbij de laagste van die twee de waarde aangeeft). 
 
Steef en Stan hebben een project dat pas in 2011 wordt 
opgeleverd, maar ze hebben wel al 10.000 euro aan 
materiaal gekocht (en verwerkt) en ook al 100 uur er aan 
besteed (a 40 euro is 4.000 euro). Hun Onderhanden 
Werk rekenen ze dus uit: 14.000 euro. Ze boeken dus: 
31-12-2010 / 1610 Onderhanden werk / OHW per 31-12-
2010 / debet 14.000 
31-12-2010 / 8050 Mutatie Onderhanden Werk / OHW per 
31-12-2010 / credit 14.000 
Hun bezit (balans, Vlottende Activa, Onderhanden Werk) 
is dus 14.000 hoger en hun omzet (de factuur komt in 
2011, als het werk klaar is) voor 2010 is nu ook 14.000 
hoger, dus de winst ook. 
 
Steef en Stan leveren ook 7 jaar garantie op kozijnen. 
Voor elk kozijn dat ze in het afgelopen jaar geplaatst 
hebben schatten ze in dat er gemiddeld 10 euro aan 
kosten kan komen, dus aan het einde van het jaar rekenen 
ze uit dat ze 25 kozijnen hebben geplaatst en boeken: 
31-12-2010 / 7750 Garantie-voorziening / 25 kozijnen a 10 euro / debet 250 euro 
31-12-2010 / 0700 Garantiereserve / 25 kozijnen a 10 euro / credit 250 euro 
Als ze in de loop van een jaar kosten moeten maken die onder garantie vallen, kunnen ze die 
rechtstreeks van de garantiereserve afboeken.  
 
Mark heeft een partij schoenen gekocht voor 3.000 euro, ergens in oktober, en de meeste van 
die schoenen heeft hij ondertussen al verkocht (de factuur van de inkoop heeft Mark keurig 
geboekt op het moment dat hij hem betaald heeft, op GrootboekRekening 7000 Inkopen 
Schoenen). Op 31-12-2010 moet Mark dus zijn voorraad tellen, 123 schoenen a 3 euro per stuk 
is 369 euro. Je snapt dat een van de klanten van Mark een houten been heeft, anders zou hij 
wel een even aantal schoenen hebben, meestal verkoopt hij ze per paar, dus van die 123 
schoenen zijn er 60 paar en 3 linker schoenen. Ja, Mark is natuurlijk niet gek, die snapt ook wel 
dat hij die 3 linker schoenen nooit meer kan verkopen, behalve als hij nog een klant vindt die 
toevallig dezelfde maat heeft en een rechterbeen dat van hout is. Dat heet ‘herwaardering van 
de voorraad’. Zelfs de fiscus vindt het goed dat Mark de voorraad niet opneemt tegen de 
waarde die hij er destijds voor betaald heeft maar dat hij daarnaast er ook rekening mee mag 
houden dat een deel van die voorraad ‘incourant’ is (weer een duur woord, betekent gewoon 
‘minder waard’). Mark stelt zijn voorraad dus vast op 120 schoenen x 3 euro is 360 euro en 
boekt: 
31-12-2010 / 3000 – Voorraad schoenen / Voorraad per 31-12-2010 / debet 360 
31-12-2010 / 7050 – Voorraadmutatie / Voorraad per 31-12-2010 / credit 360 
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In plaats van 7050 had hij ook GrootboekRekening 7000 – Inkoop Schoenen kunnen gebruiken, 
voor het resultaat maakt dat niets uit, maar als je aparte dingen ook apart houdt kan je daar 
gebruik van maken en als je ze allemaal op een hoop gooit kan dat niet. De reden voor het 
gebruik van 8050 – Mutatie Onderhanden Werk in het voorbeeld van Steef en Stan en deze 
7050 – Voorraadmutatie is simpel: je kan het saldo van de grootboekrekening gebruiken om 
snel je Aangifte BTW (of, als je kwartaal- of maand-aangifte hebt: AangifTEN BTW) te 
controleren. Bij Omzet-rekeningen wordt dat altijd gedaan, en zelfs bij controle door de fiscus is 
dat een van de eerste dingen die de controleur doet, kijken of het totaal van de omzet x het bij 
die grootboekrekening behorende BTW-percentage overeenkomt met het totaal van de 
aangegeven omzet en belasting op de aangiften. Bij Inkoop en Indirecte Kosten kan dat in 
theorie ook, maar je snapt dat je op bv GrootboekRekening 4300 – Kantoorartikelen zowel 
pennen (BTW hoog) als planten (BTW laag) en zelfs porti (geen BTW) kan boeken, dus dan 
wordt het lastiger, maar de fiscus is vaak al tevreden als die controle ‘ongeveer’ klopt en het is 
een beetje onzinnig om voor elk wissewasje een aparte kosten-inkooprekening te maken voor 
als de BTW toevallig anders is. In groep 7 – Inkopen / Directe Kosten wordt dit meestal wel 
gedaan (zeker bij bedrijfjes als dat van Steef en Stan), maar echt nodig is het niet. Mark mag 
het zelf weten of hij 7050 – Voorraadmutatie gebruikt of 7000 – Inkopen voor deze 
voorraadcorrectie. Hij mag ook per 1 januari 2011 de hele voorraad weer tegenboeken, maar 
kan er ook voor kiezen om een ‘saldo-boeking’ te maken (stel: eind 2011 is de voorraad 400 
euro, 360 stond er al op de Balans, dus hij boekt er nog 40 euro bij). Wat je maar gemakkelijk 
vindt, als je het maar altijd elk jaar hetzelfde doet is het prima. 
 

VOORBEELD 3: DUBIEUZE OF ONINBARE DEBITEUREN. 
Een ander voorbeeld dat onder hetzelfde kopje valt is de waardering van de debiteuren. Bea 
heeft een klant die ze in mei 2010 een factuur gestuurd heeft voor 1.000 euro plus 21% BTW is 
1.210 euro. De factuur is geboekt op 8000 Omzet Diensten BTW Hoog, de BTW en de omzet 
zijn in de BTW-aangifte over het 2e kwartaal 2010 aangegeven (en die BTW is dus betaald). 
Eind 2010 komt Bea er achter dat die klant (a) failliet is of (b) nog steeds belooft dat hij gaat 
betalen maar hij zit zelf ook op geld te wachten en betaalt als hij dat binnen heeft (ja, 10 loten in 
de eindejaarsloterij, daar is al zijn hoop op gevestigd...). In dure woorden heet dat (a) oninbare 
debiteur of (b) dubieuze debiteur. We hadden al ergens vermeld dat dit soort zaken ‘normaal 
bedrijfsrisico’ is en Bea wil in ieder geval aangeven in haar balans dat die 1.210 euro niet 
helemaal dat bedrag waard is. 
 
Eerst maar de makkelijkste van de twee, geval (a), de debiteur betaalt zeker niet meer. In dat 
geval kan Bea de factuur afboeken als oninbaar: 
31-12-2010 / 1400 – Debiteuren / afboeken factuur 123, failliete deb. / credit 1.210 (de factuur is 
nu weg uit de admi) 
31-12-2010 / 1520 – Voorbelasting / afboeken factuur 123, failliete deb. / debet 210 (de BTW 
krijgen we weer terug van de fiscus) 
31-12-2010 / 4580 – Afschr. Oninbare Debiteuren / afboeken factuur 123, failliete deb. / debet 
1.000 (per saldo kost dit geintje het bedrijf 1.000 euro) 
 

Op de BTW-aangifte staat ergens een 
post waarmee je BTW van oninbare 
debiteuren kan terugvragen. Je kan dat 
precies zo doen als de fiscus dat 
voorschrijft en wordt dan direct beloont 
met een vragenbrief waarmee je aan kan 
geven welke debiteur dat dan is geweest 
en als je niet hele pakken 
correspondentie meestuurt om te 
bewijzen dat je die poen nooit meer krijgt 
dan gaan ze nog moeilijk doen ook over 
die 210 euro. Als je het bedrag gewoon 
als voorbelasting boekt en in de laatste 

aangifte van het jaar meeneemt vraagt niemand wat en dat is wel zo prettig. Je doet er maar 
mee wat je leuk vindt en waar je je prettig bij voelt, maar zolang de fiscus niet alleen tevreden is 
met het bedrag dat alle ondernemers jaarlijks storten als bijdrage aan het nationale financiele 
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wanbeleid en dan ook nog eens allerlei onbezoldigde werkzaamheden door het 
ondernemerskorps uit laat voeren omdat dat voor de fiscus nou eenmaal minder werk oplevert, 
dan mogen ze wat mij betreft eerst eens naar zichzelf en hun wetten kijken en daarna pas de 
ondernemers lastig vallen met hun papierwinkels (let goed op: we hebben verderop nog een 
hoofdstukje De Fiscus en daarin betogen we uitgebreid dat wij als programmeurs en 
boekhouders echt aan al onze klanten en verder aan alle ondernemers in het land aanraden om 
vooral alles netjes en eerlijk te doen, niet de fiscus oplichten, want we zijn echt van mening dat 
je iedereen moet behandelen zoals je zou willen dat iedereen jou behandeld, eerlijk, netjes, met 
respect en altijd je afspraken nakomen, maar goed, we dwalen af). 
 
Een alternatief om een echt 100% oninbare factuur te boeken is om een z.g. Credit-factuur te 
maken. Dan gaat de omzet in december met 1.000 naar beneden en wordt ook het bedrag op 
1500 – Af Te Dragen BTW Hoog 21% 210 euro lager. Voor het Memoriaal blijft dan een boeking 
over om de originele factuur tegen de creditnota weg te boeken, twee regels, allebei op 1400 – 
Debiteuren maar wel elk met de juiste factuur er bij. 
 
We hebben nog optie (b), een ‘dubieuze’ debiteur. Ook hier moeten we weer, los van wat er in 
de administratie staat, een inschatting maken. We hebben al gezien dat de BTW uit het deel dat 
niet betaald wordt altijd weer kan worden teruggevraagd, maar het tijdstip van die teruggave is 
‘in de toekomst’, want dat doen we pas na de trekking van de eindejaarsloterij uit het voorbeeld, 
als blijkt dat onze klant of niks, of alles, of misschien de helft van zijn rekening voldoet. Op dit 
moment verwacht Bea dat er maar de 25% van het bedrag binnen zal komen, 250 euro plus de 
BTW. De rest, 750 euro (de BTW over het verschil krijgt ze van de fiscus tzt terug, dat is niet 
dubieus) wil ze als voorziening opnemen. 
31-12-2010 / 4580 – Afschr. Oninbare Debiteuren / fact 123 75% oninbaar / debet 750 
31-12-2010 / 1410 – Voorziening Dubieuze Debiteuren / fact 123 75% oninbaar / credit 750 
De Balans-rekening 1400 – Debiteuren geeft dus keurig het saldo aan van alle openstaande 
debiteuren en samen met het saldo van 1410 – Voorziening DubDeb geeft het het saldo aan 
van wat we verwachten dat die facturen ook echt waard zullen zijn. Het verlies komt ten laste 
van het resultaat. 
 
Als nou op 3 januari onze klant juichend met zijn nieuwe auto langs komt om effe de 
achterstallige rekening te betalen (slechte mensen hebben altijd geluk in de loterij, dat zie je 
maar weer), dan boeken we die betaling af van de openstaande factuur en komen we eind 2011 
die post van 750 euro voorziening weer tegen op onze balans. Als we op dat moment geen 
aanleiding hebben om aan de openstaande facturen te twijfelen, dan boeken we, net als de 
‘opboeking’ in 2010, die post weer gewoon terug. Dan hebben we in 2011 op 4580 750 euro 
‘negatieve kosten’, en dat klopt ook want die meevaller van de klant is daardoor ook een 
meevaller voor Bea geworden, een meevaller waar ze op 31-12-2010 nog geen rekening mee 
kon houden. 
 
Ja, dit zijn lastige dingen om te begrijpen, vandaar dat we er een voorbeeld van hebben 
gemaakt dat je gewoon over kan nemen als je wilt, zelfs zonder het te snappen. In de 
spreadsheet die bij deze handleiding hoort hebben we een tabblad DubDeb gemaakt waarmee 
je de voorziening Oninbare Debiteuren kunt uitrekenenen. 
 
 

VOORBEELD 4: AFSCHRIJVINGEN 
Ja, nou wordt het echt moeilijk leuk. Het voorbeeld dat we gebruiken is de Diamantboor van 
Steef en Stan. De broers hebben veel werk waarin ze een (dure, 4.000 euro plus BTW 
kostende) diamantboor nodig hebben. Ze hebben uitgerekend dat het voordeliger is om er zelf 
een te kopen dan om er steeds een te huren. Ze hebben op 12 april 2010 de knoop doorgehakt 
en zo’n apparaat gekocht. De boeking van de aanschaf liep via het Bankboek, waarin ze de 
regel hebben gezet: 
12-4-2010 / 0410 Machines / Diamantboor / debet 4.840 (BTWcode 5) 
Op de GrootboekRekening 0410 staat dus nu keurig 4.000 euro debet en dat komt op de 
Balans onder Vaste Activa. 
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Vaste Activa zijn dingen die ‘meerdere rondes meegaan’ en 
ook nog eens duurder in aanschaf moeten zijn dan 500 euro. 
Als je een PC koopt voor 499 ex BTW mag/moet je die van 
de fiscus direct onder Computerkosten of Kantoorartikelen 
boeken, maar dingen als auto’s, machines en ander duur 
spul moet je boeken onder Vaste Activa, op de 
GrootboekRekening waaronder het apparaat thuis hoort. 
 
We hebben verschillende 04**-rekeningen: Onroerend Goed 
(30 jaar, 50 jaar of ‘niet afschrijven’), Verbouwingen (10 
jaar), Machines, (kantoor)Inventaris, Auto’s etc (allemaal 5 
jaar) en Computers en Randapparatuur (dat mocht vroeger 
in 3 jaar maar tegenwoordig vindt de fiscus met al zijn 
wijsheid dat een computer best 5 jaar mee moet kunnen 
gaan, maar als je net als wij elk jaar of minimaal eens in de twee jaar een nieuwe computer 
koopt dan vinden wij dat je die ook in twee of drie jaar af mag schrijven, en niemand heeft daar 
ooit iets van gezegd). De (tussen haakjes) staande jaren zijn de jaren waarin dat soort 
investeringen mogen worden afgeschreven.  
 
