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Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. 

 

Dit stelsel werd vervolgens aangepast en uitgebreid met opeenvolgende Koninklijke Besluiten. 

 

In volgend overzicht worden daarvan de rekeningen in de klassen 1 t/m 7 weergegeven. 

 

 

(Een 'gebruikersvriendelijker', praktischer weergave mèt invulling van de kosten- en opbrengstenrekeningen vindt u in bijlage B) 
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Overzicht Koninklijk Besluit (KB 12-09-1983) tot bepaling van de 
Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel,  aangepast 
met KB 29-09-1983, KB 30-12-1991, KB 03-12-1993, KB 04-08-
1996, in dit overzicht beperkt tot de rekeningen in de klassen 1 t/m 7 

 

  
 

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's, kosten en 
schulden op meer dan een jaar 
 

 

10. Kapitaal  

 100 Geplaatst kapitaal 

 101 Niet opgevraagd kapitaal (-) 

11. Uitgiftepremies 

12. Herwaarderingsmeerwaarden 

 120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa 

 121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 

 122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa 

 123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden 

 124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen 

13. Reserves 

 130 Wettelijke reserve 

 131 Onbeschikbare reserves 

  1310 Reserve voor eigen aandelen 

  1311 Andere onbeschikbare reservesl 

 132 Belastingvrije reserves 

 133 Beschikbare reserves 

14. Overgedragen winst (of Overgedragen verlies (-) 

15. Kapitaalsubsidies  

16. Voorzieningen en uitgestelde belastingen  

 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 

 161 Voorzieningen voor belastingen  

 162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote 
onderhoudswerken 

 163 tot 165 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 

 168 Uitgestelde belastingen 

  1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies 

  1681 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden 
op immateriële vaste activa 

  1682 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden 
op materiële vaste activa 

  1687 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden 
op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische 
openbare sector 

  1688 Buitenlandse uitgestelde belastingen 

17. Schulden op meer dan een jaar 

 170 Achtergestelde leningen 

  1700 Converteerbaar 

  1701 Niet converteerbaar 

 171 Niet achtergestelde obligatieleningen 

  1710 Converteerbaar 

  1711 Niet converteerbaar 

 172 Leasingschulden en soortgelijke 

 173 Kredietinstellingen 

  1730 Schulden op rekening 

  1731 Promessen 

  1732 Acceptkredieten 

 174 Overige leningen 

 175 Handelsschulden 

  1750 Leveranciers 

  1751 Te betalen wissels 

 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 

 178 Borgtochten ontvangen in contanten 

 179 Overige schulden 

  

 
 

2. Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op 
meer dan een jaar 
 

  

20. Oprichtingskosten 

 200 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging 

 201 Kosten bij uitgifte van leningen 

 202 Overige oprichtingskosten 

 204 Herstructureringskosten 

21. Immateriële vaste activa 

 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

 211 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en 
soortgelijke rechten 

 212 Goodwill 

 213 Vooruitbetalingen 

22. Terreinen en gebouwen 

 220 Terreinen 

 221 Gebouwen 

 222 Bebouwde terreinen 

 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 

23. Installaties, machines en uitrusting  

24. Meubilair en rollend materieel 

25. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 

 250 Terreinen en gebouwen 

 251 Installaties, machines en uitrusting 

 252 Meubilair en rollend materieel 

26. Andere materiële vaste activa  

27. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 

28. Financiële vaste activa 

 280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen 

  2800 Aanschaffingswaarde 

  2801 Nog te storten bedragen (-) 

  2808 Geboekte meerwaarden 

  2809 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 281 Vorderingen op verbonden ondernemingen  

  2810 Vorderingen op rekening 

  2811 Te innen wissels 

  2812 Vastrentende effecten 

  2817 Dubieuze debiteuren 

  2819 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat 

  2820 Aanschaffingswaarde 

  2821 Nog te storten bedragen (-) 

  2828 Geboekte meerwaarden 

  2829 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat 

  2830 Vorderingen op rekening 

  2831 Te innen wissels 

  2832 Vastrentende effecten 
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  2837 Dubieuze debiteuren 

  2839 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 284 Andere aandelen 

  2840 Aanschaffingswaarde 

  2841 Nog te storten bedragen (-) 

  2848 Geboekte meerwaarden 

  2849 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 285 Overige vorderingen 

