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De opleiding van Expert/M gebeurt op basis van een practicum. Alle personen, ondernemingen, goederen, enz. zijn 
zo gekozen om een zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van het opstarten en voeren van een 
boekhouding in Expert/M. Er wordt gewerkt met fictieve voorbeelden, elke overeenkomst met bestaande 
personen, ondernemingen, … is dan ook louter toevallig.
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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 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, 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 zal 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. 
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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 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Expert/M Module 2 (EXP22/01) 14 

3 Aankopen 

3.1 Aankoopdagboek 

Vooraleer u gebruik kan maken van de aankopen moet u minstens één aankoopdagboek aanmaken via 

Ingave – Basisgegevens – Aankoopdagboeken 

 

 

Alle dagboeken worden aangemaakt met een nummer en (afhankelijk van de configuratie) een al dan niet unieke 
alfacode. De alfacode wordt in de meeste lijsten en consultaties gebruikt om aan te duiden in welk dagboek de 
boeking werd uitgevoerd. U kan er m.a.w. best voor zorgen dat deze alfacode u een correcte indicatie geeft van het 
dagboek. 

 

U kan per dagboek bepalen welke velden er opgevraagd/getoond moeten worden d.m.v. het aan- of uitvinken van 
de velden Zichtbaar en Tabstop. 

Verder bepaalt u welke grootboekrekeningen/ventilatie standaard gebruikt mogen worden als btw, centralisatie 
en/of afrondingsrekeningen. 

Als laatste duidt u aan of bepaalde controles (documentnummers, datum, …) uitgevoerd moeten worden. 

Wanneer Melding blanco Btw-rooster is aangevinkt, krijgt u de melding Btw-rooster is niet ingevuld! Verdergaan? 
wanneer u boekt op een grootboekrekening die afwijkt van een 2-rekening of een 60/61-rekening. 
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Met Kopiëren referte duidt u aan welke referte steeds herhaald mag worden als detailreferte voor elke detaillijn. 
Opteert u voor de keuze Niet, dan kan u zelf de referenties kopiëren. 

U kopieert:  

- de laatst ingevulde detailreferte door op het veld Referte * te gebruiken. 
- Uw en Onze ref. door op het veld Referte + te gebruiken. 
- Uw ref. door op het veld Referte – te gebruiken. 
- Onze ref. door op het veld Referte / te gebruiken. 

 

Met Controle referte kan u aanduiden of er tijdens het inboeken van de aankoopfacturen gecontroleerd moet 
worden of er eerder een document werd geboekt met dezelfde O/ref. en/of U/ref. U kiest of deze controle over 
alle boekjaren of per boekjaar moet gebeuren. Op die manier kan u dubbele inboekingen vermijden. Bij Referte 
verplicht kan u aanduiden welke referte verplicht moet worden ingevuld zodat deze referte eventueel 
gecontroleerd kan worden.  

 

Tijdens de ingave van aankopen kan er extra gecontroleerd worden of de gestructureerde mededeling, die wordt 
ingegeven, nog niet eerder werd gebruikt. U vinkt hiervoor Controle gestruct. Mededeling aan. 
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Oefening 

 

Volgende zaken moet u aanbrengen 

 

Veld Status 

Onze referte ➔ moet niet opgevraagd worden 

Leverdatum ➔ opvragen zonder tabstop 

Datum betaald ➔ opvragen zonder tabstop 

Betaaldatum ➔ moet niet opgevraagd worden 

Toestand  ➔ moet niet opgevraagd worden 

Btw % detaillijnen ➔ opvragen zonder tabstop 

Voorraadelement ➔ moet niet opgevraagd worden 

Aard ➔ opvragen zonder tabstop 

Centralisatierekening ➔ 440000 

Btw-rekeningen ➔ 411000 en 451000 

Afrondingen verlies/winst ➔ 655000 en 755000 

Voorstel docsoort ➔ factuur 

F/CN afzonderlijk nummeren ➔ niet aanvinken 

Unieke documentnummers ➔ aanvinken 

Datumcontrole op periode ➔ beide periodes 

Negatieve bedragen toelaten ➔ niet aanvinken 

Controle Referte ➔ U/ref. 

Referte verplicht ➔ geen controle 

Controle gestruct. Mededeling ➔ aanvinken 

Voorstel leverdatum ➔ niet aanvinken 

Voorstel datum betaald ➔ niet aanvinken 
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3.2 Ingeven aankoopfacturen 

Dagboeken – Aankopen – Ingave aankopen 

 

Dit scherm wordt linksboven opgedeeld in 2 tabbladen nl.: 

- Overzicht geeft u de mogelijkheid om via Selectie op basis van documentnummers bestaande 
documenten op te vragen. Dubbelklikken of enteren op een bepaalde lijn, geeft u het detail van het 
document op het tabblad Detail die u vervolgens kan wijzigen/verwijderen. 

- Detail wordt standaard geopend en dient om uw factuur/creditnota in te geven. 
 

 Wisselen tussen de 2 tabbladen in de hoofding doet u met F6. 

 Enkel niet-gecentraliseerde facturen kunnen worden verwijderd. Van gecentraliseerde documenten kan u 
nog wel data, O/ref., U/ref., Toestand en de gestructureerde mededeling wijzigen. 

3.2.1 Hoofding 
 

 

Bij de creatie van het dagboek hebt u kunnen kiezen of u begint op het veld Leverancier of Documentsoort.  

In de linkerbovenhoek selecteert u het aankoopdagboek, het boekjaar en de periode waarin u wenst te werken. 
Standaard wordt het laatst gebruikte dagboek voorgesteld. U krijgt de laatst geopende periode in het laatst 
geopende boekjaar te zien. U kan eventueel, rekening houdend met al dan niet verstuurde btw-aangiftes, nog in 
vorige periodes en boekjaren boeken. 

Afhankelijk van het gekozen dagboek worden de nodige controles i.v.m. negatieve bedragen, datum vs. periode, 
documentnummer, … uitgevoerd.  

 

Door met de rechtermuisknop voor Controle nummers te kiezen, krijgt u een overzicht van de ingegeven, dubbele 
en ontbrekende documentnummers van de documentsoort die u in de hoofding geselecteerd hebt. 

 Via  kan u een document koppelen aan de boeking. U komt terecht in de Windows 

verkenner waar u het juiste document selecteert. De knop wijzigt nu naar .     Wanneer 
de bijlage van een boeking verwijderd, verplaatst of hernoemd wordt, dan krijgt u bij het klikken op deze 
knop de melding De bijlage bestaat niet meer + vermelding van het vroegere pad en de bestandsnaam. 

U hebt de keuze om de bijlage te  of u kan het pad .  
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Op basis van de leveranciersfiche krijgt u een voorstel voor de vervaldatum, munt en ventilatiecode. 

Wanneer de leverancier nog niet bestaat, drukt u op Ctrl N in het veld leverancier. Hierdoor komt u bij het 
ingavescherm van de leveranciers terecht op het eerstvolgende vrije nummer (= het hoogst gebruikte nummer + 1). 

 

Het creatiescherm van de leveranciers is 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. 

3.2.1.1 Detail 

 

Men gaat ervan 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. 