We gaan dat niet helemaal uitleggen, hoor, hoe dat gaat met afschrijven. We vermelden dat het 
nodig is om de oorspronkelijke aanschafwaarde te onthouden (dus de aanschaf boeken we bv 
op 0420 – Machines), te onthouden hoeveel er in vorige jaren al was afgeschreven (dus de 
afschrijving boeken we op 0421 – Afgeschreven Machines) en dan kunnen we het saldo, de 
Boekwaarde, zien door 0420 min 0421 op onze rekenmachine of onze balans te laten 
uitrekenen. We hebben in de spreadsheet die bij deze handleiding zit een tabblad 
Afschrijvingen waarin we o.a. deze voorbeeld-diamantboor hebben opgenomen en zo’n 
spreadsheet is wel een handig bestandje om zelf te gebruiken voor je eigen Vaste Activa, want 
daarin kan je Excel uit laten rekenen welke bedragen je moet boeken. 
De boeking zelf is simpel. De boor kost 4.000 euro, af te schrijven in 5 jaar dus 800 euro per 
jaar, en dit is het eerste jaar, de boor is van de 12 maanden er 9 in gebruik geweest dus 800 x 9 
/ 12 is 600 euro. De boeking is dan: 
31-12-2010 / 4710 Afschrijvingskosten Machines / Afschr. Diamantboor / debet 600 
31-12-2010 / 0411 Afgeschreven Machines / Afschr. Diamantboor / credit 600 
 
Als we de boor in mei hadden aangeschaft zou de afschrijving 2010 800 x 8 / 12 is 
533,3333333 zijn, maar we ronden dat soort bedragen gewoon altijd af op 10-tallen, dus dan 
wordt dat 530. Mijn leraar heeft me eens op het hart gedrukt dat je nauwkeurigheid alleen moet 
vermelden als het ook inderdaad zo nauwkeurig is. Als iemand je vraagt: “Hoe ver is het van 
hier naar Parijs?”, dan zeg je toch ook: “500 kilometer” en niet “483,142 km”? Maar als je 
nieuwe schoenen koopt rond je je schoenmaat 42 natuurlijk niet af naar 40, want dan is 
nauwkeurigheid wel belangrijk. Zo doen we dat met boekhoudingen en vooral met 
balanswaarderingen ook meestal, je hebt 321,34 op de bank staan op 31-12 maar je voorraad 
schoenen rond je af op tientjes of (als je meer dan 2.000 euro aan voorraad hebt) op 
honderdtallen. Die inschatting van Bea dat waarschijnlijk 75% van de factuur niet ontvangen 
wordt, die rond je ook af op tientjes (als dat al niet toevallig zo uitkomt zoals in ons voorbeeld) 
en de boekwaarde van je Vaste Activa ook.  
 
Maar als je het per sé in centen wilt doen: ga gerust je gang hoor, en hou vooral het imago van 
Boekhouder Centeneuker in ere. Dan wel even exact uitrekenen hoeveel dagen er gebruik is 
gemaakt van die boor, van 12 april tot en met 31 december, liefst zelfs het aantal uren, minuten, 
secondes als je echt precies wilt zijn, want anders slaat die centen-nauwkeurigheid echt 
nergens op natuurlijk. Het ene wel afronden op maanden en het andere niet op tientjes? Je 
snapt het vast wel... 
 

VOORBEELD 5: AFGESCHREVEN ACTIVA EN VERKOOP VAN ACTIVA 
Activa bijhouden is nogal lastig. Los van het feit dat je de aanschaf van bv een diamantboor 
apart moet boeken (op Machines, onder Activa, en niet op Machinekosten onder Indirecte 
Kosten), moet je elk jaar de afschrijving boeken en als je het apparaat dan weer verkoopt of als 



 

Handleiding Admi365 pagina 77 Versie 1-4-2020 

het wordt weggegooid moet je het ook nog uit de boekhouding zien te verwijderen op de juiste 
manier. 
 
Steef en Stan kopen de Diamantboor in april 2010 en het ding gaat 5 jaar mee (fiscaal gezien). 
4.000 euro aanschaf, 600 afschrijving in 2010, 800 per jaar in 2011, 2012, 2013 en 2014 dus op 
de balans per 1 januari 2015 staat de boor nog per saldo voor de boekwaarde van 200 euro. 
Als ze die laatste boeking, eind 2015, van de afschrijving maken, dan is de boekwaarde van de 
boor nul en (los van het feit of ze hem nog hebben en gebruiken) is de boor volledig 
afgeschreven. Ze moeten dan nog wel de volgende extra boeking maken (in het Memoriaal): 
31-12-2015 / 0421 – Afgeschreven Machines / Diamantboor is afgeschreven / debet 4.000 
31-12-2015 / 0420 – Machines / Diamantboor is afgeschreven / credit 4.000 
Let op het verschil tussen de debet en de credit: de boor is destijds (debet) voor 4.000 euro 
‘opgeboekt’ en moet nu weer voor hetzelfde bedrag worden ‘afgeboekt’, zodat het totaalbedrag 
van Grootboek-Rekening 0420 overeenkomt met de aanschafwaarde van alle Machines die het 
bedrijf bezit en het saldo van 0420 min 0421 overeenkomt met de boekwaarde van al die 
machines (en de spreadsheet is dan niet alleen handig, maar ook onontbeerlijk als 
controlemiddel en specificatie, dus daarom doen we die er uiteraard gratis bij). 
 
Als Steef en Stan in 2016 de tweedehands diamantboor voor 500 euro verpatsen aan een 
scharrelaar, dan maken ze gewoon een verkoopfactuur (inclusief BTW!) en komt de omzet 
(zonder dat daar kosten tegenover staan) op 8*** Bijzondere Verkopen BTW Hoog (of ze 
kunnen er voor kiezen om die opbrengst naar Bijzondere Baten en Lasten te verhuizen, maar 
wij zouden dat dan doen met twee extra regels, debet 500 euro op 7*** Inkoop Bijzondere 
Verkopen en credit 500 op 95** Bijzondere Baten en Lasten, dan hou je mooi je 8-groep Omzet 
compleet voor de controle met de saldi van de BTW-rekeningen in groep 15** en de Bijzondere 
Baten van de verkoop staan ook keurig apart in je V&W). 
 
Nou gaan we het nog iets moeilijker maken: Steef en Stan besluiten om de diamantboor na 1 
jaar, op 1 april 2011, te verkopen. Ze krijgen er 4.700 euro voor plus BTW, hebben uitgerekend 
dat de aanschaf (4.000) min afschrijving 2010 (600) min afschrijving 2011 (200 euro) nog een 
boekwaarde heeft van 3.200 en dus maken ze niet alleen een winst van 1.500 maar zijn ze ook 
nog eens mooi van die onrendabele boor af. Het enige probleem is: hoe boeken we dat? 
 
We hebben al gezien dat de aanschaf van de boor op 0420 – Machines is geboekt (4.000 euro 
debet), en eind 2010 hebben we die afschrijving 2010 van 600 euro credit geboekt op 0421 – 
Afgeschreven Machines. Die twee moeten dus minimaal weg daar. De factuur boekt een omzet 
van 4.700 op 8*** (en de BTW op 1500 – BTW Hoog 21% te betalen), dus dat is een gegeven 
waar we niet lastig over willen doen. De afschrijving van 200 euro (1 jan. 2011 t/m 1 april 2011) 
moeten we nog wel boeken ten laste van 2011 en we vinden het ook leuk om de boekwinst 
apart onder Bijzondere Baten en Lasten te zien verschijnen. Nou, daar gaan we dan: 
1-4-2011 / 0420 – Machines / Verkoop diamantboor / credit 4.000 
1-4-2011 / 0421 – Afgeschreven Machines / Verkoop diamantboor / debet 600 
1-4-2011 / 4742 – Afschrijvingskosten Machines / Verkoop diamantboor / debet 200 
1-4-2011 / 7*** - Bijzondere Inkopen / Verkoop diamantboor / debet 3.200 
Deze boeking is nu ‘in evenwicht’ en corrigeert de activa-rekeningen voor de boekwaarde, 
boekt de afschrijvingskosten van dit jaar keurig op Afschrijvingskosten en het saldo is de 
kostprijs van de boor, die we als Inkoopwaarde boeken. De Omzet van 4.700 staat daar al 
tegenover, want die komt van de boeking van de factuur. We moeten dus nog één ding doen: 
het boeken van de boekwinst naar Bijzondere Baten en Lasten: 
1-4-2011 / 7*** – Bijzondere Inkopen / Verkoop diamantboor / debet 1.500 
1-4-2011 / 95** - Bijzondere Baten en Lasten / Verkoop diamantboor / credit 1.500 
Als je nu de saldi van 7*** en 8*** ziet dan zijn die gelijk, geen winst of verlies in de ‘normale’ 
V&W (hoewel je wel een extra omzet hebt ten opzichte van andere jaren, maar ja, je zou zelfs 
die rekening 7*** kunnen wijzigen in 8***+1 – Inkoopwaarde BTW0% Bijzondere Verkopen als 
je dat liever hebt en dan heb je dat fenomeen ook opgelost). 
 
Ja, we geven het toe, het is best lastig om het te begrijpen en ongetwijfeld nog lastiger om het 
straks zelf te doen, maar je hebt in ieder geval de informatie om te bepalen of je het wilt 
proberen te leren of dat je het uit wil besteden. Je boekhouder zal je trouwens altijd om alle 
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gegevens vragen die hij nodig heeft, dus facturen en afschrijvingsstaten zijn toch al 
noodzakelijk.  
 
Het alternatief is ‘geen activa aanschaffen’ of ‘helemaal niks ondernemen’. Vooral dat laatste 
bespaart heel veel werk, maar of je dat wilt... 
 

VOORBEELD 6: AUTO VAN DE ZAAK 
De vraag die boekhouders het meest krijgen van hun klanten: ‘ik ga een andere auto kopen en 
ik wil graag weten of ik die op de zaak moet zetten of privé moet houden’ en het antwoord dat 
goede boekhouders dan geven is: ‘dat ligt er maar helemaal aan wat die auto kost, aan 
nieuwprijs en aan gebruik, wat de bijtelling is, hoeveel kilometers je er per jaar mee gaat rijden 
en hoeveel van die kilometers voor je bedrijf zijn’. En dan zegt de klant op zijn beurt weer: ‘Hoe 
kan ik dat nou weten, hoeveel kilometers ik met die auto ga rijden. Ik heb hem nog niet eens 
gekocht...’ 
 
Kortom: hier hebben we een Orakel voor nodig, iemand die in de toekomst kan kijken en 
precies weet wat er dan gaat gebeuren. We hebben dat Orakel dan ook geraadpleegd over het 
in de toekomst vallende moment dat jij, onze gewaardeerde Admi365-gebruiker, ons deze 
vraag gaat stellen en zij (alleswetende wezens zijn per definitie vrouwen) gaf ons het volgende 
antwoord: ‘Maak gewoon een spreadsheet met alle elementen die van belang zijn en stuur dat 
naar je klant, zodat die zelf in kan vullen wat hij verwacht dat de kosten zijn en het gebruik zal 
opleveren.’ 
 
Wie zijn wij om zo’n goed advies niet op te volgen. We hebben in onze Handleiding-
spreadsheet dan ook een modelletje toegevoegd dat je kunt gebruiken om uit te zoeken of je de 
auto op de zaak wilt kopen of liever privé wilt houden. Gratis, want mevrouw Orakel heeft in al 
haar wijsheid wel vergeten om ons een factuur te sturen voor haar advies. En wij dachten nog 
wel dat goede raad altijd duur was... 
 
De vuistregel is: als de auto 100% zakelijk gebruikt wordt, dan deze op de zaak zetten, anders 
de auto privé houden. 

 
De auto is de melkkoe van de Overheid. Ze 
verdienen naast de BTW nog eens flink aan 
wegenbelasting, aan brandstofaccijns, aan extra 
aanschafbelasting en er zijn uiteraard plannen 
voor tolheffing en autobaanvignetten. Heeft 
iemand de illusie dat ‘de auto van de zaak’ iets is 
wat voor de fiscus/overheid niet aantrekkelijk is? 
Heeft iemand het idee dat je kunt autorijden voor 
de door de fiscus vastgestelde € 0,19 per km 
(een bedrag dat al jaaaaaaaren gelijk is, terwijl 
aanschafprijs en brandstof verdubbeld zijn)? Als 
je eigen baas bent (en dus de kosten van die 
auto zelf betaald, via je zaak of van je netto 

inkomen, dat maakt verder niet uit), dan is in verreweg de meeste gevallen de auto van de zaak 
het minst gunstige dat je kunt kiezen. Maar reken het gewoon zelf uit en kom tot de juiste 
conclusie. 
 
Waar we het hier over willen hebben is: hoe boek je dat, de financiele consecuenties van een 
auto van de zaak. Over een privé-auto hoeven we het niet te hebben natuurlijk, want als je auto 
privé is betaal je alle kosten van je privé-rekening of boek je ze direct op ‘0830 – kosten 
privéauto’ want ze zijn niet aftrekbaar, en je maakt regelmatig een kilometerdeclaratie die je 
indient bij je bedrijf, zodat je de kosten van de zakelijke kilometers kan boeken op ‘4450 – 
Kilometervergoedingen’. 
 
Nou, de auto van de zaak. Eindelijk. We nemen als voorbeeld de auto van Mark. Mark gebruikt 
zijn auto niet allleen om naar de markten te rijden waar hij zijn schoenen verkoopt, hij gaat er 
ook gewoon boodschappen mee doen en mee op vakantie. Privé-gebruik van een zakelijke 
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auto. Dat mag best van de fiscus, als je maar betaalt. Als je maar betaalt mag trouwens bijna 
alles, want zelfs prostituees zijn BTW-plichtig (hoog tarief, sex is geen natuurlijke basisbehoefte 
maar een luxe volgens de fiscus) en zelfs inbrekers en FIFA-officials schijnen de wet te 
overtreden als ze niet keurig jaarlijks aangifte doen van wat ze verdiend hebben met inbraken 
en steekpenningen. De getallen die bij de auto van Mark horen zijn: 16.000 cataloguswaarde en 
25% bijtelling (16.000 x 25% is 4.000) De BTW is 12% over die 4.000 dus 480 euro. 
 
Aan het einde van het jaar moet je op je BTW-aangifte onder Privé-gebruik die 4.000 als ‘omzet’ 
opgeven en die 480 euro afdragen. De memoriaalpost hiervan is dan ook: 
31-12-2010 / 4495 privé-gebruik auto / BTW privégebruik auto 2010 / debet 480 
31-12-2010 / 1515 BTW privégebruik / BTW privégebruik auto 2010 / credit 480 
 
Omdat Mark een eenmanszaak heeft, is die 4.000 euro een ‘niet aftrekbaar bedrag’ en moet hij 
aan het einde van het jaar het volgende boeken: 
31-12-2010 / 0834 prive-deel autokosten / privégebr.auto 2010 / debet 4.000 euro 
31-12-2010 / 4495 privé-gebruik auto (niet aftrekbaar) / privégebr.auto 2010 / credit 4.000 euro 
 
Als Mark nu even in zijn Balans+VenW kijkt, dan kan hij direct zien dat hij in het afgelopen jaar 
bijvoorbeeld maar 3.800 euro aan autokosten heeft gemaakt... Ja, dan is het ook niet goed om 
4.000 euro als winst/niet-aftrekbaar te boeken en dan is die 480 euro van de BTW privé-gebruik 
ook te hoog. Dan moet Mark het hele handeltje aanpassen want je hoeft niet per saldo 
bedragen bij je winst te tellen omdat je werkelijke autokosten niet hoger zijn dan de door de 
fiscus verzonnen bijtelling. Weet je, het is echt heel handig als je zo regelmatig effe zelf je 
boekhouding bijwerkt, want dan kom je dit soort dingen tegen en het bespaart al snel meer aan 
belasting dan dat je per jaar aan Admi365 betaalt... Maar goed, je hebt al eerder gemerkt dat 
we zelf erg enthousiast over Admi365 zijn... 
 
