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1 Nuttige informatie 

1.1 Uw klantenportaal 

Uw klantenportaal op maat waar u toegang hebt tot verschillende online diensten.  

Hoe komt u op het portaal terecht?  

1.2 Via onze website 

 

1.3 Via onze programma’s 
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1.4 Inloggen  

Is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Niet geregistreerde gebruikers worden gezien als gastgebruiker en 
hebben een beperkte toegang. U hebt er dus baat bij te registreren als gebruiker.  

 

Hebt u al een Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op inloggen en log in met uw bestaande account.  
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Hebt u als nieuwe gebruiker nog geen Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op "Account aanmaken".  

 

 

Vul de nodige gegevens in en klik op "Doorgaan".  
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Er wordt een verificatiemail verzonden naar het door u ingevulde e-mailadres.  

 

Open de ontvangen mail en activeer uw account.  

 

 

 Facultatief kan u kiezen voor een 2de beveiliging of Multifactor Authentication. 
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu aangemaakt. U kan nu aanloggen met deze account maar zal toch 
nog volgende pop-up krijgen.  

 

Er kunnen meerdere persoonlijke accounts gekoppeld worden aan 1 organisatie. De eerste persoon wordt 
automatisch de beheerder van deze organisatie.  

Vb. zo kunnen de verschillende medewerkers van een boekhoudkantoor elk hun eigen Wolters Kluwer TAA 
Software Account hebben.  

Klik op “Hier” om nu de organisatie toe te voegen. Uw organisatie bestaat uit uw klantnummer bij TAA Software en 
het ondernemingsnummer.  
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Klik op "Doorgaan" en vervolg de "Procedure". Een eerste gebruiker die deze procedure al vervolledigd heeft, kan 
als beheerder andere medewerkers van zijn organisatie uitnodigen zodat deze de hele procedure niet hoeven te 
herhalen.  
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu volledig aangevuld en u krijgt nu toegang tot volgende diensten.  

 

 Verkiest u telefonisch geholpen te worden, bel dan naar bovenstaand nummer.  
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2 Functietoetsen 

Om de ingave te vergemakkelijken en tevens te versnellen kan u steeds gebruik maken van sneltoetsen 
(toetsencombinaties) en icoontjes. 

 

In de handleiding vindt u ook een overzicht van de functie- en sneltoetsen. U kan deze handleiding oproepen via 
Help, Expert/M online help. Onder het hoofdstuk Werken met Expert/M vindt u dan de onderdelen 
Functietoetsen en Sneltoetsen. 

Verder kan u de handleiding oproepen van het programma waarin u werkt door op F1 te drukken. Bv. indien u op 
F1 drukt bij het ingeven van aankoopfacturen, krijgt u onmiddellijk het hoofdstuk uit de handleiding m.b.t. ingave 
van de aankopen. 

 Deze handleiding staat online. Hierdoor is de handleiding steeds up-to-date maar moet u wel over een 
internetverbinding beschikken. 

 

Ook in het menu kan u gebruik maken van toetsencombinaties. Bij het indrukken van de Alt-toets zult u merken dat 
bepaalde letters (1 per menupunt) zullen worden onderstreept. Houdt u de Alt-toets ingedrukt, dan kan u door het 
intoetsen van de onderstreepte letters de overeenkomstige menupunten selecteren.  

 De streepjes onder de menupunten verschijnen pas als u de Alt-toets indrukt. Wenst u deze streepjes altijd 
te zien, dan moet u onderstaande bewerking uitvoeren. 

 

 

Windows 10 

Met Windowstoets + U opent u het configuratiescherm. Vervolgens selecteert u links Toetsenbord en rechts 
Overige instellingen. Hier zet u de optie Onderstreping voor sneltoetsen inschakelen aan. 

 

  



 

 

 Expert/M Module 1 (EXP22/01) 9 

Key.Info 

 

Functietoetsen 

<F1>     het hulpsysteem oproepen 

<F2>     een veld selecteren 

<F4>     een keuzelijst openen of sluiten 

<CTRL> + <F4>    een venster sluiten 

<ALT> + <F4>    het programma sluiten 

<F5>     naar het volgende tabblad gaan 

<CTRL> + <F5>    naar het vorige tabblad gaan 

<F6>     tussen de tabbladen Detail en Overzicht wisselen 

<CTRL> + <F6>    tussen vensters wisselen 

<F10>     een menu selecteren 

<CTRL> + <F10>    de opties van de rechtermuisknop oproepen 
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Algemene sneltoetsen 

<ALT> + <Letter>    een menu selecteren uit de menubalk 

<HOME> / <END>    de cursor naar het begin/einde van een veld verplaatsen 

<CTRL> + <A>    een veld selecteren 

<CTRL> + <C>    de geselecteerde tekst kopiëren 

<CTRL> + <M>    een overzichtsscherm oproepen 

<CTRL> + <N>    een creatiescherm oproepen 

<CTRL> + <P>    onmiddellijk afdrukken 

<CTRL> + <Q>    een schermafdruk nemen 

<CTRL> + <R>    een afdrukvoorbeeld nemen 

<CTRL> + <S>    een record bewaren 

<CTRL> + <T>    de rekenmachine oproepen 

<CTRL> + <V>    de geselecteerde tekst plakken 

<CTRL> + <W>    een venster sluiten 

<CTRL> + <X>    de geselecteerde tekst knippen 

<CTRL> + <+>    een nieuw record openen 

<CTRL> + <->    een record verwijderen 
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Sneltoetsen in grids 

<CTRL> + <H>    de standaardwaarden van een grid herstellen 

Sneltoetsen in datumvelden 

<+>     een dag vooruit gaan 

<->     een dag achteruit gaan 

<*>     een week vooruit gaan 

</>     een week achteruit gaan 

<CTRL> + <0>    een datumveld leeg maken 

 

Sneltoetsen in Kettingen 

<+>     een document aanvaarden  

     de velden UwRef en OnzeRef kopiëren 

<->     het veld UwRef kopiëren 

</>     het veld OnzeRef kopiëren 

<*>     de vorige detailreferte herhalen 

<0> + <Enter>    klant/leverancier/grootboekrekening herhalen 
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Functieknoppen 

     knippen 

 

     kopiëren 

 

     plakken 

 

     laatste bewerking tenietdoen 

 

     naar eerste record gaan 

 

     naar vorige record gaan 

 

     naar volgende record gaan 

 

     naar laatste record gaan 

 

     record bewaren en naar volgende record gaan 

 

     wijziging verwijderen 

 

     record verwijderen 

 

     record bevestigen 

 

     afdrukvoorbeeld 

 

     afdrukken 

 

     exporteren naar Excel 
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Functieknoppen in lijsten 

     gegevens opzoeken (actief bij afdrukvoorbeeld) 

 

     lijst opslaan in formaat naar keuze 

 

     lijst opslaan in PDF en mailen 
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3 Aanmaken nieuw dossier  

 
Er wordt altijd eerst een dossierfiche aangemaakt waarna u doorstart naar het boekhoudprogramma Expert/M.  
Afhankelijk van de tool die u gebruikt voor het beheren van uw dossiers zal deze fiche aangemaakt worden in  
Adsolut Express of Centraal Dossierbeheer.   

 

Doorheen de cursus gebruiken wij  het dossier BIO-EXPO nv, een fictief dossier met als core business het aan- en 
verkopen van biologische groenten en fruit.  

In Module 1 starten we dus onderstaand dossier aan te maken.  

Bio-Expo nv 

Ambachtenlaan 20 

B-3500 Hasselt 

Ondernemingsnummer: BE 0444.635.429 

IBAN: BE86 2850 3877 3050 

BIC: GEBABEBB 

Tel: 011 24 71 11 

E-mail: info@bioexpo.be 

 

Het eerste boekjaar dat we verwerken, is 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022). 
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3.1 Opstarten via Adsolut Express  

U start Adsolut op door te dubbelklikken op volgend icoon 

 

 

 

Volgend scherm verschijnt 

 

 

 

Na het ingeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord verschijnt het hoofdscherm (dossierbeheer) van de 
applicatie. Hierin kan u dossiers creëren, openen, afsluiten, parameters instellen, gebruikers aanmaken, … 
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AANMAKEN VAN DE RELATIE 
 

In Adsolut Express gebruiken we de term Relatie.  Dit omdat er niet specifiek een boekhouddossier hoeft te 
bestaan, maar dit gewoon een relatie is. 
Klik in het dossierbeheer op Relaties. Een scherm met de reeds bestaande relaties wordt geopend. 

 

 

Klik linksboven op Nieuw of Ctrl + N om een nieuwe Relatie (dossierfiche) te openen. 

Naargelang de Kluwer software waarover u beschikt, zijn bepaalde velden al dan niet van belang om in te vullen. 

 

 

Bovenaan geeft u het Relatietype (rechtspersoon of natuurlijk persoon) mee en kiest u de Code van het dossier. 
Indien u zelf geen Code ingeeft, zal het programma dit automatisch doen. Deze Code kan u achteraf niet meer 
aanpassen. 

