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Het ordnersysteem
Een eenvoudige methode van boekhouden
Het ordnersysteem is een simpele, maar doeltreffende manier om de boekhouding bij
te houden en aan een accountantskantoor ter verwerking aan te bieden.
Hoe efficiënter de communicatie tussen u en het kantoor, hoe minder verwerkingstijd er
nodig is. Met het ordnersysteem bespaart u dus geld!

De start: eerst ordners benoemen
U start met:
• 4 tot 7 ordners
• 3 alfabetindelingen voor ordners
• indien nodig: 1 doorschrijfkasboek met btw kolommen
Al deze materialen zijn bij elke kantoorboekhandel verkrijgbaar.
De ordners worden als volgt benoemd:
kas
bank
debiteuren
verkoopboek
crediteuren
inkoopboek
correspondentie
Bij kleine administraties kunnen verschillende ordners worden samengevoegd zodat maar 4 ordners nodig zijn:
kas / bank
debiteuren / verkoopboek
crediteuren / inkoopboek
correspondentie
De ordners debiteuren, inkoopboek en correspondentie krijgen een onderverdeling op alfabet.

Het vervolg: hoe werkt het systeem?
1

alle bank afschriften gaan in de order ‘bank’ met het laatste afschrift boven.
Dit kan bijvoorbeeld ook een print van uw bankrekening op internet zijn.

2

indien u een factuur maakt voor een klant, dan vermeldt u onder andere:
• uw eigen (bedrijfs)naam en adres, btw- en handelsregisternummer
• volledige naam en adres van de klant;
• een datum en een doorlopend factuurnummer, dus in 2013 bijvoorbeeld beginnen met 2013-001, dan 2013-002,
en zo verder. Vindt u het vervelend om met 001 te beginnen? Begin dan bijvoorbeeld met 2013-100 en ga dan zo
verder. Als de nummering maar doorlopend is! Ook over de jaren heen doornummeren, dus niet elk jaar opnieuw
beginnen. Het jaartal kun je wel aanpassen;
• Duidelijke vermelding wat er geleverd of gedaan is;
• Duidelijke vermelding van het bedrag zonder btw, het btw bedrag en percentage en het totaal te betalen bedrag
door de klant. Vergeet de betalingstermijn niet!
• Het origineel stuurt of geeft u aan uw klant. U maakt twee kopieën voor uzelf.
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de 2 kopieën worden apart opgeborgen
• de eerste gaat in de ordner ‘verkoopboek’ op nummer, hoogste nummer bovenop. Deze ordner vult zich met al
uw facturen aan klanten van een jaar, betaald of niet. Uit deze ordner mag u nooit iets verwijderen.
• De tweede kopie gaat in de ordner ‘debiteuren’, op naam van de klant (alfabetisch)

Kopie 1 verkoopboek
(op nummer)

Verkoopfactuur
(op nummer)

Kopie 2 debiteuren
(op alfabet)

Bank
Kas

Op datum

Origineel
naar klant

bij ontvangst van inkoop- of kostenfacturen van leveranciers is het advies eerst een kopie te maken.
• deze kopie van de inkoopfactuur gaat in de ordner ‘Crediteuren’ op naam van de leverancier of op betaaldatum,
afhankelijk van wat u makkelijk vindt.
• het origineel bergt u op in de ordner ‘inkoopboek’, op naam van de leverancier (alfabetisch). Uit deze ordner mag
u nooit iets verwijderen.
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bij de ontvangst van betalingen van klanten:
• kopie van de betreffende rekening uit de ordner ‘debiteuren’ halen en achter het afschrift doen van de kas of
bank, afhankelijk hoe de klant heeft betaald;
• kontante betalingen, zonder dat u daarvoor een factuur heeft gemaakt, worden in het kasboek genoteerd of
worden in het kasboek verwerkt via de dagelijkse boeking van de kasregisteruitdraai of eigen telling.

Inkoop facturen
van leveranciers

Origineel in Inkoopboek
(op alfabet)
Kopie in Crediteuren
(op alfabet of datum)

Bank
Kas

Op datum
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betalingen aan leveranciers
• de (kopie van de) inkoopfactuur van de leverancier uit de ordner ‘crediteuren’ halen en voor in de map doen van
de kas of bank afhankelijk hoe u de leverancier heeft betaald;
• nadat u een afschrift van de bank heeft ontvangen of geprint waarop die betaling staat vermeld wordt die (kopie
van de ) inkoopfactuur achter dit afschrift opgeborgen;
• U doet dit ook met pin of chipbonnen. Let er op dat u ook de (originele) kassabon (niet alleen de pin of chipbon)
heeft waarop het bedrag aan btw staat. Anders is de btw niet aftrekbaar!
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betalingen onderweg
• zolang u nog geen bankafschrift heeft ontvangen of gemaakt bevinden zich dus bovenop het laatste afschrift alle
inkoopfacturen die al zijn betaald. U weet dus ook zonder computer altijd wat uw bank saldo is.
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het gebruik van een kasboek
• alle kasbonnen worden op datum in de ordner ‘kas’ opgeborgen, de jongste bovenop;
• de kasbonnen worden doorlopend genummerd, dus 1, 2, 3 en zo verder;
• dit bonnummer wordt vermeld in de kolom ‘%’ in het kasboek, dus deze kolom wordt niet gebruikt voor het
vermelden van het btw percentage;
• elk kasboekblad begint altijd met een gecontroleerd beginsaldo dat op de eerste regel wordt vermeld in de
kolom ‘bedrag’ van de ontvangsten;

