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Woord vooraf

De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens (‘de Associatie’) organiseert op diverse momenten in het jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het behalen van dit diploma
moeten examens worden afgelegd voor de volgende modules:
• Basiskennis Boekhouden (BKB).
• Basiskennis Calculatie (BKC).
• Financiële administratie.
• Kostprijscalculatie.
• Bedrijfseconomie.
• Periodeafsluiting.
De uitgave Basiskennis Boekhouden is toegespitst op het onderdeel van het
examen Basiskennis Boekhouden (BKB) waarin de kennis van het boekhouden wordt getoetst zonder daarbij gebruik te maken van een specifiek
boekhoudprogramma. Dit onderdeel omvat:
• Het journaliseren van een aantal financiële feiten.
• Het beantwoorden van enkele theorievragen.
• Het samenstellen van een grootboekrekening.
Daarnaast is de in deze uitgave besproken stof van groot belang voor een
juiste uitwerking van de opdrachten in het andere onderdeel van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB): Computerboekhouden. Dit examenonderdeel wordt geëxamineerd aan de hand van het computerprogramma
Accountview. De bij Noordhoff Uitgevers bv verschenen uitgave Computerboekhouden voor BKB bevat met name de technische aspecten van dit computerprogramma.
Deze derde druk van Basiskennis Boekhouden sluit volledig aan bij de meest
actuele eisen van de Associatie, die zijn opgenomen in het nieuwe examenprogramma op basis waarvan in januari 2013 voor het eerst zal worden geëxamineerd. Daarmee is de methode nu ook uitermate geschikt
voor MBO-studenten die een financieel-administratieve opleiding op niveau
3 of 4 volgen. De Associatie heeft namelijk, in samenwerking met de Stichting Praktijkleren, het nieuwe examenprogramma zo ontwikkeld dat het
daarmee ook aansluit bij de betrokken kwalificatiedossiers van het MBO.
In Basiskennis Boekhouden besteden we veel aandacht aan de didactiek,
waardoor dit tekstboek zeer geschikt is voor zelfstudie. Kenmerken van het
tekstboek zijn:
• Korte theoretische uiteenzettingen.
• Veel voorbeelden.
• Trefwoorden in de marge.
• Per hoofdstuk een samenvatting en een zelftoets.
• Uitwerkingen van de zelftoetsen achterin het boek.
• Register met vaktermen achterin het boek.

Aan het eind van elke paragraaf geven we in de marge aan welke opgaven
precies aansluiten op de in die paragraaf besproken stof. De opgaven zijn
gebundeld in de uitgave Basiskennis Boekhouden, Opgaven- en werkboek op
A-4 formaat met multoperforatie. Door gebruik te maken van de toegevoegde werkbladen kan het tempo bij het uitwerken van de opgaven worden verhoogd, terwijl ook een geordend geheel van uitwerkingen ontstaat.
Bij het opgaven- en werkboek verschijnt ook Basiskennis Boekhouden, Uitwerkingen.
Voor verdere informatie over de uitgave Basiskennis Boekhouden kunt u de
bijbehorende website raadplegen: www.bkb.noordhoff.nl
De kopij van het tekstboek is doorgelezen door Mariëlle de Kock, docent bij
Hogeschool Markus Verbeek Preahep. Wij zijn haar bijzonder erkentelijk
voor het ‘meedenken’ en het commentaar.
Opmerkingen over de inhoud van deze uitgave die kunnen leiden tot verbeteringen in een volgende druk, zullen wij in dank ontvangen.
Mogen wij u daarom vragen uw op- en aanmerkingen door te geven aan
de uitgever?
Het adres is:
Noordhoff Uitgevers bv,
Afdeling Hoger Onderwijs,
Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen.
E-mail kunt u richten aan:
info@noordhoff.nl
Ook rechtstreeks contact met ons stellen we op prijs. Daartoe de volgende
e-mailadressen:
scripta@telenet.be
sarina@vanvlimmeren.be
Hoogstraten/Essen, voorjaar 2012
Henk Fuchs
Sarina van Vlimmeren

‘De Coöperatie Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens u.a. verklaart
dat in dit studieboek het examenprogramma van het examen Basiskennis
Boekhouden als onderdeel van het Praktijkdiploma Boekhouden volledig is
verwerkt. De coöperatie doet hiermee geen uitspraak over de didactiek en
de correcte verwerking van de vakinhoud.’
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Inventaris en balans