 

 

Voor een relatiefiche van het type rechtspersoon kan u alle gegevens ingeven of enkel het ondernemingsnummer 
intikken en vervolgens op V klikken.  
De gegevens worden dan ofwel opgehaald uit Companyweb (indien u daarop geabonneerd bent) ofwel 
overgenomen uit VIES (Vat Information Exchange System). 
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Als u een relatiefiche maakt voor een natuurlijke persoon, kan u de (Belgische) identiteitskaart inlezen. Hiervoor 
hebt u een kaartlezer nodig die aangesloten is op uw toestel. Maar ook de eidViewer software moet geïnstalleerd 
zijn. Die kan u gratis downloaden en installeren via de site https://eid.belgium.be/nl. 

 

 

 

Bewaar de relatie door bovenaan links te klikken op Opslaan of via Ctrl + S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eid.belgium.be/nl
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AANMAKEN VAN HET DOSSIER 

Het opstarten van de applicatie zelf gebeurt via de knop Fiscaal Dossier  

 

 

Via die knop Fiscaal Dossier stelt Adsolut automatisch voor om eerst een dossier aan te maken.  

Adsolut zal u vragen om een sjabloon dossier te kiezen als basis voor uw nieuw dossier.  
 

 

 
 

 Het is aangewezen het model ADNEWKMO te selecteren voor de creatie van een fiscale balans. 
Een nieuw dossier is in Adsolut steeds een kopie van een sjabloon dossier. 
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AANMAKEN VAN HET FISCAAL DOSSIER 

Vooraleer u kan doorklikken naar Expert/M moet er een fiscaal dossier aangemaakt worden. 
Zo kan achteraf via deze weg de koppeling tussen de boekhouding en de postaccounting programma’s op een 
vlotte manier verlopen.  
Geef een omschrijving en een naam is en kies het boekjaar.  
Gezien het gaat om een nieuw dossier zal u via de drie puntjes achter het boekjaar een nieuw jaar moeten 
aanmaken.   
 

 
 
Klik linksboven op Nieuw of Ctrl + N om een nieuw jaar te openen. 

 
 

 
 
 

 

 Let op ! Het jaar dat u hier aanmaakt moet dezelfde opbouw hebben dan het jaar dat u in Expert/M zal 
aanmaken.  
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Bewaar door bovenaan links te klikken op Opslaan of via Ctrl + S. en sluit dit scherm.  
 

 

Selecteer nu het boekjaar en bewaar het fiscale dossier door bovenaan links bij Data Acties te klikken op Opslaan 
of via Ctrl + S. 
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Start nu via de Adsolut Suite door naar Expert/M boekhouding.   
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3.2 Opstarten via Centraal dossierbeheer 

 

U start het Centraal dossierbeheer op door volgend icoontje aan te klikken 

 

 

 

U kan ook via de startknop werken 

Start – (Alle) Programma’s – Kluwer software – 

 Centraal dossierbeheer 

 

 

U kiest onder Software voor het opstarten van het Centraal dossierbeheer. 

Indien er al dossiers werden gecreëerd, krijgt u een overzicht van de bestaande dossiers zodat u onmiddellijk het 
gewenste dossier kan openen. 
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Standaard kan u dossiers opzoeken op naam. Indien u echter op de hoofding van de kolom dossiercode/type klikt, 
wordt de sortering op basis van de code/type toegepast en kan u de opzoeking ook op basis van deze 
dossiercode/type uitvoeren. 

Eenmaal een dossier geselecteerd, kan u de dossierlijst opnieuw oproepen met  

of via Dossier, Openen. Dit geeft u de mogelijkheid om een overzicht van de natuurlijke personen, rechtspersonen, 
particulieren en verenigingen apart op te roepen. 
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AANMAKEN VAN EEN NIEUW DOSSIER 

Om een nieuw dossierfiche aan te maken, klikt u in de knoppenbalk op  of kiest u in het menu voor Dossier, 
Nieuw. 

 

 

 

Afhankelijk van de gekozen dossiersoort zullen de nodige velden worden opgevraagd. Voor een rechtspersoon vult 
u de dossiercode, naam en rechtsvorm van de vennootschap in. 

 Voor de dossiercode kan u via Extra, Instellingen aangeven of de code alfanumeriek of numeriek moet zijn. 

 

 Indien de vennootschaps- of verenigingsvorm nog niet bestaat, kan u deze zelf toevoegen in het 
parameterbestand via Extra, Parameterbestanden. 
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AANVULLEN VAN DE DOSSIERGEGEVENS 

Linksboven vindt u verschillende tabbladen. Het aanklikken van deze tabbladen geeft u de mogelijkheid om op de 
rechterzijde van uw scherm de betreffende gegevens in te vullen of te wijzigen. Linksonder worden de gegevens 
m.b.t. de boek- en aanslagjaren en de voorafbetalingen afgebeeld. 

 

 

 

Het is enkel nodig de tabbladen Algemeen, Contact en Btw in te vullen om met Expert/M te kunnen werken. Vult u 
ook de andere tabbladen in, dan kunnen de andere programma’s zoals jaarrekening, vennootschapsbelasting, enz. 
hier de nodige gegevens uit halen. 
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4 Opstarten Expert/M 

U start het boekhoudprogramma Expert/M op via 

Programma’s – Expert/M 

4.1 Creatie dossier 
Indien het de eerste keer is dat u dit dossier opstart in Expert/M zullen er een aantal extra gegevens worden 
opgevraagd. 
 

 

 

Buiten de identificatiegegevens en de gegevens betreffende het ondernemingsnummer, die overgenomen worden 
uit het dossierbeheer, worden de velden opgevuld met de standaardgegevens. 

Financieel verwerking is standaard aangevinkt. Als u, bv. als eenmanszaak, geen financieel verwerkt, vinkt u dit uit. 

 Wanneer Financieel verwerking is uitgevinkt, wordt er geen rekening gehouden met boekingen in de 
financiële en diverse dagboeken bij het opmaken van de fiche 281.50. 

U bepaalt de referentiemunt van uw boekhouding en het aantal cijfers dat een grootboekrekening kan bevatten. 
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Verder kan u aanvinken of u met eenheden en/of valuta (andere munt dan de referentiemunt) wenst te werken. 

Met het veld Uitsplitsing privé per doc. kan u aanduiden of de privépercentages van de grootboekrekening 
toegepast mogen worden tijdens het boeken van aankoopfacturen waardoor enkel btw wordt toegepast op het 
beroepsgedeelte van de kost. 

 

Roosterkolommen heeft betrekking op de schermopbouw van grids in de ingave- en consultatieschermen. U hebt 
hierbij 2 mogelijkheden: 

- Globaal niveau: de aanpassingen aan de schermopbouw worden bewaard en toegepast voor alle dossiers 
waarbij de roosterkolommen op Globaal niveau staan. 

- Dossierniveau: de aanpassingen aan de schermopbouw zullen enkel worden bewaard en toegepast voor 
dit dossier. 

 

De afschrijvingen kunnen pro rata of boekhoudkundig gebeuren. 

- Boekhoudkundig: via deze methode wordt als begindatum voor het afschrijvingselement de eerste dag van 
het boekjaar voorgesteld. 

- Pro Rata: de fiscale beperking m.b.t. de eerste afschrijvingsannuïteit wordt toegepast, m.a.w. de dag waarop 
het actief wordt verkregen, is de eerste dag die voor de fiscaal aanvaardbare afschrijving in aanmerking 
komt. 

 

Fiscale beperkingen: zorgt ervoor dat er bij de degressieve afschrijving rekening wordt gehouden met de maximum 
fiscaal toelaatbare afschrijving van 40%. 

 

Als einddatum eerste boekhoudperiode wordt er standaard een maand of kwartaal (afhankelijk van de btw-
aangifte) na het begin van het boekjaar voorgesteld. Soms zal het nodig zijn om deze einddatum zelf in te geven om 
de periode te beëindigen op het einde van een bepaalde maand. 

 

Met  kan u een paswoord toekennen aan de boekhouding van uw dossier.  

 

 zet een bestaand dossier in EUR om naar USD.  

U annuleert de bewerking door op  te klikken. 
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4.2 Dossiergegevens 

De munt, positie grootboekrekening en btw-aangifte kan u enkel bepalen op het vorige scherm. De andere 
gegevens kunnen later nog gewijzigd worden via 

Ingave – Basisgegevens – Dossier 

 

Wanneer u klanten en/of leveranciers overneemt vanuit een extern pakket en het belangrijk is dat de nummering 
gelijk loopt, kan u de velden Nieuwe klanten blokkeren en Nieuwe leveranciers blokkeren aanvinken. Zo voorkomt 
u dat er in de boekhouding nieuwe klanten en/of leveranciers kunnen worden gecreëerd. 

 

Indien u gebruik maakt van een specifiek boekhoudplan bij de verwerking van uw dossiers, kan u dit dossier 
instellen als Typedossier. 

Het typedossier kan dan gebruikt worden om het boekhoudplan toe te voegen aan andere dossiers via Ingave, 
Basisgegevens, Kopiëren standaard boekhoudplan.  
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 Bij de creatie van het dossier moet u zeker zijn van de aangifteplicht btw. Dit veld kan u enkel invullen bij 
de creatie van het dossier. Hierop is één uitzondering, nl. een dossier kan enkel van kwartaal- naar 
maandaangifte worden omgeschakeld in een lege periode, dus na een btw- en 
boekhoudperiodeverschuiving. De einddatum van de boekhoudperiode kan u onmiddellijk aanpassen 
alvorens u doorschuift. In de dossiergegevens wijzigt u daarna de btw-aangifte van kwartaal- naar 
maandaangifte. Wanneer u nu terugkeert naar het scherm periodeverschuiving zult u merken dat het 
kwartaal werd aangepast naar een maandperiode. 

