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1 De balans

Een balans is een momentopname van de bezittingen en schulden van een 
organisatie. De balans is een van de financiële instrumenten om te beoorde-
len hoe een organisatie er financieel voor staat. Een balans is volgens een vast 
stramien opgebouwd en voorzien van een toelichting.

Veiligheidskundigen komen met balansen in aanraking als ze organisaties lei-
den en verantwoording af moeten leggen over het gevoerde financiële beleid. 
Kennis van de begrippen in de balans en de betekenis van de daarin opgeno-
men cijfers is daarbij onontbeerlijk. Aan het einde van het hoofdstuk komt de 
casus van de Gezamenlijke Brandweer aan de orde, waarin duidelijk wordt dat 
er in een veiligheidsorganisatie grote financiële bedragen omgaan.

De meeste Nederlandse ondernemingen stellen jaarstukken op volgens de 
Nederlandse en/of internationale wet- en regelgeving. Daarom vermelden we 
in een aantal gevallen op welke wetten de in dit boek behandelde regels betrek-
king hebben.

In dit hoofdstuk komen de volgende begrippen aan de orde:
– balans;
– vaste activa;
– vlottende activa;
– debiteuren;
– liquide middelen;
– eigen vermogen;
– aandelenkapitaal;
– (kort en lang) vreemd vermogen;
– reserves;
– leningen;
– productiemiddelen;
– (des)investeringen;
– afschrijvingen;
– aanschafwaarde;
– boekwaarde;
– restwaarde;
– boekwinsten en -verliezen;
– voorziening debiteuren;
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– waarderingsgrondslagen;
– btw.

1 . 1  Ba lans :  ac t iva  en  pass iva

Ondernemingen nemen deel aan het economisch verkeer en vanuit bedrijfs-
economisch oogpunt is het behalen van winst een doel. Door winst neemt het 
eigen vermogen van de onderneming toe en daardoor wordt de continuïteit van 
de onderneming op het financiële vlak geborgd. Uiteraard is het mogelijk dat 
er verlies wordt geleden, waardoor het vermogen afneemt en mogelijk negatief 
wordt. Een onderneming met een negatief eigen vermogen krijgt problemen 
met het aantrekken van liquiditeiten en allerlei vormen van krediet, zoals een 
bank- of leverancierskrediet, omdat ze op termijn niet aan haar verplichtingen 
zal kunnen voldoen. Het vermogen kan ook afnemen door uitkeringen aan 
aandeelhouders of opnamen door de ondernemer(s).
De balans geeft inzicht in de aard en omvang van de bezittingen (de activa) en 
de vermogenspositie (de passiva).

In de meest eenvoudige vorm ziet de indeling van de balans er als volgt uit:

balans

activa (debet) passiva (credit)

vaste activa eigen vermogen

vlottende activa vreemd vermogen

totaal activa totaal passiva

Figuur 1.1  Ba lans:  ac t iva en passiva

De balans is opgedeeld in een linker- en een rechterdeel en de totaaltellingen 
van beide zijden komen overeen. Aan de linkerzijde staan de bezittingen van 
de onderneming en aan de rechterzijde de manier waarop deze bezittingen 
gefinancierd zijn. De linkerzijde noemt men de debetzijde en de rechterzijde 
noemt men de creditzijde.

De posten op de balans zijn altijd geordend van ‘vast’ naar ‘vlottend’. Vast bete-
kent dat de bezittingen of het kapitaal voor langere termijn in de onderneming 
zijn vastgelegd. Vlottend betekent dat de activa op korte termijn, in beginsel 
binnen een jaar, op een of andere wijze verbruikt worden.

We gaan nu eerst de activa behandelen en daarna de passiva.
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1 .2  Act iva

Het is gebruikelijk om de activa te verdelen in vaste activa en vlottende activa. 
Vaste activa zijn duurzame productiemiddelen, zoals terreinen, gebouwen, 
machines en auto’s. Natuurlijk kunnen ze wel worden verkocht, maar de 
bedoeling is om ze voor langere tijd, langer dan één jaar, in de onderneming 
te gebruiken.
In het Burgerlijk Wetboek (BW) staat het als volgt beschreven: ‘Op de balans 
worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij 
zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon al 
of niet duurzaam te dienen’ (artikel 2:364 lid 1 BW).

activa voorbeelden

vaste activa  

immateriële vaste activa goodwill

materiële vaste activa grond

    gebouwen

    machines

    inventaris

    auto’s

financiële vaste activa deelnemingen in andere bedrijven

    langlopende vorderingen/leningen

vlottende activa  

voorraden grondstoffen, gereed product

vorderingen debiteuren

    vorderingen op korte termijn

    overlopende activa

liquide middelen banksaldi

totaal activa

 = lange termijn ( > 1 jaar)

 = korte termijn ( < 1 jaar)

F iguur 1. 2  Ac t iva :  onder verde l ing vas t-v lot tend

De activa zijn middelen waarover de organisatie de beschikkingsmacht heeft 
en waaruit in de toekomst naar verwachting economische voordelen naar de 
organisatie zullen vloeien. Het zijn de productiemiddelen van de organisatie: 
de middelen waarmee goederen en diensten geproduceerd worden. Denk bij 
goederen aan machines, grondstoffen en liquide middelen (geld). Diensten, 
zoals een opleiding voor bedrijfshulpverleners (BHV’ers), worden ook met 
activa geproduceerd: voor het verzorgen van diensten heb je auto’s, lesmateri-
alen en lesruimtes nodig.
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De medewerkers die je daarvoor inzet, staan niet op de balans: het ‘menselijk 
kapitaal’ komt in financiële zin alleen terug als kosten in de winst- en verlies-
rekening.

De meest ‘vaste’ bestanddelen staan bovenaan: de vaste activa. Binnen de 
rubriek vaste activa is dezelfde indeling toegepast: eerst de terreinen, dan de 
gebouwen en daarna de inventaris en de vervoermiddelen. De liquide midde-
len, ofwel het geld, staan altijd aan de debetzijde onderaan. Er is aan de activa-
zijde sprake van een oplopende liquiditeit.

1 .3  Invester ingen en a fschr i jv ingen

Brandweerauto’s, kazernes, blusmiddelen en de bureaus in de kantoren noe-
men we productiemiddelen of duurzame productiemiddelen. Als deze langer 
gebruikt worden dan één verslagjaar, worden de kosten verdeeld over een lan-
gere periode dan één jaar.

De relatie tussen de balans en de winst- en verliesrekening kunnen we ook als 
volgt weergeven:

 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5
jaar 1 aanschafwaarde 100.000

afschrijving 20.000 20.000

boekwaarde 80.000

jaar 2 afschrijving 20.000 20.000
boekwaarde 60.000

jaar 3 afschrijving 20.000 20.000

boekwaarde 40.000

jaar 4 afschrijving 20.000 20.000
boekwaarde 20.000

jaar 5 afschrijving 20.000 20.000
boekwaarde 0

balans (in €) winst- en verliesrekening (in €)

afschrijvingskosten

Figuur 1.3  Verde l ing kos ten door af schr i jv ingen

Als de productiemiddelen maximaal één jaar worden gebruikt, bijvoorbeeld 
als het grondstoffen voor de productie zijn, activeer je de productiemiddelen 
niet, maar breng je deze direct ten laste van het resultaat.
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Iedere periode dat de productiemiddelen minder waard worden, zal de waar-
devermindering als afschrijvingskosten in de winst- en verliesrekening worden 
opgenomen. De afschrijvingskosten noemen we ook wel afschrijvingen. Bij 
toepassing van de afschrijvingssystematiek worden de kosten over meerdere 
jaren verdeeld.

Activeren
De aanschafwaarde (AW) van de productiemiddelen wordt onder de vaste 
activa op de balans geplaatst. Dat noemen we het activeren van het productie-
middel.
Daarbij hanteert men een ondergrens voor het activeren omdat productiemid-
delen van geringe waarde niet geactiveerd worden. De ondergrens is afhan-
kelijk van de grootte van de organisatie, maar als vuistregel kun je € 500 tot 
€ 1000 hanteren. Je zou dus kunnen zeggen dat deze niet-geactiveerde produc-
tiemiddelen in één jaar helemaal worden afgeschreven.