 

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. 
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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 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 bent onder MyServices ziet u links onderaan bij Handleidingen, 
Aanvullingen Expert/M staan. Hieronder vindt u 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. 

3.2.1.2 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. 

 

Wenst u een overzicht te krijgen van alle documenten, de openstaande documenten, betalingen, omzet, … van een 
leverancier dan vult u de leverancier in en drukt u op Ctrl M in het veld Leverancier. 
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In het overzicht dat u vervolgens krijgt, ziet u op het tabblad Openstaande documenten de openstaande 
documenten, voorschotten en betalingen die op de leverancier werden geboekt. 

Op het tabblad Documenten ziet u welke facturen/creditnota’s/betalingen/terugbetalingen voor deze leverancier 
werden ingeboekt. Dit is m.a.w. te vergelijken met de historieken. 

 

De tabbladen Diverse gegevens en Diverse gegevens (vervolg) tonen u dan weer het aantal facturen, omzet, 
gegevens m.b.t. vervaldata, … terwijl Algemene gegevens een overzicht geeft van de personalia van de leverancier. 

Eventueel selecteert u een andere leverancier in het veld Uw selectie.   

Door te dubbelklikken op een document in dit overzicht kan u, afhankelijk of u voor Consulteren of Editeren hebt 
gekozen, dat document inkijken of wijzigen. 

 Het is onmogelijk een aankoopdocument te editeren indien u het overzicht hebt opgevraagd in de 
aankopen. De melding Gelieve eerst het document af te sluiten zal verschijnen. 

3.2.2 Detail 
Na het invullen en/of aanvaarden van het laatste veld in de hoofding, wordt een standaardboeking voorgesteld op 
basis van de in de hoofding ingevulde gegevens en de grootboekrekening gekoppeld aan de leverancier. 

Tijdens het ingeven van de detaillijnen, kan u nog steeds een aantal gegevens uit de hoofding wijzigen. Deze velden 
zijn herkenbaar aan de zwarte tekst. 

 Afhankelijk van de grootboekrekening en ventilatiecodes zullen de roosters van de btw-aangifte 
automatisch worden ingevuld. In uitzonderlijke gevallen zal het voorgestelde rooster manueel gekozen 
moeten worden. Bv. loonstaten van een interimkantoor boekt u op een grootboekrekening binnen de 
klasse 62. Standaard wordt bij een rekening uit de klasse 62 geen rooster voorgesteld waardoor u bij deze 
boeking het veld btw-vak zelf moet invullen. 

 

 

D.m.v. de pijltjestoetsen en PageUp/PageDown kan u de voorgestelde boeking overlopen. Wijzigingen kunnen niet 
rechtstreeks worden aangebracht in het grid maar gebeuren steeds op de boekingslijn, helemaal onderaan het 
scherm. U zal merken dat deze lijn steeds de gegevens bevat van de boekingslijn die in het grid (in het blauw) 
aangeduid is. 
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 Met Ctrl M kan u, op het veld Grootboekrekening, een gedetailleerd overzicht oproepen van de ingevulde 
grootboekrekening. Dit overzicht toont u de fiche, de bewegingen van huidig en vorig boekjaar en de 
totalen over de gebruikte boekjaren. 

 

 In de hoofding vindt u, naast het invulveld van de koers, een hulpteller die het nog te boeken saldo 
weergeeft. 

3.2.3 Intrastat 
Indien u Intrastatplichtig bent, zal het detailscherm opgedeeld worden in 2 tabbladen nl.: 

- Detail: zelfde werkwijze als andere boekingen. 
- Intrastat: bevat de Intrastatgegevens van de factuurlijnen van het tabblad Detail. 

 Dit tabblad wordt enkel getoond als u via Intrastat, Configuratie Intrastat hebt aangeduid dat u 
Intrastatplichtig bent. 

 

Vóór de ingavelijn staat een aanvinkveldje. Indien dit veld is aangevinkt, wordt die lijn opgenomen in de 
Intrastataangifte. Indien u een bepaalde lijn, om wat voor reden dan ook, wenst uit te sluiten van de 
Intrastataangifte, vinkt u dit veld uit. 

 

 

 Met F5 kan u wisselen tussen de tabbladen in het detail van uw factuur. 

  



 

 

 Expert/M Module 2 (EXP22/01) 23 

3.2.3.1 Historische gegevens 

Met de rechtermuisknop kan u kiezen voor Historische gegevens. Deze optie geeft een afzonderlijk venster met 
daarin de historische leveranciersgegevens. Dit venster blijft steeds op de voorgrond en bevat 3 tabbladen, nl. 
Tegenrekeningen, Documenten V en Documenten H. 

Tegenrekeningen geeft een overzicht van alle grootboekrekeningen die voor deze leverancier werden gebruikt, 
met de recentst gebruikte rekening bovenaan. 

 

 

 De getoonde datum is de datum van de factuur waarin deze grootboekrekening werd gebruikt en niet de 
systeemdatum op het moment van ingave. 

Documenten H geeft u een overzicht van alle documenten die werden geboekt op deze leverancier. H staat voor 
een horizontaal overzicht (onder elkaar), m.a.w. bovenaan ziet u de documenten terwijl onderaan de detaillijnen 
worden getoond. 

 

 

Documenten V geeft u een overzicht van alle documenten die werden geboekt op deze leverancier. V staat voor 
een verticaal overzicht (naast elkaar), m.a.w. links ziet u de documenten terwijl rechts de detaillijnen worden 
getoond. 

 

 Grootte, plaats en het al dan niet zichtbaar zijn van de kolommen/vensters, kan u zelf bepalen. 

 Met  kan u een boeking integraal kopiëren. Dit wordt vooral 
gebruikt bij periodiek wederkerende facturen zoals leasingfacturen, energiefacturen, … U kan ook via 
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rechtermuisknop Herhalen laatste document leverancier uitvoeren. Hiermee kopieert u het laatste 
document van de gekozen leverancier.   

 

U moet echter rekening houden met volgende puntjes: 

- de documentsoort wordt bepaald bij de ingave m.a.w. wanneer u een factuur opstart en via de historische 
gegevens een creditnota aanduidt dan wordt het detail van de creditnota ingevuld als een factuur. De D en 
C van de boeking worden correct aangepast alsook de btw-roosters worden aangepast volgens het 
document. 

- de detailreferte wordt gekopieerd. O/ref. en U/ref. worden echter niet overgenomen omdat deze 
documentgebonden zijn. 

- intrastat en analytisch boekingen worden ook gekopieerd. 

3.2.3.2 Beheer kolommen 

De velden in de hoofding hebt u kunnen configureren bij de creatie van het aankoopdagboek maar ook de 
detailvelden kunnen worden geconfigureerd. 
Klik ter hoogte van de naam van een detailkolom op de rechtermuisknop en kies Kolommen. 

 

De kolommen die aangeduid zijn met een vinkje zullen worden getoond in het grid van de aankopen. 