Als het hier een BV betreft (bijvoorbeeld omdat Jan, een van de werknemers van Bea, een auto 
van de zaak krijgt), dan hoeft er bij de BV niet zoiets geboekt te worden. De kosten van de auto 
zijn namelijk helemaal aftrekbaar bij de BV en Jan zal die 4.000 bijtelling op zijn 
inkomstenbelastingaangifte moeten opgeven. Wat Bea wel moet doen is die hierboven gemelde 
memoriaalboeking van de BTW over het privégebruik van de auto boeken (en natuurlijk ook die 
BTW en het bijbehorende privégebruik in de BTW-aangifte over het 4e kwartaal opnemen). Ten 
overvloeden merken we hierbij nog op dat het voor een BV echt niet uitmaakt of de werkelijke 
kosten van de auto hoger of lager waren dan de bijtelling. 
 
Steef en Stan hebben de auto wel op de zaak, maar ze rijden alleen zakelijke kilometers. Ze 
hoeven dus verder niets te doen, alleen de afschrijving van de auto boeken natuurlijk. 
 
OK, als Mark 5.000 euro autokosten heeft, waarvan 4.000 euro niet als zakelijke (aftrekbare) 
kosten worden geaccepteerd en hij dan ook nog eens 480 euro BTW moeten betalen als 
compensatie voor de werkelijk als voorbelasting geboekte BTW op brandstof en onderhoud, ja, 
dan geeft dat niet echt een gevoel dat je als ondernemer er goed aan doet om je auto op de 
zaak te zetten. Bea had dat al langer door, die rijdt de auto privé, en Steef en Stan hebben een 
gezin en die gaan echt niet in een bouwbus op vakantie, die hebben toch allebei een 
personenauto voor hun privé-ritjes. Kan Mark dan geen andere oplossing vinden, een oplossing 
die in ieder geval niet nog eens voor een extra hoge aanslag Inkomstenbelasting zorgt?  
 
Natuurlijk wel, als Mark tenminste een goede boekhouder heeft die hem uitlegt hoe hij dat moet 
doen. Mark moet gewoon al zijn ritten opschrijven in een boekje en dan aan het einde van het 
jaar zijn privé-ritten optellen en tegen 0,19 euro per kilometer terugbetalen aan zijn bedrijf. 
Vakantie 2.000 km plus 50 keer boodschappen a 10 km plus 400 km overige privé-ritten is 
2.900 km x 0,19 is 551 euro, faktuur er van maken van Mark Bedrijf aan Mark Privé, betalen en 
de 551 x 12% boeken op BTW Privé-gebruik en het restant op (credit, inkomsten) 4480 – Privé-
gebruik auto. Zo doe je dat, scheelt ruwweg 3.000 fiscale winst, tegen 42% IB is dat 1.250 euro 
netto voordeel en je bespaart nog eens flink op de te betalen BTW Privé-gebruik. Er staat wel 
tegenover dat je elke, ELKE rit die je maakt ook in je kilometeradministratieopschrijfboekje moet 
noteren, datum, afstand (km-stand begin rit en km-stand eind rit), reden van de rit, niks 
vergeten, alles keurig doen en dan kan de fiscus alleen maar bewonderend zijn goedkeuring 
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verlenen op de aangetroffen bescheiden (ja, die gasten hebben nooit Nederlands op school 
gehad, die kregen les in Ambtelijk Taalgebruik voor Gevorderden). 
 
Een tweede optie voor een privé-auto is... naast die bovengenoemde rittenadmi ook alle 
autokosten bijhouden in een spreadsheet, inclusief de daarop betrekking hebbende BTW. Je 
moet dan wel alle autokosten privé betalen of boeken op ‘0830 – kosten privé-auto’. Aan het 
einde van het jaar reken je uit wat de werkelijke kosten waren van al die zakelijke ritten (en die 
kosten declareer je bij het bedrijf, als ‘nog te betalen kosten’ opnemen of boeken ‘4450 
kmvergoedingen aan 0830 kostenprive-auto’). In de eerder genoemde gratis spreadsheet zit 
ook een aantal tabbladen om dit klusje uit te voeren. Het is wel wat extra werk, vooral die 
rittenadmi (waar de fiscus heeeel veeleisend over is), maar het kan gewoon 500 tot 2000 euro 
belastinggeld schelen, elk jaar, en dat is toch een leuke verdienste voor dat extra administreren 
en bijhouden. 
 

VOORBEELD 7: DE BTW 
Alle voorbeelden die we tot nu toe hebben gezien zijn voorbeelden die te maken hebben met de 
Balans-waardering. En dat is ook logisch, want onze Balans is een staat van bezit en schulden 
op een bepaalde datum en de getallen die Admi365 voor ons uitspuugt zijn getallen die daar in 
de loop van het hele jaar, zonder verdere controle of iets dergelijks, op terecht gekomen zijn. 
Het echte werk van een boekhouder bestaat dus niet alleen uit controleren van Rapportage-
overzicht ‘Mutaties Per Grootboekrekening’, of alles goed terecht is gekomen op de plaats waar 
het thuis hoort (en de noodzakelijke correcties doorvoeren natuurlijk), maar ook uit het bepalen 
of elk bedrag, ELK bedrag op de balans wel overeenkomt met de waarde die die post op 31 
december ook inderdaad heeft. Bij schulden moet je je dus afvragen of er nog een bedrag aan 
nog te betalen rente in het volgende jaar aankomt. Als je een boekhouder hebt zal je de factuur 
van zijn werkzaamheden over het afgelopen jaar in moeten schatten en als ‘4800 Accountant – 
Administratie’ (debet) tegen ‘1800 Nog te betalen kosten’ (credit) via je memoriaal moeten 
opnemen. Als je spaargeld hebt kan het zijn dat je de rente pas in het volgende jaar ontvangt en 
als je een betaalrekening hebt zal je de bankkosten over het 4e kwartaal (die in het nieuwe jaar 
worden afgeschreven) moeten reserveren. Debiteuren en onderhanden werk moet je inschatten 
en boeken, afschrijvingen van vaste activa geven de waarde weer van je dure spullen, 
Voorraad hebben we het ook al over gehad, dus als allerlaatste komen we bij een van de 
lastigste klusjes: de laatste aangifte BTW over het hele jaar. 
 
Je kan je voorstellen dat je bij die Visuele GrootBoekControle dingen tegenkomt die van invloed 
zijn op het saldo van een van de BTW-rekeningen in groep 15**. We hebben al gezien dat bij 
het afboeken van oninbare debiteuren er ook een correctie op de BTW geboekt werd. Dus het 
is aan te raden om die boeking van de BTW-aansluiting als laatste boeking van het jaar te 
maken. OK, bij BV’s als een-na-laatste boeking, want de VPB-boeking is bij een BV de laatste 
boeking van het jaar.  Die boeking is:  
31-12-jaar / 9500 VPB boekjaar / debet bedrag 
31-12-jaar / 1570 Te Betalen VPB Boekjaar / credit bedrag 

Het enige lastige van die boeking is het uitrekenen van het 
bedrag van de VPB. 
 
We verwijzen eerst naar de spreadsheet. Elk kwartaal doen 
we BTW-aangifte. Dat is op zich een simpel verhaal, en wat 
we je hier gaan vertellen mag niet van de fiscus, maar 
omdat ze ons ook niet hebben uitgelegd hoe het wel moet 
als je ergens iets fout hebt gedaan of vergeten doen we het 
lekker zoals we het zelf het liefste doen: compleet en goed. 
We draaien de KolommenBalans uit nadat we alles hebben 
geboekt wat in het kwartaal thuishoort. We kijken naar de 
saldi op de GrootboekRekeningen 15** BTW (te betalen 
hoog en laag, voorbelasting, reeds betaald) en op de 
GrootboekRekeningen in groep 8*** Omzet en we nemen 
die totaalbedragen over in de corresponderende kolom van 
de BTW-aangifte OP DE EEN-NA-ONDERSTE REGEL, de 
regel waarvoor staat ‘Totaal Geboekt’ (ja, dat klinkt ook 
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logisch). Dan komt er automatisch een ‘saldo’ onder die regel te staan, op de regel Saldo (ook 
al niet moeilijk) en dat saldo moet natuurlijk nul worden, omdat dat precies het saldo is dat we 
op de BTW-aangifte van dit kwartaal of van deze maand aan gaan geven. Je snapt het al 
helemaal: dit heet de Saldo-methode en van de fiscus moet je elk kwartaal precies aangeven 
wat je in dat kwartaal geboekt hebt. Het verschil tussen die twee methodes is... datgene dat je 
in eerdere kwartalen gecorrigeerd hebt, alsof je alles in één keer altijd maar goed doet, waar de 
fiscus wel van uit gaat want zelf doen ze noooooooooooooit iets fout.  
 
OK. Dan geef je op bv de regel ‘BTW aangifte 4e kwartaal’ de omzet en voorbelasting aan 
waardoor het saldo nul wordt. En als het, bv in de kolom BTW te betalen 21%, geen nul 
oplevert, omdat Omzet x 21% blijkbaar niet overeenkomt met het saldo van GrootboekRekening 
1500 – BTW te betalen 21%, dan heb je ergens iets verkeerd geboekt, bv een bedrag op 8000 
– Omzet BTW 21% geboekt zonder BTW-code 1 er aan te hangen. Je controleert dus op deze 
manier nog eens extra je eigen werk en ja, als er verschillen inzitten zal je terug moeten naar je 
boekhouding en die verschillen vinden en corrigeren, zo werkt het nou eenmaal. 
 
Als je getallen in de spreadsheet kloppen kan je de getallen van de zojuist ingevulde regel BTW 
4e kwartaal overnemen op je Aangifte BTW 4e kwartaal en als je (door wat voor reden dan ook) 
eens een kwartaal geen tijd hebt gehad om je hele boekhouding in te voeren en even een 
schatting hebt gemaakt of een telling of iets anders dat niet helemaal nauwkeurig was, dan 
komt er op het volgende kwartaal gewoon per saldo het verschil bij. Als je snapt hoe het werkt, 
dan gaat het automatisch goed, en als je het niet snapt heb je gelukkig een boekhouder die het 
wel snapt dus dan is het ook opgelost 
 
Je mag ondertussen ook doorhebben dat we NIKS boeken bij de BTW-aangifte van de eerste 
drie kwartalen. De betaalde of terug ontvangen BTW die we op de bank tegenkomen boeken 
we keurig altijd op de GrootboekRekening 1550 – Aangiften BTW. Alleen na afloop van het 
vierde kwartaal maken we een boeking in het memoriaal van de BTW, en dat is de bij de fiscus 
beroemde ‘aansluiting BTW over het boekjaar’.  
 
Nou, met al die dwalingen en zijsprongen zijn we nog steeds niet klaar met die BTW-boeking. 
Zo gaat het er steeds meer op lijken dat dat echt moeilijk is, terwijl het tegendeel waar is: het is 
gewoon een kwestie van alle saldi van de BTW-rekeningen tegenboeken, op de één na laatste 
regel het totaalbedrag van alle aangiften credit (als je per saldo BTW betaalt) of debet (als je 
per saldo BTW terug krijgt) en op de allerlaatste regel een bedragje van een of twee euro plus 
wat centen als betalingsverschil afboeken om het saldo op nul te krijgen. Dat laatste bedrag is 
het ‘afrondingsverschil’, want je mag namelijk van de fiscus de BTW op je aangifte op hele 
euro’s afronden en ook nog in je eigen voordeel. Tel uit je winst. 
 
Voor de volledigheid geven we hieronder nog de hele boeking, gebaseerd op de getallen die we 
in de spreadsheet als voorbeeld hebben opgenomen, maar het is niet belangrijk hoe die 
boeking er uit ziet, alleen is het belangrijk dat je zelf snapt hoe het werkt, want straks moet je 
het in je eigen administratie ook kunnen (of je zoekt een boekhouder die het wel kan). 
 
31-12-2012 / 1500 – BTW te bet 19% / Aansluiting BTW 2012 / debet 8.816,=  
31-12-2012 / 1501 – BTW te bet 21% / Aansluiting BTW 2012 / debet 4.777,50 
31-12-2012 / 4495 – Privégebruik auto / Aansluiting BTW 2012 / debet 522,72 
31-12-2012 / 1520 – BTW voorbelasting / Aansluiting BTW 2012 / credit 12.621,67 
31-12-2012 / 9000 – Bijzondere baten / Aansluiting BTW 2012 KOR / credit 968,63 
31-12-2012 / 1550 – Aangiften BTW / Aansluiting BTW 2012 / credit 523,= 
31-12-2012 / 4990 – Betalingsverschillen / Aansluiting BTW 2012 / credit 2,92 
 
Als je na het boeken van deze Aansluiting op je balans kijkt, zul je zien dat daar per saldo nog 
een schuld staat van Euro 425,= want dat is het bedrag dat je in 2013 nog aan BTW gaat 
betalen. De andere rekeningen in de groep 15** - BTW zijn per saldo nul (0). 
 

BOEKHOUDEN IS EENVOUDIG 
Je ziet het, het dagboek Memoriaal is echt het meest eenvoudige dagboek dat er bestaat, 
alleen je moet wat boekhoudkundige kennis hebben om te weten wat je er mee kan en wat 
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fiscale kennis is ook handig want daar bespaar je al snel leuke belastingbedragen mee. Als je 
dus straks op het Journaal hoort dat het begrotingstekort weer is toegenomen, dan kan je 
volstaan met een voldane glimlach en de gedachte dat jij daar maar mooi aan hebt 
meegeholpen, door niet teveel belasting te betalen. OK, maar je moet niet vergeten dat 
Admi365 zo goedkoop is dat je daardoor ook meer winst hebt gemaakt; de fiscus profiteert daar 
per saldo toch maar mooi van mee. 
 
We hopen dat je aan de hand van al deze voorbeelden begrijpt dat elke post op de Balans 
gespecificeerd kan worden en dat het enige lastige van boekhouden is om er voor te zorgen dat 
de waarde op je Balans overeenkomt met de waarde die dat onderdeel in de werkelijke wereld 
heeft.  
 
Een voorraadlijst (per artikel een regel met aantal x inkoopprijs, optellen van alle regeltotalen) 
lijkt heel veel op een staat met de waarde van de effecten, lijkt heel veel op een overzicht van 
debiteuren en dubieuze debiteuren. Afschrijvingsstaten bestaan uit aanschafwaarden per artikel 
min de afschrijvingen van elk jaar en komen overeen met de boekwaarde van de vaste activa 

op de balans. Van andere balansposten, zoals 
het saldo van een bankrekening, kan je simpel 
een documentje vinden waar het bedrag op 
staat.  
 
Als je eenmaal zo ver bent dat je dat ziet, de link 
tussen de papierwinkel en de werkelijke wereld, 
plus het feit dat de Balans een afspiegeling is 
van de economische waarde van die werkelijke 
wereld, en als je begrijpt dat jij degene bent die 
die Balans opmaakt, door middel van boekingen, 
dan ben je geslaagd en mag je jezelf 
Boekhouder noemen. Gefeliciteerd! 
 

 

5.7 - Kasboek 
Een kasboek is een bewerkelijk verhaal. Je moet elke inkomst en elke uitgave opschrijven en 
boeken, je moet van alles een bonnetje of ander document hebben (en die documenten ook zo 
opbergen dat je ze weer snel terug kan vinden), en je moet ook nog eens elke regel met de 
hand inboeken. 
 