1
1.1
1.2
1.3

■ ■ ■

Bezittingen

Schulden

Bezittingen, schulden en eigen vermogen
Inventaris
Balans

1.1 Bezittingen, schulden en eigen vermogen

Als je wil weten hoe rijk je bent, moet je het totale bedrag van al je bezittingen en van al je schulden bepalen.
Bij bezittingen kan je denken aan het geld dat in je portemonnee of spaarvarken zit of aan het geld dat je op een spaarrekening bij een bank hebt
staan. Maar ook je kleding, fiets, surfplank, boeken, cd-speler, iPad e.d. zijn
bezittingen.
Een schuld heb je als je van een vriend of vriendin geld hebt geleend, dat je
nog moet terugbetalen. Een schuld ontstaat ook als je bij je vader een voorschot hebt genomen op je zakgeld voor de volgende maand.
Wanneer je op een bepaald moment het verschil bepaalt tussen het totaal
van de bezittingen en het totaal van de schulden, ken je jouw ‘rijkdom’ op
dat moment.
© Noordhoff Uitgevers bv

1.1 Bezittingen, schulden en eigen vermogen 1

■

Voorbeeld 1.1
Gino de Waal in Dongen heeft op 1 september 2011 de volgende bezittingen.
Bezittingen
€
-

200
300
150
1.300
430
70

€

2.450

€
-

140
10

€

150

Uitwerking
Op 1 september 2011 is bij Gino:
• het totaal van de bezittingen
• het totaal van de schulden

€
-

2.450
150

De ‘rijkdom’ van Gino op 1 september 2011 is dus

€

2.300

Dvd-speler
Boeken
Fiets
Kleding
Tegoed bij de bank
Geld in portemonnee (= kasgeld)
+
Totaal van de bezittingen

Op 1 september 2011 heeft Gino de volgende schulden.
Schulden
Schuld aan zijn vader
Schuld aan een vriend
+
Totaal van de schulden

Gevraagd
Bereken de ‘rijkdom’ van Gino de Waal op 1 september 2011.

Eigen vermogen

In plaats van ‘rijkdom’ zeggen we meestal ‘eigen vermogen’.
We kunnen dus kortweg zeggen:
Bezittingen – Schulden = Eigen vermogen

© Noordhoff Uitgevers bv

Om te weten hoe groot je eigen vermogen is, moet je dus het volgende
doen:
• je stelt vast welke bezittingen en schulden je hebt;
• je berekent het bedrag (= de waarde) van de verschillende bezittingen;
• je berekent het bedrag van de diverse schulden;
• ten slotte trek je van het totale bedrag van de bezittingen het totale
bedrag van de schulden af.

2 1 Inventaris en balans

Opmerkingen
1 In voorbeeld 1.1 hebben we het eigen vermogen van Gino de Waal
berekend op 1 september 2011.
De berekening van het eigen vermogen geldt altijd voor één bepaald
moment !

Opgaven 1.1 – 1.4

2 We zeggen nog maar eens dat het eigen vermogen gelijk is aan de totale waarde van de bezittingen verminderd met de totale waarde van de
schulden.
Het eigen vermogen is dus niet gelijk aan de hoeveelheid geld in de portemonnee en op de bank. In voorbeeld 1.1 zie je dit duidelijk. Het eigen
vermogen in dit voorbeeld is € 2.300 en is dus veel groter dan de hoeveelheid geld op de bankrekening en in de portemonnee (€ 430 + € 70
= € 500)!
Zo heeft de familie Brenninkmeijer – op de eerste plaats in de Quote 500
– echt geen € 15 miljard in bankbiljetten in een kluis liggen (zie blz. 4).

© Noordhoff Uitgevers bv

1.1 Bezittingen, schulden en eigen vermogen 3

© Noordhoff Uitgevers bv

Over rijkdom gesproken . . . . .
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1.2 Inventaris

Ook voor een onderneming kunnen we een overzicht van bezittingen en
schulden opstellen.
Het overzicht met alle bezittingen en schulden met de daarbij behorende
bedragen per een bepaalde datum noemen we de inventaris. De werkzaamheden die nodig zijn voor het samenstellen van zo’n overzicht, noemen we inventariseren.