  2850 Vorderingen op rekening 

  2851 Te innen wissels 

  2852 Vastrentende effecten 

  2857 Dubieuze debiteuren 

  2859 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 288 Borgtochten betaald in contanten 

29. Vorderingen op meer dan een jaar 

 290 Handelsvorderingen 

  2900 Handelsdebiteuren 

  2901 Te innen wissels 

  2906 Vooruitbetalingen 

  2907 Dubieuze debiteuren 

  2909 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 291 Overige vorderingen 

  2910 Vorderingen op rekening 

  2911 Te innen wissels 

  2917 Dubieuze debiteuren 

  2919 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 

 
 

3. Voorraden en bestellingen in uitvoering 
 

  

30. Grondstoffen  

 300 Aanschaffingswaarde 

 309 Geboekte waardeverminderingen (-) 

31. Hulpstoffen 

 310 Aanschaffingswaarde  

 319 Geboekte waardeverminderingen (-) 

32. Goederen in bewerking 

 320 Aanschaffingswaarde  

 329 Geboekte waardeverminderingen (-) 

33. Gereed produkt 

 330 Aanschaffingswaarde  

 339 Geboekte waardeverminderingen (-) 

34. Handelsgoederen 

 340 Aanschaffingswaarde  

 349 Geboekte waardeverminderingen (-) 

35. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 

 350 Aanschaffingswaarde  

 359 Geboekte waardeverminderingen (-) 

36. Vooruitbetalingen op voorraadinkopen 

 360 Vooruitbetalingen 

 369 Geboekte waardeverminderingen (-) 

37. Bestellingen in uitvoering 

 370 Aanschaffingswaarde 

 371 Toegerekende winst 

 379 Geboekte waardeverminderingen (-) 

 

 
 

4. Vorderingen en schuldern op ten hoogste een jaar 
 

  

40. Handelsvorderingen 

 400 Handelsdebiteuren 

 401 Te innen wissels 

 404 Te innen opbrengsten 

 406 Vooruitbetalingen 

 407 Dubieuze debiteuren 

 409 Geboekte waardeverminderingen (-) 

41. Overige vorderingen 

 410 Opgevraagd, niet gestort kapitaal 

 411 Terug te vorderen B.T.W. 

 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 

  4120 t/m 4124 Belgische winstbelastingen 

  4125 t/m 4127 Andere Belgische belastingen 

  4128 Buitenlandse belastingen 

 414 Te innen opbrengsten 

43. Financiële schulden 

 430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn 

 431 Kredietinstellingen - Promessen 

 432 Kredietinstellingen - Acceptkredieten 

 433 Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant 

 439 Overige leningen 

4. Handelsschulden 

 440 Leveranciers 

 441 Te betalen wissels 

 444 Te ontvangen facturen 

45. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten 

 450 Geraamd bedrag der belastingschulden 

  4500 tot 4504 Belgische winstbelastingen 

  4505 tot 4507 Andere Belgische belastingen en taksen 

  4508 Buitenlandse belastingen en taksen 

 451 Te betalen B.T.W. 

 452 Te betalen belastingen en taksen 

  4520 tot 4524 Belgische winstbelastingen 

  4525 tot 4527 Andere Belgische belastingen en taksen 

  4528 Buitenlandse belastingen en taksen 

 453 Ingehouden voorheffingen 

 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

 455 Bezoldigingen 

 456 Vakantiegeld 

 459 Andere sociale schulden 

46. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 

47. Schulden uit de bestemming van het resultaat 

 470 Dividenden en tantiemes over vorige boekjaren 

 471 Dividenden over het boekjaar 

 472 Tantiemes over het boekjaar 

 473 Andere rechthebbenden 

48. Diverse schulden 

 480 Vervallen obligaties en coupons 

 488 Borgtochten ontvangen in contanten 

 489 Andere diverse schulden 

49. Overlopende rekeningen 

 490 Over te dragen kosten 

 491 Verkregen opbrengsten 
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 492 Toe te rekenen kosten 

 493 Over te dragen opbrengsten 

 499 Wachtrekeningen 

 