Wat je natuurlijk ook zou kunnen doen (als je een PC met een internet-aansluiting hebt in je 
winkel of in de buurt van je kas) is Admi365 gebruiken als ‘kasboek’. Je moet dan wel de 
discipline hebben om aan het einde van elke dag/week effe Admi365 te starten en je mutaties 
van die dag/week toe te voegen in het dagboek 10 – Kasboek, waarna je op elk gewenst 
moment (maar in ieder geval als er weer een maand afgerond is) het Rapportage-overzicht 
‘Dagboek-mutaties’ voor dat Kasboek kan printen. Maar je kan ook beslissen om een kasboek 
te kopen, dat met pen of potlood in te vullen, met de rekenmachine te tellen en dan aan het 
einde van de maand al die regels uit het kasboek over te nemen in Admi365. Het is jouw bedrijf 
en jij mag het zeggen. 
 
Wat nog mooier is, is leren hoe je een kasboek kan voorkomen, want als je geen kas hebt hoef 
je die ook niet bij te houden. Bea heeft een goed georganiseerd bedrijfje, maar... ze heeft geen 
kas. Natuurlijk worden er wel postzegels en koffiekopjes gekocht bij de winkel op de hoek, maar 
die worden direct afgerekend en contant betaald door degene die er op uitgestuurd wordt om 
die boodschappen te betalen. Dat geld komt echter niet uit de kas van het bedrijf, maar krijgt 
het personeel weer terug als ze hun Onkosten-declaratie indienen, die dan gewoon als een 
soort Inkoop-factuur in de boekhouding kan worden ingevoerd. Bea heeft een BV, dus ze kan 
toch al niet zomaar geld uit het bedrijf halen, ze heeft een salaris en daar moet ze het mee 
doen, maar puur vanwege het administratieve gemak heeft ze diezelfde regeling ook voor 
zichzelf bedacht: als de koffie op is dan loopt Juffrouw Jannie even naar Bea, zegt: “de koffie is 
op”, krijgt van Bea uit haar (privé-geld) binnenzak een tientje mee, koopt voor 9 euro koffie, 
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komt terug met een euro wisselgeld en een bonnetje van 9 euro en Bea heeft weer een post 
voor haar Onkosten-declaratie. Bea is altijd druk, maar heeft wel altijd haar computer bij de 
hand, dus gaat naar Admi365, zoekt in het Inkoopboek de ‘factuur’ Onkosten Bea April 2010, 
voegt een regel van 9 euro (inclusief BTW) toe ovv Koffie, GrootboekRekening 4080 – Catering 
Personeel, bergt de bon op in het mapje dat daar voor op haar buro ligt en klaar. Aan het einde 
van de maand maakt Bea niet alleen de salarissen over, maar ook de OnkostenRekening 
(waarbij ze een printje van deze Inkoop-Factuur als document print, de bijbehorende bonnetjes 
er aan vast niet en opbergt in de map ‘Te Betalen Inkoop-Facturen’. Als ze dan tenslotte de 

betaling via de bank gedaan heeft stopt ze de factuur 
in de map ‘Betaalde Inkoop-Facturen’ en is de zaak 
rond. Kasgeld zonder kas. Ze kan ook een systeem 
bedenken waarin haar personeel een soort Onkosten-
Formulier invult, of het opbergen op een andere manier 
organiseren, maar de hoofdzaak is dat je snapt hoe het 
werkt en dan mag je zelf de uitvoering organiseren.  
 
En zelfs Steef en Stan vinden dit een slim idee, die 
houden geen kas bij, pinnen kleine uitgaven van de 
zakelijke bankrekening, storten contant ontvangen 
bedragen direct (en exact) op de bank en als ze dan de 
factuur van hun privé-telefoon thuis krijgen of andere 

dingen contant betaald hebben, dan declareren ze dat bij hun bedrijf en worden de kosten 
geboekt als de afschrijving van de betaling op de bankafschriften verschijnt. Het is maar wat je 
gemakkelijk vindt en wijzelf (en een groot deel van onze klanten) vinden dit systeem nou 
eenmaal erg gemakkelijk. Bea zou niet anders willen zelfs, want ze declareert de met haar 
privé-auto voor het bedrijf gereden kilometers ook via haar maandelijkse Onkosten-declaratie, 
dus dat gaat allemaal in één moeite door. 
 
Even voor de duidelijkheid: als je een winkel hebt of op de markt staat of op een andere manier 
contant geld binnen krijgt voor de goederen of diensten die je levert, dan zal je echt een 
kasboek bij moeten houden. Je koopt dan een van die mooie voorgedrukte exemplaren bij de 
boekhandel, je maakt een mooi spreadsheet in Excel of je noteert alles op de achterkant van je 
sigarendoos, wat je maar leuk vind, maar je zal begrijpen dat de fiscus nog voordat ze binnen 
zijn en zich hebben voorgesteld al je kasboek willen zien. Niet dat ‘zwart geld’ alleen voorkomt 
bij mensen die dingen per kas doen, maar gewoon omdat de fiscus er vast van overtuigd is dat 
iedere ondernemer als hoofddoel heeft om de fiscus op te lichten en dat banken altijd eerlijk zijn 
en alles op afschriften vermelden. Je bent dus vast gewaarschuwd: zorg gewoon dat het er 
goed uitziet, dat je kas altijd ‘klopt’ (negatieve kas kan nooit en teveel kasgeld of andere lastig 
uit te leggen dingen kan je beter voorkomen door het goed en regelmatig bij te houden). 
 
Het beste werkt het om een ‘doorschrijf-kasboek’ aan te schaffen of om het in Excel bij te 
houden en de lijst twee keer uit te printen. De ‘origineel’ hou je compleet (de fiscus wil ‘je 
kasboek’ zien) en de ‘kopie’ stop je in een aparte ordner (of achter een tabblad Kas in de ordner 
waarin je ook de rest van je papierwinkel bewaart, elk onderdeel achter zijn eigen tabblad) en 
achter die ‘kopie’ stop je, op volgorde van het boekstuknummer, alle documenten die op de 
regels in je kasboek voorkomen. 
 
Als je ‘ergens’ een factuur vindt en je weet dat die bij je bedrijfsboekhouding hoort, maar je 
twijfelt of hij al betaald is of niet, dan heb je een probleem dat je op moet lossen. Je kan in 
Admi365 kijken (bv op Overzicht Grootboek-Mutaties) of je de kosten van de factuur al geboekt 
hebt. Als dat zo is, dan zie je bij die regel ook het dagboek en het documentnummer dat bij die 
factuur hoort en kan je snel in bv je Kasboek zien waar je die factuur moet opbergen. Als de 
factuur niet geboekt is dan doe je dat alsnog. 
 
Wat wij iedereen altijd aanraden is om het ‘volgnummer’ dat je op elke bon/factuur schrijft te 
laten beginnen met een K, zoals K-001 of K12-001 (die 12 staat voor 2012, maar meestal kan je 
aan de datum ook zien in welk jaar iets thuishoort). Als je dan ook nog zo georganiseerd bent 
dat je bv alle volgnummers in groen of rood rechtsboven op de bon/factuur te zetten, dan zal 
elke controleur die bij je langs komt diep buigen van bewondering of spontaan in een 
enthousiast applaus uitbarsten bij het zien van zo’n prachtige overzichtelijke administratie. “Je 
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hoeft de scheids niet mee te hebben, als je er maar voor zorgt dat hij niet tegen je is” zijn de 
woorden van een zeer succesvolle voetballer/trainer, en voor fiscale scheidsrechters geldt dat 
in een aantal gevallen ook, dat het uiterlijk meetelt in de eindrapportage (en anderen komen 
alleen maar langs om je een poot uit te draaien, helaas maar waar, maar je snapt dat je niet 
zomaar als werknemer bij de Belastingdienst wordt aangenomen: ze selecteren echt op 
kwaliteiten). 
 

5.8 - Bankboek 
De bank verstrekt prima afschriften en die moet je niet 
alleen als invoerdocument gebruiken, maar ook op 
volgorde in je ordner (een apart tabblad per bankrekening) 
opbergen. Als je geen gebruik maakt van een Inkoopboek 
is het meestal aan te raden om achter elk bankafschrift (op 
volgorde van de regels) ook de via dat afschrift betaalde 
cq ontvangen facturen te bewaren. Vanuit je Grootboek-
Mutaties van Admi365 zie je altijd Docnummer, Datum en 
Dagboek (zodat je de bijbehorende factuur er eenvoudig 
bij kan zoeken) en vanuit je ordner kan je dan Admi365 
bijwerken of nakijken. Opgeruimd staat netjes. 
 

5.9 - Verkoopboek 
Elke ondernemer die facturen maakt voor zijn klanten weet 
het: je moet dag en nacht achter je klanten aanrennen om 
te zorgen dat ze ook betalen. Een mogelijkheid is om te 
zorgen dat je klanten gewoon heel tevreden zijn over jou en je bedrijf, want op tijd betalen is 
nog altijd een teken van waardering, maar los daarvan zal het handig zijn om je administratie zo 
in te richten dat je altijd heel snel kan zien van wie je nog geld tegoed hebt. Het systeem dat wij 
altijd uitleggen noemen we ‘het systeem van de drie kopieën’, wat op zich een verkeerde naam 
is want je hebt 1 origineel en 2 kopieën, maar goed. 
 
De eerste kopie van elke factuur, het ‘origineel’ als je wilt, is voor de klant. De tweede kopie 
stop je in je ordner, tabblad Verkopen-Facturen-Omzet, op volgorde van factuurnummer, zodat 
je altijd een compleet overzicht hebt van alle facturen die je hebt gemaakt en altijd snel iets 
terug kan vinden. De derde factuur stop je voorin je Bankboek (of achter een apart tabblad 
‘Openstaande Facturen’, als je het maar apart houdt). Op het moment dat de klant zijn betaling 
doet haal je die derde kopie weg uit de sectie ‘Openstaande Facturen’ en stop je hem achter 
het bankafschrift waarop de ontvangst staat of tussen de bonnen van het kasboek als de 
ontvangst via de kas loopt. Zo heb je altijd een bijgewerkt overzicht van wat je nog tegoed hebt 
van je klanten. Even de map ‘Openstaande Facturen’ er bij pakken en iedereen bellen-mailen-
faxen-dreigen-aaien die de afspraken van levering-service en betaling niet helemaal goed 
begrepen heeft. 
 
Nou, verder hebben wij hier niet zoveel aan toe te voegen. Het is trouwens wel het werk dat we 
het liefste doen van alles, facturen maken en ze inboeken in het Verkoopboek, maar dat is 
waarschijnlijk een persoonlijke afwijking van onszelf... 
 

5.10 - Inkoopboek 
Er is een manier om geen inkoopboek te gebruiken: alles direct betalen. Het scheelt je werk. 
Het scheelt je de helft van het werk in je boekhouding en de meeste banken geven toch geen 
rente op spaargeld, dus als je gewoon zorgt voor genoeg geld op de bank kost het je niks.  
 
Een argument om wel een inkoopboek te gebruiken: je hebt niet genoeg geld om alles direct te 
betalen. Banken rekenen rente (en behoorlijke percentages) voor het bedrag dat je in het rood 
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staat, terwijl crediteuren je gewoon 30 dagen renteloos uitstel van betaling geven. OK, dan 
levert het geld op en dan gaan we daar ook wat extra werk voor doen. Een goede deal. 
 
Daarnaast kan je ook prima alle facturen veel te laat betalen maar toch zonder Inkoopboek 
werken: net als bij snelle betaling gewoon de factuur inboeken als je de betaling tegenkomt op 
de bankafschriften en aan het einde van het jaar ‘effe’ alle facturen die je nog niet betaald hebt 
alsnog via het inkoopboek verwerken. Wel in het nieuwe jaar de betalingen dan op Crediteuren 
boeken, hoor, en niet nog een keer als kosten nemen want dat heb je in het vorige jaar al 
gedaan. 
 
Wat we wel hier beschrijven (al kan je dat ook bij Bank-boek of bij Kas-boek doen) is het 
boeken zelf, het zoeken van een Grootboek-Rekening bij de factuur of het bonnetje. 
 
De meeste ‘inkomsten’ van een bedrijf leveren geen enkel probleem op bij het boeken. Rente-
ontvangsten boek je op Rente Ontvangen (49**), Omzet boek je op Omzet en verder komt er bij 
de meeste ondernemers niks binnen. De meeste problemen leveren de uitgaven op, want dat 
zijn soms kosten, soms investeringen en soms andere dingen. 
 

BOEKINGEN VAN KOSTEN: 
We hebben sterk de neiging om hier dingen te schrijven als ‘Kosten van Brandstof voor de auto 
moet je boeken op Brandstof’ en ‘Kosten van de telefoon moet je boeken op Telefoonkosten’, 
maar dan vergeten we dat we bezig zijn met een cursus Boekhouden voor Slimmies en dat we 
dat soort voor de hand liggende dingen beter niet uitleggen. Wat we wel uit willen leggen is dat 
we weliswaar een redelijk uitgebreid standaard Grootboek-Rekeningschema aan elk project 
meegeven, maar dat iedere ondernemer dit altijd kan aanpassen zodat hij/zij datgene kan 
bijhouden dat voor hem/haar de moeite waard is om het bij te houden. 
 
We hebben al gezien dat met name de Indirecte Kosten, Grootboek-rekeningen die beginnen 
met een 4, een lange lijst vormen. Die rekeningen zijn onderverdeeld in 10 ‘categorien’, zoals 
Huisvestingskosten of Personeelskosten, en binnen die GrootboekGroepen vind je dan de 
verschillende kostenrekeningen als Huur, Electra, Onderhoud Pand etc. Als je dan iets vreemds 
binnen krijgt, de rekening van Ajax Brandblussers bijvoorbeeld, dan denk je eerst ‘ja, dat heeft 
met Huisvestingskosten te maken’ en dan kom je al snel tot de conclusie dat je dat dan maar op 
Overige Huisvestingskosten moet boeken, want het is geen huur, geen electra, geen 
verzekering, geen onderhoud pand, geen schoonmaakkosten, het is gewoon iets anders, dus 
gelukkig heeft elke categorie een rekening Overige XXX-kosten en voor de hele vreemde 
dingen is er altijd nog Diverse Algemene Kosten, die kan je echt overal en altijd gebruiken als je 
echt niks beters kan vinden. 
 
Computers zijn Kantoor-artikelen, dus je kan kiezen om alle muizen, USB-sticks en inktpatronen 
op Kantoor-artikelen te boeken, maar je kunt ook Kantoor-artikelen gebruiken voor ordners, 
schrijfblocks en pennen en alles dat met computers te maken heeft op Computerkosten boeken. 
Als je maar één ding goed begrijpt: alles dat je ‘bost’ (op dezelfde hoop gooit, bij elkaar veegt), 
kost tijd en energie om het later weer te splitsen. Alles wat je vanaf het begin al apart houdt kan 
je eventueel met 1 saldo-boeking samenvoegen. Je bepaalt zelf wat je apart wilt houden en als 
je Computerkosten niet wil gebruiken (omdat je alles op Kantoor-artikelen wilt boeken), dan ga 
je gewoon naar Stamgegevens – GrootboekRekeningen en zet je Blok op JA (dan kan je die 
rekening niet per ongeluk selecteren bij het boeken). 
 