 

U kan de plaats van een kolom wijzigen door de muisaanwijzer te positioneren op de kolomnaam die u wenst te 
verplaatsen. Druk vervolgens de linkermuisknop in (er verschijnt een verticale lijn aan de linkerkant van de kolom) 
en verplaats de cursor met ingedrukte muisknop naar links of rechts en laat hem los op een andere kolom in de 
hoofding. De verticale lijn toont u tussen welke kolommen de verplaatste kolom terecht zal komen. 

U kan ook de breedte van een kolom wijzigen om meerdere kolommen ineens op uw scherm te kunnen tonen. Dit 
doet u door de muisaanwijzer op de balk met de kolomnamen, precies op de scheidingslijn tussen 2 namen, te 
plaatsen en dit aan de rechterkant van de kolom die u wenst aan te passen (de cursor wijzigt in een dubbele pijl). 
Druk vervolgens de linkermuisknop in en sleep de kolom breder of smaller. Laat de muisknop los op de gewenste 
breedte. 
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 Indien u de aangebrachte wijzigingen teniet wil doen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u voor 
Herstellen standaardwaarden of drukt u Ctrl H. 

 

 

In elk scherm dat opgebouwd wordt met kolommen kan u dezelfde werkwijze toepassen voor het aan- en 
uitvinken, breedte en plaats veranderen van de kolommen. Deze aanpassingen worden afhankelijk van de selectie 
in het veld Roosterkolommen (Ingave, Basisgegevens, Dossier) op globaal niveau of op dossierniveau bewaard. 

 

Overzicht van de sneltoetsen en iconen te gebruiken bij de ingave van aankopen: 

 

De cursor staat op Actie Resultaat 

Leverancier 

Grootboekrekening 

Ctrl M Gedetailleerd overzicht van de 
leverancier/grootboekrekening. 

Leverancier 

Grootboekrekening 

Ctrl N Oproepen creatiescherm leverancier/grootboekrekening. 

Leverancier 

Grootboekrekening 

0 Herhalen vorige leverancier/grootboekrekening. 

In de hoofding F6 Wisselen tussen de tabbladen Overzicht en Detail in de 
hoofding. 

In het detail F5 Wisselen tussen de tabbladen Details en Intrastat in het 
detail. 

Ventilatie + Document wordt aanvaard, als de uitsplitsing volledig is. 

Op een boekingslijn 
Ctrl S of  

Document wordt aanvaard, als de uitsplitsing volledig is. 

Ventilatie - Document of lijn verwijderen. 

Op een boekingslijn 
Ctrl - of  

Document of lijn verwijderen. 

Op een boekingslijn 
Ctrl + of  

Nieuwe lijn toevoegen. 

Op een boekingslijn 
 

Een, op de nog actieve boekingslijn, aangebrachte wijziging 
ongedaan maken. 

Referte * Laatst ingevulde detailreferte wordt herhaald. 

Referte + Uw en onze referte wordt in de detailreferte opgenomen. 

Referte - Uw ref. wordt in de detailreferte opgenomen. 

Referte / Onze ref. wordt in de detailreferte opgenomen. 

Ventilatie: btw / Het bedrag van de btw-regel wordt herberekend op basis van 
de overige detaillijnen. 
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Oefening 

 

In de maand januari ontvangen we volgende facturen van onze leveranciers: 

(de opgaven vindt u op de volgende bladzijden) 
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3.2.4 Privéverwerking 

3.2.4.1 Algemeen 

De werkwijze kan als volgt worden samengevat: 

1) in de dossiergegevens wordt aangeduid of er privéverwerking is; 
2) op de grootboekrekening wordt ingevuld hoeveel % voor privédoeleinden bestemd is; 
3) het privégedeelte wordt steeds mee geboekt op de kostenrekening. Dit bedrag komt op een gekoppelde 

lijn wat er voor zorgt dat: 
a. het bedrag op de btw-aangifte steeds correct is 
b. het saldo op de kostenrekening steeds het volledige bedrag is, ongeacht in welke ketting de kost 

wordt geboekt 
c. de correctie van de btw voor het privégedeelte automatisch verrekend wordt zodat de btw 

steeds onmiddellijk correct is. De btw op het privégedeelte wordt automatisch geboekt op de 
grootboekrekening die u invult in het veld Rekening privé op het aankoopdagboek via Ingave, 
Basisgegevens, Aankoopdagboeken. Alvorens u de aankoopketting opstart, moet u eerst voor 
alle aankoopdagboeken dit veld invullen; 

4) het saldo van de rekening courant moet nadien manueel worden aangepast. 

3.2.4.2 Correctieboekingen 

De correctieboekingen van het privégedeelte boekt u in het diversendagboek Afsluitingen via de ventilatiecode 5 
Correctieboeking Privégedeelte. 

3.2.4.3 Personenwagens 

De beperking van het recht op aftrek van btw heeft betrekking op leveringen van voertuigen voor personenvervoer 
of dubbel gebruik, minibussen, … en is beperkt tot maximum 50%. 

De niet-aftrekbare btw kan via twee verschillende systemen verwerkt worden. Afhankelijk van het toegepaste 
systeem wordt de beroepskost en het privégedeelte berekend. Welk systeem u toepast, bepaalt u op de 
grootboekrekening zelf in het veld Personenwagens via Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen. 
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 Verworpen uitgaven  
 
Het veld verworpen uitgaven heeft geen impact op de boekingen in Expert/M boekhouding. 
Het invullen van het veld is afhankelijk van welke actie u onderneemt aangaande het doorsturen van de 
cijfers uit de boekhouding naar een postaccounting applicatie waarin u de fiscale verwerking doet. 
 
We beschrijving hieronder kort de mogelijkheden. Voor de verwerking zelf verwijzen we naar de 
opleidingen over de fiscale berekeningsprogramma’s.  

• De cijfers uit de boekhouding worden niet ingelezen : in dat geval heeft het al dan niet invullen van het 
veld verworpen uitgeven geen belang.  

• U importeert de cijfers in Beroepskosten Zelfstandigen (dossier personenbelasting) of 
Vennootschapsbelasting. In dat geval kan u per % verworpen uitgaven (wagen) een aparte rekening 
voorzien. 

• U importeert de cijfers in Adsolut(Express) Fiscaal Dossier. In dit geval is het niet nodig het veld 
verworpen uitgaven in te vullen voor personenwagens en moeten er geen verschillende 
grootboekrekeningen worden voorzien. In Expert/M wordt voor elke wagen een voorraadelement 
(voorzien van het chassisnummer) aangemaakt waarnaar wordt verwezen bij het boeken. Bij het 
importeren van de boekhoudcijfers in het Fiscaal Dossier worden de voorraadelementen gelinkt aan de 
gecreëerde wagens in het Fiscaal Dossier a.d.h.v. het chassisnummer. Per wagen wordt in het Fiscaal 
dossier de verworpen uitgave berekent afhankelijk van de wettelijke normen zijnde uitstoot, brandstof 
e.d. 
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A.d.h.v. de factuur van Garage Schu worden beide systeem hieronder toegelicht. 

 

De factuur betreft onderhoud van een personenwagen € 961,71 (rekening 610800). 

De personenwagen wordt voor 70% beroepsmatig gebruikt, 30% is voor privégebruik.  

In het aankoopdagboek werd de rekening 416000 ingevuld als Rekening privé. 