Inventaris

Hieronder geven we een eenvoudig voorbeeld van een inventaris voor een
handelsonderneming in de vorm van een eenmanszaak.
Een handelsonderneming koopt goederen in met de bedoeling deze goederen – meestal in dezelfde vorm – met winst te verkopen.
We spreken van een eenmanszaak als de onderneming eigendom is van
één persoon, en er geen scheiding is tussen het eigen vermogen van de
zaak en het privé eigen vermogen.

Handelsonderneming
Eenmanszaak

Ook voor een onderneming geldt:
Bezittingen – Schulden = Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het vermogen dat de eigenaar zelf in zijn/haar
onderneming heeft geïnvesteerd.
■

Voorbeeld 1.2
Anne-Marie Crielaard heeft een stoffenboetiek in Moergestel.
Op 1 september 2011 heeft zij de volgende bezittingen.
Bezittingen
€
-

200.000
35.000

-

40.000

Tegoed op de rekening bij de Rabobank
Kasgeld

-

14.000
8.000
3.000

Totaal van de bezittingen

€

300.000

Winkelpand
Bedrijfsinrichting
Voorraad goederen:
• wollen stoffen
• zijden stoffen
• acryl stoffen
Te vorderen van klanten:
• Pieter Teune, Zevenbergen
• Carla Waalboer, Tilburg
• Johannes Verhey, Dongen

€
-

€
-

23.000
11.000
6.000

5.000
6.700
2.300

© Noordhoff Uitgevers bv
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Anne-Marie heeft op 1 september 2011 de volgende schulden.
Schulden
5% Hypothecaire lening
Te betalen aan leveranciers:
• Schraven BV, Dordrecht
• Firma Van Aa en Melse, Made

€
-

€

120.000

-

20.000

€

140.000

12.000
8.000

Totaal van de schulden

Gevraagd
Bereken het bedrag dat Anne-Marie zelf in haar onderneming heeft geïnvesteerd. Hoe noemen we dit bedrag?
Uitwerking
Wanneer we het verschil bepalen tussen het totaal van de bezittingen en het
totaal van de schulden, weten we welk bedrag Anne-Marie zelf in haar onderneming heeft geïnvesteerd.
Haar geïnvesteerd bedrag is € 300.000 – € 140.000 = € 160.000.
We noemen dit het eigen vermogen.

Toelichting bij enkele bezittingen en schulden in voorbeeld 1.2

Debiteuren

1 De bezitting ‘Te vorderen van klanten’ geven we meestal aan met ‘Debiteuren’.
Debiteuren zijn klanten (= afnemers) van wie een onderneming nog geld
krijgt.
2 Een tegoed bij een bank geven we meestal aan met de naam van de
bank: Rabobank, ING Bank, ABN AMRO, enz.
3 In plaats van ‘Kasgeld’ spreken we meestal over ‘Kas’.

© Noordhoff Uitgevers bv

Hypothecaire lening

4 Een hypothecaire lening is een lening met een onroerende zaak (gebouw,
stuk grond) als onderpand (zekerheid). Als zekerheid voor de geldgever
verstrekt de geldnemer een hypotheekrecht op een onroerende zaak,
die eigendom is van de geldnemer.
Het hypotheekrecht is een zakelijk zekerheidsrecht. Dit betekent dat de
geldgever het recht heeft een onroerende zaak in het openbaar te laten
verkopen als de geldnemer zijn verplichtingen niet nakomt. Uit de
opbrengst van de verkochte onroerende zaak incasseert de geldgever
vervolgens zijn nog openstaande vordering op de geldnemer.
Er geldt dus:
• de geldgever = de hypotheeknemer (meestal een bank of een verzekeringsmaatschappij), en
• de geldnemer = de hypotheekgever (de eigenaar van bijvoorbeeld
een bedrijfsgebouw).
In figuur 1.1 laten we dit nog eens zien.

6 1 Inventaris en balans

Figuur 1.1 De relatie tussen hypotheeknemer en hypotheekgever
geld
䉲

geldgever

geldnemer

⫽

⫽

hypotheeknemer
(meestal een bank of een
verzekeringsmaatschappij)

hypotheekgever
(eigenaar van bijvoorbeeld
een bedrijfsgebouw)

䉱

hypotheekrecht

De geldnemer vermeldt de hypothecaire lening onder de schulden.
5 De schuld ‘Te betalen aan leveranciers’ geven we in het algemeen aan
met ‘Crediteuren’.
Crediteuren zijn leveranciers aan wie een onderneming nog geld moet
betalen.