Bij Verzekeringen is het soms lastig, want we hebben onder Huisvestingskosten ‘Verzekeringen 
Pand’, onder Autokosten ‘Verzekering auto’, onder Algemene Kosten ‘Verzekeringen’ en ook 
voor personeel of andere dingen (reisverzekeringen bijvoorbeeld, die boeken we onder Reis- en 
Verblijfkosten) komen er nog wel eens verzekeringen voor. Als we al die verzekeringen bij 
hetzelfde bedrijf hebben afgesloten en dat bedrijf incasseert (voor ons ‘gemak’) maandelijks 
1/12 van een jaarbedrag dat uit al die verschillende verzekeringen is opgebouwd, dan zouden 
wij een tussenrekening Verzekeringen Maandbedragen openen in groep 2 en aan het einde van 
het jaar met een Memoriaalboeking die totaalbedragen uitsplitsen over de verschillende 
kostenrekeningen. 
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We hadden al gemeld dat je ‘kosten van voeding en drank’, zoals Catering Personeel, 
Representatiekosten en ook Relatiegeschenken altijd apart moet boeken, want... de fiscus vindt 
dat je die kosten maar voor 75% mag aftrekken. Apart houden dus. Ook opletten bij Reis- en 
Verblijfkosten, dat je de kosten van de minibar van de hotelrekening apart boekt op Catering 
Personeel of op Reiskosten Voeding. En het is trouwens alleen van toepassing voor het ‘ter 

plaatse opeten’, dus als je een rekening krijgt voor 
33 pizza’s van de pizza-delivery die op het kantoor 
zijn afgegeven omdat er overgewerkt moet worden, 
dan mag je van de fiscus zowel de BTW 
terugvragen als de kosten op Overige 
Personeelskosten boeken, zonder die 25% niet 
aftrekbaar gedeelte. Ja, logica van de fiscus, wij 
snappen het ook niet helemaal en misschien is het 
morgen alweer anders... 
 
Nog maar een praktisch voorbeeldje: Steef en Stan 
gaan uit eten met een opdrachtgever (pizza en 
bier, ze willen graag een goede indruk maken en 
dat kan je het beste met pizza en bier, dat vindt 

iedereen lekker en het is niet eens zo duur). De rekening van het restaurant ziet er als volgt uit: 
3x pizza a 10 euro plus 6% BTW, 6x bier a 1 euro plus 21% BTW, totaal dus 36 euro 
Representatiekosten plus 1,80 BTW 6% plus 1,26 BTW 21% (totaal dus 3,06 BTW) is 39,06 
euro. OK, afhaal-pizza want die BTW voorbelasting mogen we boeken als het niet ‘ter plaatste 
opgegeten’ is en het gaat er om dat we de straks weten hoe we de BTW van zo’n bonnetje 
boeken. Er zijn twee manieren. De eerste is om de bon als factuur in het Inkoopboek te boeken, 
dan boeken we eerst op de regel van de crediteur Euro 39,06 en op de volgende twee regels de 
pizza (met BTW-code 5 – 21%) en het bier (met BTW-code 6 – 6%). Dat moet duidelijk zijn. 
Dan kunnen we ook dat bedragje via de kas boeken, op 1 regel: Kas-uitgave van 39,06, boeken 
op Representatie, BTW-code 5 (of 6, allebei BTW Voorbelasting) en het door Admi365 
uitgerekende bedrag handmatig wijzigen in Euro 3,06, zodat het netto bedrag op 36 euro 
uitkomt. Je kunt eventueel ook bedenken dat Steef die uitgave als een regel op zijn ‘onkosten-
declaratie’ heeft gezet en dat je het via het inkoopboek op 1 regel boekt (elke regel van de 
declaratie wordt in principe een regel in Admi365 als ‘uitsplitsing’ van het totaalbedrag), maar 
dan boek je die ene regel dus net zoals hierboven bij Kas beschreven staat. Het moge duidelijk 
zijn: je hebt veel vrijheid om het ene of het andere te doen, maar we raden wel iedereen aan om 
altijd dezelfde dingen op dezelfde manier te boeken, want dan blijft je administratie begrijpelijk 
en eenvoud is nou eenmaal een kenmerk van het ware. 
 
We hadden ook al gemeld dat duurzame aanschaffen (meer dan 500 euro ex BTW en het 
apparaat gaat minimaal 1 jaar mee) thuishoren in de hoofdstukken Vaste Materiele Activa, en 
daar hebben we vrij uitgebreide onderverdelingen van grootboekrekeningen om in ieder geval 
de verschillende afschrijvingspercentages uit elkaar te kunnen houden.Met name bij Auto’s 
(vanwege de bijtelling privé-gebruik en nog wat redenen) is het belangrijk om de info van elke 
auto goed bij te houden. Wij raden altijd aan om een soort dossiertje te maken van elk ding dat 
onder Vaste Materiële Activa geboekt wordt, in ieder geval de kopie-factuur van de aanschaf. 
Dit dossiertje niet met de rest van de papieren van dat jaar mee archiveren, maar in een map 
‘permanente stukken’ bewaren totdat het spul is afgeschreven (en dan gaat het in de map van 
het jaar waarin het afgeschreven is). 
 
Om dezelfde redenen raden we ook meestal aan om per personeelslid een dossiertje te hebben 
(een tabblad per persoon in een ordner Personeel bijvoorbeeld). Dingen als vakantiedagen, 
arbeidscontracten, ziekmeldingen etc moet je goed bijhouden. Je weet wat de ene ondernemer 
tegen de andere zegt als ze ECHT een bloedhekel aan elkaar hebben: “ik wens je veel 
personeel”. Het is veel werk om mensen voor je aan het werk te houden. 
 
De kosten van het personeel komen meestal uit de loonadministratie in de vorm van een 
maandelijkse/wekelijkse Journaalpost Lonen, die je gewoon via het Memoriaal in kan boeken. 
Totalen aan het einde van het jaar controleren (Bruto Loon etc) adhv de Verzamelloonstaat en 
Netto Lonen boek je op 2100 – Netto Lonen (Tussenrekening), net als de uitbetalingen van die 
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netto lonen via de bank (net als een soort ‘kruisposten’, zie hieronder, maar dan voor netto 
lonen, dus ook regelmatig controleren of je hier geen saldo overhoudt). 
 
Als je met een Verkoopboek werkt moet je natuurlijk de ontvangst op de bank niet nog een keer 
op Omzet boeken, maar op Debiteuren en de bijbehorende factuur aanvinken als betaald. Als je 
met een Inkoopboek werkt moet je de kosten boeken via het Inkoop-boek en de betaling van 
elke factuur in het Bank-boek boeken op Crediteuren. We melden het maar, want we kennen 
minimaal 1 Slimmie die hier niet de logica van inzag, totdat het jaar was afgelopen, toen snapte 
hij het wel, het was alleen heeeeel veel werk om alles weer te corrigeren.  
 
Wat we wel even willen opmerken is dat er situaties te verzinnen zijn waarbij er een verschil zit 
tussen het te betalen bedrag en het betaalde bedrag. Dat kan ‘lompheid’ zijn (iemand maakt 
gewoon 100,34 over in plaats van 100,43, dan boek je dat verschilletje af), maar ook worden 
veroorzaakt omdat je een ‘incasseerder’ hebt die per doorgestorte ontvangst een bedragje of 
percentage achterhoudt. Bij het boeken in Admi365 moet je dat soort betalingsverschilletjes op 
een aparte regel afboeken (Betalingsverschillen of Kosten Internetbetalingen of iets dergelijks). 
Je moet echter niet al dat soort verschilletjes op je openstaande facturen laten staan, want dan 
lijkt het of je nog geld tegoed hebt van je debiteuren terwijl dat natuurlijk niet zo is. Alleen als 
iemand echt een ‘deelbetaling’ heeft gedaan (en de rest later komt), dan boek je het exacte 
betaalde bedrag als betaling op de factuur. 
 
Verder is het allemaal niet zo moeilijk. Als je kilometers declareert met je auto, dan boek je de 
gedeclareerde kosten op 44** - Kilometervergoedingen, als je de auto op de zaak hebt boek je 
de brandstof op brandstof, verzekering op Verzekering Auto’s, onderhoud op Onderhoud Auto’s 
en ga zo maar door en als je een leaseauto hebt dan boek je de factuur van de 
leasemaatschappij op Leasekosten Auto’s. Verdraaid, we hadden ons nog zo voorgenomen om 
dat soort voor de hand liggende info niet op te nemen. Nou ja, als je maar ziet dat het allemaal 
zo voor de hand liggend is, zo’n boekhouding, dat wij eigenlijk ook niet weten wat er verder nog 
voor moeilijks te verzinnen is. 
 

BOEKINGEN DIE JE GEWOON MOET WETEN EN UIT JE HOOFD LEREN: 
 Als je geld van de bank opneemt en in de kas stort, dan zie je die actie op twee 

manieren terug, namelijk op je bankafschrift en op je kasstaat. Als je vanaf de bank 
rechtstreeks op Kas boekt en vanuit de Kas rechtstreeks op Bank, dan doe je dus die 
boeking twee keer en gaat zowel je Bank-saldo als je Kas-saldo verschillen vertonen. 
Dat moet je dus anders doen. Je boekt de opname op de Bank op 1200 – Kruisposten 
en je boekt de ontvangst in de Kas ook op 1200 – Kruisposten. Als je nu op 1200 – 
Kruisposten kijkt zie je dat die per saldo nul opleveren en ook je Kas-saldo en je Bank-
saldo kloppen met de werkelijkheid. 

 Je hebt altijd een Grootboek-Rekening 2000 – Vraagposten, en daar kan je alles op 
boeken wat je nog moet uitzoeken, wat je niet weet etc. Als je dan later wel weet wat 
het is geweest kan je het altijd weer corrigeren. 

 

BOEKINGEN VAN BELASTINGEN: 
 Betaalde aangiften BTW (en teruggaves van BTW) boek je op 1550 – Aangiften BTW. 
 Betaalde aangiften Loonbelasting boek je op 1700 – Aangiften Loonbelasting 
 Betaalde en terugontvangen Inkomstenbelasting boek je op Inkomstenbelasting Lopend 

Jaar of Inkomstenbelasting Vorige Jaren. 
 Betaalde en terugontvangen ZVW boek je op ZVW Lopend Jaar of ZVW Vorige Jaren. 
 Betaalde en terugontvangen VPB boek je op VPB Lopend Jaar of VPB Vorige Jaren. 
 Als je (bij het opmaken van de jaarrekening van een BV) precies weet hoeveel VPB je 

moet betalen, dan boek je 9900 VPB Belasting boekjaar (debet) en VPB Huidig Jaar 
credit, als een voorziening voor de afrekening die in het volgende jaar komt. 

 Zet bij belasting-betalingen altijd het jaartal en het soort belasting er bij in de 
omschrijving. Het aanslagnummer mag ook, maar dan moet je wel begrijpen welke 
belasting wel soort aanslagnummer krijgt. 
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5.11 - Budgetteren, de ‘financiële agenda’ 
Iedere ondernemer weet dat tijd een probleem is. Er moeten altijd veel dingen gedaan worden 
en er is nooit genoeg tijd om alles te doen. Daarom gebruiken de meeste mensen een agenda, 
om hun afspraken in te noteren, om een overzicht te houden van ‘tijd over’ en ‘tijd tekort’, om 
belangrijke dingen niet te laten ondersneeuwen door andere, minder belangrijke dingen etc etc. 
Met je agenda als ‘gereedschap’ ben je in staat om in ieder geval een planning van je 
beschikbare tijd te maken en die tijd zo goed mogelijk te benutten voor de dingen die je 
belangrijk vindt. Als je echt begrijpt wat een agenda doet: het is geen ‘star vastleggen van je 
tijdschema’, maar meer een ‘flexibel systeem waarin je plannen en werkelijkheid elk hun eigen 
prioriteit moet geven’. 
 
Het budget van een bedrijf is eigenlijk 
niks anders dan een agenda. Het is 
een planning, alleen niet van tijd maar 
van geld. Het moet vooral flexibel zijn: 
als we beslissen dat we iets nieuws 
gaan doen, iets wat niet in het budget 
stond, dan moeten we ook verzinnen 
waar we het geld vandaan halen dat 
er mee gemoeid is. Of we bepalen dat 
we dan maar minder gaan uitgeven 
aan andere dingen, of er moet 
gewoon geld terugverdiend worden 
door die nieuwe hobby en als derde 
mogelijkheid kunnen we beslissen dat 
die extra kosten ten laste gaan van 
het uiteindelijke resultaat, de netto 
winst. Als er een verschil zit tussen budget en werkelijkheid, dan was per definitie het budget 
niet goed (of er zijn allerlei krachten aan het werk die inkomsten beïnvloeden of geld uitgeven 
zonder toestemming en/of reden). 
 
Bij omzet moet je hopen dat je verwachtingen uitkomen, maar kosten heb je zelf in de hand. Dat 
is zo ongeveer het allerbelangrijkste dat je moet begrijpen van een budget, dus de baas die op 
de vraag “we maken verlies, wat doen we er aan?” als antwoord geeft “dan moet de omzet 
omhoog...”, die heeft het niet goed begrepen. Omzet is afhankelijk van wat je klanten doen. 
Kosten worden veroorzaakt door wat je zelf doet. Je kan hooguit een extra inspanning doen om 
meer omzet te maken, maar je blijft altijd afhankelijk van klanten en die bepalen zelf wel waar 
ze hun geld aan uitgeven. Jij mag zelf bepalen waar je je eigen geld aan uitgeeft en als je vindt 
dat je moet beginnen met een duur pand, een dure auto en een dure boekhouder met de 
gedachte ‘ik ben ondernemer, dat verdien ik makkelijk terug’, dan moet je van ons weer terug 
naar school. 
 
Een onderneming heeft maar 1 mogelijkheid om het resultaat te beinvloeden: de kosten in de 
hand houden, zodat ze niet uit de pas gaan lopen met de te verwachten inkomsten. Als je met 
een bedrijfje wil beginnen dan is het beste om eerst geld te gaan verdienen en daarna pas te 
beslissen hoe je dat verdiende geld uit gaat geven. Winkels die peperdure verbouwingen doen 
snappen misschien niet dat die verbouwingskosten moeten worden betaald uit de extra 
inkomsten, alsof kopers meer geld uitgeven in een verbouwde winkel dan in een niet 
verbouwde winkel. Wij hebben nog een tijdje bij een aannemer gewerkt en als er dan een 
loodgieter of een metselaar langs kwam met een offerte voor een nieuw project, dan keken we 
altijd eerst even stiekum door het raam: als daar een grote auto op de parkeerplaats stond dan 
was de prijs van die onderaannemer per definitie te hoog. Je leert het vanzelf, dat is waar, maar 
ervaring opdoen kost tijd en failliet gaan kost veeeeeel minder tijd, dus we waarschuwen je 
maar vast. Maar goed, we dwalen af... Budget... 
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Daar waar de beschikbare tijd elke week vooraf tot op de seconde vaststaat, is in een budget 
juist de hoeveelheid beschikbaar (verdiend) geld de grootste bron van onzekerheid. Kosten kan 
je over het algemeen redelijk inschatten voordat je ergens aan gaat beginnen, maar omzet is 
bijna altijd gebaseerd op verwachtingen, schattingen, aannames en meer van dat soort 
onwetenschappelijke glazenbol- en koffiedik-acties. Daar kan je niks aan doen, dat is nou 
eenmaal zo, dus dat moet je accepteren en er op de juiste manier mee omgaan. Wij noemen 
dat ‘achteruitrekenen’. 
 