De factuur kan als volgt boekhoudkundig verwerkt worden: 

 

Personenwagens: Btw niet-aftrekbaar 

 

Met het systeem Btw niet-aftrekbaar wordt de volgende boeking voorgesteld: 

 

 

 

 Personenwagens: Btw privé 

 

Met het systeem Btw privé wordt de volgende boeking voorgesteld: 

 

 

 

Personenwagens: Neen 

 

Indien u geen systeem geselecteerd hebt, wordt de volgende boeking voorgesteld: 
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 Expert/M Module 2 (EXP22/01) 44 

 



 

 

 Expert/M Module 2 (EXP22/01) 45 
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3.3 Afdruk aankoopdagboek 

Dagboeken - Aankopen - Afdruk aankoopdagboek 

 

 

Bij het afdrukken hebt u behalve de standaardkeuzes (dagboeken, periodes, documenten, …), nog een aantal 
keuzes die wat extra aandacht verdienen. 

 

Print selectiepagina 

U kan een pagina laten afdrukken met de criteria die u hier geselecteerd hebt. Zo weet u steeds welke selecties u 
hebt toegepast op de afgedrukte lijst. 

 

Documentstatus 

Deze keuze vindt u op de meeste lijsten m.b.t. boekingen terug. U hebt de volgende mogelijkheden: 
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- Gecentraliseerde documenten: de lijst wordt samengesteld met de door u geselecteerde documenten die 
gecentraliseerd zijn. 

- Niet-gecentraliseerde documenten: de lijst wordt samengesteld met de door u geselecteerde documenten 
die niet gecentraliseerd zijn. 

- Alle documenten: de lijst wordt samengesteld uit alle documenten binnen uw selectie ongeacht ze 
gecentraliseerd zijn of niet. 

 
Documenten 

Met deze optie bepaalt u of u de facturen, creditnota’s of beide afgedrukt mogen worden. Indien u bij de creatie 
van het aankoopdagboek hebt ingesteld dat de facturen en creditnota’s afzonderlijk worden genummerd, kan u 
met de keuze Alle documenten geen afdruk op het scherm vragen. 

 
Enkel niet afgedrukte doc. 

Het aanvinken van dit vakje impliceert dat u enkel de documenten die nog niet op een definitieve afdruk werden 
getoond, wenst af te drukken. 

 

Enkel centralisatie 

Als u deze optie aanvinkt, krijgt u enkel de centralisatie van het aankoopdagboek voor de uitgevoerde selecties. 
Deze omvat een centralisatie per ventilatiecode, btw-vak en grootboekrekening.  

De aankruisvakjes Enkel niet afgedrukte doc., Voorraadelementen drukken,  

Refertes drukken, Vreemde valuta drukken en Definitieve afdruk zijn dan niet meer toegankelijk. 
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De centralisatie van de btw-roosters is opgesplitst in 3 delen omdat er voor één detaillijn soms verschillende btw-
roosters gebruikt worden. Zo zal bijvoorbeeld de kostenrekening van een creditnota zowel naar rooster 81 en 
rooster 85 verwijzen. 

 

 

 

Definitieve afdruk 

Als u deze optie aanvinkt, worden alle nog niet eerder afgedrukte documenten voor de uitgevoerde selecties 
automatisch op Afgedrukt gezet en het eerste vrije paginanummer voor facturen en/of creditnota's wordt 
automatisch op het eerstvolgende vrije paginanummer gezet. Deze optie heeft enkel uitwerking indien u de afdruk 
op papier opvraagt, een voorbeeldafdruk op het scherm verandert niets aan de afdrukstatus van een document.  
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3.4 Centraliseren aankopen 

 

Wanneer u het dagboek van de aankopen hebt gecontroleerd, kunnen de documenten worden gecentraliseerd. De 
consequenties van het centraliseren zijn dat: 

- deze documenten niet meer verwijderd kunnen worden. 
- enkel de velden Datum, Vervaldatum, Toestand, Gestructureerde mededeling en de Refertes nog kunnen 

worden gewijzigd. 

Dagboeken - Aankopen - Centraliseren aankopen 

 

U bepaalt zelf welke documenten gecentraliseerd mogen worden. Maakt u geen selectie dan worden automatisch 
alle niet-gecentraliseerde documenten van de huidige periode gecentraliseerd. 

3.5 Verwijderen aankopen 

Dagboeken – Verwijderen documenten – Verwijderen aankopen 

 

U kan hier meerdere niet-gecentraliseerde documenten in één keer verwijderen.  

 De standaardselectie verwijdert alle niet-gecentraliseerde documenten van de lopende periode. 
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4 Verkopen 

4.1 Verkoopdagboek 

Net zoals voor de aankopen moet u, vooraleer u kan boeken, één of meerdere verkoopdagboeken creëren. 

Ingave – Basisgegevens – Verkoopdagboeken 
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Oefening 

Volgende wijzigingen moet u aanbrengen: 

 

Veld Status 

Uw referte ➔ moet niet opgevraagd worden 

Toestand document ➔ moet niet opgevraagd worden 

Gestructureerde mededeling ➔ opvragen zonder tabstop 

Centralisatie klanten ➔ 400000 

Btw-rekeningen ➔ 451000 en 411000 

Afrondingen winst/verlies ➔ 655000 en 755000 

Voorstel docsoort ➔ factuur 

Kopiëren referte ➔ O/ref. 

Controle referte ➔ geen controle 

Controle gestruct. Mededeling ➔ aanvinken 

F/CN afzonderlijk nummeren ➔ aanvinken 

Unieke documentnummers ➔ aanvinken 

Datumcontrole op periode ➔ beide 

Negatieve bedragen toelaten ➔ niet aanvinken 

(I)OSS verwerking  ➔ niet aanvinken 

Voorstel leverdatum/datum betaald ➔ niet aanvinken 

4.2 Ingeven verkoopfacturen 

Dagboeken - Verkopen - Ingave verkopen 

 

Het scherm wordt bovenaan opgedeeld in 2 tabbladen nl.: 

- Overzicht geeft u de mogelijkheid om via Selectie op basis van documentnummers bestaande 
documenten op te vragen. Dubbelklikken of enteren op een bepaalde lijn, geeft u het detail van het 
document op het tabblad Detail die u vervolgens kan wijzigen/verwijderen. 

- Detail wordt standaard geopend en gebruikt u om uw factuur/creditnota in te geven. 

 Wisselen tussen de 2 tabbladen in de hoofding doet u met F6. 

 Enkel niet-gecentraliseerde facturen kunnen worden verwijderd. Van gecentraliseerde documenten kan u 
nog wel de data, O/ref., U/ref. en de toestand wijzigen. 
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4.2.1 Hoofding 
Bij de creatie van het dagboek hebt u kunnen kiezen of u begint op het veld Klant of Documentsoort.  

In de linkerbovenhoek selecteert u het verkoopdagboek, het boekjaar en de periode waarin u wenst te werken. 
Standaard wordt het laatst gebruikte dagboek voorgesteld. U krijgt de laatst geopende periode in het laatst 
geopende boekjaar te zien. U kan eventueel, rekening houdend met al dan niet verstuurde btw-aangiftes, nog in 
een vorige periode boeken. 

