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Boekhouden in Excel
‘Excel is gratis, maar
ook foutgevoelig en
tijdrovend omdat het
niet optimaal geautomatiseerd is voor
bijvoorbeeld factuurverwerking’

Efficiency is cruciaal voor elk bedrijf. Tijd is immers
geld, en meten is weten. Een goede financiële administratie is dus een must. Een boekhouder ontzorgt, maar
zelf doen is zeker ook het overwegen waard.

‘Van een financieel directeur van een
ziekenhuis, verwacht je wel dat hij kan
boekhouden, toch? Maar dat is niet altijd zo.’ Machiel Keet, directeur van administratiekantoor Gere-geld, had er
laatst nog een op de stoep staan. De persoon in kwestie had een eigen bv, maar
geen idee wat hij daar fiscaal mee aan
moest. ‘De link tussen goed boekhouden
en fi
 nancieel-economische kennis is er
niet per se. Boekhouden is een vak apart.
En voor veel mensen ondersteunend, een
tool.’
De financiële administratie is een van
de lasten van het ondernemerschap, en
lang niet iedere ondernemer weet er het
fijne van. Kleine ondernemers en zzp’ers
hebben een keuze: zelf boekhouden of
uitbesteden. Maar wat is wijsheid?
Het MKB Financiering Behoefteonderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK)
wijst uit dat ruim de helft van de mkb’ers
(in dit onderzoek bedrijven met maximaal 49 werknemers) voor financiële zaken advies inwint bij een expert. Van de
zzp’ers geeft 38% aan financiële zaken
helemaal zelf te regelen, 29% neemt een
boekhouder in de arm en 21% een — veel-
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al duurdere — accountant. Voor mkb’ers
is dat respectievelijk 27%, 21% en 35%.
Opvallend is dat relatief veel ondernemers hun heil zoeken bij een accountant.
Alleen grote bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht een accountantsverklaring
bij hun jaarrekening te voegen. Je bedrijf
voldoet dan aan minimaal twee van de
drie groottecriteria, zoals een netto-omzet
van minimaal € 12.000.000.
Machiel Keet: ‘De KvK geeft starters
duidelijk mee dat zij hun administratie
goed moeten regelen, weliswaar zonder
— officieel — de accountant daarvoor aan
te raden. Maar naar mijn gevoel is het verschil tussen accountants en boekhouders
niet zo bekend, waardoor veel ondernemers denken dat ze naar een accountant
móéten.’
Hans Bos, docent aan de Universiteit Leiden en oprichter van de in administratieve opleidingen gespecialiseerde Hogeschool Nifa, onderschrijft dat.
‘Een boekhouder is een eenpitter, bij een
administratiekantoor werken meerdere
mensen. Boekhouder is geen beschermd
beroep, accountant wel. AA- en RA-accountants moeten zich houden aan de
Wet toezicht accountantsorganisaties,
waardoor ze bijvoorbeeld aan permanente educatie en dossiervorming moeten
doen. Daar hangt een prijskaartje aan.’
Een accountant in de arm nemen kan
dus een dure aangelegenheid worden.

‘Naar mijn gevoel is
het verschil tussen
boekhouders en
accountants niet
zo bekend’

Auto van de zaak
‘Geen kilometeradministratie bijhouden,
maar wel de auto en
de kosten opvoeren
als zakelijke kosten,
dat is niet verstandig’
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Investeringsaftrek
‘Gebruik deze correct. Soms is spreiden
over meerdere jaren
slim, maar met de willekeurige afschrijving
misschien juist niet’
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Geld opzijzetten
‘Reserveer voor de
eindafrekening belasting. Zet de btw op
een spaarrekening, en
ongeveer 30% van
iedere factuur’

Bron: Machiel Keet, Hans
Bos, Bart van der Sprong

Wie een eenmanszaak heeft, kan volgens
Keet zo’n € 750 tot € 1000 besparen door
van een accountantskantoor over te stappen naar een administratiekantoor of
boekhouder.
Aan wie en in hoeverre je je boekhouding uitbesteedt, hangt vooral ook samen met de complexiteit van je bedrijf
en de bijbehorende administratie. Zo
heeft een zzp’er in de bouw al snel te maken met veel verschillende boekingen
en kwitanties, waarbij goed debiteren en
crediteren erg belangrijk wordt. Terwijl
een freelancejournalist vooral facturen
uitstuurt en af en toe een relatief kleine
bedrijfsinvestering doet, zoals de aanschaf van een laptop.
Keet: ‘Maar die journalist weet misschien niet dat als je meer dan 10% zakelijk belt, je abonnementskosten op
te voeren zijn als zakelijke kosten. Ook
als het geen zakelijk abonnement is.
Bij de bestelbus van die bouwondernemer wordt het al ingewikkelder. De kilometerregistratie, de bijtelling, waarde…
Weer een ander verhaal is dan bijvoorbeeld een dga met een “personal holding”. Die heeft vaak al in de bv een accountant. Is het dan verstandig om de
boekhouding van de holding juist elders
te laten doen?’

