
Rekeningenstelsel     ( model van ) 
 
 
 
 
80/88  Kostenplaatsen 
Worden gedebiteerd voor alle kosten eigen aan de werking van de kostenplaatsen en 
voor de doorbelasting van de kostenplaatsen die voor andere kostenplaatsen prestaties 
leveren. Worden gecrediteerd voor de doorbelasting naar andere kostenplaatsen 
waarvoor ze prestaties leverden, voor de doorbelasting naar kostendrager en/of 
analytisch resultaat, voor zover ze respectievelijk betrekking hebben op de productie en 
de verkoop. 
 
89  Kostendragers 
Worden gedebiteerd voor alle kosten van de productie (namelijk integrale kostprijs). 
Worden gecrediteerd voor de aflevering aan de permanente inventaris. 
 
90/91  Spiegelrekeningen 
Leggen de band met de algemene boekhouding. 
Dienen om de analytische boekhouding als "autonome" boekhouding te laten werken. 
 
92/93  Rekeningen van de ingecalculeerde kostensoorten  
  en kostenplaatsen 
Zijn zuivere hulprekeningen wanneer er geen gelijktijdigheid bestaat tussen de 
verwerking in de algemene en de analytische boekhouding. 
 
95/96  Voordelige en nadelige verschillen 
Worden hernomen bij standaardkostencalculatie. 
 
97  Verrekende kosten en opbrengsten 
Worden alleen gebruikt wanneer in de analytische boekhouding de waarderings-
grondslag verschilt van de algemene boekhouding, of wanneer de analytische 
boekhouding op maandelijkse basis gebeurt, en de algemene boekhouding op basis van 
ontvangen documenten en inventarisgegevens. 
 
98  Permanente inventaris 
Geeft de beweging aan in ontvangst en verstrekking van de diverse soorten voorraden. 
 
99  Analytisch resultaat 
Is het resultaat zoals dit voortvloeit uit de analytische boekhouding. Wordt gedebiteerd 
voor de kostprijs van de verkochte eenheden. Wordt gecrediteerd voor de opbrengsten 
van de verkochte cenheden. 
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8 Kostenplaatsen en kostendragers 
80 Hulpkostenplaatsen 
800 Huisvestingskosten 
801 Kosten reparatie en onderhoud machines en installaties 
802 Kosten intern transport 
 
81 Algemene kostenplaatsen 
810 Kosten beheer (enige kostenplaats) 
811 Kosten directie 
812 Kosten secretariaat 
813 Kosten administratie 
814  Kosten personeelsdienst  
815  Kosten public relations  
816  Geneeskundige dienst  
817 Computerafdeling 
818 Onderhoud 
 
82 Technische kostenplaatsen 
820 Kosten technische afdeling 
821 Kosten inkoopafdeling 
822 Kosten van de magazijnen 
823 Kosten tijdopnames 
824 Kosten arbeidsanalyse 
 
83 Fabricagekostenplaatsen of industriële kostenplaatsen 
830 industriële kostenplaats (enige afdeling) 
831  Kosten afdeling W 
832  Kosten afdeling  
    X 833 Kosten afdeling Y 834 Kosten afdeling Z 838 Kosten bedrijfsbureau 
839 Kosten technische bedrijfsleiding 
 
88 Verkoopkostenplaatsen 
880 Verkoopkostenplaats (enige afdeling) 
881 Kosten verkoopleiding 
882 Kosten reciameafdeling 
883 Kosten marktonderzoek 
884 Kosten productontwikkeling 
885 Kosten verkoopadministratie en facturatie 
886 Kosten klantenservice 
887 Kosten verkoopafdeling A 
888 Kosten verkoopafdeling B 
889 Kosten verkoopafdeling C 
 
89 Kostendragers 
890 Fabricage (enige afdeling) 
891 Fabricage A 
892 Fabricage B 
893 Fabricage C 
898 Werken voor eigen rekening 
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9 Spiegelrekeningen 
90 Spiegelrekening van de kosten per soort 
900 Spiegelrekening van de voorraden grondstoffen (.0)  
 Spiegelrekening van de voorraden hulpstoffen (.1)  
 Spiegelrekening van de voorraden goederen in bewerking (.2)  
 Spiegelrekening van de voorraden gereed product (.3)  
 Spiegelrekening van de voorraden bijproducten (.4)  
 Spiegelrekening van de voorraden afval (.5) 
 Spiegelrekening van de voorraden bestellingen in uitvoering (.6) 
901 Spiegelrekening van diensten en diverse goederen 
902 Spiegelrekening van bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
903 Spiegelrekening van afschrijvingen, waardeverminderingen  
  en voorzieningen voor risico's en kosten 
904 Spiegelrekeningen van andere bedrijfskosten 
905 Spiegelrekening van de financiele kosten 
906 Spiegelrekening van de aankopen 
 