 

 Op de velden Onze referte en Uw referte kan u een hyperlink ingeven door ofwel op de knop  te 
klikken en het juiste bestand te selecteren ofwel door manueel het adres in te geven (bv. c:\mijn 
documenten\test.doc). Via Ctrl + muisklik of Ctrl + enter kan u bij  ingave aankopen en in de 
consultatieschermen die link openen. 

Afhankelijk van het gekozen dagboek worden de nodige controles i.v.m. negatieve bedragen, datum vs. periode, 
documentnummer, … uitgevoerd.  

 

Door met de rechtermuisknop voor Controle nummers te kiezen, krijgt u een overzicht van de ingegeven, dubbele 
en ontbrekende documentnummers van de documentsoort die u in de hoofding hebt geselecteerd. 

 

Op basis van de klantenfiche krijgt u een voorstel voor de vervaldatum, munt en ventilatiecode. 

Wanneer de klant nog niet bestaat, drukt u op Ctrl N in het veld klant. Hierdoor komt u bij het ingavescherm van de 
klanten terecht op het eerstvolgende vrije nummer (= het hoogst gebruikte nummer + 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 klant 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 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 vervoert worden naar een andere EU-
lidstaat. 

- ICL Montage: levering van goederen + installatie/montage van deze goederen in een andere EU-lidstaat 
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- 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. 
- (I)OSS verwerking voor het boeken van facturen met buitenlandse btw. 

Met hier een onderscheid tussen OSS diensten, OSS goederen en IOSS goederen (voor zendingen van 
goederen < 150EUR). Het belastbaar bedrag komt terecht in rooster 47 bij een factuur en in rooster 49 bij 
een creditnota. 
Het btw-gedeelte wordt geboekt als (I)OSS verwerking en wordt niet in de btw-aangifte opgenomen (zoals 
Diversen buiten btw). De standaard btw-rekeningen kunnen in de landentabel ingevuld worden.  
Onder het menupunt BTW is een menupunt voorzien voor de (I)OSS verrichtingen. Afhankelijk van het 
type verrichten worden deze opgenomen in een aparte aangifte.  De OSS-aangifte is per kwartaal en de 
IOSS-aangifte is maandelijks.  

 Vooraleer u de ventilatiecodes Busreizen, Import via EU, Standaardruil en/of (I)OSS verwerking tijdens het 
boeken kan gebruiken, moet u dit bij de creatie van het verkoopdagboek aanvinken. 

 

 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. 
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 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. 
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4.2.1.1 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. 
 

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

 

Wenst u een overzicht te krijgen van alle documenten, de openstaande documenten, betalingen, omzet, … van een 
klant dan vult u de klant in en drukt u op Ctrl M in het veld Klant. 

 

In het overzicht dat u vervolgens krijgt, ziet u op het tabblad Algemene gegevens de personalia van de klant. 

Openstaande documenten geeft u een overzicht van de openstaande documenten, voorschotten en betalingen die 
op de klant werden geboekt. 

Op het tabblad Documenten ziet u welke facturen/creditnota’s voor deze klant werden ingeboekt. 

De tabbladen Diverse gegevens en Diverse gegevens (vervolg) tonen u dan weer het aantal facturen, omzet, 
gegevens m.b.t. vervaldata, … 

De klanten hebben één tabblad extra t.o.v. de leveranciers, nl. Aanmaningen. Dit tabblad geeft u een overzicht van 
de datum, totale bedrag, … van de opgemaakte aanmaningen. 

 

Eventueel selecteert u een andere klant in het veld Uw selectie. Door te dubbelklikken op een document in dit 
overzicht kan u, afhankelijk of u voor Consulteren of Editeren hebt gekozen, dat document inkijken of wijzigen. 

 Het is onmogelijk een verkoopdocument te editeren indien u het overzicht hebt opgevraagd in de verkopen. 
De melding Gelieve eerst het document af te sluiten zal verschijnen. 

4.2.2 Detail 
Na het invullen en/of aanvaarden van het laatste veld in de hoofding, wordt een standaardboeking voorgesteld op 
basis van de in de hoofding ingevulde gegevens en de grootboekrekening gekoppeld aan de klant. 

Tijdens het ingeven van de detaillijnen, kan u nog steeds een aantal gegevens uit de hoofding wijzigen. Deze velden 
zijn herkenbaar aan de zwarte tekst. 
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D.m.v. de pijltjestoetsen en PageUp/PageDown kan u de voorgestelde boeking overlopen. Wijzigingen kunnen niet 
rechtstreeks worden aangebracht in het grid maar gebeuren steeds op de boekingslijn, helemaal onderaan het 
scherm. U zal merken dat deze lijn steeds de gegevens bevat van de boekingslijn die in het grid (in het blauw) is 
aangeduid. 

 

 Net zoals u in de hoofding Ctrl M drukt om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de klantenfiche, kan 
u, met dezelfde toetsencombinatie, op het veld Grootboekrekening, een gedetailleerd overzicht oproepen 
van de ingevulde grootboekrekening. Dit overzicht toont u dan de fiche, de bewegingen van huidig en vorig 
boekjaar en de totalen over de gebruikte boekjaren. 

 

 In de hoofding vindt u, naast het invulveld van de koers, een hulpteller die het nog te boeken saldo 
weergeeft. 
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4.2.3 Intrastat 
Indien u Intrastatplichtig bent, zal het detailscherm opgedeeld worden in 2 tabbladen nl.: 

- Detail: zelfde werkwijze als andere boekingen. 
- Intrastat: bevat de Intrastatgegevens van de factuurlijnen van het tabblad Detail. 

 

Vóór de ingavelijn staat een aanvinkveldje. Indien dit veld is aangevinkt, wordt die lijn opgenomen in de 
Intrastataangifte. Indien u een bepaalde lijn om wat voor reden dan ook wenst uit te sluiten van de 
Intrastataangifte, vinkt u dit veld uit. 

4.2.3.1 Historische gegevens 

Met de rechtermuisknop kan u kiezen voor Historische gegevens. Deze optie geeft een afzonderlijk venster met 
daarin de historische klantgegevens. Dit venster blijft steeds op de voorgrond en bevat 3 tabbladen, nl. 
Tegenrekening, Documenten V en Documenten H. 

Tegenrekeningen geeft een overzicht van alle grootboekrekeningen die voor deze klant werden gebruikt, met de 
recentst gebruikte rekening bovenaan. 

 

 

 De getoonde datum is de datum van de factuur waarin deze grootboekrekening werd gebruikt en niet de 
systeemdatum op het moment van ingave. 
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Documenten H geeft u een overzicht van alle documenten die werden geboekt op deze klant. H staat voor een 
horizontaal overzicht (onder elkaar), m.a.w. bovenaan ziet u de documenten terwijl onderaan de detaillijnen 
worden getoond. 

 

 

Documenten V geeft u een overzicht van alle documenten die werden geboekt op deze klant. V staat voor een 
verticaal overzicht (naast elkaar), m.a.w. links ziet u de documenten terwijl rechts de detaillijnen worden getoond. 

 

 Grootte, plaats en het al dan niet zichtbaar zijn van de kolommen/vensters, kan u zelf bepalen. 

