


STAPPENPLAN



Een volautomatische boekhouding in 6 
eenvoudige stappen

Nog altijd een doorn in het oog van de meeste ondernemers: de boek-
houding. Elk kwartaal weer uren lang bonnetjes en facturen uitzoeken, 
op volgorde leggen en naar de boekhouder of accountant brengen of 
zelf invoeren in een boekhoudpakket. Elke dag of week verkoopfactu-
ren maken om vervolgens handmatig bij te houden of klanten wel of 
niet betaald hebben en nooit een goed overzicht van hoe het er finan-
cieel nu eigenlijk echt voorstaat met je onderneming.

Klinkt dit herkenbaar?

Elk kwartaal weer op zoek naar ontbrekende bonnetjes en facturen

Handmatig verkoopfacturen maken en twijfelen of je wel de juiste 
BTW hebt toegepast

Hoge rekeningen van de boekhouder waarbij je je afvraagt wat hij 
nu eigenlijk gedaan heeft en waarom dat zoveel tijd moet kosten...

Facturen uitprinten en er met pen op schrijven of ze betaald zijn 

Bankafschriften bewaren of downloaden voor de boekhouder

Commentaar van de boekhouder dat je stukken niet volledig zijn...

Moeilijke vragen van de boekhouder of accountant over binnenko-
mende ‘batchbetalingen’ van je betaalprovider...

Er achter komen dat een factuur van maanden geleden helemaal 
niet betaald blijkt te zijn of juist boze reacties van klanten omdat ze 
onterecht een herinnering hebben gekregen...

Geen inzicht in je cijfers hebben en van je boekhouder of accoun-
tant pas een overzicht krijgen als het jaar allang voorbij is...
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Dit is allemaal niet meer nodig! In slechts 6 stappen kun je al deze pro-
blemen in één keer en voorgoed oplossen. Als je deze stappen op de 
juiste manier toepast dan:

Ben je vrijwel geen tijd meer bezig met de boekhouding

Gaan je boekhoudkosten fors omlaag en weet je vooraf precies 
wat de kosten zijn

Hoef je nooit meer bonnetjes en facturen te bewaren

Stuur je je klanten altijd professionele en correcte facturen

Heb je altijd een actueel overzicht van openstaande facturen en 
stuur je met 1 druk op de knop een betalingsherinnering

Heb je real-time inzicht in de financiële situatie

Hoef je geen bankafschriften of bankbestanden meer te bewaren 
of te downloaden

Worden online verkopen (webshop) automatisch geboekt en ge-
matcht met de betalingen via de betalingsprovider

Weet je altijd hoeveel belasting je moet gaan betalen 
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Stap 1: Online boekhouden
De eerste stap naar een geautomatiseerde boekhouding is het werken 
met een online administratiepakket. Offline pakketten zijn niet meer van 
deze tijd omdat er vrijwel geen automatisering mee mogelijk is. De voor-
delen van online boekhouden:

De administratie is altijd en overal toegankelijk

Je kunt rechtstreeks vanuit de online administratie facturen  
aanmaken en naar de klant mailen

Verkoopfacturen krijgen automatisch het juiste BTW-tarief

Je kunt bonnetjes/facturen uploaden / mailen naar de administratie

Er is een real-time koppeling met de bankrekening mogelijk

Geen gedoe met back-ups of verlies van data wanneer  
een computer crasht

Je hoeft geen gegevens uit te wisselen met de boekhouder  
of accountant, je werkt samen in het zelfde systeem

Ook wanneer je de boekhouding volledig uitbesteedt kun  
je altijd meekijken in de administratie

Je kunt online data uitwisselen met de belastingdienst en andere 
aangifteprogramma’s

Software updates worden automatisch verwerkt, je hoeft nooit 
handmatig updates te installeren of over te stappen op een nieuwe 
versie van de software

Een online pakket is voorwaarde om de overige stappen uit dit docu-
ment toe te kunnen passen, daarnaast zullen offline pakketten de ko-
mende jaren helemaal verdwijnen uit de markt, je zult dus hoe dan ook 
op termijn over moeten naar een online administratiepakket.
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Stap 2: Verkopen en debiteurenbeheer
Het verkoopproces is afhankelijk van het type bedrijf. Er zijn 4 hoofdvor-
men. De eerste is online verkopen via een website of webshop:

1) Koppel de webwinkel met het boekhoudpakket

Wanneer je met een online boekhoudpakket werkt kun je een koppeling 
leggen tussen een webwinkel en het boekhoudpakket. Dit betekent dat 
alle bestellingen die via je webwinkel of website worden geplaats me-
teen (real-time) worden doorgestuurd naar de boekhouding.