Mark van de Markt heeft een eenvoudig budget. Zijn kosten bestaan uit 10 euro standhuur per 
marktdag en hij heeft een auto die per jaar 5.000 euro kost. Mark staat 5 dagen per week op de 
markt, 50 weken per jaar, en verkoopt schoenen die hij inkoopt voor 3 euro en verkoopt voor 4 
euro ex BTW per stuk. Zijn bruto marge (= bruto winst / omzet) is dus 25%. Mark wil graag 
1.000 euro per maand overhouden, zijn ‘salaris’ zeg maar, want dat geld heeft hij nodig om zijn 
huur, eten etc van te betalen. Wat voor Mark belangrijk is, is het antwoord op de vraag “hoeveel 
moet ik gemiddeld op een dag verkopen”. Als je het antwoord weet, snap je wat 
‘achteruitrekenen’ betekent. 
 
Mark werkt 50 weken x 5 dagen is 250 dagen. De auto kost 5.000 euro per jaar / 250 dagen is 
20 euro per dag. De standhuur kost hem 10 euro per dag, dus de totale indirecte kosten van 
Mark zijn 30 euro per dag. De marge tussen inkoop en verkoop is 25%, dus om die 30 euro 
onkosten terug te verdienen moet Mark voor 30 / 25% = 120 euro schoenen verkopen. 1.000 
euro salaris per maand (20,83333 dagen, daar maken we 20 van voor het gemak) is 50 euro 
per dag, en met 25% marge betekent dat nog eens 200 euro er bovenop. Zonder veel moeite 
heeft Mark dus uitgerekend (budget, planning) dat hij 320 euro per dag of 1.600 euro per week 
van 5 dagen moet verkopen om zijn kosten te kunnen betalen en zijn huishouden te kunnen 
financieren. Dat is een belangrijk getal voor Mark, want voordat hij begint met zijn bedrijf weet 
hij precies, elke dag, of zijn bedrijfje voldoet aan de verwachtingen of dat hij straks geld tekort 
gaat komen. Als na een week blijkt dat hij gemiddeld maar voor 200 euro per dag verkoopt, dan 
kan hij besluiten om een dag extra te gaan werken of hij kan proberen meer klanten te krijgen of 
hij kan zijn prijzen verhogen (om met minder omzet meer bruto winst te maken), of hij kan als 
consecuentie nemen dat hij minder geld heeft om privé uit te geven, dus die 2 weken geplande 
vakantie toch nog maar even niet boeken. Het gaat er niet om wat Mark beslist. Het gaat er om 
dat Mark, zonder dat hij ook maar een seconde aan zijn boekhouding heeft gewerkt, toch weet 
waar hij aan toe is, of de zaken goed gaan of juist niet. Dat is waarom je een budget nodig hebt. 
 
Natuurlijk is het budget van Bea van de Boek, met allerlei kantoorkosten, personeel en noem 
maar op, een wat ingewikkeldere klus, maar ook Bea zal prima kunnen uitrekenen welke 
uitgaven ze kan verwachten, alles omrekenen per jaar (12 x maandhuur, 52 keer weekloon plus 
vakantiegeld, en ga zo maar door) en dat netjes in bv een spreadsheet onder elkaar zetten. Bea 
heeft alleen omzet, geen ‘inkoop’, dus als zij en haar personeel bv tegen 50 euro per uur 
werken zal ze simpel uit kunnen rekenen hoeveel declarabele uren ze per jaar moet maken om 
de boel te laten draaien en dan kan ze dat ook terugrekenen per maand of per week, zodat ze 
op elk moment een globale indicatie heeft over het resultaat van het lopende jaar. 
 
Steef en Stan moeten budgetten maken per project. Er is een heel 
verschil tussen een project waarin je weinig of geen materiaal 
gebruikt en een project waar heel veel materiaal in gaat en in 
verhouding weinig uren. Wat de andere twee ondernemers voor het 
hele jaar doen, doen Steef en Stan voor elk project, uitrekenen wat 
de kosten zijn, uitrekenen hoeveel uren ze verwachten er aan te 
besteden x het uurtarief dat gerekend wordt en misschien nog een 
bedragje of een percentage er bovenop om hun indirecte kosten van 
te kunnen betalen. Daarnaast kunnen ze nog, net als Bea en Mark, 
een budget maken om uit te rekenen hoeveel uren ze minimaal ellke 
maand moeten werken om hun ‘salaris’ van te kunnen betalen. Als 
ondernemer moet je namelijk ook af en toe wat water bij de wijn 
doen, moet je je uurloon wat naar beneden bijstellen om te 
voorkomen dat de klant het hele project afblaast. 
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Nou heb je dus straks een budget gemaakt voor je eigen bedrijf voor het jaar 2010, je hebt het 
hele jaar 2010 gewerkt en dan? Dan ga je begin 2011 eens kijken of je budget wel goed was. 
Het was namelijk maar een planning en je hebt alleen iets aan een planning als je die met de 
werkelijkheid vergelijkt. 
 
Mark is in 2010 5 weken ziek geweest en kon niet werken (in juni en juli, tijdens de EK voetbal, 
had Mark opeens een acute aanval van oranjekoorts, heel besmettelijk...). De kosten van de 
auto vielen een beetje tegen, de dinsdagmarkt had de prijzen voor de standhuur met 50% 
verhoogd, hij kreeg een paar rekeningen (boekhouder, bankkosten, reclamedrukwerk, 
advertenties) waar hij in zijn budget geen rekening mee had gehouden, en de omzetten per dag 
waren soms wel 2 keer zo hoog en soms niet eens de helft van die gebudgetteerde 320 euro. 
Kortom: het is tijd om, liefst voordat je het budget 2011 gaat maken, te kijken of het budget wel 
goed was en of het voor het nieuwe jaar soms moet worden aangepast. 
 
Je budget heeft precies dezelfde indeling als je Verlies- en Winstrekening: Omzet (verkoop) min 
directe kosten (inkoop) = bruto winst (bruto marge). Bruto winst min indirecte kosten = netto 
winst. Mark kan de uitdraai van de Verlies- en Winstrekening simpel naast de opstelling van zijn 
budget leggen en dan de juiste conclusies trekken, bijvoorbeeld: 

- Het is altijd handig om in je budget 10% of 20% extra op te nemen voor ‘onvoorziene 
indirecte kosten’, want je krijgt nooit meevallers als het om kosten gaat, alleen 
tegenvallers. 

- Het is echt een goede gewoonte om bv elk kwartaal je werkelijk gemaakte omzet te 
vergelijken met de omzet die je verwacht / gebudgetteerd had. Als het namelijk niet 
goed genoeg gaat heb je nog 3 kwartalen om daar wat aan te doen, meer verkopen of 
anders minder uit te geven. 

- Als Mark zijn omzetten per dag inboekt (hij staat elke dag op een andere markt, maar 
wel elke maandag op dezelfde markt, elke dinsdag op dezelfde andere markt etc) dan 
kan hij ‘effe’ het Rapportage-overzicht van de grootboekrekening Omzet exporteren 
naar Excel, en daar met een draaitabel de totale omzet per weekdag bekijken. Als hij 
dan ziet dat de markt waar hij op woensdag staat veel lager is dan andere dagen zou hij 
kunnen overwegen om die dag vrij voortaan vrij te nemen of voor juist die dag een 
andere markt te kiezen. 

 
Natuurlijk kan Mark al die beslissingen ook nemen zonder een budget te maken of zonder een 
boekhouding bij te houden, maar ‘zeker weten’ is altijd beter en het zijn maar voorbeelden hoe 
je een hulpmiddel als een budget kan gebruiken, waar het voor dient, hoe simpel het is, hoe 
weinig werk eigenlijk en hoe gemakkelijk als je er eenmaal aan gewend bent. 
 

5.12 - De spreadsheet 
Bij deze handleiding hoort een spreadsheet met modellen, voorbeelden etc. De toelichting en 
uitleg bij deze spreadsheet vind je hier. De spreadsheet zelf kun je downloaden door de optie 
Downloaden in het user-menu van Admi365, net als deze handleiding. 
 
Volgens de wet moeten we je er op wijzen dat het gebruik van de spreadsheet voor eigen risico 
is, net als het gebruik van Admi365. Je kunt Admi365 of wie dan ook niet aansprakelijk stellen 
voor je eigen handelingen en beslissingen op basis van een van de modellen uit het 
spreadsheet of na gebruik van het programma Admi365. Het is trouwens helemaal een slechte 
gewoonte om anderen aansprakelijk te stellen voor gevolgen van je eigen gedrag, want dat 
levert alleen maar ruzie op en rijke advocaten. Als iedereen gewoon eens wat meer eigen 
verantwoordelijkheid zou nemen en ook een beetje verantwoordelijkheid voor de wereld om ons 
heen, dan zouden we het met zijn allen veel prettiger hebben. Wij hebben in ieder geval 
geprobeerd om daar ons best voor te doen, door een programma, een handleiding en een 
spreadsheet te maken waarvan we hopen dat we anderen daarmee helpen, of dat we daarmee 
in ieder geval mogelijk hebben gemaakt dat anderen zichzelf wat beter, efficienter en 
goedkoper kunnen helpen. Als andere mensen hier een afwijkende mening over hebben, dan 
mag dat, want we leven in een vrij land. 
 
De spreadsheet werkt met kleuren-velden: 
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- Gele velden zijn om zelf in te vullen. Waarden die daar al in staan zijn voorbeelden die 
je mag verwijderen of overschrijven. 

- Lichtgroene velden zijn formules, maar die mag je overschrijven als dat nodig is. 
- Lichtblauwe velden zijn ook formules, maar die laat je beter staan zoals ze zijn. 

 
Let op dat we de spreadsheet, de struktuur en de inhoud niet beveiligd hebben. Het is bedoeld 
als voorbeeld, om van te leren en als model dat je aan zou kunnen passen als je dat zou willen. 
Net als deze handleiding mag je ook de spreadsheet (zonder voorafgaande toestemming en 
zonder vergoeding te betalen) gebruiken, kopieren, weggeven aan anderen etc. Alleen als je er 
geld voor gaat vragen, dan zouden wij het wel eerlijk vinden als je dat geld naar ons stuurt, 
want wij hebben de spreadsheet gemaakt... 
 
Bij een aantal modellen zou het kunnen dat je op een bepaald moment ‘regels tekort komt’, 
zoals in model KM-admi. Dan is het gewoon een kwestie van een aantal blanco regels (inclusief 
formules) selecteren, Ctrl-C (copy) en dan in het menu of met de rechter muisknop op de 
kantlijn ‘Insert – copied cells’ kiezen. Je kunt dat natuurlijk ook met reeds ingevulde regels 
doen, maar dan moet je wel die data er weer uithalen. 
 
Tenslotte zijn we ons er zeer van bewust dat vrijwel iedereen met Excel werkt, maar dat de 
meesten dat doen zonder dat ze er een idee van hebben wat je allemaal kan met spreadsheet-
programma’s. We geven geen cursus Excel, maar je mag wel gebruik maken van onze kennis, 
gewoon door goed te kijken wat we in de spreadsheet allemaal doen met formules, in de Excel-
handleiding kijken hoe die formules precies werken en hopelijk daar interessante en nuttige 
dingen van leren. 
 

DE AFSCHRIJVINGSTAAT 
De afschrijvingsstaat dient om de boekwaarde en de jaarlijkse afschrijving te bepalen op alle 
‘geactiveerde’ duurzame bedrijfsmiddelen. De print kan je gebruiken als boekingsdocument 
voor de afschrijvingsboeking in het Memoriaal en moet je altijd bij de administratie bewaren (op 
papier), net als elk ander document dat als onderlegger dient bij een boeking. 
 
Let op dat je voor je aangifte inkomstenbelasting (eenmanszaak) zowel de oorspronkelijke 
aanschafwaarde als de boekwaarde aan het einde van het boekjaar moet aangeven. Let ook op 
dat je bij investeringen (m.u.v. personenauto’s) van meer dan ruwweg 4.000 euro per jaar in 
aanmerking kan komen voor Investeringsaftrek, een korting op je fiscale inkomen van het 
investeringsjaar van rond de 27% van het investeringsbedrag. 
 
We kunnen ons voorstellen dat je meer dan 2 of 3 duurzame artikelen in dezelfde categorie 
hebt. In dat geval kun je het beste een ‘lege’ kolom selecteren, Ctrl-C (copy) klikken en in het 
menu ‘Insert – Copied cells’ kiezen om extra kolommen in te voegen. In dat geval blijven de 
totaaltellingen de juiste waarden aangeven. 
 

DE BTW-AANGIFTE 
De BTW-aangifte kan je gebruiken om te bepalen hoeveel BTW je over het afgelopen kwartaal 
moet aangeven en betalen. Het is gebaseerd op de ‘saldo-methode’, die de fiscus niet schijnt te 
accepteren (fouten corrigeren in een kwartaal dat je al eerder hebt afgesloten mag blijkbaar niet 
van de wetgever, die uiteraard zelf noooooooit een fout maakt). 
 
Als je alle boekingen van een kwartaal hebt gedaan en, aan de hand van Rapportage-overzicht 
‘Kolommenbalans’, gecontroleerd hebt of alles goed is gegaan, dan kan je diezelfde 
Kolommenbalans gebruiken om de regel ‘geboekt’ in te vullen. Het saldo dat vervolgens 
verschijnt op de regel ‘verschil’ moet je natuurlijk invullen op de regel die hoort bij het kwartaal 
dat voor de BTW-aangifte aan de beurt is, zodat uiteindelijk de regel ‘verschil’ nul aangeeft. 
 
Let op: op je aangiftebiljet van de BTW mag je alle getallen afronden ‘in je eigen voordeel’ (dus 
omzet en te betalen BTW rond je af naar beneden, 21,50 wordt 21 euro, en BTW voorbelasting 
rond je omhoog af, dus 21,50 wordt 22 euro). Als je over een heel jaar als eenmanszaak minder 
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dan 1.900 euro BTW moet afdragen, bekijk dan even de Kleine OndernemersRegeling op de 
website van de fiscus, want wellicht heb je dan recht om BTW-korting op je aangifte over het 4e 
kwartaal op te voeren. 
 

AUTOZAAKOFPRIVÉ 
Het werkblad AutoZaakOfPrive kan je gebruiken om uit te rekenen wat in jouw geval de 
voordeligste methode is, de auto op de zaak boeken of privé houden. We hadden al uitgelegd 
dat je die beslissing moet nemen op het moment dat je de auto aanschaft (of op het moment 
dat je je eigen bedrijf start en al een auto hebt). 
 
Het model gaat er van uit dat je ondernemer bent, dus alle kosten van de auto betaal je altijd 
zelf (ofwel via je bedrijf, ofwel via privé). De grootste kostenpost is over het algemeen niet hoe 
de auto fiscaal wordt behandeld, maar gewoon dat veel mensen er nou eenmaal van overtuigd 
schijnen te zijn dat je in een grotere en duurdere auto meer succes zou hebben dan in een 
kleine, goedkope. Wij hebben zelf een scateboard van de zaak: nul kosten, nul bijtelling en je 
kunt overal gratis parkeren. 
 

KM-ADMI 
Het werkblad KM-admi, kilometeradministratie, kan als bijlage dienen bij AutoZaakOfPrive, voor 
als je ‘model 3’ wilt kiezen. Je kan (moet zelfs) zoiets gebruiken om je autokosten en je 
(sluitende) kilometeradministratie bij te houden en om aan het einde van het jaar de zakelijke 
kosten ten laste van je bedrijf te boeken. 
 