 
 

5. Geldbeleggingen en liquide middelen 
 

 

50. Eigen aandelen 

51. Aandelen 

 510 Aanschaffingswaarde 

 511 Niet opgevraagde bedragen (-) 

 519 Geboekte waardeverminderingen (-) 

52. Vastrentende effecten  

20 Aanschaffingswaarde 

 529 Geboekte waardeverminderingen (-) 

53. Termijndeposito's 

 530 Op meer dan een jaar 

 531 Op meer dan een maand en op ten hoogste een jaar 

 532 Op ten hoogste een maand 

 539 Geboekte waardeverminderingen (-) 

54. Te incasseren vervallen waarden 

55. Kredietinstellingen 

 550 tot 559 Rekeningen geopend bij verschillende instellingen, 
onder te verdelen in : 

   ... 0 Rekening-courant 

   ... 1 Uitgeschreven cheques (-) 

   ... 9 Geboekte waardeverminderingen (-) 

56. Postcheque- en girodienst 

 560 Rekening-courant 

 561 Uitgeschreven cheques (-) 

57. Kassen  

 570 tot 577 Kassen-contanten 

 578 Kassen-zegels 

58. Interne overboekingen 

 

 
 

6. Kosten 

 

  

60. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 

 600 Aankopen van grondstoffen 

 601 Aankopen van hulpstoffen 

 602 Aankopen van diensten, werk en studies 

 603 Algemene onderaannemingen 

 604 Aankopen van handelsgoederen 

 605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 

 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 

 609 Voorraadwijzigingen 

  6090 van grondstoffen 

  6091 van hulpstoffen 

  6094 van handelsgoederen 

  6095 van gekochte gebouwen bestemd voor verkoop 

61. Diensten en diverse goederen  

 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de 
onderneming 

 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 
ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, 
zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend 
uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 

62. Bezoldgingen, sociale lasten en pensioenen 

 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 

  6200 Bestuurders of zaakvoerders 

  6201 Directiepersoneel 

  6202 Bedienden 

  6203 Arbeiders 

  6204 Andere personeelsleden 

 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 

 622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 

 623 Andere personeelskosten 

 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen 

  6240 Bestuurders of zaakvoerders 

  6241 Personeel 

63. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's 
en kosten 

 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - 
toevoeging 

  6300 Afschrijvingen op oprichtingskosten 

  6301 Afschrijvingen op materiële vaste activa 

  6302 Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa - 
toevoeging 

  6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa 

  6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 

 631 Waardeverminderingen op voorraden 

  6310 Toevoeging 

  6311 Terugneming (-) 

 632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 

  6320 Toevoeging 

  6321 Terugneming (-) 

 633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan een 
jaar 

  6330 Toevoeging 

  6331 Terugeming (-) 

 634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste 
een jaar 

  6340 Toevoeging 

  6341 Terugneming (-) 

 635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 

  6350 Toevoeging 

  6351 Besteding en terugneming (-) 

 636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote 
onderhoudswerken 

  6360 Toevoeging 

  6361 Besteding en terugneming (-) 

 637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten 

  6370 Toevoeging 

  6371 Besteding en terugneming (-) 

64. Andere bedrijfskosten 

 640 Bedrijfsbelastingen 

 641 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa 

 642 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 

 643 tot 648 Diverse bedrijfskosten 

 649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 

65. Financiële kosten 

 650 Kosten van schulden  

  6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 

  6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van 
disagio 
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  6502 Andere kosten van schulden 

  6503 Geactiveerde intercalaire interesten (-) 

 651 Waardeverminderingen op vlottende activa 

  6510 Toevoeging 

  6511 Terugneming (-) 

 652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 

 653 Discontokosten op vorderingen  

 654 Wisselresultaten 

 655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 

 656 Voorzieninggen met financieel karakter 

  6560 Toevoegingen 

  6561 Bestedingen en terugnemingen (-) 

 657 tot 659 Diverse financiële kosten 

66. Uitzonderlijke kosten 

 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen 
(toevoeging) 