Boekwaarde
De waarde van de activa op het moment van het opstellen van de balans is 
de boekwaarde. De boekwaarde is dus de aanschafwaarde minus de tot dat 
moment berekende afschrijvingskosten. In formulevorm:

boekwaarde = AW – afschrijvingen

Restwaarde
Een verschil met de niet-geactiveerde productiemiddelen is dat geactiveerde 
productiemiddelen een restwaarde hebben.
De restwaarde van een duurzaam productiemiddel is de geschatte verkoop-
waarde aan het einde van de levensduur. Vaste activa worden afgeschreven 
totdat de waarde gelijk is aan de restwaarde.
In de praktijk wordt het productiemiddel afgeschreven totdat de restwaarde 
€ 0 is. Op dat moment staat het actief nog wel op de balans, maar tegen een 
waarde nul. In sommige gevallen kiest men ervoor om een geringe restwaarde 
op de balans te laten staan, bijvoorbeeld € 1. Die restwaarde heeft dan niets te 
maken met de verwachte verkoopwaarde, maar zorgt ervoor dat het productie-
middel in de administratie niet uit het zicht verdwijnt.
Fiscaal gezien is afschrijven niet meer mogelijk als de restwaarde bereikt 
is, maar de Belastingdienst accepteert bij de meeste productiemiddelen een 
 restwaarde van € 0. Ook bedrijfsauto’s mogen in vijf jaar worden afgeschreven 
totdat de waarde nul is, zelfs als het waarschijnlijk is dat de verkoop na vijf jaar 
nog geld oplevert. Dat komt omdat het materiële belang voor de fiscus gering is.
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Voor gebouwen geldt sinds 1 januari 2007 dat de maximale afschrijving geba-
seerd wordt op de WOZ-waarde van het gebouw. De maximale afschrijving 
mag niet lager zijn dan 50% van de WOZ-waarde die door de gemeente is 
vastgesteld, de zogenoemde bodemwaarde.
Als het productiemiddel gesloopt moet worden nadat het buiten gebruik 
gesteld wordt, dan is de restwaarde nul en zullen de geschatte kosten voor de 
sloop als een voorziening op de balans opgenomen worden. De voorziening is 
dan het bedrag dat je reserveert om de kosten in de toekomst te betalen. Het 
bedrag van de voorziening staat op de balans aan de creditzijde. Verderop in 
dit hoofdstuk gaan we dieper in op het begrip voorzieningen.

Desinvesteren
Een productiemiddel wordt uit de administratie verwijderd op het moment dat 
het niet meer ter beschikking van de onderneming staat c.q. dienstbaar is aan 
de productie, omdat het verkocht of gesloopt is. We noemen dat desinvesteren.

1 .4  L inea i re  a fschr i jv ing

De meest gebruikte afschrijvingsmethode is de lineaire afschrijving, waarbij 
periodiek een gelijk deel van de aanschafwaarde ten laste van het resultaat 
wordt gebracht totdat de restwaarde bereikt is. Het productiemiddel is dan 
afgeschreven tot de restwaarde. Het afschrijvingsbedrag is bij toepassing van 
de lineaire afschrijvingsmethode een vast percentage van de aanschafwaarde. 
Het afschrijvingspercentage is lager naarmate de verwachte levensduur van de 
investering langer is.
In figuur 1.4 staan enkele voorbeelden van afschrijvingstermijnen en -percen-
tages.

afschrijving

periode in %

gebouwen 40 jaar 2,5

installaties 5 jaar 20,0

inventaris 5 jaar 20,0

auto’s 5 jaar 20,0

Figuur 1. 4  Af schr i jv ings te rmi jnen en -percentages

Door wijzigingen in de fiscale wetgeving zijn de te hanteren afschrijvings-
percentages in fiscale jaarrekeningen van met name de gebouwen gewijzigd. 
Als gevolg van deze wijzigingen in de fiscale wetgeving zullen ook de com-
merciële afschrijvingspercentages in de komende jaren worden aangepast. 
We komen daar in hoofdstuk 2 op terug.
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Afschrijvingskosten
De periodieke afschrijvingskosten worden berekend door de aanschafwaarde 
(AW) te verminderen met de restwaarde (R) en het verschil te delen door de 
afschrijvingstermijn (N), in formulevorm:

afschrijvingskosten = (AW – R) / N

Ter illustratie nemen we als voorbeeld een auto met een aanschafwaarde van 
€ 20.000 die in vijf jaar wordt afgeschreven volgens de lineaire methode. Het 
afschrijvingspercentage is dan 20,0% en dat levert het volgende afschrijvings-
schema op:

stand begin 
periode afschrijving

stand einde 
periode

waarde op 
balans

kosten in winst- en 
verliesrekening

€ € € € €

jaar 1 20.000 4.000 16.000 16.000 4.000

jaar 2 16.000 4.000 12.000 12.000 4.000

jaar 3 12.000 4.000 8.000 8.000 4.000

jaar 4 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000

jaar 5 4.000 4.000 0 0 4.000

jaar 6 0 0 0 0 0

Figuur 1.5  Voorbee ld af schr i jv ing auto

De auto wordt volgens de administratie ieder jaar eenzelfde bedrag minder 
waard, totdat hij geheel is afgeschreven. De waarde volgens de administratie 
is de boekwaarde.
Grafisch ziet het verloop van de boekwaarde er als volgt uit:

waarde (in €) van de auto op balans

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5

w
aa

rd
e

boekwaarde 
van de auto

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Figuur 1.6 Graf ische weergave boek waarde auto
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In het voorbeeld hiervoor neemt de waarde van de auto volgens de administra-
tie ieder jaar met hetzelfde bedrag af.

Afschrijvingsstaat
Om de waardevermindering door afschrijvingen inzichtelijk te maken wordt 
een afschrijvingsstaat opgesteld. In de afschrijvingsstaat staan gewoonlijk het 
bedrag waartegen het actief is aangeschaft, de termijn waarover afgeschreven 
wordt of het afschrijvingspercentage, de waarde van het actief aan het begin 
van de verslagperiode, het afschrijvingsbedrag en de waarde aan het einde van 
de verslagperiode.

In figuur 1.8 is als voorbeeld een deel van de afschrijvingsstaat van de gemeen-
telijke brandweer Weert opgenomen. Deze afschrijvingsstaat is zeer gede-
tailleerd en beslaat in de praktijk enkele pagina’s omdat iedere investering 
zichtbaar blijft totdat deze actief gedesinvesteerd wordt. Daarnaast is het 
mogelijk dat de kolom ‘afschrijving t/m 2006’ verder uitgesplitst wordt in de 
onderliggende jaren 2001 tot en met 2006. Op deze manier is zichtbaar hoe-
veel er in ieder jaar per actief afgeschreven is.

In de afschrijvingsstaat staat zowel de maand van aanschaf als het jaar van 
aanschaf vermeld. Deze twee gegevens hebben we nodig om de afschrijving 
in het jaar van activeren te berekenen.

In het jaar van aanschaf wordt meestal afgeschreven naar rato van het aantal 
volle maanden dat het productiemiddel geheel in gebruik is. Als een produc-
tiemiddel bijvoorbeeld op 17 mei 2015 is aangeschaft, start de afschrijving op 
1 juni 2015. Het is ook mogelijk dat een productiemiddel wordt afgeschreven 
vanaf de exacte datum dat het in gebruik wordt genomen.

De aanschafwaarde in de afschrijvingsstaat van de gemeentelijke brandweer 
Weert op 1 januari 2007 minus de afschrijving tot en met 2006 levert de boek-
waarde per 1 januari 2007 op. De kolom restwaarde is een hulpkolom, nodig 
om de afschrijvingskosten per periode te kunnen berekenen.

De aanschafwaarde ultimo 2007 is het totaal van de aanschafwaarden op 
1 januari 2007, vermeerderd met de investeringen in 2007 en verminderd met 
de desinvesteringen in 2007. Van desinvesteringen was in dit voorbeeld in 
2007 geen sprake. Over de investering in de voorbereiding van de nieuwe 
brandweerkazerne was in 2007 nog geen afschrijving berekend omdat deze 
ultimo 2007 nog niet in gebruik was genomen.
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Het overzicht kan ook worden gebruikt om de verwachte afschrijvingskosten 
in de komende jaren te bepalen. Daartoe wordt het overzicht geëxtrapoleerd 
naar de komende jaren door per boekjaar twee kolommen toe te voegen, te 
weten de afschrijving in het boekjaar en de boekwaarde aan het einde van dat 
boekjaar.