Een kilometeradministratie moet ‘sluitend’ zijn, dus aan het begin en het einde van het jaar de 
kilometerstand opnemen en in de loop van het jaar alle ritten registreren zodat er geen 
kilometer ontbreekt. Daartegenover staat dat een declaratie van gereden (zakelijke) kilometers 
alleen de datum, de omschrijving/reden van de rit en het aantal kilometers hoeft te bevatten. 
Onze ervaring is dat de fiscus bij controle veel aandacht besteedt aan dit soort administratieve 
rompslomp en dat het echt veel beter werkt om bijvoorbeeld een opschrijfboekje in de auto te 
leggen en jezelf de discipline aan te leren om alles dagelijks netjes te noteren. 
 

RENTEBEREKENING 
OK, we doen, als extra service, er nog een modelletje bij, het model Renteberekening om rente 
te berekenen aan trage betalers.  
 
Moslims mogen van God helemaal geen rente berekenen en wij zijn van mening dat je altijd 
netjes je afspraken na moet komen, dus ook op tijd betalen (en als je geen geld hebt om op tijd 
te betalen, dan moet je die spullen gewoon niet bestellen), maar niet iedereen is zo slim/eerlijk 
als jij en ik, dus voor het geval je een klant hebt die veel geld veel te laat betaalt (of als je van je 
bedrijfsgeld iemand een zakelijke lening verstrekt), dan kan je met dit model simpel de 
schuld(en) en de betalingen/aflossingen invoeren en dan rekent de PC wel uit hoeveel rente er 
betaald moet worden. 
 

KASSALDO 
Als je een kas hebt, dan moet je in ieder geval aan het einde van het boekjaar de Kasgeld-
specificatie opmaken, uitprinten en bij je boekhouding bewaren. Dus dat model doen we er voor 
de volledigheid ook maar bij. 
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5.13 - Het afsluiten van een boekjaar 
In het menu van Admi365 (onder Project) zit een optie ‘Afsluiten Boekjaar’. Het is een 
eenvoudige klik met de muis om die functie te starten, maar het is wel handig om te weten wat 
er dan precies gebeurt en wat je vervolgens zelf nog moet doen. 
 
Als je het boekjaar afsluit dan rekent Admi365 uit wat er in dat boekjaar totaal is geboekt en op 
welke GrootboekRekeningen, gegevens die je ook terugziet op de Rapportage-overzichten 
‘Balans’ en ‘KolommenBalans’. Vervolgens maakt Admi365 een journaalpost aan van de hele 
balans en boekt die als beginbalans via dagboek Memoriaal in kwartaal 0 van het volgende 
boekjaar. Alle saldi van balans-rekeningen worden exact overgenomen, maar de saldi van 
kosten- en opbrengsten-rekeningen (de ‘winst’ van het afgelopen boekjaar) wordt in één bedrag 
geboekt op de Winst-rekening die je bij de project-gegevens hebt geselecteerd. 
 
Wat je moet doen in het nieuwe jaar hangt af van 1) het 
soort onderneming en 2) de bestemming van de winst. 
Voor het voorbeeld gaan we uit van een behaalde winst 
van 3.300 euro. 
 
Eerst maar de meest eenvoudige ondernemingsvormen: 
een vereniging, een stichting of een besloten 
vennootschap: het bedrag Winst wordt nagenoeg altijd 
toegevoegd aan de Algemene Reserve (of de 
WinstReserve of het Kapitaal hoe je die post ook maar 
wilt noemen). Je maakt in het Memoriaal van het 1e 
kwartaal van het nieuwe jaar dus de boeking: 
1-1-2013 / Winst vorig boekjaar / 0810 – Winst vorig boekjaar / debet 3.300 
1-1-2013 / Winst vorig boekjaar / 0820 – Algemene Reserve / credit 3.300 
 
Bij een eenmanszaak maak je deze boeking van de winstverdeling ook, alleen heeft een 
eenmanszaak geen GrootboekRekening 0820 – Algemene Reserve maar een 
GrootboekRekening 0800 – Kapitaal. Ook zal je alle saldi van de groep ‘privé-opnamen’ weg 
moeten boeken, want dat zijn immers opnamen van het vorige jaar en die wil je niet in je begin-
saldi van het nieuwe jaar hebben: 
1-1-2013 / Privé vorig boekjaar tlv Kapitaal / 0820 – Privé-opnamen / credit 1.000 
1-1-2013 / Privé vorig boekjaar tlv Kapitaal / 0830 – IB huidig boekjaar / credit 100 
1-1-2013 / Privé vorig boekjaar tlv Kapitaal / 0840 – ZVW huidig boekjaar / credit 100 
1-1-2013 / Privé vorig boekjaar tlv Kapitaal / 0800 – Kapitaal / debet 1.200 
 
Als je een v.o.f. hebt dan gaat niet automatisch alle winst naar Kapitaal, maar dan is er een 
formule die de vennoten overeengekomen zijn voor de verdeling van de winst. De eerste regel, 
het wegboeken van het saldo, blijft hetzelfde, maar de tweede regel, de bestemming van de 
winst, zal je moeten splitsen volgens de afspraken (bv: elk van de vennoten krijgt 50%): 
1-1-2013 / Winst vorig boekjaar / 0810 – Winst vorig boekjaar / debet 3.300 
1-1-2013 / Winst vorig boekjaar / 0800 – Kapitaal vennoot A / credit 1.650 
1-1-2013 / Winst vorig boekjaar / 0801 – Kapitaal vennoot B / credit 1.650 
Ook zal je dan, net als bij de eenmanszaak, de privé-opnamen van het vorige jaar van elk van 
de vennoten weg moeten boeken ten laste van het kapitaal van die vennoot, bv: 
1-1-2013 / Privé vorig boekjaar tlv Kapitaal / 0811 – Privé-opnamen A / credit 1.000 
1-1-2013 / Privé vorig boekjaar tlv Kapitaal / 0800 – Kapitaal vennoot A / debet 1.000 
1-1-2013 / Privé vorig boekjaar tlv Kapitaal / 0821 – Privé-opnamen B / credit 1.000 
1-1-2013 / Privé vorig boekjaar tlv Kapitaal / 0801 – Kapitaal vennoot B / debet 1.000 
 
Een wat lastiger klusje is het bedrag van de te betalen Vennootschapsbelasting bij een BV, 
maar dat is een boeking die je in het oude jaar maakt en niet in het nieuwe jaar, en het lastige 
er aan is het berekenen van het exacte bedrag, want de fiscus heeft niet voor niks die slogan 
‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ overboord gegooid. Maar goed, als we 
3.300 euro winst gemaakt hebben dan zeggen we voor het gemak dat de VPB 20% is dus Euro 
660 en dan boek je dat bedrag in het oude jaar als volgt: 
31-12-2012 / VPB 2012 / 9900 – VPB over winst boekjaar / debet 660 
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31-12-2012 / VPB 2012 / 1890 – VPB vorige boekjaren / credit 660 
 
Als dan in 2013 de aanslag komt van 660 euro dan kan je die (debet, uitgave) boeken op 1891 
VPB Vorige boekjaren zodat het saldo op nul uitkomt en als je een voorlopige aanslag voor 
2012 hebt gehad van bv 600 euro dan heb je die natuurlijk in 2012 geboekt op 1890 – VPB 
huidig boekjaar en die post zal je dan in de Memo-boeking in het eerste kwartaal 2013 ook 
moeten ‘overzetten’ naar 1891 – VPB Vorige Boekjaren, zodat er op 1891 per saldo die 60 euro 
nog te verwachten definitieve aanslag komt te staan.  
 
We zijn ons er van bewust dat het wel even kan duren voordat je het door hebt, maar als je niet 
vergeet dat elke GrootboekRekening op de balans, op welk moment dan ook, altijd ‘iets’ 
vertegenwoordigt dat je kan zien, begrijpen, terugvinden, herkennen en specificeren, dan kom 
je al een heel eind. Tenslotte moet je niet vergeten dat de kennis die je nodig hebt, de kennis 
die we je in deze handleiding en cursus proberen uit te leggen, voor ‘echte’ boekhouders twee 
diploma’s en twee jaar studeren betekenen. De meeste ondernemers en Admi365-gebruikers 
zijn gelukkig eenmanszaken, en die hoeven niks van VPB af te weten. 
 
Daarnaast is het in de meeste gevallen ook fiscaal interessanter om een eenmanszaak of v.o.f. 
te zijn dan om een BV te hebben met jezelf als directeur-grootaandeelhouder. Een DGA van 
een BV is namelijk gewoon een loonslaaf en mist een fors aantal fiscale mogelijkheden en 
voordelen die een eenmanszaak-ondernemer of v.o.f.-vennoot wel heeft. Dingen als 
aansprakelijkheid kunnen een reden zijn om toch in een BV te stappen, maar als iemand je een 
BV aan probeert te smeren vanwege fiscale motieven: wees op een gezonde manier 
wantrouwend en check alles goed voordat je er ook inderdaad aan begint. 
 

5.14 - Controle 

DE FISCUS CONTROLEERT 
Als je zelf je eigen boekhouder bent, dan zal je ook zelf de controle over je eigen werk moeten 
doen. Gelukkig is er altijd iemand die dat werk van je over kan nemen, gratis nog wel: de 
controleur van de Belastingdienst. Maar het wordt wel vervelend als die man allerlei vreemde 
dingen tegen komt, want dan is het opeens niet meer gratis. 
 
De fiscus... De blauwebrievenbrigade, de Roverheid, en we 
kunnen nog wel een paar fraaie beschrijvingen noemen van 
deze overheidsinstelling die er elke dag weer met goede moed 
op uit schijnt te trekken om het nationale gilde van ondernemers 
lastig te vallen. Doen we niet, namen verzinnen, en we bieden bij 
deze zelfs onze excuses aan voor alles wat we hiervoor hebben 
geschreven aan iedere belastingdienstmedewerker die zich 
enigszins ongemakkelijk voelt als wij gebruik maken van ons 
wettelijke recht van vrijheid van meningsuiting. De fiscus is er, 
daar kunnen we niet veel aan doen, en blijkbaar moet er 
belasting worden betaald, en daar kunnen we ook al niet veel 
aan doen.  
 
Wij, de makers van Admi365, hebben geen hekel aan de fiscus 
(of aan wie dan ook). Integendeel. Wij adviseren al onze klanten 
om vooral je boekhouding netjes bij te houden, om niet (teveel) te ‘rommelen’, om gewoon die 
paar centen belasting te betalen waar je volgens de wet nou eenmaal toe veroordeeld wordt, en 
we kijken ook wel eens over de grens waar ondernemers niet zoveel voordelen hebben als in 
Nederland en zelfs binnen de grens waar ondernemers flinke voordelen qua inkomstenbelasting 
hebben ten opzichte van werknemers die bruto hetzelfde verdienen. Als ondernemer heb je het 
zo slecht nog niet, al is het wel eens zuur dat van jouw werk ook anderen meeprofiteren: AOW-
ers en chronisch zieken en kinderen op school en mensen die tegen hun zin in de bijstand 
terecht gekomen zijn en arme boeren in Afghanistan die door de peperdure opvolger van de 
F16 de stuipen op het lijf gejaagd worden. De Wet is De Wet, als iemand zich geroepen voelt 
om die Wet wat begrijpelijker, eenvoudiger, eerlijker en vooral rechtvaardiger te maken zijn wij 
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de eersten om dat toe te juichen, maar zolang de zaken zo liggen zoals ze liggen is de fiscus 
voor ons niet meer dan de scheidsrechter die beslist tussen egoïstische ondernemers en 
collectieve belangen. De scheids moet de regels respecteren en elk van de spelers dient 
hetzelfde te doen. 
 
We zouden heel graag de Minister van Financiën eens op de koffie uitnodigen en onze ideeën 
aan hem uitleggen, maar dat zou waarschijnlijk zonde van onze en zijn tijd zijn, want de Minister 
luistert alleen naar de kiezers. Dus we richten onze adviezen maar op onze klanten, die betalen 
ons er tenminste nog voor. 
 
Ons advies, eerlijk en gemeend, is: doe alles zo netjes en eerlijk mogelijk. Je hebt over het 
algemeen met 2 soorten belastingen te maken: BTW en Inkomstenbelasting. De BTW betalen 
je klanten, je fungeert alleen maar als ‘tussenstation’. Inkomstenbelasting voor eenmanszaken 
en v.o.f.-compagnons valt echt heel erg mee. Een beetje ondernemer krijgt Zelfstandigenaftrek 
van 7.000 euro, MKB-vrijstelling van 14% van de netto winst, aftrek voor investeringen, er is 
een mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk binnen je eigen bedrijf voor je pensioen te sparen 
(Fiscale Oudedagsreserve), en al met al kan je zomaar tussen de 20.000 en 25.000 euro per 
jaar verdienen zonder dat je aan inkomstenbelasting betalen toekomt. We hebben het zo slecht 
nog niet, en als we dan toch nog belasting moeten betalen, dan moeten we daar ook niet 
moeilijk over doen, dan hebben we een inkomen dat ook toelaat dat we een deel ervan in de 
nationale pot stoppen.  
 
Wij vinden dat als je het niet eens bent met de regels, dan moet je met elkaar er voor zorgen 
dat die regels aangepast worden, door andere mensen te kiezen in de regering bijvoorbeeld. 
Maar zolang er regels zijn, mits ze het niet te gek maken tenminste, dan vinden we wel dat je je 
ook aan die regels moet houden. Dat verwachten we van de fiscus zelf namelijk ook. Als wij 
twee weken de tijd  hebben om een vragenbrief te beantwoorden, dan verwachten we ook 
binnen twee weken het antwoord van de fiscus, en als wij 4 maanden de tijd hebben om onze 
IB-aangifte in te dienen (of 1 maand voor onze BTW-aangifte), dan verwachten we de 
teruggave ook binnen 4 maanden (of binnen 1 maand) op onze rekening. 
 
Wij worden wel eens droevig van de argwanende houding die 
haast wel bedrijfscultuur lijkt te zijn onder op controle 
uitgestuurde belastingambtenaren, maar als je een kennis 
hebt die bij de verkeerspolitie werkt, die er alleen maar op 
uitgestuurd wordt bij ongevallen en problemen, dan moet je 
aan hem maar eens vragen hoe het staat met de algehele 
rijvaardigheid van het Nederlandse volk: hij ziet dan alleen 
maar waar het fout is gegaan en kan daar waarschijnlijk ook 
niet vrolijk van worden. Belastingambtenaren zijn ook maar 
gewoon mensen en die kunnen naar hun baas luisteren, die 
hun salaris betaald, of naar hun ‘klanten’, de 
belastingplichtigen, waarvan ze er al heel wat zijn 
tegengekomen die er maar niet in slagen om te snappen dat 
ze het allemaal helemaal verkeerd doen (en dat De Wet en de 
fiscus zelf het er allemaal niet eenvoudiger op maken, daar kan de belastingcontroleur net zo 
weinig aan veranderen als wijzelf).  
 
Een beetje begrip doet wonderen en het allerbelangrijkste dat je als ondernemer moet doen is 
op tijd je aangiften indienen en op tijd je belasting betalen. Als je dat namelijk niet doet staan ze 
gelijk bij je op de stoep en dan kan je je lol wel op. 
 