  6600 op oprichtingskosten 

  6601 op immateriële vaste activa 

  6602 op materiële vaste activa 

 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging) 

 662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 

  6620 Toevoegingen 

  6621 Bestedingen (-) 

 663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 

 664 tot 668 Andere uitzonderlijke kosten 

 669 Uitzonderlijke kosten als herstructureringskosten opgenomen 
onder de activa (-) 

67. Belastingen op het resultaat 

 670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar 

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 

  6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en 
voorheffingen (-) 

  6702 Geraamde belastingen 

 671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaar 

  6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen 

  6711 Geraamde fiscale voorzieningen 

  6712 Gevormde fiscale voorzieningen 

 672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar 

 673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 

68. Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije 
reserves 

 680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 

 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves 

69. Resultaatverwerking 

 690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 

 691 Toevoeging aan het kapitaal en aan deuitgiftepremie 

 692 Toevoeging aan de reserves 

  6920 Toevoeging aan de wettelijke reserve 

  6921 Toevoeging aan de overige reserves 

 693 Over te dragen winsten 

 694 Vergoeding van het kapitaal 

 695 Bestuurders of zaakvoerders 

 696 Andere rechthebbenden 

 

 
 

7. Opbrengsten 
 

 

70. Omzet 

 700 t/m 707 Verkopen en dienstprestaties 

 708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) 

71. Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering 

 712 In de voorraad goederen in bewerking 

 713 In de voorraad gereed produkt 

  715 In de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop 

  717 In de bestellingen in uitvoering 

  7170 Aanschaffingswaarde 

  7171 Toegerekende winst 

72. Geactiveerde interne produktie  

74. Andere bedrijfsopbrengsten  

 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen 

 741 Meerwaarden op de courante realisatie van vaste activa 

 742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 

 743 t/m 749 Diverse bedrijfsopbrengsten 

75. Financiële opbrengsten 

 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa 

 751 Opbrengsten uit vlottende activa 

 752 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa 

 753 Kapitaal- en interestsubsidies  

 754 Wisselresultaten 

 755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 

 756 tot 759 Diverse financiële opbrengsten  

76. Uitzonderlijke opbrengsten  

 760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen 

  7600 op immateriële vaste activa 

  7601 op materiële vaste activa 

 761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa 

 762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en 
kosten 

 763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa 

 764 t/m 769 Andere uitzonderlijke opbrengsten 

77. Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale 
voorzieningen 

 771 Belgische belastingen op het resultaat 

  7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen 

  7711 Regularisering van geraamde belastingen 

  7712 Terugneming van fiscale voorzieningen 

 773 Buitenlandse belastingen op het resultaat 

 780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 

 789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves 

79. Resultaatverwerking 

 790 Overgedragen winst van het vorigeboekjaar 

 791 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 

 792 Onttrekking aan de reserves 

 793 Over te dragen verlies 

 794 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies 
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Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. 

 

Dit stelsel werd vervolgens aangepast en uitgebreid met opeenvolgende Koninklijke Besluiten. 

 

In volgend overzicht vindt u daarvan een beknopt, praktisch uittreksel van de rekeningen, 

die nuttig zijn voor een kleinere KMO (vennootschap of zelfstandige) 

met een praktische aanvulling van de kosten- en opbrengstenrekeningen. 

 

 

(Een theoretische weergave van het volledige schema met gebruik van de wettelijke terminologie vindt u in bijlage A) 
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KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en 
kosten en schulden op langer dan een jaar 
 

 

10 Kapitaal 

 100 Geplaatst kapitaal 

 101 Niet opgevraagd kapitaal (-) 

13 Reserves 

 130 Wettelijke reserve 

14 Overgedragen winst / verlies 

 140 Overgedragen winst 

 141 Overgedragen verlies (-) 

16 Voorzieningen 

 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen  

 162 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken  

 165 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 

17 Schulden op langer dan één jaar 

 172 Leasingschulden en soortgelijke 

 173 Banken en kredietinstellingen 

 
 

KLASSE 2: Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op 
langer dan een jaar 
 

 