2) Gebruik een bestaande koppeling of laat een koppeling bouwen

We zien dat grote webwinkelsystemen vaak al standaard koppelingen 
beschikbaar hebben met de meeste boekhoudpakketten. Als deze kop-
peling er niet als losse plugin/module is dan kun je deze laten inbou-
wen in de webwinkel. Dit werkt op basis van XML en is door de meeste 
programmeurs eenvoudig te bouwen.

3) Zorg voor de juiste BTW matrix 

Door in de webwinkel eenmalig een juiste BTW-matrix in te stellen weet 
je altijd zeker dat de juiste BTW op de factuur komt. De BTW is afhanke-
lijk van het product, maar ook van de locatie van de klant en of de klant 
wel of geen ondernemer is. Door dit in de software in te bouwen weet 
je zeker dat dit automatisch op de juiste manier wordt toegepast.

4) Test de koppeling

Laat een koppeling altijd testen door je boekhouder zodat je zeker 
weet dat alle bedragen en BTW categorieën goed doorkomen. 

5) Match de doorgestuurde facturen met betalingen

Hoe je binnenkomende betalingen via de payment service provider au-
tomatisch kunt koppelen aan de facturen die via deze koppeling lopen 
zie bij stap 5.

5



Winkels en horeca

1) Van contante betalingen naar betalen met je telefoon

In fysieke winkels en horeca zien we al jaren een verschuiving van con-
tante betalingen naar PIN en creditcard. De komende jaren zullen we 
een nieuwe verschuiving zien naar contactloos betalen, dit zal deels 
via de traditionele banken gaan, maar ook steeds vaker via bijvoor-
beeld PayPal of Google Wallet. Als winkelier en horecaondernemer zul 
je hier op in moeten spelen.

2) Kassasysteem koppelen aan het boekhoudpakket

Het automatiseren van de verkoopadministratie en meteen faciliteren 
van nieuwe betaalmethoden is eenvoudig. De eerste boekhoudpakket-
ten hebben inmiddels eigen kassasystemen en de overige boekhoud-
pakketten zullen snel volgen. Deze nieuwe systemen zijn software ge-
dreven, je hebt dus geen speciale hardware meer nodig, maar kunt de-
ze systemen gebruiken op je eigen laptop, tablet of telefoon.

3) Afscheid van bonnetjes en kassastaten

Wanneer het kassasysteem is geïntegreerd met de boekhouding hoef 
je geen gegevens meer over te zetten of aan te leveren bij je boekhou-
der of accountant. Elke verkoop komt automatisch in de boekhouding 
terecht. Klanten kunnen voortaan kiezen of ze het bonnetje geprint wil-
len hebben of rechtstreeks via de mail. Je hoeft zelf geen kopiebonne-
tjes meer te bewaren, dit wordt allemaal digitaal opgeslagen.

4) Vergroot je inzicht

In een traditionele boekhouding is het vrijwel onmogelijk om de omzet 
te splitsen over verschillende categorieën of productgroepen. Als je dit 
al wilt dan moet dit handmatig ingevoerd worden in de boekhouding en 
is erg tijdrovend. Met een geïntegreerd kassasysteem stel je eenmalig 
in op welke manier je de omzet wilt splitsen en dit wordt vervolgens au-
tomatisch toegepast. Ook komt de af te dragen BTW automatisch goed 
in de boekhouding te staan.
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Traditionele facturatie

Wanneer je dienstverlener bent of zakelijke klanten hebt lopen verko-
pen vaak niet via een webwinkel of kassa. Je levert een dienst of pro-
duct en stuurt een factuur naar de klant. Ook deze vorm van facturatie 
is grotendeels te automatiseren.

1) Voorkom dubbel werk en fouten

Wanneer je handmatig facturen maakt in Word of Excel of je gebruikt 
een losse facturatietool dan ontstaat er altijd dubbel werk. De boekhou-
der (of jijzelf) moet immers alle facturen nog overzetten in het boek-
houdpakket. Daarnaast is handwerk foutgevoelig, vaak lopen factuur-
nummers niet op of zitten er rekenfouten in de BTW.