Crediteuren

6 In dit hoofdstuk verstaan we onder ‘inventaris’ een overzicht van alle
bezittingen en schulden van de onderneming.
De term ‘inventaris’ wordt ook vaak gebruikt in een wat beperktere
betekenis. We denken dan uitsluitend aan de bezittingen in een bepaalde afdeling. Zo noemen we alle bureau’s, kasten, computers, kopieerapparaten e.d. in het kantoor de kantoorinventaris. Andere voorbeelden
van inventaris in een beperktere betekenis zijn de magazijninventaris en
de winkelinventaris.
De bezitting ‘Bedrijfsinrichting’ in voorbeeld 1.2 kunnen we dus ook
‘Bedrijfsinventaris’ noemen.

■ ■

De verkorte inventaris

Wanneer er veel soorten goederen zijn of vorderingen op een groot aantal
afnemers (= debiteuren) dan wel schulden aan een groot aantal leveranciers (= crediteuren), wordt de inventaris erg omvangrijk en daardoor minder overzichtelijk.
De onderneming neemt dan op de verkorte inventaris voor deze posten
(goederenvoorraad, debiteuren en crediteuren) de totaalbedragen op en
verwijst voor de specificaties naar bijlagen.

Verkorte inventaris

Voorbeeld 1.3
We maken gebruik van het overzicht van de bezittingen en schulden van AnneMarie Crielaard op 1 september 2011 (zie blz. 5 en 6).
Gevraagd
Stel de verkorte inventartis per 1 september 2011 voor Anne-Marie Crielaard
samen.
Vermeld bij de voorraad goederen, de debiteuren en de crediteuren het totaalbedrag en maak in drie bijlagen de specificaties bij deze posten.
1.2 Inventaris 7
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■

Uitwerking
De gevraagde overzichten zien er als volgt uit.
Inventaris per 1 september 2011

Bezittingen
Winkelpand
Bedrijfsinrichting
Voorraad goederen, volgens bijlage I
Debiteuren, volgens bijlage II
Rabobank
Kas

€
-

200.000
35.000
40.000
14.000
8.000
3.000
€

300.000

Totaal van de schulden

-

140.000

Eigen vermogen

€

160.000

Wollen stoffen
Zijden stoffen
Acryl stoffen

€
-

23.000
11.000
6.000

Totaal

€

40.000

Pieter Teune, Zevenbergen
Carla Waalboer, Tilburg
Johannes Verhey, Dongen

€
-

5.000
6.700
2.300

Totaal

€

14.000

Schraven BV, Dordrecht
Firma van Aa en Melse, Made

€
-

12.000
8.000

Totaal

€

20.000

Totaal van de bezittingen

Schulden
5% Hypothecaire lening
Crediteuren, volgens bijlage III

€
-

120.000
20.000

Bijlage I
Goederenstaat per 1 september 2011

Bijlage II
Debiteurenstaat per 1 september 2011

© Noordhoff Uitgevers bv

Bijlage III
Crediteurenstaat per 1 september 2011

Opgaven 1.5 – 1.7

8 1 Inventaris en balans
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1.3 Balans

Aan de hand van de inventaris kunnen we de balans opstellen.
Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het
eigen vermogen op een bepaald moment.

Balans

Meestal stellen we de balans op in de scontrovorm. Dit betekent dat we de
balans verdelen in een linkerkant en een rechterkant. De linkerkant noemen we de debetkant. De rechterkant staat bekend als de creditkant. Op de
debetkant plaatsen we de bezittingen en op de creditkant de schulden en
het eigen vermogen.