20 Oprichtingskosten (notaris, publicatie Staatsblad) 

22 Terreinen en gebouwen 

 220 Terreinen 

 221 Gebouwen 

23 Installaties, machines en uitrusting (aangekocht, geen leasing) 

 230 Installaties (transportband, verbrandingsoven, enz) 

  230009 Afschrijving installaties (-) 

 231 Machines 

  231009 Afschrijving machines (-) 

 232 Uitrusting (magazijnrekken, stellingen, enz) 

  232009 Afschrijving uitrusting (-) 

24 Meubilair en rollend materieel (aangekocht, geen leasing) 

 240 Meubilair en kantoormachines (ook computers, printers, 
telefooncentrale, gsm, fax, stofzuiger, enz) 

  240.009 Afschrijving meubilair en kantoormachines (-) 

 241 Rollend materieel – personenwagens dubbel gebruik 

  241.009 Afschrijving personenwagens (-) 

 242 Rollend materieel – bedrijfswagens uitsluitend bedrijfsgebruik 

  242.009 Afschrijving bedrijfswagens (-) 

 243 Rollend materieel – overigen (heftruck, bulldozer, kraan, enz) 

  243.009 Afschrijving overig rollend materieel (-) 

25 Bedrijfsmiddelen in leasing 

 251 Leasing van installaties, machines, uitrusting 

  251.009 Afschrijving leasing installaties, machines, uitrusting 

 252 Leasing van meubilair, kantoormachines en rollend materieel  

  252.009 Afschrijving leasing meubilair, kantoormachines en 
rollend materieel (wagenpark) 

28 Geldbeleggingen op langer dan één jaar (financiële vaste activa) 

 284 Aandelen > 1 jaar 

 285 Kasbons en obligaties (vastrentend, laag risico) > 1 jaar 

 286 Overige vorderingen en financiële beleggingen > 1 jaar 

 288 Betaalde waarborgen (terug te vorderen borgsommen > 1 jaar) 

29 Vorderingen op langer dan één jaar, waaronder verstrekte leningen 

 
 

KLASSE 3: Voorraden en bestellingen in uitvoering 
 

 

30 Grondstoffen 

31 Hulpstoffen 

32 Goederen in bewerking 

33 Gereed product 

34 Handelsgoederen 

 
 

KLASSE 4: Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar 
 

 

40 Handelsvorderingen 

 400 Debiteuren (klanten) 

 405 Te ontvangen creditnota's van leveranciers 

 407 Dubieuze debiteuren 

 409 Geboekte waardeverminderingen op de dubieuze vorderingen (-) 

41 Overige vorderingen 

 410 Opgevraagd, niet gestort kapitaal 

 411 Terug te ontvangen BTW 

  4110 Te ontvangen BTW op aankopen 

  4111 Herziening BTW: te ontvangen bedrag 

 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 

 416 Diverse vorderingen 

  4161 L/R Bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders of 
vennoten (saldo in het voordeel van de vennootschap) 

  4162 Vooruitbetalingen bezoldigingen 

  4163 Vooruitbetalingen RSZ 

  4168 Door u verstrekte leningen <= 1 jaar 

  4169 Andere diverse vorderingen 

 418 Betaalde waarborgen (terug te vorderen borgsommen <= 1 jaar, 
waaronder ook leeggoed) 

42 Schulden op langer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 

 422 Leasingschulden (het deel, dat binnen het jaar vervalt) 

43 Financiële schulden <= 1 jaar 

 431 Lening voorafbetaling winstbelastingen 

 433 Kredietinstellingen en banken: schulden in rekening courant 
(kaskrediet, negatief saldo, te boeken bij het einde van het 
boekjaar, afsluiting i.v.m. de jaarrekening) 

