
 

 

Boekhouding  
 
 
Introductie 
 
Een hele resem wetten en Koninklijke Besluiten bepalen hoe de boekhouding van een onderneming 
moet worden gevoerd. Dit is alleszins begrijpelijk: de boekhouding is een van de voornaamste 
beheerinstrumenten van een bedrijf. 
Op dit vlak geniet u dus zeker en vast geen absolute vrijheid.  
Hieronder vindt u heel wat praktische en concrete informatie over de respectieve boekhoudkundige 
verplichtingen van een zelfstandige die als natuurlijke persoon geregistreerd staat, en van 
onderneming. Verder leest u hier ook een aantal nuttige tips om vergissingen te vermijden.  

 

 
De verplichte boekhouding  
 
Elke activiteit die door een zelfstandige natuurlijke persoon of door een vennootschap wordt 
gevoerd, moet verplicht een aangepaste boekhouding voeren. 
Deze boekhouding dient aan het type activiteit evenals aan de gekozen ondernemingsvorm 
aangepast te zijn. 
 
Kleine ondernemingen (zie verder) kunnen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Grotere 
bedrijven zijn verplicht een zgn. ‘dubbele boekhouding’ te voeren, die veel uitvoeriger is dan het 
vereenvoudigd systeem.  
 
We bespreken beide boekhoudkundige systemen hieronder. 
 
De vereenvoudigde boekhouding  
 
Kleine ondernemingen hebben de mogelijkheid een vereenvoudigde boekhouding (Lean Accounting) 
te voeren.  
Hebben dit recht: (link naar het hoofdstuk ‘juridische vormen’) 

 
 Handelaars die als zelfstandige natuurlijke persoon geregistreerd staan 
 De vennootschappen onder firma 
 De gewone commanditaire vennootschappen 

 
De jaarlijkse omzet van deze ondernemingen mag niet hoger zijn dan 500.000 euro, btw niet 
inbegrepen. 
 
De vereenvoudigde boekhouding blijft een mogelijkheid. Niets belet de onderneming echter haar 
boekhouding op dezelfde manier te voeren als een groter bedrijf.  
  



 

Aan vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen wordt 
echter wel aangeraden het volledig boekhoudsysteem te voeren om de juridische en fiscale 
veiligheid van de bedrijfsleider te verzekeren. 
 
Wat houdt de vereenvoudigde boekhouding nu eigenlijk in? 
 
Deze vorm van boekhouding registreert uitsluitend de lasten en de producten – aankoop en verkoop, 
dus – en het verschil tussen producten en lasten. Op die basis wordt het resultaat van het bedrijf 
berekend. 
Aan de hand van de vereenvoudigde boekhouding is het ook vrij gemakkelijk om de belastingen te 
bepalen. 
 
In het vereenvoudigd systeem is het niet verplicht de balans of de jaarrekening op te stellen. De 
onderneming zal dus 4 ‘boeken’ of ‘dagboeken’ moeten bijhouden:  
 

 Het aankoopdagboek 
 Het verkoopdagboek 
 Het financieel dagboek 
 Het inventarisboek 

 
Ook een paar andere documenten dienen te worden bijgehouden, omdat ze nuttig zijn voor een vlot 
beheer van de boekhouding: 
 

 De investeringstabel 
 Het investeringsdagboek 

 
Speciale boekhouding – vrij beroep  

 
Elke persoon die een vrij beroep uitoefent is verplicht een speciale boekhouding bij te 
houden die de volgende elementen bevat: 
 

 Een ontvangstbewijs dient te worden uitgereikt bij elke inning van ontvangsten in 
speciën. Bij gebruik van om het even welk ander betaalmiddel dient een bewijs van 
de transactie te worden bijgehouden.  

 Een dagboek van de ontvangsten en uitgaven moet worden bijgehouden. 
 