 

 Bij de creatie van het dossier moet u zeker zijn van de aangifteplicht IC-opgave. U kan de periodiciteit niet 
op ieder moment aanpassen. Wijzigen van maandopgave naar kwartaalopgave kan u bij het begin van een 
btw-periode, wijzigen van geen aangifte naar maand- of kwartaalopgave en wijzigen van kwartaalopgave 
naar maandopgave kan u altijd doen. 

4.3 Intrastat 

Standaard worden er tijdens het boeken van aan- en verkopen geen gegevens opgevraagd m.b.t. Intrastat. Bent u 
echter Intrastatplichtig, dan moet u de configuratie van Intrastat aanpassen via 

Intrastat – Configuratie Intrastat 

 

 

 

Zowel voor invoer (aankopen) als uitvoer (verkopen) kan u aanduiden of u geen, een standaard of een uitgebreide 
Instrastataangifte moet opmaken.  

 

Het gebied van bestemming (bij de aankopen) of het gebied van oorsprong (bij de verkopen) kan u ook standaard 
meegeven.  

U kan kiezen uit:   - Vlaams gewest 

- Waals gewest 

   - Brussels hoofdstedelijk gewest 

  



 

 

 Expert/M Module 1 (EXP22/01) 30 

5 Grootboekrekeningen 

5.1 Kopiëren standaard boekhoudplan 
U kan het standaard boekhoudplan kopiëren dat door Wolters Kluwer voorzien is of het boekhoudplan kopiëren 
van een ander dossier dat u als typedossier hebt aangemaakt via 

Ingave – Basisgegevens – Kopiëren standaard boekhoudplan 

Tijdens het inlezen, worden bestaande grootboekrekeningen niet aangepast.   

5.2 Creatie grootboekrekeningen 

Ingave - Basisgegevens - Grootboekrekeningen 

Het scherm bestaat uit twee tabbladen, nl. Overzicht en Detail. 

Met F6 kan u wisselen tussen beide tabbladen. 

5.2.1 Detail 
 

 

 

Het tabblad Detail kan u gebruiken om een bestaande grootboekrekening op te roepen op basis van het nummer. 
U kan ook een nieuwe rekening creëren door het nieuwe rekeningnummer in te geven. U verkrijgt dan een blanco 
tabblad dat u moet vervolledigen. 
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Het Alternatief rekeningnummer geeft u de mogelijkheid om balansen af te drukken op basis van dit alternatief 
nummer i.p.v. het grootboeknummer. 

 

Aard rekening wordt standaard ingevuld op basis van het rekeningnummer dat u hebt ingegeven. Bij de keuze 
Actief-/passiefrekening vult u ook de tegenrekening in zodat de rekening op de actief- of passiefkant van de balans 
kan worden afgedrukt naargelang het saldo dat op de rekening staat. 

Enkel voor actief- en passiefrekeningen verschijnen de velden Overdracht beginbalans en Type rekening: 

- Bij Overdracht beginbalans vult u Niet-afgepunte historieken in indien u bij de automatische overname 
van de beginbalans alle niet afgepunte historieken van het vorige jaar wenst over te nemen naar het 
huidige jaar. 

- Voor de rekeningen die u zult gebruiken als centralisatierekeningen voor klanten/leveranciers (bv. 400, 
440, 407, …) moet u in het veld Type rekening respectievelijk kiezen voor Saldo documenten klanten of 
Saldo documenten leveranciers. 

 Het opvullen van deze code laat een bijkomend veld verschijnen nl. Toestand document. Er zijn 10 
toestanden die u zelf kan configureren via Configuratie, Toestand documenten, Aan- of 
Verkoopdocumenten. De documenten die op die centralisatierekening worden geboekt, krijgen bij het 
boeken de geselecteerde toestand toegekend. 

Wanneer u de code Afdruk bewegingen in detail aanvinkt, worden de bewegingen van de rekening in detail 
weergegeven. Zo niet, worden ze gecumuleerd per periode weergegeven. 

 Deze selectie heeft betrekking op het weergeven of afdrukken van de historieken, niet op het bewaren. 
Standaard worden de historieken in detail bewaard. U kan deze code dan ook steeds met terugwerkende 
kracht wijzigen. 

Bij bepaalde boekingen (bv. onderhoud personenwagens) is een deel van het btw-bedrag niet aftrekbaar. U kan bij 
de kostenrekeningen, het percentage van het btw-bedrag dat niet aftrekbaar is, invullen in het veld Btw niet-
aftrekbaar. Op die manier wordt tijdens het boeken van die facturen, het deel niet-aftrekbare btw automatisch (in 
een extra boekingslijn) bij op de kostenrekening geboekt. Moet het niet-aftrekbare bedrag echter op een aparte 
rekening geboekt worden, dan vult u deze rekening in bij Rekening btw niet-aftrekbaar. 

 

Het privépercentage, het percentage verworpen uitgave en de code import Administrator, die u aan een rekening 
koppelt, worden niet in de boekhouding verwerkt maar worden toegepast in de link naar Adsolut Fiscaal Dossier of 
de postaccounting programma’s.  

Wat betreft het privépercentage hebt u de mogelijkheid om dit percentage toe te passen bij het inboeken van de 
aankoopdocumenten. Er zijn twee berekeningsmethodes voorzien in het veld Personenwagens. Meer info 
hieromtrent vindt u in module 2 in het hoofdstuk Privéverwerking. 
Rekening % Privé. Wanneer er wordt geboekt op een grootboekrekening waar % Privé is ingevuld, zal het bedrag 
privé op de rekening worden geboekt die in dit nieuwe veld werd ingegeven. Wanneer er geen rekening % privé is 
ingegeven, blijft het bedrag op de kostenrekening geboekt.  

 

Met Boeken in … kan u bepalen in welk(e) dagboek(en) u deze rekening wenst te gebruiken. 

Wenst u van boekingen op de rekeningen uit de klasse 2 een afschrijvingselement aan te maken, dan moet u voor 
deze 2-rekeningen, het veld Investering aanvinken. Op die manier kan u dan de duur, wijze en kostenrekening van 
afschrijving ingeven alsook de investeringsaftrek en de restwaarde bepalen. 
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Voor forfaitaire dossiers kan u de eenheden gebruiken om de aantallen per grootboekrekeningen te registreren.  

Vrije velden kunnen worden gebruikt om allerhande informatie in te geven die u niet in de andere velden kan 
wegschrijven. 

 

Voor grootboekrekeningen waarvoor niet automatisch een sluitend correct eerste btw-rooster kan worden 
toegekend, kan u instellen welk btw-rooster standaard bij het inboeken moet worden gebruikt. 

De keuzemogelijkheden zijn  . Deze instelling kan enkel voor 
grootboekrekeningen van klasse 2 en klasse 6 (met uitzondering van de 60-rekeningen). 

 

 Expert/M geeft u de mogelijkheid, de ingaveschermen van de grootboekrekeningen te configureren 
zodanig dat u enkel de door u geselecteerde velden hoeft te overlopen en eventueel in te vullen. U start 
deze configuratie op via Configuratie, Basisgegevens, Grootboekrekeningen. 

5.2.2 Overzicht  
Op het tabblad Overzicht kan u via het veld Uw selectie de nodige opzoekingen verrichten in de lijst van bestaande 
grootboekrekeningen. U hebt de volgende mogelijkheden: 

 

Uw selectie Uitwerking 

* Geeft een overzicht van alle grootboekrek. 

Klasse * Geeft een overzicht van de grootboekrek. binnen die klasse. 

* nr. Geeft een overzicht van alle grootboekrek. eindigend met dit nr. 

Letter(s)* Geeft een overzicht van alle grootboekrek. beginnend met die letters.  

* letter(s) Geeft een overzicht van alle grootboekrek. waarin die letters voorkomen. 

12?0* Geeft volgende rekeningen: 1200*,1210*,1220*, … 
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Door te enteren of te dubbelklikken op een rekening in het overzicht, komt u automatisch op het tabblad Detail 
terecht waar u de gegevens van de geselecteerde rekening kan raadplegen of wijzigen. 

 

Oefening 

 

Voorzie het standaard boekhoudplan en vul dit aan met de volgende grootboekrekeningen:  

 

Grootboekreknr. Omschrijving 

600100 Aankopen fruit 

600200  Aankopen groenten 

700100 Verkopen fruit 

700200 Verkopen groenten 

550010 KBC zichtrekening 
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Wijzig en/of verifieer vervolgens de gegevens van onderstaande grootboekrekeningen: 

 

                 Grootboekrekeningen  Codes 

550000  BNP Paribas Fortis zichtrekening 

 

Aard rekening: actief-/passiefrek., 

tegenrekening 433000 

580000 Interne overboekingen  

 

Overdracht beginbalans: niet-afgepunte 
historieken 

? Herstellingen vervoermaterieel 30 % privé 

50 % btw niet aftrekbaar 

25% verworpen uitgaven  

? Kantoormachines Duur: 25% per jaar 

Wijze: lineair 

Kostenrek. afschrijving 630240 

 

U kan een grootboekrekening, op voorwaarde dat deze niet gebruikt is, verwijderen door  aan te klikken of 
CTRL – te drukken. 