Overzicht van de investeringen in jaarrekening
Ten behoeve van de informatieverstrekking aan derden wordt het verloop van 
de vaste activa per activagroep in de jaarrekening opgenomen onder ‘Toelich-
ting op de balans’.
In de toelichting op de jaarrekening 2013 van de Gezamenlijke Brandweer 
in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het volgende overzicht opge-
nomen:

afschrijvingsstaat materiële vaste activa

onderdeel 
boekwaarde 
01-01-2013 investeringen

des-
investeringen afschrijvingen

boekwaarde 
31-12-2013

gebouwen 7.672.385 27.450 356.979 7.342.856
inventaris 
gebouwen 1.099.592 202.310 306.063 995.839
vervoer-
middelen 3.356.408 559.599 560.881 3.355.126
machines, 
apparaten 
en installaties 590.236 32.849 106.082 517.003
machines t.b.v. 
project IBP 2.372.386 166.572 19.809 290.478 2.228.671
ov. materiële 
vaste activa 200.945 277.896 76.525 402.316

 15.291.952  1.266.676  19.809  1.697.008  14.841.811

Figuur 1.7  Over zicht  ve r loop vas te ac t iva Gezamenl i jke Brandweer

In het jaarverslag 2013 beschrijft de directie ook hoe de activa zijn gewaar-
deerd:

‘De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of ver-
vaardigingsprijs. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen reke-
ning gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien 
deze naar verwachting duurzaam is.
De post overige materiële vaste activa bevat voornamelijk communicatie-
middelen, gereedschappen en trainingstoestellen.
Afwaarderingen wegens duurzame waardevermindering heeft gedurende 
het boekjaar niet plaatsgevonden.’
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afschrijvingsstaat gemeentelijke brandweer Weert

omschrijving
afschrijving 

vanaf

afschr. 
termijn 
in jaren afschr.%

aanschaf- 
waarde op 

1-1-2007 restwaarde
afschrijving 

t/m 2006

boek- 
waar de op 

1-1-2007

(des-) 
investe-

ringen in 
2007

aanschaf- 
waarde 

ultimo 2007
afschrij ving 

in 2007

boek-
waarde 
ultimo 

2007

  mnd. jaar                    

€ € € € € € € €

Brandweerkazerne 5 1976 40 2,50 191.795 45.886 111.864 79.931 191.795 3.648 76.283

Verbouw kantoorruimte 2 1996 30 3,33 30.528 11.109 19.419 30.528 1.018 18.401

Toilet-/doucheruimte dames brandweer 12 1996 25 4,00 37.739 15.221 22.518 37.739 1.510 21.008

Aanbouw kantoorruimte brandweer 3 1997 25 4,00 23.571 9.271 14.300 23.571 943 13.357

Verbouw kantoorruimte gemeentewerken 5 1998 10 10,00 12.264 10.629 1.635 12.264 1.226 409

Elektra Brandweerkazerne montage 5 2007 25 4,00 14.764 14.764 14.764 394 14.370

Elektra Brandweerkazerne bouwkundig 8 2007 5 20,00 17.497 17.497 17.497 1.458 16.039

Voorbereiding nieuwe brandweerkazerne - - 5 20,00 11.766 11.766 10.116 21.882 21.882

Totaal  339.924  45.886  158.094  181.830  10.116  350.040  10.197  181.749

Aankoop brandweerwagen 5 1993 15 6,67 142.324 129.673 12.651 142.324 9.488 3.163

Poederblusaanhanger 6 1993 25 4,00 4.840 2.630 2.210 4.840 194 2.016

Spreider uni 4 1994 25 4,00 3.024 1.542 1.482 3.024 121 1.361

Autospuit 642 5 1996 15 6,67 129.832 92.325 37.507 129.832 8.655 28.852

Vervanging tankautospuit 643 8 1998 15 6,67 109.300 61.329 47.971 109.300 7.287 40.684

Ford Transit brandweer 1 2001 8 12,50 14.052 10.539 3.513 14.052 1.757 1.756

Hydrau. pomp redgereedschappen 2 2001 12 8,33 2.647 1.305 1.342 2.647 221 1.121

Preventiewagen brandweer 6 2006 6 16,67 4.538 441 4.097 4.538 756 3.341

Autoladder brandweer 7 2007 15 6,67 156.255 156.255 5.208 151.047

Totaal  410.557    299.784  110.773  156.255  566.812  33.687  233.341

Revisering ademluchttoestellen 1 2004 6 16,67 7.456 3.728 3.728 7.456 1.243 2.485

Vervanging ademluchttoestellen 2 2004 12 8,33 17.798 4.326 13.472 17.798 1.483 11.989

Perslucht/aggregaat 5 2005 10 10,00 10.579 1.763 8.816 10.579 1.058 7.758

Persluchtaggregaat 8 2007 15 6,67 15.109 15.109 420 14.689

Totaal  35.833    9.817  26.016  15.109  50.942  4.204  36.921

Figuur 1. 8  Af schr i jv ingss taat  gemeente l i jke  brandweer Weer t
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afschrijvingsstaat gemeentelijke brandweer Weert

omschrijving
afschrijving 

vanaf

afschr. 
termijn 
in jaren afschr.%

aanschaf- 
waarde op 

1-1-2007 restwaarde
afschrijving 

t/m 2006

boek- 
waar de op 

1-1-2007

(des-) 
investe-

ringen in 
2007

aanschaf- 
waarde 

ultimo 2007
afschrij ving 

in 2007

boek-
waarde 
ultimo 

2007

  mnd. jaar                    

€ € € € € € € €

Brandweerkazerne 5 1976 40 2,50 191.795 45.886 111.864 79.931 191.795 3.648 76.283

Verbouw kantoorruimte 2 1996 30 3,33 30.528 11.109 19.419 30.528 1.018 18.401

Toilet-/doucheruimte dames brandweer 12 1996 25 4,00 37.739 15.221 22.518 37.739 1.510 21.008

Aanbouw kantoorruimte brandweer 3 1997 25 4,00 23.571 9.271 14.300 23.571 943 13.357

Verbouw kantoorruimte gemeentewerken 5 1998 10 10,00 12.264 10.629 1.635 12.264 1.226 409

Elektra Brandweerkazerne montage 5 2007 25 4,00 14.764 14.764 14.764 394 14.370

Elektra Brandweerkazerne bouwkundig 8 2007 5 20,00 17.497 17.497 17.497 1.458 16.039

Voorbereiding nieuwe brandweerkazerne - - 5 20,00 11.766 11.766 10.116 21.882 21.882

Totaal  339.924  45.886  158.094  181.830  10.116  350.040  10.197  181.749

Aankoop brandweerwagen 5 1993 15 6,67 142.324 129.673 12.651 142.324 9.488 3.163

Poederblusaanhanger 6 1993 25 4,00 4.840 2.630 2.210 4.840 194 2.016

Spreider uni 4 1994 25 4,00 3.024 1.542 1.482 3.024 121 1.361

Autospuit 642 5 1996 15 6,67 129.832 92.325 37.507 129.832 8.655 28.852

Vervanging tankautospuit 643 8 1998 15 6,67 109.300 61.329 47.971 109.300 7.287 40.684

Ford Transit brandweer 1 2001 8 12,50 14.052 10.539 3.513 14.052 1.757 1.756

Hydrau. pomp redgereedschappen 2 2001 12 8,33 2.647 1.305 1.342 2.647 221 1.121

Preventiewagen brandweer 6 2006 6 16,67 4.538 441 4.097 4.538 756 3.341

Autoladder brandweer 7 2007 15 6,67 156.255 156.255 5.208 151.047

Totaal  410.557    299.784  110.773  156.255  566.812  33.687  233.341

Revisering ademluchttoestellen 1 2004 6 16,67 7.456 3.728 3.728 7.456 1.243 2.485

Vervanging ademluchttoestellen 2 2004 12 8,33 17.798 4.326 13.472 17.798 1.483 11.989

Perslucht/aggregaat 5 2005 10 10,00 10.579 1.763 8.816 10.579 1.058 7.758

Persluchtaggregaat 8 2007 15 6,67 15.109 15.109 420 14.689

Totaal  35.833    9.817  26.016  15.109  50.942  4.204  36.921

Figuur 1. 8  Af schr i jv ingss taat  gemeente l i jke  brandweer Weer t
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Actuele waarde materiële vaste activa
De waarde van de materiële vaste activa is meestal bepaald op basis van de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In het verleden steeg de waarde van 
bedrijfsterreinen en gebouwen in de loop der tijd en was de werkelijke waarde 
meestal hoger dan de waarde op de balans. Na de kredietcrisis van 2008 ver-
anderde dat en bleek de werkelijke waarde soms lager te zijn dan de waarde 
volgens de balans. In de jaarrekening wordt de waarde van deze investeringen 
daarom apart toegelicht.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa
Op elke balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. 
Indien dergelijke indicaties aanwezig zjin, wordt de realiseerbare waar-
de van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is 
sprake als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde. Waarbij de realiseerbare waarde de hoogste waarde is van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Daarnaast wordt op elke balans-
datum beoordeeld of er omstandigheden bestaan die zouden kunnen lei-
den tot een terugname van een eerdere waardevermindering.