Volgens De Wet is de belastingdienst (ELK van de onderdelen BTW, Inkomstenbelasting en 
Loonbelasting), verplicht om minimaal eens in de vijf jaar bij elke ondernemer langs te komen 
voor controle. Nou, wij doen altijd zelf alles netjes en eerlijk, wij dienen onze aangiften altijd zo 
snel mogelijk in, vergezeld van de betaling van de verschuldigde belasting, we houden ons 
netjes aan de regels van wat zakelijk is en wat privé en we zijn natuurlijk niet zo achterlijk dat 
we onze auto op de zaak zetten als dat fiscaal niet gunstig is. We hebben eigenlijk ook nog 
nooit een controleur gezien in al die jaren dat we als ondernemer dingen doen. Dat willen we 
ook graag zo houden en dat raden we ook anderen aan. De fiscus komt aan ons niks tekort en 
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dan vinden we het erg prettig dat ze ook niet 3 keer per 5 jaar langskomen om ons dagen lang 
van ons werk te houden. Wij controleren zelf ons eigen werk wel, en we proberen onze klanten 
ook uit te leggen dat het flinke voordelen heeft als ze dat zelf ook doen. Je slaapt er een stuk 
rustiger door, om maar eens iets te noemen. 
 
Als de fiscus het plan heeft om langs te komen voor controle, dan vragen ze tegenwoorig vaak 
om wat zij noemen “een audit-file van de administratie”. Dat noemen wij in Admi365 de 
Accountants Backup (er is er een voor Administratie en een voor Facturering). Die twee 
Rapportage-overzichten kan je opslaan als pdf-bestand en naar de controleur sturen. Wij 
hebben trouwens zelf liever niet dat onze hele boekhouding ‘ergens’ naartoe wordt gestuurd, 
want we lezen regelmatig in de krant over gegevens die weer ergens op straat gevonden waren 
en we hebben liever dat onze gegevens daar niet tussen zitten, maar die afweging mag 
iedereen uiteraard zelf maken. 
 

MAAR DE EINDREDACTEUR BEN JE ALTIJD ZELF 
Admi365 heeft een flink aantal ingebouwde controles. Als je de bank hebt ingeboekt kan je 
boven de ListView het actuele eindsaldo controleren, dus als je dan per abuis iets hebt vergeten 
of dubbel hebt gedaan, of als je de punt vergeet tussen hele euros en centen, dan kom je daar 
aan het einde van je boekwerk vanzelf achter. Als je een factuur stuurt die niet goed is, dan zal 
je klant niks zeggen als het hem meevalt, maar wel direct aan de bel trekken als de rekening te 
hoog is. Maar voor de rest zal je zelf toch moeten proberen om fouten te voorkomen en ook 
achteraf je eigen werk moeten controleren. 
 
Een controle die wel erg voor de hand ligt is het vergelijken van de V&W met die van het jaar 
ervoor: als bepaalde kosten of opbrengsten afwijken van wat je verwacht, dan heb je daar ofwel 
een verklaring voor of je zal even moeten kijken bij de details waaruit die kosten zijn 
opgebouwd of je niet per ongeluk een foute boeking hebt gemaakt.  
 
Een andere controle is die van de balans: elke post die op je balans voorkomt moet je 
controleren, in ieder geval voordat je die balans en de bijbehorende V&W aan de fiscus 
rapporteert. Klopt het saldo van de bank met de boekhouding? Zitten er tussen de debiteuren 
nog openstaande facturen ‘waar iets mee is’? Komt het saldo van de crediteuren overeen met 
het totaal van het Rapportage-overzicht ‘Open Posten’ en met de facturen in de map ‘nog te 
betalen facturen’? En zo kan je bij elke balanspost jezelf afvragen of het getal dat daar staat 
ook inderdaad het juiste getal is.  
 
Over het algemeen zijn balansposten met één of meer documenten te specificeren (een lijst van 
openstaande posten, een kopie van het laatste bankafschift, de spreadsheet met de 
boekwaardes en aanschafwaarden van de vaste activa, een opgave van de beurswaarde van 
effecten per einde van het jaar en ga zo maar door), maar dan moet je wel even de tijd nemen 
om die specificatie te controleren met je Balans en eventuele gevonden verschillen corrigeren. 
 
Je eigen administratieve organisatie is het 
belangrijkste hulpmiddel om fouten te voorkomen. 
Nauwkeurig werken, een vast moment vinden om 
bijvoorbeeld eens per week even alles bij te 
werken, facturen en andere papieren netjes 
opbergen in ordners die je op een apart plekje in 
je kantoor bewaart, postbakjes waar ook in 
gekeken wordt en die niet alleen maar dienen als 
tussenstation tussen ‘ingekomen’ en ‘kwijtgeraakt’, 
zelf aantekeningen maken over hoe je dit of dat 
lastige klusje nou eenmaal het beste kan doen (en 
die aantekeningen raadplegen als je het de 
volgende keer weer gaat doen), het zijn eenvoudige dingen maar als je ze vergeet of niet weet 
dat het ook eenvoudig kan, ja, dan ben je als ondernemer altijd aan het einde van de rit degene 
die de rekening betaalt. 
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En voor degene die denkt ‘ik laat die controle wel lekker aan een boekhouder over’: zelfs als de 
boekhouder de fout maakt is het de ondernemer die boetes krijgt en volgens de wet 
verantwoordelijk is. De schuld afschuiven op een ander kan echt alleen als je zelf de regels 
hebt gemaakt. 
 

5.15 - Tenslotte... 
We snappen als geen ander dat je boekhouding nooit een winst op kan leveren voor je bedrijf. 
De administratie bijhouden kost tijd, geld en energie. Altijd is er wel iets dat leuker is of spoed 
heeft of gewoon meer geld oplevert. Het beste kan je dan ook maar gewoon je administratie zo 
slim mogelijk, zo goedkoop mogelijk, zo efficent mogelijk en zo overzichtelijk mogelijk opzetten 
en bijhouden. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan en hopen dat we je met Admi365 een 
eenvoudig hulpmiddel hebben bezorgd om in ieder geval een deel van de ergernis weg te 
nemen. De rest, daar zul je zelf voor moeten zorgen.  
 
Boekhouden is ook niet onze hobby, dus we gaan er ook niet van uit dat we taarten en bloemen 
thuisgestuurd zullen krijgen van mensen die zo blij zijn dat ze nu eindelijk lekker de hele dag 
aan hun boekhouding kunnen werken. Dat hoeft ook niet. We zijn al blij dat we zelf niet de hele 
dag aan onze eigen boekhouding hoeven te werken, dat een aantal ‘domme handelingen’ 
gewoon door een slim programma gedaan worden, dat we gewoon lekker bezig kunnen blijven 
met websites maken en ondernemers begeleiden. 
 
Wij hebben veel plezier beleefd aan het maken van Admi365 en we beleven er nog steeds veel 
plezier aan doordat we er mee kunnen werken, als is dat altijd maar kort, een uurtje per week is 
meestal wel voldoende. En we zijn ook blij dat we anderen blij hebben kunnen maken met 
Admi365, immers, zij doen voor ons een deel van de controle van ons eigen werk, geven aan 
waar fouten zitten of waar dingen niet duidelijk zijn en ze betalen ons ook nog elk jaar een 
bedragje, om ons te laten weten dat we het niet allemaal voor niks hebben gedaan. En dat is 
mooi, als iedereen tevreden is. Daar doen we het namelijk voor. We hebben vroeger ooit eens 
een baas gehad en die had een mooie spreuk boven zijn buro hangen, wijze filosofische 
woorden die van toepassing zijn op al het boekhoudkundige werk van elke ondernemer. Daar 
willen we graag mee afsluiten: 
 
Je moet dit werk doen omdat je er plezier in hebt, want voor het geld hoef je het niet te doen... 

5.16 - Extra: De Boekhouders 
Als een lezer een boek uit heeft, verdient hij een beloning. De beloning om een handleiding 
helemaal uit te lezen tref je hieronder aan, geheel gratis en met de complimenten van Admi365. 
 
De boekhouders (een kort verhaal) 
 
Wij waarschuwen u maar vast, geachte lezer: dit wordt saai. Meer dan saai. Het begint saai, het 
eindigt ook saai en over alles wat daar tussen gebeurt zullen wij trachten zo weinig mogelijk stof 
op te doen waaien. Wij zijn namelijk de boekhouders. 
Ikzelf ben Tim de Clerck en deze jongeman die hier zo fris gedouched en geschoren naast mij 
staat is Adrie Pas. Die werkt hier nog niet zo lang. Adrie Pas. Ja, dat is een grapje van mij. U 
begrijpt hem? Dat zegt genoeg over uw gevoel voor humor. Adrie heeft mijn grapje al meer dan 
tien keer gehoord, en hij begrijpt hem nog steeds niet. 
Maar goed. Wij zijn hier dus gekomen om de boeken te controleren. De boeken, ja. Wat zit u nu 
te lezen? Inderdaad. Een boek. En als wij van de boekhouding er niet waren, dan werd dat 
boek nooit eens grondig gecontroleerd. Ja, de letters wel. Daar zijn proeflezers, 
manuscriptcorrectors, uitgeverijen en drukkerijen al hun vrije tijd aan kwijt. Maar de cijfers, die 
schieten er wel eens bij in. Wij zijn van de cijfers, moet u weten, en wij hebben vandaag de 
schone taak om de cijfers van dit boek te controleren. Als u nu een beetje mee zou willen 
werken, dan zijn we zo klaar en hoeven we elkaar ook verder niet meer lastig te vallen. Wij 
kunnen op u rekenen? Dat is mooi. 
We gaan beginnen met de kaft. Staat daar de prijs op vermeld? Dan bent u mooi beetgenomen, 
want op de kaft van een echt boek hoort nooit de prijs te worden vermeldt. Met uitzondering als 
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het een eerste prijs betreft, die bij een of andere prijsuitreiking op dit boek is gevallen. Alleen op 
afdankertjes, aanbiedingen en abonnementswerk staan prijzen. Uw boek is al direct minder 
waard als de prijs er op staat. Een boek zonder prijs heet in het Engels dan ook priceless en dat 
zegt genoeg, als uw kennis van de Engelse taal tenminste die van mijn collea Adrie Pas 
overstijgt, want Adrie is niet zo van de taal, en zeker niet van de vreemde taal. Adrie is van de 
cijfers. Oh, dat wist u al. Dat is mooi. Dan kunnen we verder met de controle. 
Het volgende hoofdstuk betreft de hoofdstukken. Zijn die allemaal correct genummerd? Begint 
het boek ook inderdaad met hoofdstuk één? Ik raad u aan om dat toch voor de zekerheid maar 
even te controleren. Vorige week bijvoorbeeld, toen we de boeken controleerden van Lord 
Ofterings. In eerste instantie leek alles keurig in orde. Het tweede boek van de trilogie heet ‘De 
Twee Torens’, en daar houd ik dan wel van, dat het cijfer in de titel wordt vermeldt. Maar een 
trilogie bestond in mijn tijd nog keurig uit drie delen. Dat zie je tegenwoordig niet meer. Dan 
noemen ze het een omnibus en dan kom je in één en hetzelfde boek drie keer hoofdstuk 1 
tegen. En dan komen we bij de inspectie ook nog een boekenwurm tegen. Die had zich tussen 
deel 2 en deel 3 van de omnibus gewurmd. Tussen deel 1 en deel 2 was geen plaats meer, die 
delen liepen naadloos in elkaar over. U begrijpt dat wij van de cijfers zijn en niet van de 
dierenbescherming. Daar hebben wij onze gewaardeerde collega Fred van der Specht voor. Die 
pikt ze er zo uit, die boekenwurmen. Maar begrijp mij goed: wij werken zeer diervriendelijk. Alle 
in beslag genomen boekenwurmen worden door Fred van der Specht keurig netjes 
gerapporteerd en op sterk water gezet. In een fles tequila, voor als we onverwacht een feestje 
hebben. Maar we dwalen af. We hadden beloofd dat we het saai zouden houden. 
Dan komen we op de nummering van de pagina’s. Dat is altijd een precisiewerkje. De pagina’s 
van die omnibus waar ik het net over had, die heb ik Arie Pas laten tellen. Nou is Arie Pas zeer 
zorgvuldig en na de derde keer natellen ontdekte hij dat pagina 838 volgde op pagina 835 en 
niet op pagina 837, zoals dat wettelijk verplicht is. Wij hebben toen onmiddelijk een aanslag 
opgelegd van pagina 836 en 837 en toen klopten de boeken weer als een boormachine. U heeft 
inderdaad alle paginanummers op volgorde en er ontbreekt er niet één? Dat is mooi.  
Dan kunnen we het volgende onderdeel er bij pakken, en dat is degene die de ranglijst van 
delicten met alle klassementstruien aanvoert: de index, ook bekend als de inhoudsopgave. Ja, 
ja, daar had u natuurlijk niet aan gedacht. Dat komt door de bezuinigingen. Zo’n inhoudsopgave 
kost geld, dus die wordt er om commercieel-economische redenen bij noodlijdende uitgeverijen 
uitbezuinigd. Minder uitgeven lijkt bij die uitgeverijen nooit een optie te zijn, dus dan moet de 
inhoudsopgave er maar aan geloven. En het belangrijkste argument voor deze lafhartige 
indexverduistering is altijd dat er zo gemakkelijk fouten in kunnen sluipen. Zojuist heeft u 
gecontroleerd of hoofdstuk XXIX ook inderdaad op bladzijde 837 begint en nu ziet u in de 
inhoudsopgave dat dat hoofdstuk op pagina 835 zou moeten beginnen. En dan beginnen de 
problemen pas goed. Maar gelukkig heb ik Adrie Pas meegenomen, want die vindt in een 
handomdraai een pasklare oplossing. En als Adrie er niet uit komt, dan bellen wij onze 
gewaardeerde collega Fred van der Specht zodat die de boeken kloppend kan maken. Dus 
controleert u het maar even... Uw index is helemaal in orde? Dat is mooi. 
Dan lopen we nog even naar de voetnoten, voor zover die er zijn, en dan zijn we alweer klaar. 
En wee diegene die vanaf nu nog durft te beweren dat ze bij de boekhouding niet van 
aanpakken weten. Die zullen wij in het vervolg 1, 2, 3 aan zijn oren trekken (inderdaad, ‘zijn’ 
oren, want dames zeggen nooit zulke onwaarheden, want zij komen toch niet boven het gebral 
van de heren uit). 
De voetnoten dus. Gecontroleerd moet worden of het wel schoongewassen voetnoten zijn. 
Zweetvoetnoten, koevoeten, voetnoten met blaren en zeker voetnoten met gaten in hun sokken 
moeten onmiddelijk bij de daarvoor aangewezen instanties worden aangemeld. Ja, wij weten 
dat dat veel papierwerk met zich mee brengt, maar wij kunnen nou eenmaal niet toleren dat de 
wet hier met voeten wordt getreden. Maar voet... eh... goed. De neus heeft tijdens de inspectie 
geen ongeregeldheden aangetroffen, dus wij kunnen gaan afsluiten. 
Wij willen u danken voor de medewerking en u zult ons rapport (in drievoud: een voor uw vader, 
een voor uw zoon en een voor de hij-die-dit-leest) binnen de daarvoor gestelde termijn aan u 
toesturen. Adrie Pas, mijn collega die hier naast mij staat, zal hoogstpersoonlijk het verslag 
opstellen, goedkeuren en ondertekenen. Dus dan weet u nu alvast dat dat in orde komt.  
Dan rest ons nog om u een goede dag te wensen, en nogmaals onze dank, want zonder uw 
hulp zouden wij hier niet zo snel klaar zijn geweest. Nu hebben wij mooi een uurtje extra bij 
onze volgende klant, het telefoonboek van Den Haag en omstreken. Pak je jas, Adrie Pas. We 
gaan. 
 