2) Factureer vanuit het boekhoudpakket

Online boekhoudpakketten hebben een facturatiemodule, hiermee kun 
je rechtstreeks vanuit het boekhoudpakket facturen aanmaken en me-
teen verzenden naar de klant. De voordelen hiervan zijn:

Geen dubbel werk, de facturen staan meteen in de boekhouding
Altijd een professionele layout en oplopende factuurnummers
Geen BTW fouten, de software past automatisch de juiste BTW toe
Je kunt standaardprijzen en standaardproducten instellen
Bijschrijvingen worden gekoppeld aan de openstaande facturen
Je kunt offertes omzetten naar een factuur zonder dat je nogmaals 
de prijzen hoeft over te nemen

3) Automatiseer je debiteurenbeheer

Wanneer je werkt met een bankkoppeling (zie stap 4) dan worden factu-
ren automatisch op “betaald” gezet wanneer de betaling binnen komt. 
Je hebt dus real-time inzicht in je openstaande debiteuren. Het boek-
houdpakket genereert daarnaast automatisch betalingsherinneringen 
wanneer de betaaltermijn van een factuur is verlopen. Deze kun je auto-
matisch laten verzenden of nog handmatig controleren en vervolgens 
met één druk op de knop naar de klant sturen
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Abonnementen

Bedrijven die abonnementen verkopen (tijdschriften, nieuwsbrieven,  
doorlopende diensten, software of vaste maandprijzen) lopen er vaak 
tegenaan dat ze grote aantallen facturen met kleine bedragen moeten 
verwerken. Hierdoor lopen de boekhoudkosten snel op.

1) Werk met een abonnementenmodule

De basis voor een abonnementenadministratie is de maandelijkse factu-
renstroom. Door een abonnementenmodule te gebruiken hoef je 
slechts één keer de klantgegevens in te vullen, de software genereert 
vervolgens automatisch elke periode een factuur totdat het abonne-
ment wordt beëindigd. Voor elke abonnee zijn er dus nog maar twee 
handelingen: het aanmaken en beëindigen van het abonnement.

2) Werk met incasso of paypal

Maak het je klanten, maar ook jezelf makkelijk. Door te werken met in-
casso kun je zelf periodiek de bedragen incasseren van de rekening 
van de klant, dit is volledig te automatiseren, de software genereert een 
incassobestand op basis van alle openstaande facturen die je recht-
streeks naar de bank kunt sturen. 

Op deze manier verminder je de administratieve lasten en heb je ook 
nog eens eerder het geld binnen dan wanneer je afhankelijk bent van 
overboeking van de klanten. Je kunt ook bijvoorbeeld PayPal gebrui-
ken, hierin kunnen klanten zich ook aanmelden voor een abonnement 
en wordt de betaling daarna automatisch elke periode verwerkt.

3) Debiteurenbeheer

Wanneer de facturen en incassobestanden vanuit hetzelfde systeem 
komen heb je altijd inzicht in openstaande facturen. Als een klant de in-
casso storneert komt de factuur vanzelf weer open te staan en gene-
reert de software een betalingsherinnering. Ook kun je gestorneerde 
incasso’s in de volgende incassorun opnieuw meenemen waarbij er 
dan wellicht wel voldoende saldo op de rekening van de klant staat.
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Stap 3: Kostenbonnetjes en -facturen
Bonnetjes bewaren, facturen opzoeken in de mail en uitprinten, bankaf-
schriften doorlopen om te kijken of je geen stukken kwijt bent… het zal 
voor de meeste ondernemers herkenbaar klinken. Veel ondernemers 
hebben moeite om hier structuur in aan te brengen,  alles gaat in een 
schoenendoos waardoor de boekhouder flinke facturen stuurt voor het 
uitzoekwerk of bonnetjes en facturen raken kwijt waardoor je de BTW 
niet terug kunt vragen.

De belastingdienst gaat tegenwoordig akkoord met digitale bonnetjes 
en facturen en dat opent veel nieuwe mogelijkheden. Je kunt de stroom 
aan documenten helemaal digitaliseren:

1) Werk met een PDF scanner/app

Gebruik een PDF app waarbij je een foto kunt maken die meteen als 
PDF wordt opgeslagen. Je maakt van elk bonnetje en elke factuur me-
teen even een foto en hebt het bonnetje of de factuur daarna niet meer 
nodig. Sommige administratiepakketten hebben inmiddels een eigen 
app waarmee dit kan.