Met  kan u een boeking integraal kopiëren. Dit wordt vooral gebruikt bij 
periodiek wederkerende facturen zoals leasingfacturen, energiefacturen, … U kan ook via rechtermuisknop 
Herhalen laatste document leverancier uitvoeren. Hiermee kopieert u het laatste document van de gekozen 
leverancier.   
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U moet echter rekening houden met volgende puntjes: 

- de documentsoort wordt bepaald bij de ingave m.a.w. wanneer u een factuur opstart en via de historische 
gegevens, een creditnota aanduidt dan wordt het detail van de creditnota ingevuld als een factuur. De D 
en C van de boeking worden correct aangepast alsook de btw-roosters worden aangepast volgens het 
document. 

- de detailreferte wordt gekopieerd. O/ref. en U/ref. worden echter niet overgenomen omdat deze 
documentgebonden zijn. 

- intrastat en analytisch boekingen worden ook gekopieerd. 
 

Overzicht van de sneltoetsen en iconen te gebruiken bij de ingave van verkopen: 

 

De cursor staat op Actie Resultaat 

Klant 

Grootboekrekening 

Ctrl M Gedetailleerd overzicht van de klant/grootboekrekening. 

Klant 

Grootboekrekening 

Ctrl N Oproepen creatiescherm klant/grootboekrekening. 

Klant 

Grootboekrekening 

0 Herhalen vorige klant/grootboekrekening. 

In de hoofding F6 Wisselen tussen de tabbladen Overzicht en Document in de 
hoofding. 

In het detail F5 Wisselen tussen de tabbladen Details en Intrastat in het 
detail. 

Ventilatie + Document wordt aanvaard, als de uitsplitsing volledig is. 

Op een boekingslijn 
Ctrl S of  

Document wordt aanvaard, als de uitsplitsing volledig is. 

Ventilatie - Document of lijn verwijderen. 

Op een boekingslijn 
Ctrl - of  

Document of lijn verwijderen. 

Op een boekingslijn 
Ctrl + of  

Nieuwe lijn toevoegen. 

Op een boekingslijn 
 

Een, op de nog actieve boekingslijn, aangebrachte wijziging 
ongedaan maken. 

Referte * Laatst ingevulde detailreferte wordt herhaald. 

Referte + Uw en onze referte wordt in de detailreferte opgenomen. 

Referte - Uw ref. wordt in de detailreferte opgenomen. 

Referte / Onze ref. wordt in de detailreferte opgenomen. 

Ventilatie: btw / Het bedrag van de btw-regel wordt herberekend op basis 
van de overige detaillijnen. 

 

Oefening = tijdens de maand januari boekt u de volgende verkoopfactuur : 
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4.3 Afdruk verkoopdagboek 

Dagboeken - Verkopen - Afdruk verkoopdagboek 

 

 

Bij het afdrukken hebt u buiten de standaardkeuzes (dagboeken, periodes, documenten, …) nog een aantal keuzes 
die wat extra aandacht verdienen. 

 

Print selectiepagina 

U kan een pagina laten afdrukken met de criteria die u hier geselecteerd hebt. Zo weet u steeds welke selecties u 
hebt toegepast op de afgedrukte lijst. 

 

Documentstatus 

Deze keuze vindt u op de meeste lijsten m.b.t. boekingen terug. U hebt de volgende mogelijkheden: 

- Gecentraliseerde documenten: de lijst wordt samengesteld met de door u geselecteerde documenten die 
gecentraliseerd zijn. 

- Niet-gecentraliseerde documenten: de lijst wordt samengesteld met de door u geselecteerde documenten 
die niet gecentraliseerd zijn. 

- Alle documenten: de lijst wordt samengesteld uit alle documenten binnen uw selectie ongeacht ze 
gecentraliseerd zijn of niet. 

 

Documenten 

Met deze optie bepaalt u of u de facturen, creditnota’s of beide afgedrukt mogen worden. Indien u bij de creatie 
van het aankoopdagboek hebt ingesteld dat de facturen en creditnota’s afzonderlijk worden genummerd, kan u 
met de keuze Alle documenten geen afdruk op het scherm vragen. 

 

Enkel niet afgedrukte doc. 

Het aanvinken van dit vakje impliceert dat u enkel de documenten die nog niet op een definitieve afdruk werden 
getoond, wenst af te drukken. 

 

Enkel centralisatie 

Als u deze optie aanvinkt, krijgt u enkel de centralisatie van het verkoopdagboek voor de uitgevoerde selecties. 
Deze omvat een centralisatie per ventilatiecode, btw-vak en grootboekrekening. 

De aankruisvakjes Enkel niet afgedrukte doc., Voorraadelementen drukken, Refertes drukken, Vreemde valuta 
drukken en Definitieve afdruk zijn dan niet meer toegankelijk. 
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Definitieve afdruk 

Als u deze optie aanvinkt, worden alle nog niet eerder afgedrukte documenten voor de uitgevoerde selecties 
automatisch op Afgedrukt gezet en het eerste vrije paginanummer voor facturen en / of creditnota's wordt 
automatisch op het eerstvolgende vrije paginanummer gezet. 

Deze optie heeft enkel uitwerking indien u de afdruk op papier opvraagt, een voorbeeldafdruk op het scherm 
verandert niets aan de afdrukstatus van een document. 

 

4.4 Centraliseren verkopen 
 

Wanneer u het dagboek van de verkopen hebt gecontroleerd, kunnen de documenten worden gecentraliseerd. De 
consequenties van het centraliseren zijn dat: 

- deze documenten niet meer verwijderd kunnen worden. 
- enkel de velden Datum, Vervaldatum, Toestand, Gestructureerde mededeling en de refertes nog kunnen 

worden gewijzigd. 

Dagboeken - Verkopen - Centraliseren verkopen 

 

U bepaalt zelf welke documenten gecentraliseerd mogen worden. Maakt u geen selectie, dan worden automatisch 
alle niet-gecentraliseerde documenten van de huidige periode gecentraliseerd. 

4.5 Verwijderen verkopen 

Dagboeken – Verwijderen documenten – Verwijderen verkopen 

 

U kan hier meerdere niet-gecentraliseerde documenten in één keer verwijderen.  

 De standaardselectie verwijdert alle niet-gecentraliseerde documenten van de lopende periode. 
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5 Boeken aan de hand van bestanden 

5.1 Algemeen  
Voor zowel aankopen als verkopen gebeurden de boekingen aan de hand van de voorbeelddocumenten (op papier) 
in de syllabus.  

Als gebruiker krijgt u steeds vaker uw facturen en creditnota’s in digitale vorm, zoals pdfbestanden, toegestuurd. 
Om de afdruk van deze documenten zoveel mogelijk te vermijden, biedt Expert/M u de mogelijkheid om de 
ontvangen documenten automatisch te laten voorstellen, en na het inboeken, automatisch als bijlage te koppelen. 
In de ingaveketting is daarom voorzien in een preview scherm, zodat u het te boeken document op het scherm te 
zien. De bestandsformaten die voorgesteld kunnen worden in het preview scherm zijn PDF, JPG, JPEG, BMP en TIFF. 
Het is ook mogelijk om op die manier UBL-bestanden automatisch te boeken. 