Figuur 1.9 Vermelding b i jzondere waardeverminder ing in jaar rekening 
2013 van Croon Elek t rotechniek BV (bron:  Jaar rekening 2013 
Croon Elek t rotechniek BV )

Boekwinst en boekverlies
De boekhoudkundige waardevermindering loopt niet precies gelijk met de 
werkelijke waardevermindering, tenzij zowel de boekwaarde als de werkelijke 
waarde nul bedraagt. Die waardevermindering wordt definitief vastgesteld op 
het moment dat de investering buiten gebruik gesteld wordt en niet meer ter 
beschikking van de organisatie staat. Dat is het geval als de investering ver-
kocht of vernietigd wordt. Als de werkelijke waarde op het moment van ver-
koop hoger is dan de boekhoudkundige waarde, is er sprake van een boekwinst. 
In het tegenovergestelde geval is er sprake van een boekverlies.

opbrengst verkoop boekwaarde boekwinst boekverlies

€ € € €

10.000 8.000 2.000

10.000 11.000 1.000

Figuur 1.10 Boek wins t  en -ve r l ies
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1 .5  Invester ingsvormen

Er zijn verschillende vormen van investeren:
– initiële investeringen;
– vervangingsinvesteringen;
– uitbreidingsinvesteringen.

Initiële investeringen vinden plaats bij de oprichting van een onderneming. Het 
gaat dan om de kosten van de oprichting, de bedrijfsuitrusting en bijvoorbeeld 
de uitgaven voor marktonderzoek.

Vervangingsinvesteringen dienen ter vervanging van verouderde productiemid-
delen met een vergelijkbare productiecapaciteit. Als de investering dient om 
de productiecapaciteit te vergroten, spreken we over uitbreidingsinvesteringen.

Bestuurders spreken ook over beleidsinvesteringen, waarmee ze doelen op 
omvangrijke uitgaven voor projecten om voor langere tijd concurrentievoor-
deel te behalen. Het gaat dan om uitgaven voor opleidingen van personeel, 
kwaliteitsbeheer, imagoverbetering en dergelijke. Alhoewel men ze investe-
ringen noemt, komen ze niet voor onder de post vaste activa op de balans. 
De uitgaven ervoor worden als reguliere kosten verantwoord in de winst- en 
verliesrekening. Het zijn dus in bedrijfseconomische zin geen investeringen.

1 .6  V lot tende act iva

De vlottende activa bestaan uit de voorraden courante goederen (grondstoffen, 
halffabricaten en voorraden gereed product), vooruitbetaalde kosten, vorderin-
gen die binnen één jaar opeisbaar en inbaar zijn, onderhanden werk en liquide 
middelen. Courant betekent dat de goederen voor de productie bruikbaar en 
ook verkoopbaar zijn.

We behandelen nu de onderdelen van de vlottende activa, met uitzondering 
van het onderhanden werk. Het onderhanden werk komt in hoofdstuk 8 aan 
de orde.

Voorraden
De op de balans opgenomen voorraden gereed product dienen verkoopbaar te 
zijn. Ze worden gewaardeerd tegen de kostprijs plus een aantal opslagen ter 
dekking van de kosten. Deze opslagen bestaan bijvoorbeeld uit de kosten van 

Content.indd   29 28-7-2017   14:43:40



Deel I  Basisbegrippen

30

afdelingen die bijgedragen hebben aan de waardevermeerdering van de goede-
ren, zoals een productieafdeling, of kosten die gemaakt worden voor de opslag 
van de goederen, zoals de kosten voor een magazijn.

De waarde van voorraden kan op verschillende manieren worden bepaald. De 
wijze waarop men dat doet, noemt men de waarderingsgrondslag.
Een veelgebruikte methode is om de voorraden tegen de laatst betaalde inkoop-
prijs op de balans te zetten. Om die waarde te berekenen worden alle aanwe-
zige artikelen bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de laatst betaalde 
inkoopprijs.

artikel aantal
laatst betaalde 
inkoopprijs

waarde op balans-
datum

€ €

persluchtflessen 22 459 10.098

gelaatstukken 445 158 70.310

manometers 47 25 1.175

totale waarde 81.583

Figuur 1.11  Voorbee ld waarder ing voor raad

Grond- en hulpstoffen moeten courant zijn, dat wil zeggen dat ze nog in het 
reguliere productieproces te gebruiken zijn. Als ze niet in het reguliere pro-
ductieproces gebruikt kunnen worden, noemen we ze incourant. Voorraden 
gereed product die moeilijk verkoopbaar zijn, noemt men ook incourant. 
Incourantheid ontstaat op verschillende manieren: de marktvraag vermindert 
of valt geheel weg (videorecorders, ‘slurpende’ auto’s), de goederen verouderen 
in een hoog tempo (computers), of het aanbod op de markt stijgt sneller dan 
verwacht, waardoor de prijzen onverwacht dalen.
Daarom is het belangrijk dat er niet te veel voorraden aangehouden worden. 
Ten eerste leggen ze beslag op de liquiditeiten, het geld kan niet aan andere 
zaken besteed worden. Ten tweede loopt de onderneming het risico dat de 
voorraden onverkoopbaar worden. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als er andere 
producten op de markt komen die beter zijn, de voorraden een beperkte houd-
baarheidsdatum hebben, of de eisen voor de artikelen aangescherpt worden, 
zoals veiliger munitie voor de politie.

Debiteuren
Debiteuren zijn klanten aan wie goederen of diensten geleverd zijn en waar-
voor ze facturen ontvangen hebben. De facturen worden meestal verzonden 
op het moment van de levering van de goederen of diensten. Het is van belang 
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dat de vorderingen invorderbaar zijn, omdat met de inkomende geldstroom de 
kosten betaald moeten worden. Vorderingen die niet of niet geheel invorder-
baar zijn, noemen we dubieus of oninbaar. Dat is het geval als de leverancier 
in betalingsproblemen is gekomen (surseance van betaling, faillissement) of 
niet wil betalen omdat de geleverde goederen of diensten niet aan de verwach-
tingen of specificaties voldoen. Consumenten die op rekening kopen, kunnen 
ook in betalingsmoeilijkheden komen. Bijvoorbeeld als ze te veel schulden 
opbouwen, eventueel leidend tot een faillissement. De post debiteuren moet 
het bedrag weergeven dat men naar verwachting in de eerstkomende tijd ont-
vangt.
Voor het deel dat men naar verwachting niet ontvangt, wordt een voorziening 
getroffen. In de voorziening staan dus alle vorderingen op debiteuren die 
oninbaar zijn: bijvoorbeeld vorderingen die de klant betwist omdat de gelever-
de goederen of diensten niet akkoord waren, en klanten die in surseance van 
betaling zijn.
Normaal staan voorzieningen apart aan de creditzijde op de balans, maar de 
voorziening debiteuren staat niet apart. De voorziening staat als negatieve post 
onder het totaal van de openstaande postenlijst.
Als de voorziening toeneemt, levert dat een verlies op van de verhoging van 
de voorziening. Als de voorziening lager wordt, bijvoorbeeld als klanten oude 
vorderingen alsnog betalen, dan levert dat een winst op.

debiteuren ultimo boekjaar (in €)

debiteurensaldo volgens overzicht openstaande posten 100.000

af: voorziening voor oninbare debiteuren 10.000

saldo debiteuren op balans  90.000

Figuur 1.12 Sa ldo debi teuren op balans

Overige vlottende activa
De overige vlottende activa bestaan uit vorderingen die binnen één jaar opeis-
baar zijn, en overlopende activa.
Binnen één jaar opeisbare vorderingen zijn bijvoorbeeld vorderingen op per-
soneelsleden of directeuren, rekening-courantverhoudingen met groepsmaat-
schappijen en te vorderen btw.
Vooruitbetaalde kosten hebben betrekking op uitgaven of inkoopfacturen die 
in een bepaalde periode in de administratie verwerkt zijn en waarvan de kos-
ten betrekking hebben op de daaropvolgende periode.
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Overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten, waardoor een ‘vorde-
ring’ op de leverancier ontstaat, of uit vorderingen omdat de omzet nog niet 
aan derden gefactureerd is en er nog geen debiteurenvordering op de balans 
is opgenomen.

Een onderneming zal de omzet altijd zo snel mogelijk aan de klant factureren 
en de opbrengsten worden geboekt wanneer de factuur opgesteld wordt. Het 
is ook mogelijk dat facturen pas verzonden worden nadat de levering of dienst 
heeft plaatsgevonden. De opbrengsten die daaruit zullen voortvloeien, komen 
dan als transitorische post onder ‘nog te factureren opbrengsten’ op de balans.

Voorbeeld huur kantoorruimte
Huur voor een kantoorruimte wordt meestal vooruit gefactureerd door de ver-
huurder. De klant ontvangt bijvoorbeeld eind december een factuur voor het 
eerste kwartaal van het jaar daarop. De factuur wordt in december in de admi-
nistratie verwerkt en de kosten worden niet in de winst- en verliesrekening 
geboekt maar voorlopig op de balans geplaatst.
In het eerste kwartaal van het jaar erop worden de kosten in de winst- en ver-
liesrekening geboekt en staat de post vooruitbetaalde kosten weer op nul.

Liquide middelen
De laatste groep binnen de vlottende activa zijn de liquide middelen. Dit zijn 
alle direct opeisbare tegoeden op bank- en spaarrekeningen plus de kasgelden.