2) Sla bonnetjes en facturen centraal op

Vervolgens stel je in dat deze bestanden automatisch op een centrale 
plek komen te staan, dit kan bijvoorbeeld Google Drive of Dropbox zijn, 
maar ook rechtstreeks in de online administratie als je administratiepak-
ket dit ondersteunt. Je hebt dan altijd alle documenten op 1 plek en als 
de inscan datum gelijk is aan de betaaldatum wordt het een stuk mak-
kelijker terugvinden op de bankrekening.

3) Stuur digitale facturen meteen door

Facturen die je digitaal binnen krijgt kun je uiteraard digitaal verwerken, 
je kunt deze rechtstreeks doorsturen naar je administratiepakket, als je 
jezelf aanleert dit meteen te doen wanneer een factuur binnen komt 
weet je zeker dat alle facturen netjes in de administratie komen.
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4) Verwerk de stukken in batches

Je hoeft bonnetjes en facturen uiteraard niet meteen te boeken wan-
neer je ze opslaat of doorstuurt. Je kunt dit het beste in batches doen, 
dat kan elke week, maar kan ook  één keer per maand of kwartaal, af-
hankelijk van hoeveel stukken je hebt. Als je een boekhouder of accoun-
tant hebt dan zal deze de stukken verwerken.

5) Gebruik scan en herken software

Een deel van de online boekhoudpakketten heeft scan en herken soft-
ware, dit betekent dat de software de facturen kan “lezen” en al een 
voorstel voor een boeking doet. De software doet een boekingsvoorstel 
waarin de bedragen en BTW al goed worden overgenomen, ook kan 
vaak de leverancier al worden herkend. Je hoeft dus alleen nog maar 
boekingen te controleren en door te klikken.

Er zitten vier grote voordelen aan deze manier van werken:

Het is efficiënter en minder fout gevoelig dan losse bonnetjes en 
facturen verzamelen

Je hoeft je stukken niet meer een kwartaal op te sparen, maar kunt 
boeken wanneer je wilt

Je kunt je boekhouding maandelijks laten bijwerken door de boek-
houder zonder dat je elke maand een afspraak hoeft te maken

De stukken blijven digitaal inzichtelijk, als je in je winst en verliesre-
kening doorklikt zie je meteen de factuur in beeld, ook voor je boek-
houder is dat een stuk handiger
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Stap 4: Bank en creditcard
De bankrekening (en eventueel creditcard) is het belangrijkste controle-
middel in de boekhouding, door alle betalingen te koppelen met ge-
boekte bonnetjes en facturen kun je namelijk zien of de administratie 
volledig is. 

1) Gebruik een zakelijke bankrekening

Als je het jezelf makkelijk wilt maken open je een zakelijke bankreke-
ning die je uitsluitend voor het bedrijf gebruikt. Hierdoor vertroebel je 
de boekhouding niet met privé-uitgaven of andere zaken die los staan 
van het bedrijf.

2) Zet de bankrekening in het administratiepakket

Deze zakelijke bankrekening moet volledig in de administratie komen, 
dit kan op 3 manieren:

Handmatig invoeren, dit is de ouderwetse (tijdrovende)  
methode, hierbij type je alle boekingen 1 voor 1 over

Uploaden van transacties, je kunt bij de bank de transacties  
downloaden en in het administratiepakket uploaden

Synchroniseren, je stelt eenmalig een koppeling in tussen de  
bank en het administratiepakket en de betalingen worden  
vanaf dat moment elke nacht gesynchroniseerd.

3) Synchroniseer de bankrekening

Als je bijvoorbeeld je debiteurenbeheer automatisch up-to-date wilt heb-
ben dan zul je de bank moeten synchroniseren, bij het uploaden of 
handmatig boeken zul je immers altijd een vertraging hebben.  Daar-
naast voorkom je met synchroniseren dubbele of ontbrekende boekin-
gen, bij uploaden moet je altijd weer nadenken welke periode je al hebt 
gedaan, dit gaat in de pratkijk regelmatig fout waardoor je net een paar 
boekingen mist of juist een deel dubbel in je administratie krijgt.