 

Wenst u meerdere opeenvolgende grootboekrekeningen gelijktijdig te verwijderen dan kan u dit via 

Ingave - Basisgegevens - Verwijderen grootboekrekeningen 

Ook met dit programma kunnen de rekeningen die ergens gebruikt werden, in een boeking of als 
standaardrekening, niet verwijderd worden.  

Na het verwijderen verschijnt er een overzicht van de rekeningen die niet verwijderd kunnen worden. 

  



 

 

 Expert/M Module 1 (EXP22/01) 35 

6 Lijsten creatiegegevens 

6.1 Lijst grootboekrekeningen 

Afdruk – Grootboekrekeningen –Basisgegevens grootboekrekeningen  

Deze lijst geeft u een overzicht van de rekeningen die aangemaakt werden binnen dit dossier. U hebt de keuze uit 
twee verschillende manieren om de lijst af te drukken. 

 

- Standaard geeft een opsomming van de grootboekrekeningen met nummer, omschrijving en aard van de 
grootboekrekening. 

 

 

- Uitgebreid geeft alle creatiegegevens van de gevraagde grootboekrekeningen 
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Vanaf elk afdrukselectiescherm in Expert/M kan u een afdruk op het scherm oproepen, een afdruk maken, of een 
rapport exporteren naar een bestand. Dit kan via het gebruik van onderstaande icoontjes.  

 
 

 
 
 
Afdrukvoorbeeld  

Via de toetsencombinatie ‘CTRL+R’ of het icoontje  
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Het rapport wordt op het scherm weergegeven.  

Met het gebruik van de icoontjes link bovenaan kan u het rapport opslaan  (enkel als pdf-bestand), afdrukken 

 , de gewenste pagina uit het rapport weergeven , en in- of uitzoomen 

 .  

Bij het afdrukken van de gegevens op het scherm hebt u de mogelijkheid om gegevens op te zoeken. Dit doet u met 

. U kan op die manier bijvoorbeeld alle grootboekrekeningen opvragen op het scherm en dan via  op zoek 
gaan naar de grootboekrekeningen met Aankopen in de omschrijving. 

Met  kan u een e-mail genereren met het afdrukvoorbeeld (in pdf-formaat) als bijlage. 

 

 
Afdrukken  

Via de toetsencombinatie ‘CTRL+P’ of het icoontje  .  

 

 

U krijgt een dialoogvenster te zien. Hierin bepaalt u welke printer u wenst aan te spreken, en aan welke parameters 
(bv. kleur, recto verso, afdrukstand,…) de afdruk moet voldoen. Door in dit dialoogvenster op de knop ‘Afdrukken’ 
te klikken, wordt het rapport afgedrukt.  
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Exporteren naar…  

Via het icoontje  . 

In het selectiescherm bepaalt u via het veld ‘Export type’ in welk bestandsformaat u het rapport wenst te 
exporteren. U hebt de keuze tussen PDF, Tonen in rooster, Microsoft Excel, Microsoft Word, Crystal Reports of 
XML.  

 

De toetsencombinatie ‘CTRL+E’ kan ook gebruikt worden, maar deze beperkt zich tot de oude functionaliteit 
waarbij de gegevens geëxporteerd worden naar een rooster.)  

Door het veld ‘Export Mailen’ aan te vinken, kan u het exportbestand automatisch koppelen aan een te versturen 
e-mail. Deze optie is voorzien voor elk ‘Export type’ met uitzondering van de keuze ‘Tonen in rooster’.  
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7 Landen, munten en koersen 

7.1  Landen 

Indien u andere landcodes dan BE nodig hebt, kan u het land actief zetten via  

Ingave – Basisgegevens - Landen 

 

 

 

Door het veld In gebruik aan te vinken, bepaalt u met welke landen u in dit dossier zult werken. 

U kan de landentabel raadplegen door de eerste letter(s) * in te geven in het veld Uw selectie op het tabblad 
Overzicht. Het ingeven van een * geeft u de volledige landenlijst. 

De velden Rek. buitenl. btw facturen en Rek. buitenlandse btw cn’s worden gebruikt om standaard btw-
rekeningen in te vullen voor de ventilatiecode Btw op buitenlandse verkopen. 
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7.2 Munten 

Hetzelfde principe van ingebruikstelling wordt toegepast voor de munten. 

 

 

 

Wanneer u tijdens de creatie van een klant/leverancier, een land/munt selecteert dat nog niet gebruikt werd in dit 
dossier, kan u het land/de munt aan de tabel toevoegen zonder de creatie van de klant/leverancier te verlaten. 

 

Wanneer u de ISO-code van het land of de alfacode van de munt ingeeft, krijgt u de vraag of u het land of de munt 
in gebruik wil stellen.  

Kent u de ISO-code van het land niet, dan kan u ook gebruik maken van de volledige omschrijving van het land. 

 

Slaagt u er dan nog niet in om het land te activeren, dan roept u de landen- of muntentabel op met CTRL N. 
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7.3 Koersen 

De koersen kunnen worden ingegeven per datum en steeds t.o.v. de euro. U kan dit doen op 2 niveaus: 

- Koersen dossier → Ingave, Basisgegevens, Koersen of met Ctrl N op het veld Koers. 
- Koersen Expert/M → Ingave, Globaal, Koersen of met Ctrl N op het veld Koers. 

 

Ingave – Basisgegevens – Koersen 

De koersen in deze tabel primeren t.o.v. de koersen op globaal niveau en gelden enkel voor het dossier waarin ze 
zijn aangemaakt. 

De koersen worden steeds ingegeven t.o.v. de referentiemunt van het dossier. Dit houdt in dat de referentiemunt 
als basismunt wordt gebruikt. M.a.w. indien de boekhouding in euro wordt gevoerd, moet u de koersen ingeven 
volgens het systeem 1 EUR = X vreemde valuta 

bv. 1 EUR = 1,0951 USD 

 

Ingave – Globaal – Koersen 

De globale koersen zullen voor alle dossiers gebruikt worden waar er geen koersen werden ingegeven op 
dossierniveau.  

Aangezien deze tabel niet dossierafhankelijk is, moet u een basismunt meegeven. Voor iemand die enkel dossiers in 
EUR verwerkt is er geen verschil met bovenstaande methode (1 EUR = X vreemde valuta) behalve dat hier manueel 
de basismunt moet worden ingegeven en dat deze koersen gelden voor meerdere dossiers.   

 Voor dossiers met een vreemde valuta (≠ EUR) als referentiemunt moet u de koers ingeven volgens een 
ander systeem. U moet dan de koers ingeven t.o.v. de vreemde valuta, dus volgens het systeem 1 vreemde 
valuta = X referentiemunt. M.a.w. terwijl in het EUR-dossier de bewerking Vreemde valuta: koers wordt 
uitgevoerd, zal in een vreemde-valuta-dossier de bewerking Vreemde valuta x koers worden toegepast. Bv. 
een GBP-factuur in een USD-dossier: koers 1 GBP = X USD 

 

U kan de dagkoersen, die bepaald worden door de Europese Centrale Bank, importeren via 

Ingave – Globaal – Importeren koersen 

 

De import wijzigt geen koersen van boekingen die al zijn ingegeven. 
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8 Crediteuren 

8.1 Creatie leveranciers 

Ingave - Basisgegevens - Leveranciers 

Net zoals bij de grootboekrekeningen is het creatiescherm van de leveranciers ook opgedeeld in twee tabbladen, 
nl. Overzicht en Detail. 

Bij het openen van het creatieprogramma komt u automatisch op het tabblad Detail terecht. 

 Met F6 kan u wisselen tussen beide tabbladen. 

8.1.1 Detail 
 

 

 

Men gaat er van uit dat u een nieuwe leverancier wenst te creëren en geeft u het nummer van een nieuw 
leveranciersfiche. Dit nummer wordt voorgesteld volgens het hoogste nummer al gebruikt +1. 
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Op basis van de naam wordt de alfacode voorgesteld. Hierbij worden vennootschapsvormen en speciale tekens (-, 
‘, …) weggelaten. Voorvoegsels zoals Van, Van den, Van de, … worden afgekort tot v of vd. Zo zal de leverancier met 
als naam BVBA Van de Perre-Stas de alfacode vdperresta voorgesteld krijgen. U kan de alfacodes te allen tijde 
wijzigen. 

Tijdens het boeken zullen we steeds gebruik maken van ventilatiecodes. Deze codes bepalen welke bedragen in 
welke roosters van de btw-aangifte terecht zullen komen. In de leveranciersfiche kan u al een standaardventilatie 
invullen zodat deze bij de ingave van de aankopen kan worden voorgesteld.  

 

- Geen ventilatie: bij het inboeken van de aankopen wordt er geen ventilatiecode voorgesteld. 
- Binnenland: voor standaard binnenlandse aankopen aan 0%, 6%, 12% en 21% btw 
- Btw niet-aftrekbaar: het gedeelte van het btw-bedrag dat niet aftrekbaar is 
- Medecontractant (Btw verlegd – art. 20 KB nr.1): voor werk in onroerende staat (bouwen, verbouwen, 

afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden,... van onroerende goederen) door een in België gevestigde 
btw-plichtige. 