 434 Kredietinstellingen en banken: overige leningen <= 1 jaar 

 439 Overige leningen 

44 Handelsschulden  

 440 Crediteuren (leveranciers) 

 445 Op te stellen creditnota's voor klanten 

45 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 

  4501 Te betalen geraamde winstbelasting 

 451 Te betalen BTW 

  4510 Te betalen BTW op verkopen 

  4512 BTW te betalen door de medecontractant 

  4513 BTW te betalen door medecontractant op EU-aankopen 
(verlegging BTW van lidstaat EU naar België) 

  4514 Herziening BTW: te betalen bedrag 

 453 Ingehouden en te betalen voorheffingen 

  4530 Te betalen bedrijfsvoorheffing 

  4531 Te betalen roerende voorheffing 

 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

 455 Bezoldigingen 

  4551 Te betalen salarissen bestuurders en zaakvoerders  
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  4552 Te betalen wedden bedienden 

  4553 Te betalen lonen arbeiders 

 456 Vakantiegeld  

 457 Eindejaarspremies  

 459 Andere sociale schulden 

  4590 Te betalen verzekering arbeidsongevallen  

  4591 Te betalen groepsverzekering 

  4593 Te betalen rust- en overlevingspensioenen  

47 Schulden uit de bestemming van het jaarresultaat (einde boekjaar) 

 470 Dividenden en tantièmes over vorige boekjaren  

 471 Dividenden over het boekjaar (zie 694) 

 472 Tantièmes over het boekjaar (zie 695) 

 473 Andere rechthebbenden (zie 696) 

48 Diverse schulden 

 486 L/R Zaakvoerder, bedrijfsleiders, vennoten of aandeelhouders 
(saldo in het nadeel van de vennootschap) 

 488 Ontvangen waarborgen (terug te betalen borgsommen <= 1 jaar, 
ook leeggoed) 

 489 Andere diverse schulden 

49 Overlopende rekeningen (einde boekjaar, afsluiting) + wachtrekening 

 490 Over te dragen kosten 

 491 Verkregen opbrengsten 

 492 Toe te rekenen kosten 

 493 Over te dragen opbrengsten 

 498 Tijdelijke hulprekeningen BTW (BTW-afrekening) 

  498.002 L/R BTW-Administratie 

  498.003 Maand / kwartaalsaldo BTW  

  498.004 Effectief betaalde voorschotten BTW 

  498.005 Effectieve (rest)betaling BTW 

  498.006 Decembervoorschot BTW 

 499 Wachtrekeningen 

  
 

KLASSE 5: Geldbeleggingen en liquide middelen 
 

 

50 Eigen aandelen  

51 Aandelen (mits niet in een bedrijf, dat verbonden is aan het uwe) 

 510 Aanschaffingswaarde 

 511 Niet opgevraagde bedragen (-) 

52 Kasbons / obligaties (vastrentend, laag risico) 

53 Termijnrekeningen bij de banken (14 dagen, maand, enz) 

54 Te incasseren vervallen cheques en coupons (kasbons / obligaties) 

55 Bank en kredietinstellingen 

 5501 Bank 1 – zichtrekening. 

 5502 Bank 2 – zichtrekening. 

 … en verder 

56 Postcheque- en girodienst  

57 Kassen  

58 Fondsoverdrachten / kruisposten / interne overboekingen   

 
 

KLASSE 6: Kosten 
 

 