1 .7  Pass iva

Aan de rechterzijde van de balans, de creditzijde, staan de passiva, onderver-
deeld in eigen vermogen en vreemd vermogen.
Het eigen vermogen (EV) staat bovenaan: het kapitaal en de reserves. Deze 
staan voor langere tijd ter beschikking aan de onderneming.
Bij een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv) is er 
sprake van aandelen en heet het kapitaal het aandelenkapitaal. Het aandelen-
kapitaal bestaat uit de aandelen die in het bezit zijn van de aandeelhouders, de 
eigenaren van de onderneming. Het is ook mogelijk dat alle aandelen in bezit 
van één eigenaar zijn.

Onder het eigen vermogen staat het vreemd vermogen (VV): de voorzieningen 
en de schulden. Dat zijn de bestaande verplichtingen van de organisatie die 
voortkomen uit gebeurtenissen in het verleden, waarover de afwikkeling naar 
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verwachting resulteert in een uitstroom van middelen die economische voor-
delen in zich bergen. Economische voordelen zijn voordelen die direct of indi-
rect bijdragen aan de stroom van geldmiddelen naar de organisatie.

passiva voorbeelden

eigen vermogen  

eigen vermogen aandelenkapitaal

    reserves

vreemd vermogen

voorzieningen voorziening groot onderhoud

    voorziening reorganisatie

schulden lang langlopende schulden/leningen

    hypotheek

schulden kort kortlopende schulden

    crediteuren

    overlopende passiva

totaal passiva

   = lange termijn ( > 1 jaar)

   = korte termijn ( < 1 jaar)

F iguur 1.13  Passiva :  onder verde l ing e igen -vreemd

Vergelijking onderverdeling activa en passiva
In de balans is de onderverdeling van de passiva niet op dezelfde wijze gepre-
senteerd als aan de debetzijde van de balans. De activazijde is verdeeld in vaste 
en vlottende activa, lange en korte termijnposten.
Aan de passivazijde is de uitsplitsing in de dimensie ‘eigen’ en ‘vreemd’ ver-
mogen belangrijk. De passiva zijn verdeeld in drie onderdelen:
1. eigen vermogen;
2. voorzieningen;
3. schulden.

In de balans ziet de presentatie van de activa en de passiva er als volgt uit:

balans

activa passiva

vaste activa eigen vermogen

  voorzieningen

  schulden > 1 jaar

vlottende activa schulden < 1 jaar

totaal activa totaal passiva

Figuur 1.14 Verge l i jk ing inde l ing ac t iva en passiva
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Eigen vermogen is altijd ‘lang eigen vermogen’, maar vreemd vermogen, de 
voorzieningen en de schulden zijn te verdelen in ‘lang vreemd vermogen’ en 
‘kort vreemd vermogen’. Lang vreemd vermogen bestaat uit de voorzieningen 
en schulden aan derden die op langere termijn terugbetaald moeten worden. 
Op langere termijn betekent dat de terugbetaling van de schulden altijd na het 
volgende verslagjaar plaatsvindt.
Kort vreemd vermogen zijn de schulden die op korte termijn, dat wil zeggen 
binnen één jaar, terugbetaald moeten worden. Het is ook mogelijk dat de 
schulden op korte termijn niet daadwerkelijk terugbetaald moeten worden, 
maar dat ze binnen één jaar opeisbaar zijn.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

passiva voorbeelden

eigen vermogen eigen 
vermogen

aandelenkapitaal

reserves

voorzieningen

vreemd 
vermogen

lang vreemd 
vermogen

voorziening groot onderhoud

schulden leningen o/g

hypotheek

kort vreemd 
vermogen

leningen < 1 jaar

crediteuren

vooruitontvangen bedragen

Figuur 1.15  Passiva :  ve rschi l l ende inde l ingen

1 .8  E igen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit het (aandelen)kapitaal plus de opgebouwde 
reserves. Het begrip eigen vermogen is lastig uit te leggen en we doen het in dit 
boek aan de hand van de volgende omschrijving:

‘Eigen vermogen is geen fysieke pot met geld, zoals wel eens wordt 
gedacht. Het eigen vermogen op de balans is feitelijk een boekhoudkun-
dige restpost, waarmee het totaal van de passiva gelijk wordt gemaakt aan 
het totaal van de activa. Om het vermogen te bepalen worden eerst de 
bezittingen (activa) gewaardeerd en worden daar vervolgens de schulden 
en de voorzieningen van af getrokken. Wat overblijft is het eigen vermo-
gen.’ (Gerritsen & Allers, 2002)

Het eigen vermogen heeft een bufferfunctie: in de toekomst kunnen er tegen-
vallers, waaronder negatieve resultaten, mee worden opgevangen.
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Er is alleen sprake van een aandelenkapitaal indien de rechtsvorm een besloten 
of een naamloze vennootschap is. Het eigen vermogen van een onderneming 
is het bedrag waarvoor de eigenaren en bestuurders van de onderneming aan-
sprakelijk zijn.

rechtsvorm benaming eigen vermogen
 
besloten vennootschap aandelenkapitaal
naamloze vennootschap reserves
  
eenmanszaak kapitaal
vof reserves
cv  
maatschap  

Figuur 1.16 Over zicht  ‘e igen vermogen’- rechtsvorm

Bij een rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid is de eigenaar ook nog 
 aansprakelijk met zijn privévermogen. Dat betekent dat de curatoren ook 
beslag kunnen laten leggen op privé-eigendommen om met de opbrengst 
daarvan de vorderingen van de schuldeisers te kunnen voldoen. Rechtsperso-
nen zonder rechtspersoonlijkheid zijn een eenmanszaak, vennootschap onder 
firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en een maatschap. In hoofd-
stuk 6 komen we hierop terug.

1 .9  Reserves

Een reserve is onderdeel van het eigen vermogen. Ze vormt een buffer om 
tegenvallers in de toekomst op te vangen. We onderscheiden (artikel 2:373 
BW):
– agioreserves;
– herwaarderingsreserves;
– wettelijke reserves;
– statutaire reserves;
– overige reserves.

Agioreserves ontstaan omdat aandelen boven de nominale waarde worden 
geplaatst of, bij een overname, omdat de waarde van de ingebrachte activa 
hoger is dan de nominale waarde volgens de balans. Een herwaarderingsreserve 
ontstaat als activa geherwaardeerd worden omdat ze meer waard zijn dan de 
waarde volgens de balans. Wettelijke reserves zijn reserves die volgens de wetge-
ver aangehouden moeten worden. Statutaire reserves ontstaan omdat winsten 
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volgens de statuten van de onderneming niet uitgekeerd mogen worden, bij-
voorbeeld in het kader van een bepaalde dividendpolitiek.
De meest voorkomende reserves zijn de overige reserves, de niet-verdeelde win-
sten minus de in het verleden geleden verliezen. De aandeelhouders kunnen 
vrij over deze reserves beschikken.
De reserves vormen samen met het aandelenkapitaal het eigen vermogen.

1 . 10  Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen wordt onderverdeeld in lang vreemd vermogen en kort 
vreemd vermogen. De grens tussen lang en kort is één jaar. Lang vreemd ver-
mogen is vermogen dat door derden voor langer dan een jaar ter beschikking 
van de organisatie is gesteld. Het is onderverdeeld in voorzieningen en lang-
lopende leningen, waaronder hypotheken.

passiva   voorbeelden

voorzieningen

lang vreemd vermogen

voorziening groot onderhoud

schulden leningen o/g

  hypotheek

 

kort vreemd vermogen

leningen < 1 jaar

  crediteuren

  vooruitontvangen bedragen

Figuur 1.17  Onder verde l ing vreemd vermogen

Over het uitgeleende bedrag ontvangen de geldverstrekkers rente. De rente is 
een vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld, het percentage 
wordt meestal voor een langere periode vastgesteld. De over de lening bere-
kende rente zien we niet terug op de balans maar in de winst- en verliesreke-
ning, omdat het kosten zijn voor de organisatie.