- Diversen buiten btw: voor bedragen die niet in de btw-aangifte moeten worden opgenomen bv. leeggoed, 
erelonen, belastingen, verzekeringen, … 

- Andere Medecontractanten niet-EU: verwerving van diensten in een niet-lidstaat van de EU waarbij door 
de leverancier geen btw aangerekend wordt en er geen aansprakelijke vertegenwoordiger is in België bv. 
aankoop van software via de website van Microsoft. De maatstaf van heffing moet dan in de roosters 81, 
82 of 83 (investering) en rooster 87 komen. De btw moet in rooster 56 en 59 staan. 

- Verlegging van heffing: invoer vanuit een niet EU-lidstaat door vergunninghouders (ET 14000) naar een 
EU-lidstaat.  

- Import niet EU: invoer van buiten de Europese Unie 
- Onrechtstreekse invoer: voor een invoer vanuit een niet-lidstaat van de EU, waarbij het transport gebeurt 

via een andere lidstaat en waarbij de douanedocumenten voor de invoer worden opgemaakt in deze 
tussenliggende lidstaat. 
Bv. een Belg voert in vanuit de USA maar de goederen worden eerst naar de haven van Rotterdam 
gebracht alwaar de nodige invoerdocumenten worden opgemaakt voor de Nederlandse douane. De 
goederen transiteren eerst via een andere lidstaat. De invoerder moet een Intrastataangifte opmaken 
voor de beweging Nederland - België ook al doet hij een invoer vanuit de USA. 

- ICV Goederen: verwerving van goederen uit een EU-lidstaat 
- ICV Diensten: verwerving van diensten uit een EU-lidstaat (wordt alleen gebruikt voor de uitzonderingen 

op de B2B-regel) 
- ICV Diensten B2B: verwerving van diensten die in België worden ontvangen van een btw-plichtige die 

gevestigd is in een andere lidstaat binnen de EU. 
- ICV Driehoek a-B-c: in dit geval verkoopt a in lidstaat 1 goederen aan B in lidstaat 2, waarbij B deze 

goederen vervolgens doorverkoopt aan c in lidstaat 3. De goederen worden rechtstreeks vervoert van a 
naar c (alle partijen bevinden zich in verschillende EU-lidstaten en zijn btw-plichtig). 

- ICV Accijnzen: voor accijnzen op aangekochte goederen uit een EU-lidstaat (bv. drank) 
- Busreizen: voor vervoerdiensten verricht in het kader van internationale all-in reizen per bus. 
- Import via EU: voor verrichtingen waarbij het belastbaar gedeelte enkel in de roosters 81, 82 of 83 van de 

btw-aangifte moet komen.  
 

Opgelet:  

Bij volgende ventilatiecodes moet u een btw-tarief invullen: binnenland, medecontractant, andere 
medecontractant niet-EU, verlegging van heffing, ICV goederen, ICV diensten, ICV diensten B2B en ICV accijnzen. 

 Wanneer u op onze website ingelogd vindt u in onze Knowledge databank een Excel-bestand Overzicht 
gebruik ventilatiecodes met meer uitleg rond de ventilatiecodes bv. welk btw-rooster wordt er ingevuld. 
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 Vooraleer u de ventilatiecodes Busreizen en Import via EU tijdens het boeken kan gebruiken, moet u dit bij 
de creatie van het aankoopdagboek aanvinken. 

 

 Bij de creatie van leveranciers worden de ventilatiecodes voorgesteld op basis van de landcode van het 
ondernemingsnummer. Zo zal bij een leverancier met een Belgisch ondernemingsnummer de code ICV 
goederen niet beschikbaar zijn. 

Standaard staat het veld Centralisatierekening uit in de configuratie (zie verder). Indien het veld toch wordt 
opgevraagd, hebt u twee mogelijkheden, u centraliseert op:  

- de centralisatie leveranciers (bv. 440000 Leveranciers) die in het aankoopdagboek staat vermeld. In dit 
geval hoeft u de centralisatierekening van de leverancier niet in te vullen.  

- de centralisatierekening die in de leveranciersfiche is ingevuld. In dit geval moet deze centralisatierekening 
wel worden ingevuld. 

 

Bij het gebruik van de Commissieloonfiche verschijnen er extra velden om het Type van persoon, Beroep en 
Echtgenote van in te vullen. 

 

Als het veld Memo ingevuld wordt, verschijnt er een pop-upscherm met de inhoud van dit veld in de verschillende 
kettingen: aankopen, verkopen, financieel, diversen en in de beginsituatie. 

 Belgische ondernemingsnummers uitgezonderd, moet u bij het ingeven van een ondernemingsnummer 
steeds het correcte formaat meegeven. Doet u dit niet, dan krijgt u een foutmelding. De rekenkundige 
controle wordt enkel toegepast op een Belgisch ondernemingsnummer. 

8.1.2 Overzicht 
Het tabblad Overzicht biedt u de volgende mogelijkheden: 

- via Uw selectie vraagt u bestaande leveranciers op a.d.h.v. 
o het leveranciernummer 
o de alfacode  

▪ L (of L*): toont u alle leveranciers met een alfacode beginnend met L. 
▪ *L: toont u alle leveranciers waar de letter L in de alfacode voorkomt. 

- via Eerste vrije nummer vanaf komt u op basis van het ingegeven nummer terecht op het tabblad Detail 
op het eerste vrije leveranciernummer. Deze optie gebruikt u als u effectief een leverancier wenst te 
creëren.  

- met  krijgt u een lijst van de gebruikte nummers. 

 Bij het opzoeken wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- of kleine letters. 
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Oefening 

 

Creëer de volgende leverancier: 

 

Leverancier 1: 

Veiling Hoogstraten cvba     Ondernemingsnr: BE 0403.863.755 

Loenhoutseweg 59      E-mail: info@in-co.be 

2320 Hoogstraten     BIC 1: BBRUBEBB 

Tel: 03 340 02 11      IBAN 1: BE34 3900 7510 0990 

       Aankooprekening: 600100         

 

De facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum. 

Veiling Hoogstraten levert fruit aan 6% btw. 
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8.2 Configuratie leveranciers 

Tijdens het ingeven van een leverancier kunnen er, afhankelijk van de noden van uw onderneming, verschillende 
velden zijn die u nooit of bijna nooit zult gebruiken. 

Deze velden kan u uitschakelen in de configuratie. 

Configuratie – Basisgegevens – Leveranciers 

Via dit programma kan u de leveranciersfiches instellen volgens eigen gebruik. 

Bij creatie van leveranciers zullen enkel de door u geselecteerde velden getoond of opgevraagd worden. 

 

 

 

Met Zichtbaar duidt u aan of dit veld gevisualiseerd mag worden bij ingave. 

Met Tabstop bepaalt u of er gestopt mag worden op dit veld bij ingave. 

 

% Korting contant houdt in dat u in de leveranciersfiche, een percentage korting contant kan ingeven zodat tijdens 
het boeken van de factuur, deze korting automatisch wordt uitgerekend en geboekt. 

Wanneer het veld Memo is ingevuld in de leveranciersfiche dan wordt bij het ingeven van de leverancier in de 
ketting aankopen, financieel, diversen en in de beginsituatie een pop-upscherm getoond met de inhoud van dit 
veld. 

 

Door Gestructureerde mededeling aan te vinken, kan u per leverancier een standaard OGM meegeven. 
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Het Opzoeken van alle gegevens toelaten, houdt in dat er eender waar in Expert/M op het veld Leverancier 
gebruik kan worden gemaakt van * Enter om een lijst te verkrijgen van alle leveranciers. 

 Het gebruik van * Enter kan, bij een dossier met heel veel gegevens, het systeem aanzienlijk vertragen 
wanneer u in een netwerk werkt. 

Het veld Alfacode geeft u volgende mogelijkheden: 

- Niet uniek: u kan verschillende leveranciers met dezelfde alfacode aanmaken. 
- Uniek: iedere leverancier moet een unieke alfacode hebben. 
- Uniek en sleutelveld: dit betekent dat de alfacode van de leverancier, uw sleutelveld wordt i.p.v. het 

nummer voor het opzoeken, consulteren enz. 
 

Met de opzoekvelden hebt u de mogelijkheid om op andere leveranciersgegevens te zoeken i.p.v. nummer en 
alfacode. Naast ieder opzoekveld staat een teken (/, - of +). Door achter het opzoekveld een bepaald 
leveranciersgegeven te selecteren, kan u deze gegevens voortaan opzoeken in combinatie met het teken dat bij het 
opzoekveld staat. 

Bijvoorbeeld: Opzoekveld / is gelinkt aan de straat van de leverancier. Dan kan u de leverancier(s) wonende op een 
plein opzoeken door /*plein in te typen in het veld Leverancier. Het gebruik van / houdt in dat u zoekt op straat, 
terwijl het * betekent dat de straat mag beginnen met eender welke letters maar dat er ergens in de straatnaam 
plein moet voorkomen. 

 

Het veld Voorstellen alfacode geeft u volgende mogelijkheden: 

- Altijd: de alfacode wordt voorgesteld bij creatie van de leveranciers en bij elke wijziging die u nadien aan 
de naam aanbrengt. 

- Enkel bij creatie: de alfacode wordt enkel bij de creatie voorgesteld. Indien u nadien de naam wijzigt, 
wordt de alfacode niet automatisch mee aangepast. 