60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 

 600 Aankoop grondstoffen 

 601 Aankoop hulpstoffen 

 603 Algemene onderaannemingen 

 604 Aankoop handelsgoederen 

 608 Ontvangen kortingen 

 609 Voorraadwijziging van … 

  6090 … grondstoffen 

  6091 … hulpstoffen 

  6094 … handelsgoederen 

61 Diensten en diverse goederen 

 610 Huur en huurkosten  

  6100 Huur gebouwen, magazijnen, loodsen, enz 

  6101 Onroerende voorheffing gedragen door u als huurder 

  6102 Huur productie-/ verpakkingsmachines, stellingen, enz, 

  6103 Huur kantoormeubilair, fax, kopieermachine, enz 

  6104 Huur computers en printers 

  6105 Huur personenwagens (dubbel gebruik) aftrekbaar deel 

  6106 Huur bedrijfswagens 

  6109 Overige huurkosten 

 611 Onderhoud en herstellingen 

  6110 Onderhoud aan gebouwen, magazijnen, loodsen, enz 

  6111 Herstellingen aan gebouwen, magazijnen, loodsen, enz 

  6112 Onderhoud aan wagenpark 

  6113 Herstellingen aan wagenpark 

  6114 Onderhoud en herstellingen aan andere vaste activa 

  6115 Hernieuwing klein materieel 

  6116 Onderhoudscontracten computers, faxen, telefooncentrale 

 612 Leveringen aan de onderneming  

  6121 Water 

  6122 Elektriciteit / gas / stookolie-verwarmingsdoeleinden 

  6123 Brandstof - wagenpark (benzine / LPG / diesel) 

   61231 Volledig aftrekbaar bestelwagens / vrachtauto's 

   61232 Aftrekbaar gedeelte personenwagens 

  6124 Verbruiksgoederen in productie, mits niet op te nemen als 
hulpstof in 601 (drukinkt, soldeertin, zeep, smeerolie eigen 
machines, verloren verpakkingsdozen, krimpfolie, enz) 

  6125 Verbruiksgoederen buiten productie (schoonmaak-
middelen gebouwen, stofzuigerzakken, onkruidverdelger, 
mierenpoeder, vulling luchtverfrisser, enz) 

 613 Vergoedingen aan derden 

  6130 Commissielonen en makelaarslonen 

  6131 Erelonen advocaat / notaris / accountant 

  6132 Lidgelden beroepsverenigingen 

  6133 Rechten, licenties, royalties, franchiserechten 

  6134 Kosten rechterlijke geschillen (deurwaarder, enz) 

  6135 Kosten sociaal secretariaat 

 614 Kantoorbenodigdheden (papier, kaften, tonerkits, inkt, enz) 

 615 Verzekeringspremies 

  6150 Brand / diefstal / inbraakverzekering 

  6151 Verzekeringen wagenpark voor het aftrekbare deel 

  6152 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid 

 616 Vervoer, verplaatsing, port en telecommunicatie  

  6160 Vervoerkosten bij de verkopen 

  6161 Reis- (vliegtuig, trein, taxi, bus) en verblijfkosten 

  6162 Hotel- en restauratiekosten (aftrekbaar deel) 

  6163 Telefoon, telefax, internet 

  6164 Posterijen (zegels, Taxipost) 

  6165 Transportkosten bestel- en vrachtdiensten 

  6169 Overig vervoer, verplaatsing en communicatiekosten 

 617 Overige kosten 

  6171 Uitzendkrachten 

  6179 Verworpen uitgaven, het verworpen gedeelte van de … 

   61791 … niet-aftrekbare belastingen 
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   61792 … niet-aftrekbare boetes (zie 644) 

   61793 … pensioenen en pensioenbijdragen 

   61794 … autokosten en minderwaarden op auto's 

   61794 … restaurant- en receptiekosten en kosten voor 
relatiegeschenken 

   61795 … niet-specifieke beroepskledij 

   61796 … betaalde overdreven intresten 

   61797 … abnormale of goedgunstige voordelen 

   61798 … liberaliteiten (schenkingen zonder fiscaal attest) 

   61799 … overige verworpen uitgaven 

 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 
ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaak-
voerders en werkende vennoten, zonder arbeidsovereenkomst 
(indien wel arbeidsovereenkomst, dan onder 62 boeken) 

 619 Reclame en documentatie 

  6190 Advertenties, folders, catalogi, reclamedrukwerk 

  6191 Giften (mits fiscaal attest) 

  6192 Relatiegeschenken (aftrekbaar deel) 

  6193 Representatie- en restauratiekosten (aftrekbaar deel) 

  6194 Kosten voor documentatie / informatie / abonnementen 

  6199 Diversen 

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 

  6201 Bestuurders of zaakvoerders (mits arbeidsovereenkomst, 
anders zie 618) 

  6202 Bedienden 

  6203 Arbeiders 

 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 

 622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 

 623 Andere personeelskosten 

  6231 Andere personeelskosten uit arbeidsovereenkomst 

  6232 Overige personeelskosten zonder BTW 

  6233 Overige personeelskosten, waarop BTW verschuldigd is 

 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen 

63 Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen 

 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op bedrijfsmiddelen 
  (op 22 t/m 24) 