• elk kasboekblad eindigt met een gecontroleerd eindsaldo op de laatste regel wordt vermeld in de kolom ‘bedrag’
van de uitgaven;
• het originele kasblad uit het kasboek wordt na controle van het eindsaldo en telling van alle kolommen, samen
met de betreffende bonnen, in de ordner ‘kas’ opgeborgen. De kopie van het (doorgeschreven) kasblad blijft
achter in het kasboek;
• bij ontvangst van contante bedragen van klanten (verkopen op rekening waarvoor u een factuur heeft gestuurd)
wordt geen gebruik gemaakt van de kolom ‘btw’ op het kasblad, maar wordt het gehele bedrag genoteerd in de
kolom ‘bedrag’ van de ontvangsten.
• Bij contante verkopen zonder dat door u een factuur is gestuurd, wordt wel gebruik gemaakt van de kolom ‘btw’.
U splitst de betaling dan in een bedrag zonder btw en een bedrag aan btw en noteert deze bedragen in de
betreffende kolommen van de ontvangsten;
• Bij contante betalingen aan leveranciers splitsen we het bedrag dat we hebben betaald in een bedrag aan btw
en een bedrag aan zonder btw zoals dat op de kasbon is vermeld. Het bedrag aan btw er niet zelf opschrijven!
Indien er geen uitsplitsing op de kasbon is gemaakt wordt in de kolom ‘btw’ niets vermeld en wordt het totaal
genoteerd in de kolom ‘bedrag’.
• Contante opnamen van de bank vermelden we in de kolom ‘bedrag’ van de ontvangsten;
• Contante stortingen naar de bank vermelden we in de kolom ‘bedrag’ van de uitgaven;
• Als het systeem goed is toegepast is op het kasblad, nadat het eindsaldo is genoteerd, het totaal van de
kolommen ‘btw’ en ‘bedrag’ van de ontvangsten gelijk aan die van het totaal van de kolommen ‘btw’ en ‘bedrag’
van de uitgaven;
• Let op privé gestorte (‘uit eigen zak voor de zaak betaalt’) en voor privé opgenomen bedragen en vergeet niet
deze te noteren. Anders klopt de kas niet …
• waarschuwing: een kas kan nooit negatief zijn! (meer uitgaven dan ontvangsten)
• pinbetalingen van klanten, maar ook creditcard of chipknip betalingen bevinden zich in de kasomzet. Daarom
moeten deze bedragen als uitgave worden genoteerd met die omschrijving, anders klopt de kas nooit. Die
bedragen zijn immers niet ‘echt’ per kas ontvangen, maar komen later als ontvangst op de bank terecht.

Voorbeeld van een kasboek
Naam bedrijf: J. Jansen te Rotterdam
Periode: dinsdag 8 t/m vrijdag 11 januari 2013

			ontvangsten		
datum
omschrijving
% bedrag
btw
08-01
beginsaldo		E
50,00
08-01
omzet winkel
(incl. pin- en chipbetalingen)
1 E 219,26
E 41,66
08-01
pin betalingen						
08-01
chip betalingen						

uitgaven
bedrag

E
E

50,00
125,00

09-01
09-01

omzet winkel
inkoop H. Jansma

2 E 200,20
E 38,04
3					

E

79,41

10-01
10-01
10-01

omzet winkel
4 E 228,80
E 43,47
bet. debiteur Paashaas
5 E 270,01
privé opgenomen						

E

266,00

11-01
11-01
11-01

omzet winkel
6 E
95,32
E 18,11
gestort op bankrekening
7					
eindsaldo						
tellingen		
E 1.063,59
E 141,28
		