11



4) Creditcard betalingen uploaden

Voor creditcards is nog geen synchronisatie beschikbaar, het uploaden 
van deze transacties is in sommige online pakketten wel mogelijk. Je 
verwerkt de creditcard hetzelfde als een extra bankrekening of spaarre-
kening en dus niet door de uitgaven met de creditcard rechtstreeks 
aan de creditcardincasso op de bankrekening te koppelen (zoals regel-
matig voorkomt). Dit is namelijk erg tijdrovend, onoverzichtelijk en bij 
een toenemend aantal uitgaven op de creditcard niet meer te doen.
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Stap 5: Betaalmethoden / payment ser-
vice providers (PSP’s)

Er komen steeds meer betaalmethoden en dat brengt administratieve 
uitdagingen met zich mee. In het verleden kwamen alle betalingen (via 
overboeking, incasso of acceptgiro) individueel binnen op de bankreke-
ning en waren daardoor eenvoudig te koppelen met openstaande ver-
koopfacturen. 

Tegenwoordig loopt een steeds groter deel van alle betalingen via bij-
voorbeeld iDeal, creditcard of PayPal. Deze bedragen worden perio-
diek als batchbetaling op de bankrekening gestort. Je ziet aan het be-
drag op de bankrekening dus niet meer welke facturen erbij horen, ook 
zijn er vaak al transactiekosten vanaf getrokken waardoor de link met 
verkoopfacturen helemaal niet meer is te leggen.

Er zijn verschillende payment service providers die een combinatie van 
betaalmethoden aanbieden, het voordeel van deze providers is dat je 
zonder technische kennis deze betaalmethoden op je website kunt im-
plementeren. Het nadeel hiervan is dat deze betaalproviders elk een 
eigen manier van verwerken van transacties hebben.

De beste en makkelijkste manier om dit soort transacties in je boekhou-
ding te verwerken is als volgt.

1) Beschouw de payment provider als bankrekening

In plaats van de batchbetalingen handmatig te koppelen aan de ver-
koopfacturen ga je het gehele transactieoverzicht van de payment pro-
vider in de administratie zetten. 

Je ziet de payment provider dus als een extra bankrekeningen waar de 
betalingen van de klanten als bijschrijvingen worden getoond en de uit-
betaling van de batches naar de echte bankrekening als afschrijvingen 
te zien zijn. Hierdoor zal deze fictieve rekening uiteindelijk netjes op nul 
komen.
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2) Importeer de transacties

Elke betaalprovider heeft een eigen exportformat, meestal .csv of .xls 
hier zijn geen standaard koppel- of uploadmogelijkheden voor. Je zult 
deze transactieoverzichten dus moeten omzetten naar een importfor-
maat. 

Sommige administratiepakketten bieden hier een standaard uploadfor-
maat voor, op basis hiervan kun je in Excel een conversietool maken 
waar je de download van de provider in plakt en waar dan vanzelf een 
importbestand voor het administratiepakket uit komt. Administratiekan-
toren die hier veel mee werken zullen dergelijke tools beschikbaar heb-
ben.

3) Koppel de betalingen automatisch aan de verkoopfacturen

Het merendeel van de online boekhoudpakketten zal automatisch factu-
ren en betalingen aan elkaar koppelen wanneer het factuurnummer en 
bedrag overeenkomt. Dit betekent dat je moet zorgen dat de factuur-
nummers aan beide kanten worden meegeven, zowel in de facturen-
koppeling uit stap 2 als het importbestand uit punt 2 hierboven.

4) Houd rekening met transactiekosten

Een aantal betaalproviders houden de transactiekosten in op de uitbeta-
ling van de batches, dit betekent dat de uitbetaling niet gelijk is aan de 
verkoopfacturen die betaald zijn. Het saldo van de fictieve rekening zal 
dan ook niet op nul uitkomen. Dit is op te lossen door de transactiekos-
ten als afschrijving te boeken op deze fictieve rekening, je kunt het ver-
gelijken met bankkosten op je betaalrekening. Deze transactiekosten 
moeten handmatig geboekt, het handigst is om de transactiekosten per 
maand als totaalbedrag te boeken.