- Nooit: de alfacode wordt nooit voorgesteld. U moet deze altijd zelf invullen. 
 

Oefening 

 

Op volgend veld hoeft de cursor niet te stoppen tijdens de creatie van leveranciers: 

 

Veld 

Aanspreektitel 

Gedomicilieerd 

Voorstel leverdatum 

Voorstel datum betaald 

Echtgenote van 

Memo 
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Tijdens het inboeken van financiële verrichtingen, komt het vaak voor dat er leveranciers opgezocht moeten 
worden op basis van hun adres en/of banknummer. 

Vul daarom de opzoekvelden in met onderstaande gegevens: 

 

Velden 

Opzoekveld via / Banknummer 

Opzoekveld via - Straat 

 

Bent u niet Intrastatplichtig, dan mogen de velden betreffende Intrastat ook uitgevinkt worden. 

Volgende velden mogen niet meer op het scherm verschijnen, pas de configuratie aan: 

 

Velden 

Land/IBAN 3 

Land/IBAN 4 

Land/IBAN 5 

Gestructureerde mededeling 

Leveranciersgroep 

Extra 1 

Extra 2 

Extra 3 

% Korting contant 

CODA termijn korting 

Verdeelsleutel module 1 

Verdeelsleutel module 2 

Vrij veld 1 

Vrij veld 2 

VATREFUND type factuur 

VATREFUND code 

VATREFUND subcode 

VATREFUND taal 

VATREFUND vrije tekst 
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8.3 Standaardwaarden leveranciers 

Om de creatie van leveranciers te vergemakkelijken en te versnellen kan u voor bepaalde velden op voorhand 
standaardwaarden invullen. Deze standaarden zullen dan voorgesteld worden bij de creatie van elke leverancier. 

Configuratie – Basisgegevens – Leveranciers-standaardwaarden  

 

 

 

 Vermits sommige velden afhankelijk zijn van de waarde in andere velden kunnen niet alle velden van 
standaardwaarden voorzien worden. Zo kan u bijvoorbeeld geen standaard ventilatiecode invullen vermits 
de ventilatiecode steeds afhankelijk is van de landcode bij het ondernemingsnummer. 
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Leverancier 2: 

Roularta Media Group nv    Ondernemingsnr: BE 0434.278.896 

Meiboomlaan 33     Website: www.myroularta.be 

8800 Roeselare     BIC 1: BBRUBEBB 

Tel: 078 35 33 13     IBAN 1: BE78 3850 5139 2986 

Aankooprekening: 611101 Abonnementen 

 

De vervaldag is 30 dagen na factuurdatum. U hebt een abonnement op Trends. (0 % btw) 

 

Leverancier 3: 

L.E.G.O. spa      Ondernemingsnr: IT01887980249 

viale dell’Industria 2     Aankooprekening: 601000 

36100 Vicenza VI (IT) 

Tel: 0444/54 46 22 

 

L.E.G.O. levert papier (goederencode 48102930, wegvervoer, definitieve aankoop/verkoop). 

De facturen zijn betaalbaar 60 dagen na factuurdatum. 

 

Leverancier 4: 

Pervasive Software Inc.     Ondernemingsnr: Onbekend 

Riata Trace Parkway 12365-B    BIC 1: TRIOBEBB 

78727 Austin (Texas – US)     IBAN 1: BE52 5230 8013 4809 

Tel: +1.512.231.6000     Aankooprekening: 611050 

 

De facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum. Pervasive Software Inc. factureert in USD. 

 

Leverancier 5: 

Vlaamse Belastingdienst - VKB    Ondernemingsnr: Geen  

Vaartstraat 16      Aankooprekening: 640200 

9300 Aalst 

 

Verkeersbelasting is vrij van btw en moet 60 dagen na factuurdatum betaald worden. 
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Leverancier 6: 

Belgische Fruitveiling cvba     Ondernemingsnr: BE 0439.728.318 

Montenakenweg 82     E-mail: bfv@bfv.be 

3800 Sint-Truiden     Website: www.bfv.be 

Tel: 011 69 34 11       BIC 1: GKCCBEBB 

       IBAN 1: BE15 0639 7598 4430 

       Aankooprekening: 600100 

 

De facturen voor fruit worden opgesteld aan 6% btw en zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum. 

 

Leverancier 7: 

Nootelaer Jean      Geen ondernemingsnummer 

Bruglaan 16      Aankooprekening: 615400 

8000 Brugge      Commissiefiche 281.50 Erelonen  

Tel: 050 55 15 16      Beroep: arts 

 

De ereloonnota's zijn contant betaalbaar. 
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8.4 Lijst creatiegegevens crediteuren 

Alle ingebrachte gegevens kan u in lijstvorm afdrukken via 

Afdruk – Leveranciers – Basisgegevens Leveranciers 

Via dit programmapuntje krijgt u bij het lijsttype Standaard, een lijst van alle leveranciers met vermelding van het 
nummer, de naam, het adres, de landcode en het ondernemingsnummer. 

 

 

Kiest u voor het lijsttype Uitgebreid, dan worden alle ingebrachte gegevens van de leverancier afgedrukt. 
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9 Debiteuren 

9.1 Creatie klanten 

Ingave – Basisgegevens – Klanten 

De ingave van klanten gebeurt op een gelijkaardige manier als die van de leveranciers. 

 

 
 

Men gaat ervan uit dat u een nieuwe klant wenst te creëren en geeft u het nummer van een nieuwe klantenfiche. 
Dit nummer wordt voorgesteld op basis van het hoogste nummer al gebruikt +1. 

 

Op basis van de naam wordt de alfacode voorgesteld. Hierbij worden vennootschapsvormen en speciale tekens (-, 
‘, …) weggelaten. Voorvoegsels zoals Van, Van den, Van de, … worden afgekort tot v of vd. Zo zal de klant met als 
naam Bvba Van de Perre-Stas de alfacode vdperresta voorgesteld krijgen. U kan de alfacodes te allen tijde 
wijzigen. 
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Tijdens het boeken zullen we steeds gebruik maken van ventilatiecodes. Deze codes bepalen welke bedragen in 
welke roosters van de btw-aangifte terecht zullen komen. In de klantenfiche kan u reeds een standaardventilatie 
invullen zodat deze bij de ingave van de verkopen kan worden voorgesteld. 

 

- Geen ventilatie: bij het inboeken van de verkopen wordt er geen ventilatiecode voorgesteld. 
- 0%, 6%, 12% en 21%: voor standaard binnenlandse verkopen aan 0%, 6%, 12% of 21% 

Medecontractant (Btw verlegd – art. 20 KB nr. 1): voor werk in onroerende staat (bouwen, verbouwen, 
afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden,... van onroerende goederen) door een in België gevestigde 
belastingplichtige. 

- Diversen buiten btw: voor bedragen die niet in de btw-aangifte moeten worden opgenomen bv. leeggoed 
- Basismarge: voor een levering van tweedehands goederen onderworpen aan de bijzondere regeling van 

belastingheffing over de marge. 
- Export niet EU: uitvoer naar een land buiten de Europese Unie 
- Onrechtstreekse uitvoer: voor een uitvoer naar een niet-lidstaat van de EU, waarbij het transport gebeurt 

via een andere lidstaat en waarbij de douanedocumenten voor de uitvoer worden opgemaakt in deze 
tussenliggende lidstaat. 

- 0% (artikel 44): vrijgestelde handelingen krachtens art. 44 van het btw-wetboek zullen door gemengde of 
gedeeltelijke belastingplichtigen moet worden aangegeven in rooster 00. Deze handelingen moeten niet 
worden opgenomen in de jaarlijkse lijst. Dit blijft zo, ook al worden deze handelingen opgenomen in 
rooster 00.  

- ICL Goederen: levering van goederen aan een EU-lidstaat 
- ICL Maakloon: de handeling waarbij goederen tijdelijk, door een belastingplichtige vanuit een andere EU-

lidstaat, naar België worden verzonden om hier het voorwerp uit te maken van een maakloonwerk 
(herstelling, bewerking, verwerking of aanpassing) en nadien vervoerd worden naar een andere EU-
lidstaat. 

- ICL Montage: levering van goederen + installatie/montage van deze goederen in een andere EU-lidstaat. 
- ICL Afstand: levering van goederen aan een andere EU-lidstaat waarbij bij het tot stand komen van de 

overeenkomst beide partijen zich niet in dezelfde ruimte bevonden en waarbij er gebruik werd gemaakt 
van telefoon, post, internet. Bv. verkoop via webshop, postorderbedrijf. 

- ICL Diensten: levering van diensten aan een EU-lidstaat (wordt alleen gebruikt voor de uitzonderingen op 
de B2B-regel). 

- ICL Diensten B2B: levering van diensten verricht aan een btw-plichtige die gevestigd is in een andere 
lidstaat van de EU. 

- ICV Driehoek a-B-c: in dit geval verkoopt a in lidstaat 1 goederen aan B in lidstaat 2, waarbij B deze 
goederen vervolgens doorverkoopt aan c in lidstaat 3. De goederen worden rechtstreeks vervoert van a 
naar c (alle partijen bevinden zich in verschillende EU-lidstaten en zijn btw-plichtig). 