Voorzieningen
Voorzieningen zijn voor specifieke doelen gereserveerde bedragen voor lasten 
in de toekomst waarvan de hoogte slechts te schatten is. De toevoegingen zijn 
al ten laste van de winst gebracht.
Een voorziening mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij oor-
spronkelijk werd gevormd. Als dit doel niet (meer) bereikt kan worden, dan 
moet het saldo alsnog ten gunste van het resultaat worden gebracht. De wet-
gever heeft het aantal voorzieningen beperkt omdat door een toevoeging aan 
de voorziening de fiscale winst lager wordt, waardoor de af te dragen belasting 
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(vennootschaps- of inkomstenbelasting) lager wordt. Toegestaan zijn in ieder 
geval voorzieningen voor belastingverplichtingen en pensioenverplichtingen 
(artikel 2:374 BW) en voorzieningen voor groot onderhoud.
Bedrijven die gebouwen in eigendom hebben, kunnen een voorziening groot 
onderhoud treffen. Het doel van deze voorziening is een kostenegalisatie. Men 
houdt dan rekening met eenmalige hoge uitgaven voor onderhoud, zoals het 
vervangen van een dak, die in de toekomst gedaan moeten worden. Een voor-
waarde voor een voorziening groot onderhoud is het bijhouden van een onder-
houdsplan waarmee de verwachte kosten onderbouwd worden. De uitgaven 
voor het onderhoud worden bij de uitvoering van het onderhoud van de voor-
ziening afgeboekt, de kosten zijn al in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Als een onderneming een claim van een derde ontvangen heeft, kunnen de 
daaruit te verwachten kosten als een voorziening op de balans geplaatst wor-
den. Een claim kan bijvoorbeeld te maken hebben met een schade waarvoor 
de organisatie aansprakelijk gesteld is. Als de onderneming de aansprakelijk-
heid voor de schade niet of niet geheel erkent, is de hoogte van de kosten voor 
de afwikkeling ook nog niet bekend op het moment dat de balans opgesteld 
wordt.
Het is ook mogelijk dat een te verwachten claim nog niet is ingediend, maar 
dat men wel een claim verwacht en dat men een inschatting kan maken van 
de hoogte van de claim.

De reden voor het vormen van de voorziening is dat de te verwachten kosten 
voor een claim al ten laste van het resultaat gebracht worden. Als er door de 
afwikkeling van de claim in de toekomst kosten ontstaan, wordt het toekom-
stige resultaat daardoor niet beïnvloed. Als de claim afgewikkeld wordt en de 
kosten zijn lager dan de claim, brengt de onderneming het restant van de 
voorziening weer ten gunste van het resultaat.

Leningen
Een andere vorm van lang vreemd vermogen zijn leningen die pas na mini-
maal één jaar terugbetaald moeten worden. Dat zijn bijvoorbeeld hypothecaire 
leningen die looptijden tot dertig jaar hebben.
De aangetrokken leningen worden op de balansdatum gesplitst in een kortlo-
pend en een langlopend deel. Dat gaat als volgt. Stel dat er op 1 juli 2014 een 
tienjarige lening van € 100.000 is afgesloten, die in tien gelijke bedragen van 
€ 10.000 wordt afgelost. Op 31 december 2014 is er nog niets afgelost omdat de 
eerste aflossing plaatsvindt op 1 juli 2015. Op de balans ultimo december 2014 
wordt de lening in twee delen gesplitst: een langlopend deel van € 90.000 en 
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een kortlopend deel van € 10.000. Het kortlopende deel is het gedeelte dat in 
2015 afgelost moet worden, en het restant is het langlopende deel. Het gedeelte 
dat in 2015 afgelost wordt, staat in de balans onder de kortlopende schulden.
Het leningsoverzicht ziet er dan als volgt uit:

leningsoverzicht (in €)

hoofdsom      100.000

aflossing          10.000 per jaar

jaar
schuld op 
1 januari

aflossing op
1 juli

schuldrest op
31 december

jaar 1 0 0 100.000

jaar 2 100.000 10.000 90.000

jaar 3 90.000 10.000 80.000

jaar 4 80.000 10.000 70.000

jaar 5 70.000 10.000 60.000

jaar 6 60.000 10.000 50.000

jaar 7 50.000 10.000 40.000

jaar 8 40.000 10.000 30.000

jaar 9 30.000 10.000 20.000

jaar 10 20.000 10.000 10.000

jaar 11 10.000 10.000 0

NB De rente wordt in dit voorbeeld buiten beschouwing gelaten.

F iguur 1.18 Leningsover zicht

Het bedrag dat ieder jaar op 1 juli aan de geldgever terugbetaald wordt, komt 
aan het einde van het vorige boekjaar als kortlopende schuld op de balans te 
staan. Het restant van de schuld, verminderd met de aflossing per 1 juli van 
het jaar erop, is het langlopende deel van de lening. Grafisch ziet dat er als 
volgt uit:

Overzicht lening
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Figuur 1.19 Graf isch over zicht  l ening
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Schulden op korte termijn
De schulden op korte termijn bestaan uit schulden die binnen één jaar betaald 
moeten worden, zoals de aflossingen van leningen in het komende kalender-
jaar, crediteuren en overige schulden en overlopende passiva.

Crediteuren zijn schulden waarvoor een leverancier een factuur heeft 
gestuurd. Die facturen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de aankoop 
van vaste activa, geleverde grond- en hulpstoffen of diensten, zoals de huur van 
een kantoorpand.

De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit nog te betalen kosten, 
waardoor een ‘schuld’ aan een leverancier ontstaat, bedragen die binnen een 
jaar terugbetaald moeten worden en vooruitontvangen bedragen.
Voorbeelden van overige schulden zijn te betalen belastingen en nog te beta-
len kosten die betrekking hebben op de afgelopen periode. Overlopende pas-
siva zijn bijvoorbeeld vooruitontvangen bedragen van klanten die nog niet als 
omzet in de winst- en verliesrekening worden verwerkt.

Voorbeeld nog te betalen vakantie-uitkeringen
Een voorbeeld van overige schulden zijn de aan het einde van de rapportage-
periode te betalen vakantie-uitkeringen aan werknemers.
Als we weten welk bedrag er in iedere maand gereserveerd is voor de uitbe-
taling van de vakantie-uitkering in de maand mei van het volgende boekjaar, 
kunnen we de reservering aan het einde van het boekjaar berekenen.

reservering per maand:  € 10.000 

juni-december (7 maanden):  € 70.000 

F iguur 1. 20 Berekening reser ver ing vakant ie -u i tker ing u l t imo boek jaar

De kosten, € 70.000 in dit voorbeeld, zijn al in de winst- en verliesrekening 
opgenomen maar nog niet aan de werknemers uitbetaald. De uitbetaling volgt 
in de maand mei van het volgende jaar.

1 . 11  Btw

De btw (belasting toegevoegde waarde) is een in de Wet op de  omzetbelasting 
(Wet OB) geregelde belasting die uiteindelijk wordt betaald door de eind-
gebruiker van de dienst en/of van de goederen die geleverd worden. In de regel 
is de eindgebruiker een consument en die kan de btw niet terugvorderen.
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We behandelen de btw in dit hoofdstuk omdat de af te dragen btw of de te ont-
vangen btw op de balans staat. In hoofdstuk 2 behandelen we de btw nogmaals, 
omdat de btw ook een kostenpost kan zijn voor een organisatie.

Btw-verrekening
De over de goederen of diensten in rekening gebrachte btw staat altijd apart 
vermeld op de inkoopfactuur die de onderneming ontvangt. Deze btw betaalt 
de afnemer aan de leverancier en de leverancier draagt deze btw af op het 
moment dat hij de btw-aangifte indient. De afnemer zal de door hem aan de 
leverancier verschuldigde btw in mindering brengen als ‘voorheffing’ op de 
btw-aangifte. Het is daarbij niet van belang of de factuur betaald is. De op de 
factuur vermelde btw is het bedrag van de aftrek.

Als we een situatie bezien waarin een ondernemer in één maand goederen 
inkoopt en in dezelfde maand verkoopt, krijgen we de volgende situatie.

Bij de inkoop van de goederen ontvangt de onderneming een inkoopfactuur:

Bij de verkoop van de goederen verstuurt de onderneming een verkoopfactuur:

inkoopfactuur

inkoopwaarde goederen
btw 21%                                 
totaal te betalen

terug te vorderen btw

verkoopfactuur

verkoopwaarde goederen
btw 21%  
totaal te betalen

af te dragen btw

    € 200
    €   42
    € 242

    € 300
    €   63
    € 363

Figuur 1. 21  Bt w b i j  in -  en verkoop

Uit dit voorbeeld blijkt dat de belasting betrekking heeft op de toegevoegde 
waarde. De onderneming voegt €  100 waarde toe en moet de daarover ver-
schuldigde btw ad € 21 afdragen. Dat is voor de onderneming geen kostenpost, 
omdat zij € 42 btw betaald heeft aan haar leverancier, maar € 63 btw heeft ont-
vangen van de afnemer. Alleen de eindgebruiker, die de btw niet mag terug-
vorderen, betaalt de totale btw.
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Btw op balans
De btw-plichtige onderneming kan aan het einde van een periode zowel terug 
te vorderen als af te dragen btw hebben. Als er per saldo btw terug te vorderen 
is, staat deze onder de kortlopende vorderingen. Als er per saldo btw af te dra-
gen is, dan staat de btw onder de ‘kortlopende schulden’.

Aan het einde van een maand of kwartaal wordt de aan de onderneming in 
rekening gebrachte btw, de ‘te vorderen btw’, gesaldeerd met de door de onder-
neming aan haar klanten in rekening gebrachte btw, de ‘af te dragen btw’. Als 
de af te dragen btw hoger is dan de terug te vorderen btw, dan resteert een 
schuld aan de Belastingdienst (situatie 1). Is de terug te vorderen btw hoger 
dan de af te dragen btw, dan resteert een vordering op de Belastingdienst 
( situatie 2).