5) Controleer het saldo van batch betalingen

Uiteindelijk moet de fictieve rekening op nul komen, als dat het geval is 
dan weet je namelijk zeker dat de binnen gekomen batchbetalingen op 
de bank gelijk zijn aan de verkoopfacturen minus de transactiekosten. 
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Je controleert hiermee dus of de verkoopfacturen die via de webshop-
koppeling in de administratie terecht komen gelijk zijn aan de binnenko-
mende betalingen op de bankrekening. Als je niet op nul uitkomt dan 
zitten er fouten in de administratie en kun je gericht zoeken waar dat in 
zit:

Mogelijk worden er (via de koppeling) verkoopfacturen in de admi-
nistratie gezet terwijl de klant uiteindelijk niet heeft betaald, je 
draagt dan BTW en winstbelasting af over bedragen die niet bin-
nen zijn gekomen

Het zou kunnen dat betalingen van klanten niet goed zijn verwerkt 
door de betaalprovider waardoor ze te weinig uitbetaald hebben

De transactiekosten kunnen afwijken van de opgaaf van de betaal-
provider omdat er “verborgen kosten” worden afgetrokken.

Dit zijn belangrijke punten om uit te zoeken, het komt regelmatig 
voor dat uit een dergelijke analyse blijkt dat klanten een manier 
hebben gevonden om een bestelling op “voltooid” te krijgen zon-
der daadwerkelijk te betalen of dat opeens duidelijk wordt wat een 
betaalprovider nu echt aan kosten in rekening brengt.
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Stap 6: Real-time rapportages en inzicht
Wanneer je de eerste 5 stappen hebt doorlopen ben je een heel eind 
op weg naar real-time inzicht, je hebt namelijk zowel de omzet, de kos-
ten en de bankrekening altijd bijgewerkt. Het doel van deze stappen is 
om snel een goed inzicht te hebben in de financiële stand van zaken. 
Hiervoor moeten we nog een paar laatste stappen doorlopen:

Bijzondere posten boeken

Er zijn een paar bijzondere posten die nog niet in je boekhouding zit-
ten. Dit zijn posten die boekhouders doorgaans jaarlijks boeken, maar 
ook dit is uiteraard te automatiseren.

Afschrijvingen

Wanneer je investeringen doet, bijvoorbeeld een laptop of auto koopt, 
dan komt dit niet volledig in de kosten. De kosten worden verspreid 
over de periode dat je de investering gebruikt, een laptop wordt bijvoor-
beeld in 5 jaar afgeschreven. 

Wanneer je werkt met een online administratiepakket dat beschikt over 
een activamodule dan kun je dit automatiseren. Je boekt in dit geval de 
investering in als een normale factuur en geeft aan dat je in 5 jaar wilt 
afschrijven, het pakket boekt dan maandelijks automatisch de afschrij-
vingskosten.

Salariskosten

Salarissen lopen via de salarisadministratie en deze software staat los 
van de reguliere boekhouding. De salariskosten worden vaak aan het 
eind van het jaar in één keer geboekt, dit betekent echter dat je per 
maand niet je totale kosten kunt zien. 

Dit is op te lossen door met een salarispakket te werken die gekoppeld 
is aan de boekhouding, op die manier worden elke maand automatisch 
de salariskosten geboekt.

16



Overlopende posten

Dit zijn boekingen die veelvuldig door boekhouders en accountants 
worden gemaakt. Stel je krijgt op 31 december de factuur voor de huur 
van januari, je boekt de factuur op 31 december waardoor je de BTW 
meteen terug kunt vagen,  de kosten komen dan in het huidige jaar 
staan, deze kosten horen echter in het volgende jaar.  

Als je een boekhouder of accountant hebt dan zal deze handmatig een 
correctie maken om deze kosten naar het volgende jaar te schuiven. 
Dit is inmiddels achterhaald, een goed administratiepakket maakt een 
splitsing in factuurdatum en boekdatum, de factuurdatum bepaalt wan-
neer je de BTW terug krijgt en de boekdatum bepaalt in welke maand 
de kosten terecht komen. Door kosten structureel op deze manier te 
boeken heb je altijd alle kosten netjes in de juiste maand staan.

