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12.1 De balans

Een van de belangrijkste onderdelen van de boekhouding is de balans. Een balans is een
overzicht van alle bezittingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment. Aan
de debetzijde op de balans staan de bezittingen en aan de creditzijde de schulden.
De debetzijde is de linkerkant van de balans, de creditzijde is de rechterkant van de balans.

Je zou de balans ook anders kunnen bekijken: de balans is een schema met aan de
linkerkant (debetzijde) je bezittingen. Dus: wat heb ik? Aan de rechterkant (creditzijde)
staat dan hoe je alles hebt betaald.

5Bronnenboek Financieel en administratief beheer



Op beide schalen van deze balans zie je een omschrijving van het bezit (bijvoorbeeld
‘Gebouw’) of een omschrijving van de schuld (bijvoorbeeld ‘Geleend van de bank’) staan.
Deze omschrijvingen komen ook op de balans te staan. In de voorgaande balans staan ze
in het vak ‘Wat heb ik?’. Achter de beschrijving staat het bedrag. Op de balans staat aan
elke zijde ook altijd een totaal van de bedragen. Zo kun je snel zien of de balans gelijk is,
ofwel in evenwicht.

12.2 Bezittingen - debetzijde

HET GEBOUW
Je hebt een plek nodig waar je kunt werken. Dat kan een kleine bedrijfsruimte zijn die je
van iemand huurt, maar je kunt ook een fabriekspand of een winkel kopen. Het bedrag
dat je voor het gebouw betaalt, noteer je in je administratie. Op de balans noem je dit
Gebouw. Zo’n onderdeel op de balans noem je een grootboekrekening. In dit geval heb
je dus de rekening Gebouw. Deze komt op de debetzijde (linkerkant) van de balans te
staan, want het is een bezit van het bedrijf. Je noemt de rekening Gebouw daarom een
rekening van bezit. Elke rekening op de balans krijgt een specifiek nummer. Dat nummer
noemen we het rekeningnummer. Het nummer van Gebouw is 001. Op de balans komt
daarom te staan ‘001 Gebouw’. Als de waarde van het gebouw € 250.000,- is, staat dat als
volgt op de balans:

INVENTARIS
Het gebouw is leeg als je het koopt. Er staan bijvoorbeeld nog geen bureaus, kasten en
telefoons in. Deze spullen moet je allemaal zelf nog aanschaffen. Dit noem je de inventaris.
Wat voor soort inventaris je nodig hebt, hangt helemaal af van het soort bedrijf. Zo hebben
winkels stellingen, rekken en kassa’s nodig. Op de balans komt ‘002 Inventaris’ te staan.
Inventaris komt op de debetzijde (linkerkant) van de balans te staan. De kasten, bureaus,
telefoons en dergelijke zijn immers bezittingen van je bedrijf. Als de waarde van de
inventaris € 20.000,- is, staat dat als volgt op de balans:
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VOORRAAD GOEDEREN
Je hebt een gebouw en een inventaris. Nu heb je nog goederen nodig die je straks gaat
verkopen. Voordat het mogelijk is om goederen te verkopen, zul je deze eerst moeten
inkopen. Het inkopen van producten kost geld. Dit geld verdien je pas terug als de goederen
verkocht zijn. Je zult deze goederen dus eerst zelf moeten betalen. Het rekeningnummer
voor de voorraad goederen is 700. Op de balans komt dus te staan ‘700 Voorraad
goederen’. De rekening Voorraad goederen komt op de debetzijde (linkerkant) van de
balans te staan. De goederen zijn een bezit van het bedrijf. Als de waarde van de voorraad
goederen € 10.000,- is, staat dat als volgt op de balans:

AUTO
Een auto is onmisbaar voor een bedrijf als Am4rA. Je kunt er goederen mee naar klanten
brengen of ingekochte goederen mee ophalen. Het zelf ophalen of kunnen leveren van
goederen scheelt weer in de kosten. Een bedrijfsauto kan ook door het personeel gebruikt
worden om reclame te maken. Bijvoorbeeld door een kleine bestelbus te voorzien van het
bedrijfslogo.
Het rekeningnummer voor een bedrijfsauto is 030. Op de balans komt dus te staan ‘030
Auto’. De bedrijfsauto is een bezit van het bedrijf en staat daarom op de debetzijde van
de balans. Als de waarde van de bedrijfsauto € 15.000,- is, staat dat als volgt op de balans:
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KAS
De aanwezigheid van contant geld in je bedrijf is erg belangrijk. Er zijn altijd kleine dingen
die je nog contant zou willen afrekenen. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakmiddelen,
parkeergeld of een zakelijke lunch. Het geld zelf kun je bewaren in een kluis. Als je veel
contant geld in je bedrijf hebt liggen, moet je een deel daarvan naar de bank brengen. Veel
contant geld in huis hebben is niet veilig, dit verhoogt de kans op inbraak. Het
rekeningnummer voor al het contante geld in de kluis en in de kassa is 100. Op de balans
staat dan ‘100 Kas’. Kas is een bezit en staat op de debetzijde van de balans. Als er € 500,-
in de kas ligt, staat dat als volgt op de balans:

BANK
Als je veel contant geld hebt, ga je dus naar de bank. Je stort het geld op een bankrekening.
Met het geld op je bankrekening betaal je rekeningen, bijvoorbeeld voor het inkopen van
goederen en het loon van je personeel. Het rekeningnummer voor de bank is 110. Op de
balans staat dan ‘110 Bank’. Als er € 5.000,- op de bank staat, staat dat als volgt op de
balans:
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DEBITEUREN
Er zijn klanten die niet contant betalen voor goederen die ze gekocht hebben. Zij ontvangen
een factuur en betalen later, bijvoorbeeld binnen een paar weken. Ze betalen dus niet
meteen bij de aankoop van een product. Deze klanten noem je debiteuren. Voor een
bedrijf is het erg belangrijk om een debiteurenadministratie bij te houden. Zo leg je vast
van wie je nog geld gaat ontvangen. Als de klant de betaling vergeet, kun jij hem hieraan
helpen herinneren. Debiteuren zijn klanten van wie je nog geld krijgt. Daarom zetten we
debiteuren op de debetzijde van de balans. Het is namelijk geld dat van het bedrijf is. Het
rekeningnummer voor debiteuren is 130. Op de balans staat dan ‘130 Debiteuren’.

TE VORDEREN BTW
Btw is de afkorting van belasting over de toegevoegde waarde. Iedereen die iets koopt,
betaalt deze belasting. Als je met jouw bedrijf dus producten inkoopt, moet je btw betalen
aan de leverancier. Uiteindelijk moet de consument de btw betalen. Het bedrijf draagt de
btw af aan de overheid. Deze betaalde btw mag je als bedrijf terugvorderen van de
Belastingdienst. We noemen deze btw dan ook Te vorderen btw. Te vorderen btw heeft
180 als rekeningnummer. Op de balans staat dan ‘180 Te vorderen btw’. Je krijgt dit geld
terug van de Belastingdienst. Daarom wordt het als een bezit gerekend.
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12.3 Schulden en Eigen Vermogen

Je hebt in Tekstbron 12.2 Bezittingen - debetzijde gezien welke bezittingen je nodig hebt
voor je bedrijf. Je ziet dat er nog geen schulden aan de balans zijn toegevoegd. Deze
bezittingen moeten nog wel betaald worden. Hierna staat de balans met de bezittingen.

EIGEN VERMOGEN
Als je een bedrijf begint, probeer je altijd eigen geld in te leggen. Voor je eigen bedrijf is
het bijvoorbeeld mogelijk om € 280.000,- aan eigen geld in te leggen. Dit betekent dat het
geld van je eigen bankrekening wordt overgezet naar de bankrekening van je bedrijf. Dit
geld noem je ook wel het Eigen Vermogen. Het Eigen Vermogen staat onder ‘Schuld’.
Jouw bedrijf heeft namelijk een schuld bij jou, de eigenaar van het bedrijf.
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Met je eigen geld (jouw Eigen Vermogen dus) heb je het gebouw, de inventaris en de
voorraad goederen kunnen kopen. Het Eigen Vermogen krijgt op de balans het
rekeningnummer 040. Op de balans komt dus te staan ‘040 Eigen Vermogen’. Als je de
volledige € 280.000,- dus in jouw bedrijf steekt om het gebouw, de inventaris en de voorraad
goederen te kunnen betalen, ziet de balans er als volgt uit:

EVENWICHT
Een belangrijke regel om te onthouden is: de balans moet altijd in evenwicht zijn. Zoals je
hiervoor ziet is dat niet het geval. Dit betekent dat je naast het Eigen Vermogen nog meer
geld op de balans moet hebben.