Tip 
 
Het voordeel van dit systeem is dat het administratief en boekhoudtechnisch niet te log is.  
Nadeel is echter dat het systeem geen zicht verleent op de stand van de schulden. Het risico op een 
toenemende schuldenlast valt dus niet te onderschatten. Het gebrek aan inzicht in de 
schuldenstand geeft een verkeerde indruk van de financiële gezondheid van de onderneming. De 
nood aan een volledige boekhouding zal dan vlug opduiken. 
 
 
 
 



 

De volledige boekhouding  

Met uitzondering van vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen 
moeten andere vennootschapsvormen een zgn. ‘dubbele boekhouding’ voeren.  

De dubbele boekhouding is veel vollediger dan het vereenvoudigd systeem want ze omvat eveneens 
alle verrichtingen van de ondernemingen, hun tegoeden, rechten, schulden, verplichtingen en 
verbintenissen van allerlei aard. 

Eenvoudig gezegd, bestaat de volledige boekhouding uit de balansrekeningen en de 
resultatenrekeningen.  

Volgens dit systeem moet de onderneming haar boekhouding met behulp van verscheidene 
gespecialiseerde boeken en dagboeken bijhouden: 

 een aankoopdagboek 

 een verkoopdagboek 

 een financieel dagboek 

 een dagboek van alle verrichtingen en boekhoudkundige rechtzettingen 

Dit type boekhouding werkt volgens het principe van de bewijsstukken. Elk bewijsstuk van een 
verrichting moet worden bijgehouden en volgens zijn type in een van de dagboeken worden 
geregistreerd. 

Voorbeeld: Een aankoopfactuur (last) zal in het aankoopdagboek geclassificeerd en geregistreerd 
worden. 

Behalve de dagboeken die de verscheidene types verrichtingen van een onderneming centraliseren, 
moet het bedrijf volgens de wet nog twee andere boeken bijhouden:  

 een inventarisboek 

 een centralisatieboek 

 

De jaarrekeningen 

De onderneming (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) die een volledige boekhouding 
bijhoudt, is wettelijk verplicht jaarrekeningen op te stellen. 

Jaarrekeningen bestaan uit verscheidene elementen: 

 De balans op de laatste dag van het aanslagjaar 

 De sociale balans 

 De resultatenrekening  

 De bijlagen die al de voorgaande elementen toelichten 



 

De jaarrekeningen dienen jaarlijks bij de Nationale Bank van België te worden neergelegd. De 
neerlegging van de jaarrekeningen moet volgens een vooraf vastgelegd formaat gebeuren, dat voor 
alle bij deze neerlegging betrokken vennootschappen identiek is. 

Naast de jaarrekeningen bestaan er nog meerdere andere verplichtingen die de vennootschap moet 
naleven: vergaderingen van de raad van bestuur of van het college van zaakvoerders en de 
organisatie van algemene vergaderingen met de bevoegdheid om de jaarrekeningen goed te keuren.  

 

Tip  

Rekening houdend met het aanzienlijk volume aan verrichtingen en data dat moet worden 
verwerkt, moet de dubbele boekhouding met behulp van computer en software worden beheerd. 
Dit is de enige manier om die boekhouding op een efficiënte manier te voeren. 

Voor dit computergestuurd beheer vindt u specifieke boekhoudpakketten aan zeer schappelijke 
prijzen.  

Wees echter op uw hoede met bepaalde softwarepakketten, want de huidige wetgeving geeft geen 
richtlijnen wat betreft de kenmerken en normen waaraan deze pakketten zouden moeten voldoen. 
Probeer vooral informatie in te winnen alvorens u een boekhoudpakket kiest. De applicatie moet 
een efficiënt beheer van uw boekhouding mogelijk maken.  

In de wirwar van verrichtingen, boeken, dagboeken enz. zijn al velen de kluts kwijt geraakt. Neem 
dus zeker en vast contact op met een professionele boekhouder of fiscalist.  

 

  