- Busreizen: voor vervoerdiensten verricht in het kader van internationale all-in reizen per bus. 
- Export via EU: voor verrichtingen waarbij het belastbare gedeelte in rooster 47 van de btw-aangifte moet 

komen en niet toegewezen kan worden aan een andere ventilatiecode m.b.t. rooster 47. Bv. een verkoop 
aan een Belgische klant waarbij het belastbare gedeelte in rooster 47 moet komen. Bij gebruik van deze 
ventilatiecode worden geen Intrastatgegevens opgevraagd.  

- Standaardruil: voor de ruil van gelijkaardige onderdelen of mechanische organen van auto's. 
- Buitenlandse verkopen met btw: voor het boeken van facturen met buitenlandse btw. Het belastbaar 

bedrag komt terecht in rooster 47 bij een factuur en in rooster 49 bij een creditnota. 
Het btw-gedeelte wordt geboekt met Btw op buitenlandse verkopen en wordt niet in de btw-aangifte 
opgenomen (zoals Diversen buiten btw). De standaard btw-rekeningen kunnen in de landentabel ingevuld 
worden. 

 Vooraleer u de ventilatiecodes Busreizen, Import via EU, Standaardruil en/of Buitenlandse verkopen met 
btw tijdens het boeken kan gebruiken, moet u dit bij de creatie van het verkoopdagboek aanvinken. 
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 Bij de creatie van klanten worden de ventilatiecodes voorgesteld op basis van de landcode van het 
ondernemingsnummer. Zo zal bij een klant met een Belgisch ondernemingsnummer de code ICV goederen 
niet beschikbaar zijn. 

Standaard staat het veld Centralisatierekening uit in de configuratie (zie verder). Indien het veld toch wordt 
opgevraagd, kan u de centralisatie op twee manieren boeken:  

- Op de centralisatierekening (bv. 400000) die in het verkoopdagboek staat vermeld. In dit geval hoeft u de 
centralisatierekening van de klant niet in te vullen.  

- Op de centralisatierekening die in de klant staat vermeld. In dit geval moet deze centralisatierekening wel 
worden ingevuld. 

 

% Korting contant houdt in dat u in de klantenfiche, een percentage korting contant kan ingeven zodat tijdens het 
boeken van de factuur, deze korting automatisch wordt uitgerekend en geboekt. 

 

Als het veld Memo ingevuld wordt, verschijnt er een pop-upscherm met de inhoud van dit veld in de verschillende 
kettingen: aankopen, verkopen, financieel, diversen en in de beginsituatie. 

 Belgische ondernemingsnummers uitgezonderd, moet u bij het ingeven van een ondernemingsnummer 
steeds het juiste formaat meegeven. Doet u dit niet, dan krijgt u een foutmelding. De rekenkundige 
controle wordt enkel toegepast op een Belgisch ondernemingsnummer. 

 De status van het ondernemingsnummer wordt standaard op Ondernemingsnummer gezet omdat dit veld 
voor de klanten een verplicht veld is (btw-listing, facturen, …). Dit in tegenstelling tot de leveranciers waar 
het veld met Onbekend ond.nr. wordt opgevuld. 

9.1.1 Overzicht 
Het tabblad Overzicht biedt u de volgende mogelijkheden: 

- via Uw selectie vraagt u bestaande klanten op a.d.h.v. 
o het klantnummer 
o de alfacode  

-  L (of L*): toont u alle klanten met een alfacode beginnende met L. 

-  *L: toont u alle klanten waar de letter L in de alfacode voorkomt. 

- via Eerste vrije nummer vanaf komt u op basis van het ingegeven nummer terecht op het tabblad Detail 
op het eerste vrije klantnummer. Deze optie gebruikt u als u effectief een klant wenst te creëren.  

- met  krijgt u een lijst van de gebruikte nummers. 
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 Bij het opzoeken wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- of kleine letters. 

 

Oefening 

 

Creëer de volgende klant: 

 

Klant 1: 

Herba bvba      Verkoop groenten/fruit aan 6% 

Markt 48      Verkooprekening: 700100 

2400 Mol      Vervaldag: 15 dagen na factuurdatum 

Ondernemingsnr: BE 0431.890.421    IBAN BE08 4530 2020 7113 

Tel: 014 31 05 12      
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9.2 Configuratie klanten 

Tijdens het ingeven van een klant kunnen er, afhankelijk van de noden van uw onderneming, verschillende velden 
zijn die u nooit of bijna nooit zult gebruiken. 

Deze velden zou u kunnen uitschakelen in de configuratie. 

Configuratie – Basisgegevens – Klanten 

 

 

 

De configuratie van klanten verloopt op dezelfde manier als de configuratie van de leveranciers.  
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9.3 Standaardwaarden klanten 

Om de creatie van klanten te vergemakkelijken en te versnellen kan u voor bepaalde velden op voorhand 
standaardwaarden invullen. Deze standaarden zullen dan voorgesteld worden bij de creatie van elke klant. 

Configuratie – Basisgegevens – Klanten-standaardwaarden  

 Vermits sommige velden afhankelijk zijn van de waarde in andere velden kunnen niet alle velden van 
standaardwaarden voorzien worden. Zo kan u bijvoorbeeld geen standaard ventilatiecode invullen omdat 
de mogelijke ventilatiecodes worden voorgesteld op basis van de landcode bij het ondernemingsnummer. 

 

Oefening 

 

Op volgend veld hoeft de cursor niet te stoppen tijdens de creatie van klanten: 

 

Veld 

Aanspreektitel 

Voorstel leverdatum 

Voorstel datum betaald 

Banknr./IBAN domiciliëring 

Memo 

 

Bent u niet Intrastatplichtig dan mogen de velden betreffende Intrastat ook uitgevinkt worden. 

 

Volgende velden mogen niet meer op het scherm verschijnen, pas de configuratie aan: 

 

Velden 

Terugbetaling klant 

Elektronisch factureren 

Extra 1  

Extra 2 

Extra 3 

Klantengroep 

Verdeelsleutel module 1 

Verdeelsleutel module 2 

Vrij veld 1 

Vrij veld 2 
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Tijdens het inboeken van financiële verrichtingen, komt het vaak voor dat er klanten opgezocht moeten worden op 
basis van hun naam, adres en/of banknummer. 

Vul daarom de opzoekvelden in met onderstaande gegevens: 

 

Velden 

Opzoekveld via / Banknummer 

Opzoekveld via - Straat 
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Klant 2: 

Appelier bvba      Verkoop groenten aan 6% 

Citadellaan 47      Verkooprekening: 700200 

9000 Gent      Vervaldag: contant 

Ondernemingsnr: BE 0469.255.811     

Tel: 09 221 67 33 - E-mail: appelier@skynet.be 

 

Klant 3: 

Biologische Groentehandel bv    Verkoop groenten – ICL goederen 

Hoendiep 48      Verkooprekening: 700200 

9828 TC Oostwold     Vervaldag: 15 dagen na factuurdatum 

Ondernemingsnr: NL 003296532B01   Goederencode: 07099910 

Tel: +31 (0)50 551 5398     Vervoerswijze: wegvervoer 

   Aard transactie: definitieve aankoop/verkoop 

 

Klant 4: 

De Vier Winden      Verkoop groenten/fruit aan 6% 

Trommelstraat 24     Verkooprekening: 700200 

2223 Schriek      Vervaldag: 15 dagen na factuurdatum 

Ondernemingsnr: onbekend     

Tel: 015/23 35 60      

 

Klant 5: 

Toronto Organics      Verkoop groenten USD – Export niet EU  

2600, Sky Park Drive     Verkooprekening: 700200 

90509 Torrance - USA     Vervaldag: 30 dagen na factuurdatum 

Ondernemingsnr: geen       

Tel: 310/326-8110      

E-mail: info@t-o.com    Website: www.toronto-organics.com 

 

Klant 6: 

Uni-VER      Verkoop fruit – ICL goederen  

Petit Chaussée D’Espreyran 17 
FR-30800 ST Gilles    Verkooprekening: 700100 

Ondernemingsnr: FR06334748647    Vervaldag: 30 dagen na factuurdatum 

Tel: 03.20.14.71.47 
Goederencode: 07099910 - Vervoerswijze: wegvervoer - Aard transactie: definitieve aankoop/verkoop 

mailto:info@t-o.com
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9.4 Lijst creatiegegevens debiteuren 

De basiscreaties betreffende het debiteurenbeheer kunnen worden afgedrukt via 

Afdruk – Klanten – Basisgegevens klanten 

Via dit programmapuntje krijgt u bij het lijsttype Standaard een lijst van alle klanten met vermelding van het 
nummer, de naam, het adres, de landcode en het ondernemingsnummer. 

 

 

 

Kiest u echter voor het lijsttype Uitgebreid dan worden alle ingebrachte gegevens van de klant afgedrukt. 
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10  Beginsituatie 

10.1 Crediteuren 

10.1.1  Ingave beginsituatie leveranciers 
Enkel voor het eerste boekjaar dat u verwerkt in Expert/M, moet u eventueel de beginsituatie van de openstaande 
posten manueel ingeven.  