 

5.2 Configuratie 

Deze configuratie Beheer gekoppelde documenten bepaalt u of u wenst te werken met het preview scherm. Het 
invullen van deze velden staat dus gelijk aan het activeren van deze module.  

Configuratie – Beheer gekoppelde documenten. 

 

- Map aankoop-/verkoopdocumenten: U geeft manueel of via “Bladeren” in waar u de digitale documenten en 
eventueel de UBL bestanden hebt opgeslagen, dus waar Expert/M de documenten moet ophalen. 

 - Doelmap aankoop-/verkoopdocumenten: U verwijst naar de map waarheen de documenten, na het inboeken, 
verplaatst en opgeslagen zullen worden. 
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 De doelmap moet verschillend zijn van de map waarin de aankoop- of verkoopdocumenten zich 
oorspronkelijk bevinden. 

- Voorbeeld map: Na het invullen van pad van de doelmap, verschijnt een voorbeeld map waarnaar het pad 
verwijst.  
- Auto. als bijlage toevoegen: De mogelijkheid bestaat om het voorgestelde document automatisch als bijlage te 
koppelen na de inboeking. 

• Ja - met bevestiging: bij het opnemen van de boeking verschijnt de volgende vraag:  
 

 
 

• Ja - zonder bevestiging: het document wordt zonder vraag als bijlage aan de boeking gekoppeld 
nadat het naar de doelmap werd verplaatst.  

 

• Neen = bijlage wordt naar doelmap verplaatst zonder deze als bijlage te koppelen aan de 
boeking.  

 
Deze instelling kan op het moment van boeken zelf, nog wijzigen.  

 Het koppelen van het document aan de boeking, gebeurt steeds d.m.v. een link dat met het document in 
de doelmap wordt gelegd. Het document zelf wordt dus niet in de database opgeslagen.  

5.3 Verwerking documenten 
Na het instellen van de mappen waarin de te verwerken documenten staan krijgt u op het startscherm een 
overzicht van de documenten die klaar staan ter verwerking.  

 

 

Indien u op de knop verwerken klikt, wordt de ingave ketting met het preview scherm opgestart.  

Dit preview scherm bestaat uit twee delen. Bovenaan krijgt u een grid waarin alle beschikbare documenten worden 
voorgesteld, onderaan krijgt u een beeld van het geselecteerde bestand te zien.  
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De werkwijze voor het boeken van de documenten is identiek zoals gezien in vooraf in deze syllabus. 
Bij het aanvaarden van de boeking kan het document als bijlage gekoppeld worden. 
Of het document al dan niet als bijlage zal worden gekoppeld, wordt bepaald via de configuratie(zie vooraf) maar 
kan, op het moment van boeken, nog worden gewijzigd via de box in het preview scherm. 
 
De verwerking is afhankelijk van het bestandstype.  
 

5.3.1 De verwerking van PDF, JPG, JPEG, BMP en TIFF 
Het aangeduide document wordt getoond. Wenst u een ander document te boeken, dan duidt u dit bestand in de 
grid aan waarna een schermvoorbeeld van het geselecteerde document wordt getoond. Bij het opnemen van de 
boeking wordt volgens de configuratie het document al dan niet als bijlage en met of zonder bevestiging, 
gekoppeld. Gezien het hier gaat om beelddocumenten zal u nog altijd zelf de boeking moeten doen.  
 

5.3.2 De verwerking van UBL of EFFF bestanden 

5.3.2.1 Algemeen 

 

UBL staat voor Universal Business Language. 
 

Dit is een standaard formaat door de industrie geïntroduceerd als een oplossing voor factuurverwerking te 
vereenvoudigen. 

Een UBL- bestand is een factuur in de vorm van een XML-bestand.  
Dit XML-bestand bevat een duizendtal technische velden met een gestructureerd en vast formaat die alle 
informatie die een normale pdf-factuur bevat. 

In België wordt veelal gebruik gemaakt van een E-fff bestand. Ook dit is een XML-bestand, maar een afgeslankte 
versie van het UBL bestand, bestaande uit een 200-tal technische velden met alle informatie die een Belgische 
normale pdf-factuur bevat.  
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5.3.2.2 Configuratie 

Voor de verwerking van UBL-bestanden is het noodzakelijk dat u eerst een aantal configuraties doorloopt via het 
menupunt:  

Configuratie – UBL en Kluwer office import 

 

Tabblad Standaarden en nummering  

• Aankopen  

- Standaard dagboek facturen/creditnota’s : selecteer het dagboek  

 - Nummering leveranciers  

Indien een factuur van een nieuwe leverancier geïmporteerd wordt, geeft u hier aan welke nummering u wenst te 
hanteren. U kan opteren voor  

1. het hoogste nummer in Expert/M + 1  

2. het eerste nummer vanaf een door u opgegeven cijfer  

3. Nieuw nummer geven bij import 
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- Grootboekrekening  

Hier bepaalt u hoe de koppelingen gemaakt zullen worden. Met het maken van een koppeling wordt de 
automatische keuze van een grootboekrekening vereenvoudigd.  

De mogelijkheden zijn:  

1. Koppelen aan leverancier + artikel: een grootboekrekening wordt onthouden bij de combinatie 
leverancier A en artikel X. Bij elke volgende factuur met combinatie A + X wordt dezelfde 
grootboekrekening voorgesteld.  

2. Koppelen aan artikel: bij artikel X wordt de eerste keer de gekozen grootboekrekening 
gekoppeld aan artikel X. Bij elke volgende factuur met hetzelfde artikelnummer zal dezelfde 
grootboekrekening voorgesteld worden. Wijzigt u deze grootboekrekening, dan zal een volgende 
keer de nieuwe grootboekrekening worden voorgesteld.  

3. Niet koppelen en rekening van leverancier of dagboek voorstellen.  

4. Niet koppelen en altijd dezelfde rekening voorstellen: indien u deze optie kiest, verschijnt er 
een extra veld waar u een grootboekrekening kan ingeven. 

 - Detaillijnen  
Hier duidt u aan hoe de detaillijnen van de geïmporteerde UBL-bestanden moeten worden bijgehouden in 
Expert/M. Een eerste mogelijkheid is om de detaillijnen te behouden. Bij deze optie worden de detaillijnen 
doorgeboekt naar Expert/M zoals ze in het UBL-bestand zijn opgenomen. U kan ook kiezen om de detaillijnen te 
centraliseren. Hierdoor zullen de detaillijnen die geboekt worden op dezelfde grootboekrekening gecumuleerd 
worden in Expert/M. 

- Artikel in detailreferte zetten  

Deze optie heeft voorrang op de configuratie van het dagboek in Expert/M, zie Ingave, Basisgegevens, 
Aankoopdagboeken, veld Kopiëren referte. 

-Automatische creatie leverancier.  
Door deze optie aan te zetten wordt een niet bestaande leveranciers automatisch aangemaakt met de gegevens 
die herkent worden vanaf het UBL bestand. Velden eigen aan de Expert/M zullen achteraf moeten aangevuld 
worden.  