Dat levert voor de beide situaties het volgende beeld op:

situatie 1 situatie 2

grondslag btw grondslag btw
€ € € €

omzet 21% 100.000 21.000 omzet 21% 100.000 21.000

6% 20.000 1.200 6% 20.000 1.200

berekende btw over omzet 22.200 berekende btw over omzet 22.200

voorheffing 5.000 voorheffing 25.000
af te dragen btw 17.200 te vorderen btw  -2.800

Figuur 1. 22 Af  te  dragen en te rug te  vorderen b t w

In situatie 1 is er meer btw aan de klanten in rekening gebracht dan er door 
de leveranciers in rekening is gebracht. Dat levert een schuld aan de Belas-
tingdienst op. In situatie 2 is er door de leveranciers meer btw in rekening 
gebracht dan er aan de klanten in rekening is gebracht. Deze situatie komt 
bijvoorbeeld voor als er facturen voor grote investeringen ontvangen zijn.

Btw-aangifte
De btw-aangifte vindt, indien de ondernemer maandelijks aangifte doet, altijd 
achteraf plaats in de maand opvolgend aan de maand waarin de transacties 
plaatsvonden. De verschuldigde btw moet dan vóór het einde van die maand 
betaald zijn.

Pas bij het opstellen en indienen van de btw-aangifte kan de terug te vorderen 
btw bij de Belastingdienst worden teruggevorderd. Dat betekent dat de btw 
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voorgefinancierd wordt door de afnemer, tenzij de factuur pas betaald wordt 
als de btw al terugontvangen is. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als er 
veel investeringen zijn gepleegd waarvoor facturen van derden ontvangen zijn 
waarop terug te vorderen btw vermeld is. In dat geval is de btw op van derden 
ontvangen facturen hoger dan de op de verkoopfacturen vermelde btw. Dit 
komt veel voor bij de opstart van de onderneming als er duurzame productie-
middelen aangeschaft worden.

Btw-tarieven
Er zijn drie btw-tarieven: 21%, het ‘verlaagde btw-tarief’ 6% en 0%. Het 
0%-tarief geldt voor export van goederen en diensten. Naast deze tarieven 
kan het zijn dat de levering van de goederen of diensten vrijgesteld is van 
btw, zoals opleidingen en trainingen. Die vrijstelling is gebaseerd op artikel 11 
Wet OB. De leverancier hoeft in dat geval geen btw in rekening te brengen en 
vermeldt de reden daarvan op de verkoopfactuur.
De verplichting om btw aan de Belastingdienst af te dragen ontstaat op het 
einde van de maand waarin de verkoopfactuur opgesteld is. De datum die op 
de verkoopfactuur staat, is bepalend voor de periode waarin de btw afgedragen 
moet worden.

Opgaven hoofdstuk 1: De balans

1. Wat is een balans?

2. Hoe zijn de activa onderverdeeld?

3. Hoe zijn de passiva onderverdeeld?

4. Geef de formule voor de berekening van de boekwaarde.

5. Geef twee redenen waarom vaste activa lineair worden afgeschreven.

6. Wat is zichtbaar in een afschrijvingsstaat?

7. Een onderneming sluit een lening af van €  150.000, die in vijf jaarlijkse 
termijnen wordt afgelost. De lening wordt verstrekt op 1 juli 2015. We laten 
de te betalen rente buiten beschouwing.
a. Stel het leningsoverzicht op.
b. Welke twee bedragen staan ultimo 2015 op de balans en onder welke 

balanspost worden deze opgenomen?
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8. Bij welke rechtsvormen staat er aandelenkapitaal op de balans?

9. Noem twee verschillen tussen reserves en voorzieningen.

10. Voor deze opgave moet je de afschrijvingsstaat van de gemeentelijke brand-
weer Weert gebruiken (figuur 1.8).
a. Hoe hoog is de afschrijving van de brandweerkazerne in 2008?
b. Bereken de afschrijving van de ‘preventiewagen brandweer’ in 2011 en 

licht de gevonden uitkomst toe.
c. Men verwacht in mei 2009 te beginnen met de bouw van de nieuwe 

brandweerkazerne. Op dat moment zijn alle voorbereidingen gereed. 
De geplande datum van ingebruikname is 6 juni 2010. Op welke 
datum start de afschrijving van de voor deze kazerne gemaakte voor-
bereidingskosten?

11. Een organisatie koopt op 1 juli 2015 een surveillancewagen en sluit daarvoor 
tegelijkertijd een lening af van € 25.000. De wagen kost ‘kaal’ € 22.000 
en er wordt voor € 3000 communicatieapparatuur ingebouwd. De wagen 
wordt volgens de lineaire afschrijvingsmethode in vijf jaar afgeschreven, 
de restwaarde is nul.
De lening moet in vijf jaarlijkse termijnen worden afgelost en er moet jaar-
lijks 8% rente betaald worden, voor het eerst op 30 juni 2016.
Alle bedragen zijn exclusief btw.
a. Bereken de boekwaarde van de surveillancewagen op 31 december 2015.
b. Welke bedragen staan ultimo 2015 op de balans inzake de lening en de 

waarde van de wagen?
c. Onder welke noemer staan deze bedragen op de balans?

12. Een beveiligingsbedrijf is door een klant aansprakelijk gesteld voor een 
schade die in de ogen van de klant door nalatigheid van het beveiligings-
bedrijf is ontstaan. De schade bedraagt €  100.000, maar de directie van 
het beveiligingsbedrijf vindt dat haar niets te verwijten valt. In de daaruit 
voortvloeiende rechtszaak denkt men ten minste €  10.000 aan advocaat- 
en proceskosten te gaan maken. De directie van het beveiligingsbedrijf 
acht de kans reëel dat ze in een rechtszaak uiteindelijk tot betaling van de 
 schade en de kosten veroordeeld gaat worden.
a. Hoe kan het beveiligingsbedrijf deze schade in de balans verwerken?
b. Welk bedrag verschijnt in dat geval op de balans?
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13. Een organisatie reserveert maandelijks €  25.000 vakantie-uitkering. De 
vakantie-uitkering wordt uitbetaald in mei.
a. Welk bedrag staat er ultimo boekjaar op de balans?
b. Staat dit bedrag onder de activa of onder de passiva?
c. Onder welke noemer staat het bedrag op de balans?

14. Een onderneming verkoopt in een maand voor €  10.000 (exclusief 21% 
btw) veiligheidsproducten. De btw over de inkopen van die maand bedroeg 
€ 850.
a. Welk bedrag moet er per saldo aan de Belastingdienst worden afgedra-

gen?
b. Onder welke balanspost wordt dit bedrag opgenomen?
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Casus: Balans Gezamenlijke Brandweer

De Gezamenlijke Brandweer is in 1998 opgericht als een publiek- 
private samenwerking (PPS) voor een gecoördineerde brandweer-
zorg in het haven- en industriegebied ten zuidwesten van Rotterdam. 
De Rotterdamse regionale brandweer heeft haar organisatie in een 
zevental districten ingedeeld. Het vijfde district is het district Haven, 
waartoe het Europoort/Botlek-gebied behoort. Het district Haven is 
het werkgebied van de Gezamenlijke Brandweer.

In verband met de voortschrijdende industrialisering en de toename 
van het vervoer van gevaarlijke stoffen in het Botlek- en Europoort-
gebied besloten de gemeentebesturen van Rotterdam en Rozenburg 
in 1969 een gemeenschappelijke regeling voor de brandweer op het 
eiland Rozenburg vast te stellen. Organisatorisch en rechtspositioneel 
ontstond een min of meer zelfstandig brandweerkorps, echter werk-
zaam onder leiding en eindverantwoordelijkheid van de Rotterdamse 
brandweer. In 1972, hetzelfde jaar waarin de Rotterdamse brandweer 
een zelfstandige gemeentelijke dienst werd, werd de brandweerpost 
van de Regionale Brandweer Rozenburg geopend.
Vele van de in dit gebied gevestigde ondernemingen beschikten over 
een eigen bedrijfsbrandweerorganisatie. Sommige bedrijfsbrand-
weren, zoals die van de grote raffinaderijen, waren qua uitrusting 
en personeelssterkte zelfs groter dan die van de overheidsbrand-
weer. Ook de paraatheid, opleiding en geoefendheid van dergelijke 
bedrijfsbrandweren stonden op een hoog peil. Met een aantal van 
deze bedrijven werd daarom een regeling aangegaan om inciden-
ten, die zich voor zouden doen op hun eigen terrein, zelfstandig te 
bestrijden. Binnen een kwartier moest men een brand dan ‘meester’ 
zijn en daarvan bericht geven aan de alarmcentrale van de regionale 
brandweer. Zo niet, dan rukte de overheidsbrandweer alsnog uit naar 
het incident.
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Figuur 1. 23  Werkgebied Brandweer Rot te rdam-Ri jnmond

De brandweren werden bemand door eigen monteurs en onder-
houdspersoneel, die op basis van vrijwilligheid brandweerploegen 
vormden. Het onderhouden van deze brandweerploegen werd 
steeds kostbaarder door verplichte investeringen in personeel en 
materieel vanwege de aangepaste brandveiligheidsvoorschriften. 
Een bijkomende zorg was dat de industrie in toenemende mate de 
onderhoudswerkzaamheden uit ging besteden, waardoor het onder-
houdspersoneel, de ruggengraat van de bedrijfsbrandweer, niet meer 
in dienst van het bedrijf zelf was en de instandhouding van een eigen 
bedrijfsbrandweer belemmerde.