91 Spiegelrekening van de opbrengsten per soort 
910 Spiegelrekening van de verkopen 
911 Spiegelrekening van de voorraadwijzigingen 
912 Spiegelrekening van de geproduceerde vaste activa 
913 Spiegelrekening van de voorzieningen wegens groot onderhoud: aanwending 
914 Spiegelrekening van de andere bedrijfsopbrengsten 
915 Spiegelrekening van de financiele opbrengsten 
916 Spiegelrekening van de uitzonderlijke opbrengsten 
917 Spiegelrekening van de interne afstanden 
 
92 Ingecalculeerde kostensoorten 
920 Ingecalculeerde directe kosten 
9200 Ingecalculeerd materiaalverbruik 
9201 Ingecalculeerde bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
921 Ingecalculeerde indirecte kosten 
9210 Ingecalculeerde indirecte variabele kosten 
9211 Ingecalculeerde indirecte vaste kosten 
 
93 Ingecalculeerde kostenplaatsen 
9300 Ingecalculeerde kostenplaatsen directe kosten 
 
95 Voordelige verschillen 
950 Voordelige verschillen op grondstof 
9500 Voordelig hoeveelheidsverschil op grondstof 
9501 Voordelig prijsverschil op grondstof 
951 Voordelige verschillen op directe lonen 
9510 Voordelig hoeveelheidsverschil op directe lonen 
9511 Voordelig prijsverschil op directe lonen 
956 Voordelige verschillen op variabele indirecte kosten 
9560 Voordelig budgetverschil op variabele indirecte kosten 
9561 Voordelig efficiëntieverschil op variabele indirecte kosten 
957 Voordelige verschillen op vaste indirecte kosten 
9570 Voordelig budgetverschil op vaste indirecte kosten 
9571 Voordelig efficiëntieverschil op vaste indirecte kosten 
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9572 Voordelig capaciteitsverschil op vaste indirecte kosten 
959 Voordelig schattingsverschil op orders in uitvoering 
 
96 Nadelige verschillen 
960 Nadelige verschillen op grondstof 
9600 Nadelig hoeveelheidsverschil op grondstof 
9601 Nadelig prijsverschil op grondstof 
961 Nadelige verschillen op directe lonen 
9610 Nadelig hoeveelheidsverschil op directe lonen 
9611 Nadelig prijsverschil op directe lonen 
966 Nadelige verschillen op variabele indirecte kosten 
9660 Nadelig budgetverschil op variabele indirecte kosten 
9661 Nadelig efficiëntieverschil op variabele indirecte kosten 
967 Nadelige verschillen op vaste indirecte kosten 
9670 Nadelig budgetverschil op vaste indirecte kosten 
9671 Nadelig efficiëntieverschil op vaste indirecte kosten 
9672 Nadelig capaciteitsverschil op vaste indirecte kosten 
969 Nadelig schattingsverschil op orders in uitvoering 
 
97 Verrekende kosten/opbrengsten 
970 Verrekende grond- en hulpstoffen 
971 Verrekende diensten en diverse goederen 
972 Verrekende bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
973 Verrekende afschrijvingen 
974 Verrekende waardeverminderingen 
975 Verrekende voorzieningen 
977 Verrekende voorraadwijzigingen 
978 Verrekende opbrengsten 
 
98 Permanente inventaris 
980 Grondstoffen 
981 Hulpstoffen 
981 Goederen in bewerking (werken in uitvoering, afval) 
9820  Goederen in bewerking  
9821  Werken in uitvoering  
9822 Afval 
983  Gereed product (9830 Gereed product A, 31 B, 32 C)  
984  Handelsgoederen  
985 Uitval, afval 
987 Bijproduct 
 
99 Resultaatrekening per product (afdeling, productgroep) 
990 Analytisch resultaat (enig product) 
991 Resultaat product A 
992 Resultaat product B 
993 Resultaat product C 
994 Aansluitingsafwijkingen met algemene boekhouding 
998 Resultaat werken voor eigen rekening 
999 Niet-toegekende kosten (bij partiële calculatievorm) 
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