 631 Waardeverminderingen op voorraden 

 634 Waardeverminderingen op vorderingen 

 635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 

 636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en groot onderhoud 

 637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten 

64 Andere bedrijfskosten 

 640 Bedrijfsbelastingen als onkost 

  6400 Onroerende voorheffing 

  6402 Provinciale en gemeentelijke belastingen 

  6403 Verkeersbelasting 

  6409 Overige bedrijfsbelastingen als onkosten 

 641 Minderwaarden op de verkoop van bedrijfsmiddelen (22 t/m 24) 

 642 Minderwaarden op de inning van vorderingen 

 644 Diverse boetes aftrekbaar (zie 61798) 

 648 Diverse bedrijfskosten 

65 Financiële kosten 

 650 Kosten van schulden en leningen 

  6501 Intresten op schulden en leningen 

  6502 Kosten schulden/leningen zonder BTW 

  6503 Kosten schulden/leningen, waarop BTW verschuldigd is 

 655 Financiëel verlies uit de omrekening van vreemde valuta 

  657.001 Nadelig betalingsverschil 

 659 Overige financiële kosten 

66 Uitzonderlijke kosten 

 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen 

 661 Waardeverminderingen op aandelen, kasbons, obligaties 

 669 Overige uitzonderlijke kosten 

67 Belastingen op het resultaat van het boekjaar (op de fiscale winst) 

 670 Belastingen op de fiscale winst van het boekjaar 

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffmgen 

  6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen (-) 

  6702 Geraamde belastingen 

 671 Belastingen op de fiscale winst van vorige boekjaren 

  6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen  

  6711 Geraamde belastingsupplementen 

69 Resultaatverwerking van de boekhoudkundig winst / verlies (einde 
boekjaar, afsluiting) 

 690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 

 692 Toevoeging aan de wettelijke reserve 

 693 Over te dragen winst (positief resultaat na alle boekjaren) 

 694 Aandeelhouders: vergoeding voor het kapitaal (dividend – zie 
471) 

 695 Bestuurders of zaakvoerders (tantièmes – zie 472) 

 696 Andere rechthebbenden met aanspraken op de winst (zie 473) 

 
 

KLASSE 7: Opbrengsten 
 

70 Omzet 

 700 Verkopen 

 708 Toegekende kortingen op de verkopen 

71 Wijzigingen in de voorraden … 

 712 … in de voorraad goederen in bewerking 

 713 … in de voorraad gereed product 

72 Zelf geproduceerde bedrijfsmiddelen (opslagloods, uitrusting, enz.) 

74 Andere bedrijfsopbrengsten 

 741 Meerwaarden op de verkoop van bedrijfsmiddelen (op 22 t/m 24) 

 742 Meerwaarden op de inning van vorderingen  

 744 Commissie- en makelaarslonen 

 745 Rechten (zoals auteursrechten), licenties, e.d. 

 746 Diverse verhuringen 

 749 Overige bedrijfsopbrengsten 

75 Financiële opbrengsten 

 750 Opbrengsten uit geldbeleggingen op lange termijn – zie 28 
(langer dan één jaar: financiële vaste activa) 

 751 Opbrengsten uit geldbeleggingen op korte termijn – zie 50 t/m 53 
(<= 1 jaar: vlottende activa) 

 755 Financiële winst uit de omrekening van vreemde valuta 

  757.001 Voordelige betalingskortingen 

 759 Overige financiële opbrengsten 

76 Uitzonderlijke opbrengsten 

 760 Terugneming afschrijvingen en waardeverminderingen 

 762 Terugneming voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 

 769 Overige uitzonderlijke opbrengsten 

77 Regularisering van belasting en terugneming van fiscale voorziening 

  7710 Regularisering verschuldigde / betaalde winstbelasting 

  7711 Regularisering van geraamde winstbelastingen 

  7712 Terugneming van fiscale voorzieningen winstbelastingen 

79 Resultaatverwerking van de boekhoudkundige winst / verlies (einde 
boekjaar, afsluiting) 

 790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar 

 791 Onttrekking aan het kapitaal 
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 792 Onttrekking aan de reserves 

 793 Over te dragen verlies (negatief resultaat na alle boekjaren)) 

 794 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies 

 


