
deel 2

Boekhouden 

is het op regelmatige basis 

registreren 

en 

rapporteren 

van de financiële gegevens van een bedrijf.

Algemene of financiële boekhouding

Analytische boekhouding

Budgettaire boekhouding



De algemene boekhouding

is verplicht bij wet 

en beoogt een getrouw beeld te geven van de financiële situatie 

van de onderneming. 

Bij de algemene boekhouding 

wordt een jaarrekening opgesteld 

die een idee geeft van het vermogen van de onderneming 

en van het resultaat. 

Ze is voornamelijk gericht naar externe gebruikers 

(aandeelhouders, banken of kredietverstrekkers, klanten en leveranciers,...).

De analytische boekhouding

beoogt de beheerders informatie te geven over de kosten 

en de opbrengst van de verschillende segmenten van de onderneming 

(kostendragers, kostenplaatsen,...). 

De analytische boekhouding laat toe kostprijzen te berekenen. 

Dankzij een betere kennis van de kosten kan de onderneming 

een fijnere rendabiliteitsanalyse doorvoeren 

en zo meer gefundeerde beslissingen nemen.

De analytische boekhouding is geen wettelijke verplichting.

De budgettaire boekhouding

is gebaseerd op het opstellen van begrotingen voor de toekomst, 

en dit in tegenstelling tot de twee andere vormen van boekhouding, 

die gebaseerd zijn op het verleden. 

De budgettaire boekhouding laat toe een vergelijking te maken 

tussen de ramingen en de werkelijkheid. 

De verschillen die op deze manier naar boven komen, 

kunnen geanalyseerd worden 

en vormen zodoende het voorwerp van maatregelen ter verbetering.

De budgettaire boekhouding is geen wettelijke verplichting.

Algemene of financiële boekhouding



De jaarrekening

BALANS RESULTATENREKENING
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BALANS passief

Eigen vermogen

Klasse 1

10 Kapitaal

11 Uitgiftepremies

12 Herwaarderingsmeerwaarden

13 Reserves

14 Overgedragen resultaat

15 Kapitaalsubsidies

Vreemd vermogen

16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen

17 Schulden op meer dan 1 jaar

Klasse 4
4248 Schulden op ten hoogste 1 jaar

492/493 Overlopende rekeningen

actief BALANS
Vaste activa

Klasse 2

20 Oprichtingskosten

21 Immateriële vaste activa

22→27 Materiële vaste Activa

28 Financiële vaste activa

Vlottende activa

29 Vorderingen op meer dan 1 jaar

Klasse 3 30 -> 37 Voorraden en bestellingen in uitvoering

Klasse 4 40 -> 41 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

Klasse 5
50 -> 53 Geldbeleggingen

54 -> 58 Liquide middelen

Klasse 4 490/491 Overlopende rekeningen

Analytische boekhouding

=

Fabrieksboekhouding



Kostenplaatsen

en

kostendragers

INFORMATIE