Debet en credit

■

Voorbeeld 1.4
We maken gebruik van de gegevens op de verkorte inventaris per 1 september
2011 van Anne-Marie Crielaard (zie blz. 8).
Gevraagd
Stel de balans per 1 september 2011 van Anne-Marie Crielaard samen.
Uitwerking
De balans per 1 september 2011 van Anne-Marie kunnen we als volgt opstellen.
Debet

Balans per 1 september 2011

Winkelpand
Bedrijfsinrichting
Voorraad goederen
Debiteuren
Rabobank
Kas

€
-

200.000
35.000
40.000
14.000
8.000
3.000

€

300.000

5% Hypothecaire lening
Crediteuren
Eigen vermogen

Credit
€
-

120.000
20.000
160.000

€

300.000

In het algemeen komen we op de creditkant van de balans als volgorde tegen:
• eigen vermogen;
• schulden.
In dat geval ziet de balans per 1 september 2011 van Anne-Marie er als volgt uit.
Balans per 1 september 2011

Winkelpand
Bedrijfsinrichting
Voorraad goederen
Debiteuren
Rabobank
Kas

€
-

200.000
35.000
40.000
14.000
8.000
3.000

€

300.000

Eigen vermogen
5% Hypothecaire lening
Crediteuren

Credit
€
-

160.000
120.000
20.000

€

300.000

Voortaan houden we steeds deze volgorde op de creditkant van de balans aan.
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Debet

Doordat het bedrag van het eigen vermogen op de balans aan de creditkant is opgenomen, zijn de tellingen van de balans aan beide kanten gelijk.
Of, met andere woorden: de balans is in evenwicht.
Immers:
Bezittingen – Schulden = Eigen vermogen
of
Bezittingen = Eigen vermogen + Schulden
Het algemene beeld van een balans in de scontrovorm is als volgt.
Debet
Bezittingen
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Opgaven 1.8, 1.9
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Credit

Balans
€

.....

€

.....

Eigen vermogen
Schulden

€
-

.....
.....

€

.....

■ ■ ■

Samenvatting hoofdstuk 1
■

Een handelsonderneming is een onderneming die goederen inkoopt met de
bedoeling deze goederen (meestal in dezelfde vorm) met winst te verkopen.

■

Een eenmanszaak is een onderneming die eigendom is van één persoon, en
waarbij geen scheiding is tussen het eigen vermogen van de zaak en het privé
eigen vermogen.

■

Debiteuren zijn klanten van wie de onderneming nog geld tegoed heeft.

■

Crediteuren zijn leveranciers aan wie de onderneming nog geld schuldig is.

■

Een hypothecaire lening is een lening met een hypotheekrecht op een onroerende zaak (gebouw, stuk grond) als zekerheid.
Daarom noemen we het hypotheekrecht een zakelijk zekerheidsrecht.

■

Een inventaris is een lijst van alle bezittingen en schulden, met vermelding van de
hoeveelheden en de bedragen, per een bepaalde datum.
Aan de hand van de inventaris kunnen we de balans opstellen.

■

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment.
Het algemene beeld van een balans die is opgesteld in de scontrovorm, is als
volgt.

Debet
Bezittingen

Credit

Balans
€

.....

€

.....

Eigen vermogen
Schulden

€
-

.....
.....

€

.....

Bezittingen – Schulden = Eigen vermogen
of
Bezittingen = Eigen vermogen + Schulden
Een balans is altijd in evenwicht!
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■ ■ ■

Zelftoets hoofdstuk 1

Jean-Jacques Thierry heeft in Vollenhoven een schoenboetiek.
Op 1 januari 2012 beschikt hij over de volgende gegevens:
• de waarde van het winkelpand is € 390.000;
• op onderpand van het winkelpand is een hypothecaire lening gesloten,
waarop nog € 130.000 moet worden afgelost;
• de waarde van de winkelinventaris is € 82.000;
• de waarde van de voorraad schoenen is € 36.000;
• de vorderingen op afnemers zijn:
€ 320 op K. Veldman in Kampen,
€ 640 op P. Talens in Meppel,
€ 500 op R. Kalkman in Vollenhoven,
€ 280 op B. Bakker in Kampen;
• de schulden aan leveranciers zijn:
€ 9.200 aan Chaussure Exclusive BV in Zutphen,
€ 2.700 aan Firma Schoen en Slof in Groningen;
• in kas is € 3.100;
• op de rekening bij de ING Bank staat € 12.100;
• aan de Rabobank is Jean-Jacques € 6.400 verschuldigd.
a
b
c
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d
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Stel de debiteurenstaat per 1 januari 2012 samen.
Stel de crediteurenstaat per 1 januari 2012 samen.
Stel de inventaris per 1 januari 2012 samen.
NB
Bij de posten Debiteuren en Crediteuren moeten de eindbedragen van de
onder a en b gevraagde staten worden vermeld.
Stel de balans per 1 januari 2012 samen.