Grootboekstructuur

De grootboekstructuur is de hoofdindeling van de boekhouding, met 
deze structuur bepaal je op welke manier je omzet en kosten wilt split-
sen. Je kunt omzet bijvoorbeeld splitsen per productgroep, je krijgt dan 
de volgende accounts:

8000: Omzet productgroep A  
8001: Omzet productgroep B  
8002: Omzet productgroep C

Wanneer je deze accounts inricht dan kun je bijvoorbeeld in je webwin-
kel per product meteen aangeven op welk omzetaccount deze terecht 
moet komen, op dit manier worden alle verkopen automatisch gesplitst 
over de verschillende accounts.

Qua kosten kun je hetzelfde doen, er is een hardnekkig misverstand 
dat je hiervoor een standaard grootboekstructuur moet gebruiken van 
de belastingdienst. Deze structuur mag je zelf aanpassen en is be-
doeld voor je eigen inzicht. 
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Een aannemer zal wellicht alle reclame- en verkoopkosten op één ac-
count zetten omdat het geen extra inzicht geeft om dit te splitsen, bij-
voorbeeld: 4200 Reclamekosten. Een webwinkel zal de behoefte heb-
ben om reclame- en verkoopkosten te splitsen omdat hier grote bedra-
gen in omgaan, je krijgt dan bijvoorbeeld:

4020: Websitekosten (onderhoud en hosting) 
4021: Online advertentiekosten  
4022: Offline advertentiekosten  
etc.

De inrichting van je grootboekstructuur is dus sterk afhankelijk van het 
type bedrijf. Als je eenmalig de tijd neemt om een goede structuur op 
zetten kun je dit toepassen in de eerste 5 stappen. Je zorgt dan dat om-
zet en kosten meteen op de juiste accounts terecht komen, zodat je de 
juiste informatie uit de winst- en verliesrekening kunt halen.

Kijk naar de juiste cijfers

Wanneer je de juiste grootboekstructuur gebruikt en zorgt dat de omzet 
en kosten meteen in de juiste maand worden geboekt dan heb je altijd 
een goed overzicht van de financiële stand van zaken. 

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening is een overzicht van de omzet en kosten 
per periode. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar zijn.Een winst- 
en verliesrekening krijgt pas echt waarde als je het ergens mee kunt 
vergelijken, door meerdere maanden of jaren naast elkaar te zetten kun 
je eenvoudig zien of je bedrijf groeit of krimpt. 

Ook kun je meteen zien of bepaalde kosten oplopen en of de ene om-
zetcategorie beter scoort dan de andere. De winst- en verliesrekening 
geeft essentiële informatie over hoe het bedrijf er financieel voorstaat 
en wat de impact is van bepaalde aanpassingen.
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Debiteuren & crediteuren

Met name de debiteuren is een belangrijke post, dit zijn bedragen die 
klanten nog moeten betalen. Deze post is om twee redenen belangrijk, 
ten eerste zit er een risico in een oplopende debiteurenstand, dit kan 
betekenen dat een deel van de bedragen niet binnen zal komen. 

Ten tweede zegt het iets over je liquiditeitspositie (beschikbare geldmid-
delen).  Als de crediteurenstand bijvoorbeeld hoger is dan de debiteu-
renstand en er staat een laag saldo op de bankrekening dan is dat een 
indicatie dat je in liquiditeitsnood kunt komen. 

Liquiditeitsproblemen zijn doorgaans wel op te lossen, maar dan moet 
je er op tijd bij zijn. Een tijdelijke lening aanvragen bij de bank is lastig 
op het moment dat de eerste aanmaningen al op de mat liggen.

Belastingen

Een derde belangrijk punt om naar te kijken zijn de te betalen belastin-
gen. Het voordeel van het bijhouden van de boekhouding is dat je ook 
altijd een actuele BTW-stand hebt, je ziet dus wat je aan BTW moet af-
dragen op basis van de huidige omzet en kosten. 

Dit bedrag kun je per maand zien en zou je dus meteen kunnen reser-
veren zodat je aan het eind van het kwartaal niet voor een onaangena-
me verrassing komt te staan.

Doordat je de winst over het lopende jaar goed inzichtelijk hebt kun je 
ook eenvoudig een schatting maken van de te betalen winstbelasting. 
Dit is inkomstenbelasting wanneer je een eenmanszaak of VOF heb en 
vennootschapsbelasting wanneer je een BV hebt. 

Er zijn handige tools te vinden op internet waar je als ondernemer je 
winst kunt invullen en meteen te zien krijgt hoeveel belasting je onge-
veer zult moeten betalen. 

