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Dubieuze debiteuren 
 
Vertrekpunt:  
We verkopen handelsgoederen of materiaal. Wat blijkt? Onze klant betaalt ons niets of 
slechts gedeeltelijk. Hoe pakken we dit aan? Kunnen we de geboekte omzet annuleren? Hoe 
krijgen we de BTW terug? 
 
 

In de boekhouding verloopt de afhandeling van Dubieuze Debiteuren altijd in 4 stappen 

Deze worden steeds VOLLEDIG AFZONDERLIJK genoteerd 
 

1. De verkoop 
2. Het dubieus verklaren (geheel of gedeeltelijk) van de klant 
3. De waardevermindering die we boeken 
4. Het uitschrijven van de klant na uitspraak van de rechtbank. 

 
Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid dat de klant na stap 1, 2 of 3 toch alles of 
gedeeltelijk betaalt. In deze uiteenzetting gaan we er evenwel van uit dat de klant niets 
betaalt. 
 
Het uitschrijven uit de boekhouding (4): hier worden alle rekeningen die te maken hebben 
met de klant (klant, dubieuze debiteuren, geboekte waardeverminderingen op 0 geplaatst. 

 
Het is enkel bij deze bewerking dat de minderwaarde en de regularisatie BTW tot 
uiting komt.  
 

Heb je een probleem bij deze boeking dan raad ik aan de balans en resultatenrekening te 
tekenen met daarin de volgende t-rekeningen:  
 
In de Balans:  
  op de actiefzijde  

 de t-rekening met de klanten 

 de t-rekening met de dubieuze debiteuren 

 de t-rekening met de geboekte waardevermindering 

 de Regularisatie BTW 
  op de passiefzijde 

 de Te Betalen BTW  
 

In de resultatenrekening: 

 op de 6-kant de t-rekening met de minderwaarde-realisatie 

 op de 7-kant de t-rekening met de verkoop 
 
 

Wachtrekeningen 499… 
 
Ieder bedrijf mag zelf een nummer aangeven. Je gaat inderdaad steeds een ander nummer 
vinden in de MAR van een bedrijf. Zodoende gaan we in het vervolg deze rekeningen 
aanduiden met 499… 
 
Uiteraard zullen de andere gebruikte rekeningen ook afhankelijk zijn van het nummer dat het 
bedrijf in haar MAR gegeven heeft. 
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Laten we nu deze 4 stappen eens van dichtbij bekijken.  
 

►►►stap 1 (jaar N0): de verkoop 
 
40000   Klanten (Handelsdebiteuren)  12 100  
70000          @ Verkopen     10 000 
499…        Te Betalen BTW           2 100  
 

►►►stap 2 (in jaar N0 … of erna) 
We verklaren alles (of een deel) van de vordering op die klant dubieus 
 
407   Dubieuze klanten   12 100 
40000    @ Klanten      12 100 
 

►►►stap 3 (einde jaar N0 … of erna): waardevermindering 
 
We kunnen een waardevermindering toepassen op het bedrag exclusief BTW (geheel of 
gedeeltelijk). In ons geval doen we een gedeeltelijke waardevermindering. 
 
6340   Waardevermindering op handelsvorderingen  4 000 
409    @ Geboekte waardeverminderingen   4 000 
 

►►►stap 4 (na de uitspraak van de Rechtbank i.v.m. het faillissement) 
 
Na de uitspraak van de Rechtbank i.v.m. het faillissement kunnen we de BTW recupereren 
en de rekeningen op 0 schrijven. Met dit laatste slagen we erin deze klant te verwijderen uit 
de boekhouding. 
 
Laten we deze laatste stap nu even nakijken via de rekeningen in Balans en 
Resultatenrekening 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
De journaalpost ziet er dan als volgt uit:  
 
409  Geboekte Waardevermindering  4 000 
499  Regularisatie BTW    2 100  
642  Minderwaarde realisatie   6 000 
407  @    Dubieuze Debiteuren      12 100 
 

4009 geboekte 

Waardevermindering 

Aaankoopwaarde 

Balans Resultatenrekening 

407 Dubieuze 

Debiteuren 

12 100 

4 000 

499… Regularisatie                                                

 BTW 

2 100 

12 100 

4 000 

642  Minderwaarde  

op realisatie  

6 000 
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2de mogelijkheid   
 
Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid dat de klant na stap 1, 2 of 3 toch alles of 
gedeeltelijk betaalt. In deze uiteenzetting gingen we er evenwel van uit dat de klant niets 
betaalt. 
 
 
 
 