LENINGEN
Je bedrijf heeft maar € 280.000,- aan Eigen Vermogen beschikbaar, omdat er niet meer op
je bankrekening stond. Het is dus niet mogelijk om nog meer geld in je eigen bedrijf te
stoppen.
Toch is het nodig om ergens geld vandaan te halen. Je kunt als bedrijf naar de bank gaan
om een lening te vragen. Je vraagt om een lening van € 20.000,- voor de bedrijfswagen en
voor de € 5.000,- reserve op de bankrekening. De bank bekijkt of het gunstig is om geld uit
te lenen. Uiteindelijk gaat de bank akkoord omdat ze vertrouwen heeft in je bedrijf.
De lening die je bij de bank aangaat, schrijf je op de balans als ‘071 Lening bank’. Deze
lening is een schuld en staat dus op de creditzijde (rechterkant) van de balans. De balans
ziet er dan als volgt uit:
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Nu heb je het gebouw, de inventaris en de voorraad goederen betaalt vanuit je Eigen
Vermogen. En je bedrijfsauto en je extra geld op de bankrekening heb je van de bank
ontvangen. Zoals je op de balans ziet mis je nog € 500,- aan contant geld voor in de kas of
in de kluis. Gelukkig heeft je oom ooit gezegd jou wel € 500,- te willen lenen. Dit betekent
voor de balans dat er nog een lening bij komt. Deze lening noemen we op de balans ‘072
Lening oom’. De balans ziet er dan als volgt uit:

CREDITEUREN
Je hebt in Tekstbron 12.2 Bezittingen - Debetzijde gezien dat debiteuren klanten zijn van
wie je nog geld krijgt. De bedragen die je nog krijgt, worden als bezittingen gerekend. Het
is ook mogelijk dat er nog leveranciers of personen zijn aan wie jij zelf nog geld moet
betalen. Je noemt deze leveranciers of personen crediteuren. Op de balans komt dan te
staan ‘140 Crediteuren’. Het kan handig zijn om je inkopen later te betalen, want dan kun
je het geld langer op je bankrekening laten staan en krijg je er meer rente over.
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TE BETALEN BTW
Jouw klanten betalen btw over alle goederen die zij kopen. Het btw-bedrag dat jij van je
klanten ontvangt, moet je weer afdragen aan de Belastingdienst. Dit betekent dat je de
btw weer moet betalen aan de Belastingdienst.
Een voorbeeld: een product kost een klant € 121,-. De btw op het product is 21%. Dit
betekent dat de klant € 21,- aan btw betaalt en € 100,- voor het product. De € 21,- moet je
als bedrijf weer afdragen aan de Belastingdienst. Het is daarom goed om een goede
administratie bij te houden.
Je krijgt dus btw als je spullen inkoopt ‘180 Te vorderen btw’ en je moet btw betalen als
je spullen verkoopt 181 Te betalen btw.

De balans ziet er uiteindelijk zo uit:

Een balans is dus een overzicht op een bepaalde datum van wat je bedrijf bezit en hoe je
bedrijf aan het geld gekomen is om de bezittingen te betalen. Een balans moet altijd in
evenwicht zijn. Dit kun je controleren door de bezittingen op de debetzijde op te tellen en
vervolgens te vergelijken met de schulden op de creditzijde. Let er wel op dat je altijd een
datum boven een balans zet waarvoor je de balans maakt.
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12.4 Veranderingen op de balans bij inkopen

Zodra je iets koopt of verkoopt, verandert er altijd iets op de balans. Na elke verandering
is de balans nog steeds in evenwicht.

Je gaat artikelen inkopen voor Am4rA Outlet. Het gaat om artikelen die je later weer
doorverkoopt. We hebben het hier dus over de rekening Voorraad goederen. Je bestelt
tien blauwe rugzakken van Adidas bij een winkel van Am4rA. Je hebt met Am4rA afgesproken
dat je de rugzakken direct bij levering contant betaalt.

Bij de goederen zit een factuur, ook wel een rekening of nota genoemd. Op de volgende
factuur zie je staan dat het om tien rugzakken gaat en dat de datum van aankoop 7-2-2016
is.
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Je betaalt dit geld contant aan de chauffeur. Die zet op de factuur een stempel met daarop
‘contant voldaan’. De chauffeur zet zijn handtekening en gaat verder naar zijn volgende
klant. Je noemt deze factuur een contantfactuur, omdat je de spullen contant hebt betaald.
Je moet de contantfactuur met stempel en handtekening goed bewaren. Dit is namelijk
een belangrijk document voor de boekhouding en wordt ook wel een boekingsstuk of
boekingsdocument genoemd.

