
Versta ik mijn boekhouder? 
Verklarende woordenlijst

Activa - De activa op de balans is de waarde van de bedrijfsbezittingen. Het is onderverdeeld in vaste activa en vlotten-

de activa. Het eerste geeft het saldo weer van de bezittingen in de vorm van gebouwen en  machines zoals een laptop, 

bedrijfswagen, winkelinrichting. Deze bezittingen blijven meestal onveranderd in een korte periode. Vandaar de naam 

vaste activa. De vlottende activa zoals geld en voorraden veranderen meestal dagelijks van waarde.

Achtergestelde lening - Een lening die bij stopzetten van je zaak als één van de laatste in de rij van verplichtingen  

wordt terugbetaald. Het voordeel is dat dit type lening wordt aanzien als quasi eigen vermogen in plaats van vreemd 

vermogen, wat een betere voorstelling van de verhouding tussen eigen middelen en vreemd vermogen geeft. Hierdoor 

daalt het risico voor de andere schuldeisers en wordt het klassiek bankkrediet toegankelijker.

Afschrijving - Wanneer je een investering doet zoals de aankoop van een machine dan blijft die langer dan 1 jaar in 

gebruik, daarom mag je die kost ook spreiden over de levensduur van de investering. 

Balans - De balans geeft een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een  onderneming op 

een bepaald moment. 

Btw - De btw of Belasting op Toegevoegde Waarde of omzetbelasting is de belasting die de overheid heft op verkoop 

van producten of diensten. De btw wordt gedragen door de eindgebruiker. De btw tarieven bedragen 21%, 12% of 6% 

afhankelijk van je type goederen of diensten

Cashflow - De cashflow is de in- en uitstroom van liquide middelen van een onderneming. De netto kasstroom is het 

verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode.

Creditnota - De creditnota ziet er uit als een ‘normale’ factuur, maar geeft aan dat de bedragen van een eerder ver-

stuurde factuur verlaagd of zelfs kwijtgescholden worden. Een creditnota kan je sturen naar je klant, maar je kunt het 

ook ontvangen van je leverancier.

Doodpuntomzet - De omzet die je moet halen om alle kosten te kunnen dekken. Er is dus geen winst, maar ook geen 

verlies. Een andere term voor doodpuntomzet is het break-even point.

Eigen vermogen - Het eigen vermogen is het vermogen van de eigenaar(s) dat geïnvesteerd is in de onderneming. 

Financiering - Bronnen waarmee de onderneming wordt gefinancierd. Omvat eigen inbreng, schulden op lange termijn 

en schulden op korte termijn.

Goodwill - Goodwill is de prijs die betaald wordt voor de overname van de goede naam, het klantenbestand, de ken-

nis,… van een onderneming.

Investeringen - Alle uitgaven die een onderneming moet doen om te starten of uit te breiden én die een langere levens-

duur hebben. Strikt genomen verschillen investeringen van kosten in die zin dat investeringen eenmalig zijn en kosten 

periodiek (maandelijks, trimestrieel, jaarlijks) terugkomen. 



Jaarrekening - De jaarrekening geeft inzicht in het totale vermogen en winst van een bedrijf en hoe deze financiële cij-

fers tot stand zijn gekomen. De inhoud van de jaarrekening bevat de balans, winst- en verliesrekening en een toelichting.

Kaskrediet - Kredietvorm waarbij de kredietnemer van de bank de toelating krijgt om voor een overeengekomen maxi-

mum bedrag opnames te doen. Kaskredieten kunnen kortstondige tekorten opvangen. Het is een soepele, maar relatief 

dure kredietvorm.

Klantenvorderingen - Klantenvorderingen zijn de bedragen die je nog tegoed hebt van klanten omwille van geleverde 

maar nog niet betaalde producten en/of diensten. 

Leasing - Leasing is een kredietvorm waarbij de kredietverstrekker bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen of duurzame con-

sumptiegoederen aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter 

beschikking stelt van de kredietnemer. Een leasingcontract bevat een koopoptie die de leasingnemer de kans geeft om, 

zonder verplichting, tegen de einddatum van het contract aan een vastgelegde prijs de uitrusting te kopen.

Liquide middelen - Liquide middelen is de chique naam voor geld. Geld dat staat op je (spaar)bankrekeningen, zakelijke 

credit card, rekeningen van betalingsprovider zoals PayPal, ...Het is ook het contante geld in je ‘kas’. Het totale saldo van 

de liquide middelen staat vermeld op de balans. De liquide middelen zijn onderdeel van de vlottende activa.

Leverancierskrediet - Het leverancierskrediet is een kredietvorm waarbij de leverancier aan de afnemer krediet verleent. 

Marge - De marge is het verschil tussen de verkoop van producten of diensten én de kostprijs hiervan.

Octrooi - Een octrooi of patent is een exclusief recht op een uitvinding waarmee je een ander kunt verbieden de uitvin-

ding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied en gedurende een bepaalde periode.

Omzet - De omzet is het bedrag dat je ontvangt om producten of diensten te verkopen.

Variabele kosten - Het zijn kosten die veranderen door een toename of afname in de omzet of de productieomvang, 

zoals bijvoorbeeld grondstofkosten.

Vaste activa - Het saldo weer van de bezittingen in de vorm van gebouwen en speciale machines. Bijvoorbeeld een 

laptop is ook een ‘machine’. Deze bezittingen blijven meestal onveranderd in een korte periode. Vandaar de naam vaste 

activa/bezitting.

Vaste kosten - Het zijn kosten die maandelijks, jaarlijks ,… terugkeren ongeacht de omzet en die je op voorhand goed 

kan inschatten. Denk aan huur, personeel, de kost van de boekhouder. 

Vlottende activa - Alle investeringen die binnen het jaar in geld omgezet kunnen worden, zoals voorraden, vorderingen 

op klanten, kortlopende belegging en liquide middelen.

Voorraad - De hoeveelheid goederen die in je onderneming voorhanden zijn om te verkopen of te verwerken.  

Voorraden bestaan uit grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten.  

Vreemd Vermogen - Het vreemd vermogen is het vermogen dat geïnvesteerd wordt in de onderneming, afkomstig van 

derden zoals de bank.