Middenstandsdiploma

Ook van belang voor de boekhouding: de
scheiding tussen privé en zakelijk, voor
veel ondernemers nou net een grijs gebied. De KvK benadrukt daarom in zijn
Geldboek voor Ondernemers 2016 dat
ook het bijhouden van de privéadministratie niet vergeten mag worden. Alleen
met een degelijke privébegroting weet je
bijvoorbeeld hoeveel winst je nodig hebt
om in je levensonderhoud te kunnen
voorzien.
Een boekhouder aan je zijde hebben
kan ook bijvoorbeeld de aanvraag van een
hypotheek — met name voor zzp’ers geen
sinecure — of een zakelijk krediet vergemakkelijken, stelt Bos. ‘De aanlevering
van de benodigde informatie is dan vaak
efficiënter als een boekhouder het doet.
En de foutmarge is kleiner.’
Privé en zakelijk raken elkaar zeker ook
als het om het pensioen gaat, oppert Bos.
‘Is de fiscale oudedagsreserve (FOR) bijvoorbeeld interessant, waarmee je de belastingheffing over een deel van je winst
uitstelt?’ Uit het Stand van zaken-onderzoek van ZZP Nederland uit 2014 bleek
dat 73% van de zzp’ers de FOR niet gebruikt. Van degenen die dat wel deden,
wist 12% niet dat er uiteindelijk afgerekend moet worden met de Belastingdienst. Ook had 33% niets voor de eindafrekening opzijgezet. Best linke soep.
Vervolg van pagina 13
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Welke functies moet boekhoudsoftware hebben? (in %)
Volgens zzp’ers

Balans

Vervolg van pagina 13
Onlangs meldde ZZP Pensioen dat ruim
70% van de door hen ondervraagde
zzp’ers niets wist van de jaarruimteregeling, waarmee een deel van de pensioeninleg voor bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering aftrekbaar is. Misgelopen
belastingvoordeel, aldus ZZP Pensioen:
gemiddeld € 1450 per jaar.
Wie op zoek gaat naar een boekhouder, moet bij minimaal twee of drie kantoren langsgaan, raadt Bos aan. ‘Verken
het aanbod, en kijk of er een klik is.’ Tijd
nemen om een goede match te vinden is
geen verspilde moeite, vindt ook Bart van
der Sprong, bekend als Boekhouder Bart:
‘Een enge man met een koffertje durf je
toch minder snel vragen te stellen, zeker als er iets mis is gegaan in je boekhouding. Feeling met je sector is ook belangrijk.’
Cruciaal is daarnaast goed contact,
communicatie. ‘Ik adviseer daarom te kijken hoe digitaal de boekhouder is’, zegt
Van der Sprong. Die digitalisering is vooral ook een kwestie van efficiëntie, licht
Bos toe. ‘In een krappe 30 jaar is er met de
opkomst van automatisering en onlineoplossingen een enorme efficiencyslag
gemaakt. Je hebt nu bijvoorbeeld Scan &
Herken, waarmee je een foto van een factuur of afschrift maakt die dan in je boekhoudsysteem verwerkt wordt. Maar denk
niet: het gaat automatisch, dus het zal wel
kloppen.’

Zelfkennis

Of zelf boekhouden iets voor jou is, hangt
volgens Van der Sprong bovendien af van
je persoonlijkheid. ‘Als je een warhoofd
bent, moet je het niet doen natuurlijk.
Vergeet je je uren te registreren, dan kun
je niet bewijzen dat je terecht ondernemersregelingen zoals de zelfstandigenaftrek hebt gebruikt. Je moet dus zelfken-

‘Nooit boeken zonder
bon. En begrijp je
bijvoorbeeld het
verschil tussen
uitgaven en kosten?’
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nis hebben, eerlijk zijn.’ Bos brengt het
strenger: ‘Je moet procesmatig kunnen
denken. Nooit boeken zonder bon. En begrijp je bijvoorbeeld het verschil tussen
uitgaven en kosten? Een afschrijving beïnvloedt de winst wél, een uitgave niet per
se.’
Tijd is ook een belangrijke factor. Hoe
voordelig wel of niet uitbesteden voor jou
is, wordt dan een simpel rekensommetje
op basis van je uurtarief. Keet: ‘Zelf boekhouden kost zo’n 4 tot 5 uur per maand.
Daar komt ieder kwartaal de btw-aangifte
bij en eens per jaar de belastingaangifte.
Per jaar is dat dus circa 60 tot 80 uur.’
Wat in ieder geval nooit kwaad kan, is je
verdiepen in je boekhouding — door het
zelf te doen, door je te laten adviseren of
zelfs door een cursus te volgen. Bos: ‘Leer
wat die cijfers je nou echt vertellen, over je
liquiditeit, je solvabiliteit, je rentabiliteit.
Zo houd je een vinger aan de pols.’
Enige druk om die kennis op te doen,
zou Bos niet misplaatst vinden. ‘Neem de
vele faillissementen, in mijn ogen speelt
gebrekkige kennis van ondernemen daarin mee. Tot 2000 moest je een middenstandsdiploma hebben om een bedrijf te
kunnen starten. Van mij mag een moderne versie ingevoerd worden. Misschien
ook handig voor de Wet DBA: alleen échte
ondernemers gaan voor dat diploma.’
Patrizia Arena is
freelancejournalist.

Volgens mkb’ers

Balans

Winst-enverliesrekening

9

9

Btwoverzicht

8

Bankkoppeling

7

Inkoopfacturen
inboeken

7

BRON: BOEKHOUDSOFTWARE KEUZEMONITOR
2016, VAN SOFTWAREVERGELIJKEN.NU