In 1985 werd de nieuwe Brandweerwet van kracht, waarin een artikel 
opgenomen was dat van grote invloed was op de verdere ontwikke-
ling van de organisatie van de brandweerzorg in de regio Rotterdam. 
Artikel 13 regelt dat de gemeentelijke overheid een bedrijfsbrandweer 
kan verplichten voor de bedrijven die een bovenmatig risico opleveren 
voor de openbare veiligheid.
Vanaf 1991 kreeg een groot aantal van de bedrijven door het dis-
trict Haven van Brandweer Rotterdam een ‘artikel 13-aanwijzing’ 
opgelegd, waardoor zij de wettelijke verplichting hadden om een 
brandweerorganisatie in stand te houden. Na het afgeven van de aan-
wijsbeschikking wordt toezicht op de naleving van de voorschriften 
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uitgevoerd door de medewerkers van het cluster Toezicht, Controle 
en Handhaving. Op basis van een risico-inventarisatie werd bepaald 
uit hoeveel personen de parate ploeg moet bestaan. Deelname aan 
de Gezamenlijke Brandweer ontsloeg de bedrijven formeel niet van 
de verplichting om een brandweerorganisatie in stand te houden, 
maar de Gezamenlijke Brandweer zou voor die ondernemingen als de 
wettelijk verplichte brandweerorganisatie fungeren.

Als gevolg van deze ontwikkelingen werd in de periode 1993-1995 
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door het bedrijf Save om de 
mogelijkheden te onderzoeken van een betere samenwerking. Uit dat 
onderzoek bleek dat een gezamenlijke aanpak van de problematiek 
een financieel voordeel op kon leveren van € 12 miljoen per jaar door 
de oprichting van een gezamenlijke brandweer. Een groot deel van 
dit financiële voordeel werd gerealiseerd door een reductie van het 
aantal parate uitrukploegen. Een bijkomend voordeel lag besloten in 
een betere afstemming tussen de verschillende brandweerploegen.
In 1997 is er een geheel nieuw brandweerkorps gerealiseerd met aan-
name van nieuw personeel, bouw van diverse kazernes en aanschaf 
van nieuw materieel.

De Gezamenlijke Brandweer is een openbaar lichaam en wordt 
bestuurd door een algemeen bestuur, dat de controletaak en de open-
bare verantwoordingsplicht heeft. De Gezamenlijke Brandweer voert 
een financieel beleid dat op ‘normale’ bedrijfseconomische principes 
is gebaseerd en volgens een jaarlijkse financiële planning- en beheer-
cyclus werkt.

Jaarlijks wordt in mei een begroting opgesteld voor het volgende 
kalenderjaar. Gedurende het kalenderjaar wordt periodiek gerappor-
teerd over de financiële situatie en per einde van het kalenderjaar 
wordt een door de accountant gecontroleerde jaarrekening opgesteld.

De kosten van de Gezamenlijke Brandweer worden gedragen door 
de lokale overheid en door de partijen die deelnemen aan de Geza-
menlijke Brandweer. Voor de uitvoering van de reguliere brandweer-
taken zijn er in het verzorgingsgebied Rotterdam-Rijnmond specifieke 
voorzieningen nodig als gevolg van de hogere risico’s in het gebied. 
Door de samenwerking met de bedrijven betalen zij ook mee aan die 
specifieke voorzieningen. De bedrijven hebben ook een wettelijke 

Content.indd   47 28-7-2017   14:43:42



Deel I  Basisbegrippen

48

 verplichting om aan de eisen van de wet te voldoen. Zij zullen op 
basis van die wettelijke verplichting een kosten-baten analyse opstel-
len om na te gaan of deelname vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 
zinvol is. Er zijn vier bedrijven (Esso, Shell, BP en KPE) die, naast hun 
deelname aan de Gezamenlijke Brandweer, ook een eigen bedrijfs-
brandweer in stand houden.
De omvang van die bedrijfsbrandweer is beperkt tot één operationele 
ploeg, die bij een alarm als eerste optreedt.

Om de wettelijk opgelegde taken uit te voeren beschikt de Gezamen-
lijke Brandweer over voertuigen, kazernes en materieel, zoals uitruk-
kleding en (schuim)blusmiddelen. Het merendeel van deze zaken is 
het eigendom van de Gezamenlijke Brandweer. Een deel is gehuurd 
en een deel is via een financieringsmaatschappij geleased.
In de balans en de toelichting daarop staat beschreven waaruit het 
materieel bestaat en hoe de eigendomsverhoudingen geregeld zijn.

Uit de balans blijkt dat de waarde van de activa op 31 december 2013 
lager was dan op 31 december 2012. De verlaging van de vaste activa 
is zichtbaar bij materiële vaste activa aan de activazijde op de balans.

Tegenover de afname van de materiële vaste activa staat ook een 
afname van de verplichtingen uit hoofde van financial lease. Deze 
verplichting bestaat uit een schuld aan de leasemaatschappij ter 
grootte van de termijnen die betaald moeten worden. Tegenover deze 
schuld staan de bezittingen aan de activazijde. Door betaling van de 
ter mijnen vermindert de schuld aan de leasemaatschappij. De kosten 
worden via de afschrijvingskosten van de activa in de winst- en verlies-
rekening verwerkt. De financieringskosten die de leasemaatschappij 
in rekening brengt, worden maandelijks in de winst- en verliesreke-
ning verwerkt.

Het eigen vermogen van de brandweer is in 2013 toegenomen. De 
toename van het eigen vermogen is zichtbaar bij ‘subtotaal eigen ver-
mogen’ aan de creditzijde van de balans.
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Per 31 december 2013 is de volgende balans opgesteld:

balans Gezamenlijke Brandweer (in €)

activa 31-12-2013 31-12-2012 passiva 31-12-2013 31-12-2012

vaste activa vaste passiva

eigen vermogen

materiële vaste activa 14.821.811 15.291.952 eigen vermogen 1.527.316 1.507.230

te bestemmen 
resultaat 6.993 20.086

subtotaal eigen 
vermogen 1.534.309 1.527.316

overige vaste passiva

hypothecaire lening 7.369.250 7.704.250

verplichtingen 
uit hoofde van 
 financial lease 4.269.662 4.402.825
subtotaal overige 
vaste passiva 11.638.912 12.107.075

totaal vaste activa 14.821.811 15.291.952 totaal vaste passiva 13.173.221 13.634.391

vlottende activa vlottende passiva

voorraad schuim-
vormend middel 411.396 392.403 bankkrediet 19.325

overige vorderingen 543.550 2.075.513 overige schulden 973.872 1.709.083

overlopende activa 685.424 615.267 overlopende passiva 2.317.797 9.558.910

liquide middelen 2.034 6.527.249

totaal vlottende  
activa 1.642.404 9.610.432

totaal vlottende 
passiva 3.310.994 11.267.993

totaal activa  16.484.215  24.902.384 totaal passiva  16.484.215  24.902.384

Figuur 1. 2 4 Balans Gezamenl i jke Brandweer per  31  december 2013

Het eigen vermogen is in de loop der jaren gevormd door de posi-
tieve resultaten. Een reden voor het aanhouden van reserves is de 
bufferfunctie, omdat er jaarlijks bedrijven toetreden en afvallen. De 
bijdrage wordt jaarlijks vooraf berekend en een negatief resultaat mag 
niet onmiddellijk leiden tot een naheffing bij de deelnemende bedrij-
ven. Verder is het bezit van een eigen vermogen een voorwaarde voor 
de bank bij het afsluiten van leningen. De provincie, die financieel 
toezicht houdt op de Gezamenlijke Brandweer, vereist ook een eigen 
vermogen, waarmee de Gezamenlijke Brandweer het zogenoemde 
weerstandsvermogen berekent. Op basis van dit weerstandsvermo-
gen bepaalt de provincie of de Gezamenlijke Brandweer voldoende in 
staat zal zijn om financiële risico’s op te vangen.
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