Door deze aankoop verandert je balans. Je leert nu wat er precies gebeurt.

De rekening 100 Kas neemt af met € 274,07. We hebben de chauffeur betaald met het
geld uit de kas. Op de rekening 100 Kas stond € 500,00.
Nu zit dus nog maar € 500,00 - € 274,07 = € 225,93 in de kas.

1.

De rekening 700 Voorraad goederen verandert ook. Je hebt tien rugzakken gekocht om
later weer te verkopen. Deze rugzakken leg je als voorraad in het magazijn. De rekening
Voorraad goederen neemt hierdoor dus toe. De rekening 700 Voorraad goederen neemt
toe met € 226,50. Dit is het totaalbedrag zonder de btw.
De rekening 700 Voorraad goederen was € 10.000,00 en wordt nu dus € 10.000,00 + €
226,50 = € 10.226,50.

2.

De derde verandering is de verandering van de btw. De rekening 180 Te vorderen btw
was € 0,00. Nu heb je de chauffeur € 47,57 aan btw betaald. Die btw kun je later
terugvragen van de Belastingdienst. Tot die tijd zet je het bedrag op de balans bij de
rekening 180 Te vorderen btw.
Je krijgt nu dus € 0,00 + € 47,57 = € 47,57 te vorderen btw op de balans.

3.
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De nieuwe balans ziet er dan als volgt uit:

12.5 De grootboekrekening

Het is erg veel werk om bij elke inkoop of verkoop een nieuwe balans op te stellen. Stel je
voor dat je een groot bedrijf hebt met duizenden veranderingen per dag. Dan is het niet
te doen om voor elke verandering een nieuwe balans te maken. Voor dit probleem zijn er
grootboekrekeningen. Een grootboekrekening is niets anders dan een schema waarin
alle veranderingen van één rekening worden bijgehouden. Bijvoorbeeld de rekening 100
Kas. De grootboekrekeningen open je op de eerste dag van de periode. Zie hierna de nieuwe
balans van maart en de grootboekrekeningen.

EEN GROOTBOEKREKENING OPENEN
Je opent een grootboekrekening door eerst te kijken welk bedrag er op de balans staat.
Zo zie je dat er op 01-03 € 250.000,00 op de balans staat. Het beginbedrag van de
grootboekrekening op 01-03 is dus € 250.000,00 en de rekening 001 Gebouw is een bezit.
Dit betekent dat je, net als op de balans, het bedrag op de debetzijde zet.
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Als je een grootboekrekening opent, schrijf je altijd bij de omschrijving ‘Van balans’. Je
hebt het bedrag namelijk van de balans gehaald. Als je dat gedaan hebt, heb je de
grootboekrekening van 001 Gebouw geopend.

Je zag al dat debet op de balans ook debet op de grootboekrekening is. Andersom is dat
natuurlijk ook zo. Hierna is de grootboekrekening 040 Eigen Vermogen gegeven. Je ziet
dat het bedrag wordt ingevuld bij ‘credit’.

12.6 Veranderingen in het grootboek bij een contante inkoop

Je hebt nu geleerd wat een balans is: een overzicht van de bezittingen en schulden van
een bedrijf op een bepaald moment. Een balans is dus een momentopname. Het is veel
werk om de balans elke keer aan te passen als je iets koopt of verkoopt. Daarom zijn er
grootboekrekeningen. Aan het einde van een periode tel je alle bedragen op de
grootboekrekeningen op en maak je er een nieuwe balans van.

Je gaat nu stap voor stap leren wat er gebeurt als in je boekhouding iets verandert door
het contant inkopen van goederen.
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Dit zijn de stappen die je moet doorlopen als je een boekingsstuk binnenkrijgt:
Stap 1: Wat staat op dit boekingsdocument?
Stap 2: Welke grootboekrekeningen veranderen?
Stap 3: Invullen van de boekingsstempel: de boekingsregels
Stap 4: Controleren van de boekingsstempel
Stap 5: Invullen van de grootboekrekeningen
Stap 6: Controleren en afvinken.

Bij het inkopen van goederen kun je drie boekingsdocumenten tegenkomen:
• De contantfactuur: je koopt goederen in en betaalt deze meteen met geld uit de kas.
• De inkoopfactuur: je koopt goederen in en betaalt deze later. Je noemt dit inkopen op

rekening.
• Bankafschrift: hierop zie je de betaling van de inkoop op rekening.

Je hebt de volgende contantfactuur:
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