Ingave - Beginsituatie - Beginsituatie leveranciers 

 

 

De ingave gebeurt op basis van saldo’s van facturen, creditnota’s, betalingen en terugbetalingen. De creatie van 
facturen en terugbetalingen verhogen de openstaande posten terwijl creditnota’s en betalingen het totaal van de 
openstaande posten verminderen. U kan m.a.w. een factuur van  
€ 2 500,00 waarvan op 12/12/2021 al € 1 500,00 werd betaald, ingeven in de beginsituatie als een factuur van  
€ 1 000,00. Of u geeft een factuur van € 2 500,00 terwijl u in een tweede lijn de betaling ingeeft van € 1 500,00. 

 

U hebt de mogelijkheid om het bedrag korting contante betaling en het btw-bedrag apart te vermelden. Dit heeft 
als voordeel dat u, bij het boeken van financiële verrichtingen, zowel op het brutobedrag verminderd met het 
bedrag korting contant, als op het bruto- en netto factuurbedrag kan opzoeken. 

 

Bij het ingeven van beginsituaties in vreemde valuta (niet-euromunten) geeft u ook de koers mee. Bij afdruk van de 
openstaande posten worden deze facturen weergegeven in de vreemde valuta én in de referentiemunt van het 
dossier. 
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Oefening 

 

Op 1 januari 2022 blijven de volgende inkomende facturen in uw boekhouding onbetaald. Geef onderstaande 
documenten in als beginsituatie van de leveranciers: 

 

Naam leverancier Factuurnummer Datum van de 
factuur 

Factuurbedrag 

L.E.G.O. spa 202100756  14/11/2021 € 1 536,32 

Vlaamse Belastingdienst 202100903 10/12/2021 € 361,23 

Vlaamse Belastingdienst 202101003 31/12/2021 € 200,00  

Terugbetaling Vlaamse Belasting           154 25/11/2021 € 350,00  

Borco bvba* 202100989 26/12/2021 € 3 373,40  

Borco bvba 202100897 05/12/2021 € 3 270,03  

Pervasive Software Inc. 202100823 27/11/2021 $ 564,00   

(koers 1,0951) 

Pervasive Software Inc. 202101001 31/12/2021 $ 2 242,00  

(koers 1,0951) 

Belgische Fruitveiling cvba 202100956 24/12/2021 € 6 709,23  

Veiling Hoogstraten cvba 202100921 20/12/2021 € 5 242,21  

Veiling Hoogstraten cvba  CN 202110151 24/12/2021 € 350,00  

 

* Indien een leverancier nog niet gecreëerd werd, kan u via Ctrl N het programma Creatie leveranciers opstarten.  

 

De gegevens van leverancier Borco bvba:  

 

Adres: Schabbestraat 1 – 3511 Kuringen 

Tel: 011 22 27 55 

Ondernemingsnr: BE 0455.676.801 

Tegenrekening: 600100 

 

De facturen voor fruit zijn betaalbaar 30 dagen einde maand aan 6% btw. 
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10.1.2  Lijst beginsituatie leveranciers 
 

Oefening 
 

Het totaal van de openstaande posten leveranciers per 01/01/2022 bedraagt  € 18 012,53. 

U kan dit ofwel controleren op het scherm tijdens het ingeven 
ofwel drukt u de lijst Beginsituatie leveranciers af via 

Afdruk – Leveranciers – Beginsituatie leveranciers 

 

 

 

Na controle van de historiek openstaande posten komt u tot de vaststelling dat de leveranciersfactuur 202000921 
van Veiling Hoogstraten cvba onterecht werd ingebracht. U moet deze factuur annuleren in de beginsituatie. 
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Daarvoor gaat u terug naar het ingavescherm via Ingave, Basisgegevens, Beginsituatie leveranciers en u verwijdert 

het foutieve document met  of Ctrl -. 

 

 Om het gezochte document snel terug te vinden, kan u de sortering van de beginsituatie aanpassen. Klik op 
de kolomtitel Nummer zodat de beginsituatie gesorteerd wordt op documentnummer. 

 

 Enkel facturen waarop nog geen afboeking is gebeurd via de financiële of diverse operaties kan u nog 
verwijderen uit de beginsituatie of wijzigen. U hebt er dus alle belang bij de beginsituatie in te geven, na te 
kijken en onmiddellijk te corrigeren indien nodig. 
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10.2 Debiteuren 

10.2.1  Ingave beginsituatie klanten 
Enkel voor het eerste boekjaar dat u verwerkt in Expert/M, moet u eventueel de openstaande posten manueel 
ingeven via  

Ingave – Beginsituatie – Beginsituatie klanten 

 

De ingave gebeurt op basis van saldo’s van facturen, creditnota’s, betalingen en terugbetalingen. De creatie van 
facturen en terugbetalingen verhogen de openstaande posten terwijl creditnota’s en betalingen het totaal van de 
openstaande posten verminderen. U kan m.a.w. een factuur van  
€ 2 500,00 waarvan op 12/12/2021 reeds € 1 500,00 werd betaald, ingeven in de beginsituatie als een factuur van  
€ 1 000,00. Of u geeft een factuur van € 2 500,00 terwijl u in een tweede lijn de betaling ingeeft van € 1 500,00. 

 

U hebt de mogelijkheid om het bedrag korting contante betaling en het btw-bedrag apart te vermelden. Dit heeft 
als voordeel dat u, bij het boeken van financiële verrichtingen, zowel op het bruto- en nettobedrag als op het 
brutobedrag met het bedrag korting contant verminderd, kan opzoeken. 

 

Bij het ingeven van beginsituaties in vreemde valuta (niet-euromunten) geeft u ook de koers mee. Bij afdruk van de 
openstaande posten worden deze facturen weergegeven in de vreemde valuta én in de referentiemunt van het 
dossier. 
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Oefening 

 

Op 1 januari 2022 blijven de volgende uitgaande facturen in uw boekhouding onbetaald. Geef deze documenten in 
via de beginsituatie klanten: 

 

Naam klant Factuurnummer Datum van de 
factuur 

Factuurbedrag 

Herba bvba 202100482 10/11/2021 €1 141,14 

Herba bvba 202100548 29/12/2021 € 557,38 

Toronto Organics 202100531 17/12/2021 $ 11 697,00 

(koers 1,0951) 

Biologische Groentehandel  202100536 19/12/2021 € 5 396,16 

Biologische Groentehandel 202100505 21/11/2021 € 2 853,71 

’t Vier Emmershof bvba* 202100512 05/12/2021 € 899,74 

Uni-Vert 202100513 05/12/2021 € 7 538,04 

Appelier 202100520 12/12/2021 € 599,48 

 

Het totaal van de openstaande posten klanten per 01/01/2022 bedraagt € 29 666,87. 

 

* De gegevens van de klant: 

 

Restaurant ’t Vier Emmershof bvba 

Adres: Krommestraat 1, 9160 Lokeren 

Ondernemingsnr: BE 0440.703.761 

Tegenrekening: 700200 

 

De facturen voor biologisch fruit, groenten en zuivelproducten, aan 6% btw, zijn betaalbaar 30 dagen einde maand. 

10.2.2  Lijst beginsituatie klanten 
De ingegeven beginsituatie van de klanten kan worden gecontroleerd via 

Afdruk – Klanten – Beginsituatie klanten 
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11  Overname gegevens uit ander dossier 

Wanneer u regelmatig een nieuw dossier moet aanmaken, kan u een standaard- of basisdossier maken, 

bv.: een basisdossier voor het opstarten van een vennootschap en een basisdossier voor het opstarten van een 
eenmanszaak.  

 

In dit basisdossier kan u het boekhoudplan al aanpassen aan de noden van een vennootschap of eenmanszaak. U 
kan de dagboeken creëren en eventueel ook al veel voorkomende leveranciers aanmaken. Zo hebben deze 
leveranciers in elk dossier hetzelfde nummer en dezelfde alfacode. 

 

Bij het opstarten van een nieuw dossier kan u de gegevens uit het basisdossier importeren via: 

Extra – Importeren Kluwer software – Ander dossier 

 

 

U vinkt aan wat u wil importeren en klikt vervolgens op . Wanneer u geen grootboekrekeningen 
kopieert, zullen de dagboeken, afschrijvingen en forfaitaire parameters ook niet kunnen worden aangevinkt. 
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12  Overname gegevens uit andere boekhoudsoftware  

Basisgegevens uit een ander boekhoudprogramma kunnen worden geconverteerd.  

Voor deze conversie beperken wij ons tot : 

- Het rekeningstelsel (boekhoudplan) 
- De basisgegevens van klanten- en leveranciers  
- De openstaande documenten van klanten- en leveranciers (beginsituatie) 

 
 
U hebt hier 2 mogelijkheden.  

12.1 Via een universele import.  

Deze keuze raden wij aan in geval er meerdere dossiers moeten geconverteerd worden.  

Hier wordt aan de hand van type export files een conversieprogramma op maat gemaakt. 
Gezien het maatwerk is dit altijd een betalende interventie. De aanvraag voor deze interventie kan ofwel via uw 
accountmanager of door een remote aanvraag via onze website.  

 

12.2 Via een XML-import.  

In dit geval worden de basisgegevens uit de vorige boekhoudsoftware geëxporteerd naar XML-bestanden met een 
door ons opgelegde structuur. Die u dan van via Extra – Import externe applicatie – XML-import.  

De documentatie voor het opstellen van de gevraagde XML structuur kan u terugvinden onder de aanvullende 
handleidingen op onze website. 

 

 