Ook hier kun je al tijdens het jaar een reservering voor opnemen zodat 
je na afloop van het jaar niet in de problemen komt.
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Hulp nodig?
Wij hebben jarenlange ervaring met het opzetten en automatiseren van administraties. We weten pre-
cies welke software je het beste kunt gebruiken en hoe je het maximale uit deze software kunt halen. 
We hebben eigen licenties waardoor onze klanten weinig tot niets betalen voor het gebruik.

Onze tarieven liggen fors onder het landelijk gemiddelde en je bepaalt altijd zelf welk deel van de 
boekhouding je wilt uitbesteden en wat je zelf wilt doen. Daarmee heb je de kosten volledig in de 
hand. Voor onze klanten verzorgen we de volledige boekhouding, we automatiseren dus niet alleen 
de administratie maar nemen de boekhouding volledig uit handen, inclusief belastingaangiftes en de 
jaarrekening. We hebben de fiscale kennis in huis om goed te kunnen adviseren en zoveel mogelijk 
belastingvoordeel te behalen. Neem gerust contact met ons op via http://comak.nl 

Wij gaan als volgt te werk:

1
We maken kennis met elkaar. Onder het genot van een 
goede kop koffie luisteren we naar jouw situatie en 
wensen. We geven je vervolgens advies over de ideale 
inrichting van je (online) administratie, je bedrijfsstructuur
en relevante belastingregels. We leggen je ook onze 
werkwijze uit. De samenwerking begint hier.

Intake
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2 We richten jouw online administratie netjes voor je in. 
Wanneer je overstapt van een andere boekhouder dan 
nemen we dat in samenwerking met jou over.

Inrichting van je administratie

3
We leggen koppelingen tussen je zakelijke rekeningen 
en de online administratie zodat alle bij- en 
afschrijvingen automatisch in je administratie 
binnenkomen. Geen overklop-uurtjes dus.

Bankrekeningen koppelen
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4

Je inkomsten
Je kunt in de administratie zelf eenvoudig verkoopfacturen 
aanmaken en verzenden. Daarnaast leggen wij een koppeling 
met je webshop / betaalsysteem zodat de verkoopfacturen die 
je al hebt automatisch in je administratie worden ingeladen. 
Omdat ook je bankrekening wordt ingeladen worden 
bijschrijvingen met de juiste omschrijving automatisch aan de 
bijbehorende factuur gekoppeld. Deze staan dan direct netjes 
op betaald. Weinig manuren en veel overzicht dus!

5
Je krijgt van ons een app waarmee je jouw bonnetjes kunt 
fotograferen. Deze worden dan direct als pdf naar je 
administratie doorgestuurd en ingelezen. In veel gevallen 
worden deze direct gekoppeld aan de bijbehorende 
afschrijving op je bankrekening en op de juiste post 
geboekt. Dat scheelt ons uren, het scheelt jou geld en je 
hoeft niet meer met een schoenendoos vol bonnetjes 
langs te komen. Ook al je andere facturen kun je natuurlijk 
in .pdf vorm naar je eigen online administratie mailen.

Je uitgaven



6
Inzicht en advies
Wij werken maandelijks je administratie bij zodat je perfect 
inzicht in je cijfers hebt. We adviseren je gedurende het 
jaar over relevante regelingen, belastingvoordelen en een 
efficiëntere werkwijze.

7

Aangiftes
We dienen per maand, kwartaal of jaar je BTW-aangifte
in bij de belastingdienst. Jij hoeft deze alleen nog te 
betalen (helaas kunnen wij dat ook niet leuker maken, 
wel makkelijker). Aan het einde van het jaar doen we dat 
met je inkomstenbelasting en, in het geval van een BV, je 
vennootschapsbelasting (VPB).
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8
Jaarrekening
Wij stellen eens per jaar een nette jaarrekening met balans 
en winst- en verliesrekening voor je op. Deze deponeren wij, 
wanneer nodig ook voor je bij de KvK.

9
Financieel advies
We lopen, wanneer je dat wenst samen door je 
jaarrekening heen en geven je advies op basis van je 
jaarcijfers. Bijvoorbeeld wanneer je investeringen wilt doen 
en af wilt stemmen wat voor jou de mogelijkheden zijn.
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