E 1.204,87

btw

E 15,09

E 400,00
E 269,37
E 1.189,78
E 15,09
E 1.204,87

Het totaal van de ontvangsten-kolommen moet gelijk zijn aan het totaal van de uitgaven-kolommen.
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het tellen van de voorraad
• minimaal één keer per jaar (meestal op 31 december) moet de voorraad volledig worden geteld en moet worden
opgeschreven wat er op dat moment aanwezig is en in welke aantallen;
• voor de waardering van de voorraadartikelen worden de betreffende inkoopprijzen zonder btw gebruikt;
• een kopie van deze lijst wordt aan het accountantskantoor gestuurd;
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het maken van balanslijsten
• telkens als er een balans moet worden opgesteld, maar in ieder geval per 31 december van elk jaar, moeten er 3
lijsten worden opgemaakt;
• een voorraadlijst zoals hiervoor beschreven onder 9;
• een debiteurenlijst van alle facturen aan klanten die op die datum nog niet zijn betaald;
• een crediteurenlijst van alle inkoopfacturen die door u nog niet zijn betaald;
Let er op dat alle facturen die bijvoorbeeld nog in januari van het volgende jaar worden ontvangen, maar die zijn
gedateerd op het vorige jaar, nog op deze lijsten moeten worden vermeld.
De lijsten worden getotaliseerd en van elk wordt een kopie naar het accountantskantoor gezonden.
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Als de administratie per (kalender)kwartaal wordt verwerkt worden alle ordners, behalve de ordner
correspondentie, tijdig in april, juli, oktober en januari ter verwerking aangeleverd aan het accountantskantoor.
Met goede afspraken over de (vaste) dag van aanlevering kunt u de ordners kort daarna weer ophalen.
Een kwestie van goede planning …
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Als u zelf de btw aangiften (via internet) verzorgt vergeet dan niet een kopie van de aangifte aan het
accountantskantoor te sturen;
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Bij twijfel belt u met uw contactpersoon van het accountantskantoor.
Domme vragen bestaan niet; het is dom niet te vragen (er bestaan wel domme antwoorden!)

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst
Debiteurenlijst per 31 december 2013 naam bedrijf: J. Jansen te Rotterdam		
naam/woonplaats
factuurnummer
factuurdatum
H.J. Appel - S’dam
2013-045
15-01-2013
P.J. Boer - R’dam
2013-055
21-01-2013
etc.
totaal (21 facturen)			

excl. btw		
E 5.000,00
E 2.500,00

btw		
E 950,00
E 475,00

incl. btw
E 5.950,00
E 2.975,00

E 30.000,00

E 5.700,00

E 35.700,00

Crediteurenlijst per 31 december 2013 naam bedrijf: J. Jansen te Rotterdam		
naam/woonplaats
factuurnummer
factuurdatum
De Klei R’dam
125.2365
12-10-2013
Van der Meer D’Haag
89525
31-12-2013
Eneco - december			
KPN nov - dec			
etc.
totaal (25 facturen)			

excl. btw		
E 5.000,00
E 2.000,00
E
75,00
E
57,00

btw		
E 950,00
E 380,00
E
14,25
E
10,83

incl. btw
E 5.950,00
E 2.380,00
E
89,25
E
67,83

E 15.215,00

E 2.890,85

E 18.105,85

Voorraadlijst per 31 december 2013 naam bedrijf: J. Jansen te Rotterdam		
omschrijving
aantal
prijs p/stuk		
voorraad product A
40
E
75,00
voorraad product B
30
E
80,00
etc.
totaal (25 facturen)				

totaal
E 3.000,00
E 2.400,00
E 46.750,00

Zelf verwerken of toch maar niet?
U kunt de verwerking van uw administratie uitbesteden of het zelf doen. Er zijn ondernemers die daar niets in zien en in
de tijd die ze besteden aan het (moeizaam) verwerken van de administratie liever hun eigen vak uitoefenen en daardoor
meer geld verdienen dan ze uitsparen. Anderen besparen geld omdat ze er de tijd voor hebben en een beetje kennis.
Hoe dan ook, als u de boekhouding zelf wilt verwerken kan dat wel heel gemakkelijk. Nu bijna iedereen een internet
aansluiting heeft is het boekhouden via internet niet meer weg te denken. Het heeft erg veel voordelen ten opzichte van
de traditionele manier.
Als u of het accountantskantoor een (eigen) boekhoudpakket heeft moet je naar die plek toe om er in te kunnen kijken.
Wilt u advies dan zal de accountant naar u toe moeten komen of andersom. Met uw boekhoudpakket op internet kunnen
zowel u als uw accountant altijd bij het pakket zonder te hoeven reizen. Dat scheelt tijd en dus ook geld. Daarnaast hoeft
u zich geen zorgen meer te maken over nieuwe versies en back-up procedures. Dat wordt allemaal voor u geregeld.
Bij de keuze voor een pakket is het advies om niet te kiezen voor een boekhoudpakket waarbij u zich vastbindt aan
de accountant. Het is beter zelf een aansluiting te nemen op een pakket, waardoor u zelf altijd toegang heeft tot uw
administratie.
Persoonlijk heb ik goede ervaringen met King business software, maar er zijn nog diverse andere goede pakketten. Let
er op dat een pakket met u kan ‘meegroeien’, bijvoorbeeld door uitbreidingen naar artikelenbeheer en een goede koppeling met een internetwinkel.
Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn website www.ericleenderts.nl waarop diverse brochures zijn te downloaden.
Vergeet vooral niet op de speciale starterspagina op deze website te kijken!

Meer weten? L&S Business Academy!
L&S Business Academy biedt leergangen, masterclasses, cursussen, trainingen en presentaties met een link naar
ondernemerschap. Kernthema’s zijn marketing, verkoop, financiën en fiscaliteit. Binnen deze thema’s ontwikkelen ze
open opleidingen op diverse plekken in Nederland. Daarnaast organiseren ze maatwerkprogramma’s voor in-company
uitvoering. Kijk voor meer informatie op: www.depraktijkopleiders.nl
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