• Verkopen  

- Standaard dagboek facturen/creditnota’s : selecteer het dagboek 

- Nummering klanten  

Hier hebt u meer mogelijkheden dan bij leveranciers.  

U kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:  

1. Nummer uit de externe toepassing of hoogste nummer + 1  

2. Nummer uit de externe toepassing of eerste nummer vanaf een door u opgegeven cijfer  

3. Nummer uit Expert/M: hoogste nummer + 1  

4. Nummer uit Expert/M: eerste vrije nummer vanaf een door u opgegeven cijfer  

5. Nieuw nummer geven bij import  

- Nummering verkopen 
Hier gaat u bepalen hoe de verkopen genummerd moeten worden bij het doorboeken naar Expert/M. U kan 
enerzijds kiezen voor het nummer dat is bepaald door Expert/M en anderzijds het nummer uit de externe 
toepassing (het factuurnummer uit het UBL-bestand).  

- Grootboekrekening : zie hoger bij aankopen.  
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- Detaillijnen : zie hoger bij aankopen.  

- Negatieve creditnota’s positief  
 Indien u deze mogelijkheid aanvinkt, dan worden creditnota’s met negatieve bedragen met positieve bedragen 
doorgeboekt. De bedragen zullen van teken wisselen. 

- Automatisch creatie klant : idem als bij leveranciers voor aankopen. 

 

5.3.2.3 Verwerken van UBL of EFFF bestanden 

 

Om te starten met de automatische verwerking dubbelklikt u in de grid met het overzicht van de te verwerken 
document op het UBL/EFFF bestand dat u wil verwerken. Vervolgens krijgt u een scherm te zien waar u kan 
selecteren welke bestanden u wenst te verwerken. Dit en volgende of Enkel dit. Het rijtje bestanden wordt achter 
mekaar verwerkt tot het eerst niet UBL document.  

 

Omdat een UBL/EFFF bestand een technisch bestand is zal er een boekingsvoorstel gebeuren aan de hand van de 
herkenbare tags uit het bestand en de vooraf ingestelde configuratie.  

Bij het bewaren van de boeking wordt volgens de configuratie de PDF uit de UBL als bijlage en met of zonder 
bevestiging, gekoppeld. De UBL zelf wordt verplaatst naar de doelmap zoals aangegeven in de configuratie.  

5.4 Toekennen nummering aan de geboekte bestanden  

5.4.1 Documentnummer als stempel  
Verwerkte documenten die zich in de doelmap bevinden, worden voorzien van een documentnummer als 
“stempel” dat overeenstemt met het boekingsnummer van de ingegeven aankoop of verkoop.  

Waar de stempel wordt geplaatst is afhankelijk van de configuratie.  

5.4.2 Boekingsnummer in bestandsnaam  
Naast de stempel op het document zelf wordt ook de bestandsnaam van een verwerkt document aangepast. De 
oorspronkelijke bestandsnaam wordt vooraan als volgt aangevuld: 
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A/V= aankopen, verkopen  
F/C= documenttype (factuur/creditnota)  
X = dagboeknummer  
2022XXXXX = het boekingsnummer van het document 

5.4.3 Lijsten en consultaties. 
Nadat de documenten zijn geboekt, kan het document opgevraagd worden via het gele mapje bovenaan in het 
ingavescherm. Het document krijgt automatisch een stempel met het boekingsnummer. 

Bij het consulteren kan met de rechtermuisknop de bijlage geopend worden.  

Vinkt u bij een afdruk in het selectiescherm de optie bijlage weergeven aan, dan kan vanaf de afdruk een weergave 
van het document opgevraagd worden mits toegang tot de map waar het bestand is opgeslagen.  
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6 Basecone – Expert/M 

6.1 Algemeen  
Wordt uw onderneming dagelijks overspoeld door documenten (van klanten), zowel op papier als digitaal? Heeft u 
het moeilijk om orde te scheppen in die chaos? Gaan er wel eens documenten verloren? Of worden facturen te laat 
aangeleverd waardoor u tegen de deadline aanbotst. Dan is het tijd om de stap te zetten naar een volwaardige 
digitale documentverwerking.  

Basecone digitaliseert de documentenstroom. Een rechtstreeks koppeling met uw boekhoudpakket zorgt ervoor 
dat uit- en ingaande facturen automatisch ingeboekt worden.  

De software herkent facturen automatisch en doet vervolgens een boekingsvoorstel dat u controleert. Geef de 
nodige personen toegang tot de administratie zodat deze zelf documenten kunnen uploaden of consulteren.  

Basecone beschikt eveneens de Basecone app waarmee u eenvoudig onkosten kan indienen door uw bonnetjes te 
scannen en u gebruik kan maken van een goedkeuringsproces. 

6.2 Voordelen  

1.     Altijd en overal toegang tot alle documenten van klanten via de cloud.  

2.    U betaalt een vast maandtarief per dossier, niet per document.  

3.    Snelle aanlevering van documenten op diverse manieren. Digitaal of op papier: elk document vindt eenvoudig 
       zijn weg naar Basecone. Documenten worden sneller aangeleverd door klanten zodat u de werkdruk meer kan  
       spreiden. Bovendien behoudt u de controle over de documentenstroom. U beslist namelijk welke klant met  
       Basecone mag werken.  

4.    Documenten worden in real-time verwerkt in uw boekhoudpakket via een boekingsvoorstel.  

5.    Volledige integratie met uw boekhoudsoftware zonder installatie van software. Grootboekrekeningen, 
       dagboeken, klanten en leveranciers, btw-codes, … uit uw boekhoudsoftware worden automatisch    
       meegenomen in Basecone.  

6.    UBL-facturen worden volledig uitgesplitst per regel en 100% nauwkeurig verwerkt.  

7.    Standaard boekingsvoorstellen per leverancier zijn mogelijk.  

8.    Uw documenten zijn gekoppeld aan de boeking in de boekhoudsoftware.  

9.    Documenten blijven 10 jaar opgeslagen in Basecone. U voldoet dus steeds aan de bewaarplicht.  

10.  Uw data is veilig in Basecone.  
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6.3 Vereisten  
 
Welke documenten kunnen geüpload worden?  
 

• Als digitaal document (.pdf) of als afbeeldingsformaat (.jpeg, .png,.jpg, .gif,...), zip-bestanden (geen RAR-
bestanden)  

• Verschillende facturen mogen in 1 digitaal bestand worden gescand. In Basecone kan u de facturen 
splitsen of samenvoegen.  

• UBL-bestanden moeten steeds via mail aangeleverd worden.  

• Slecht 1 factuur per blad. Bij bv. restaurantbonnen, is het niet mogelijk om meerdere bonnen op 1 factuur 
te kleven.  
 

6.4 Activatie  

Via onderstaande link kan u de activatie voor Basecone uitvoeren. Hier kan u vrijblijvend opteren voor een 

proefversie van 14 dagen. Na deze periode hebt u de mogelijkheid om over te schakelen naar een 

Premium abonnement.  

 
 https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/smes  
 https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/accountants 
 
Nadat u de aanmelding hebt gedaan zal u een ‘sleutel’ krijgen. Deze kan u kopiëren om aan uw boekhoudpakket te 
koppelen.  

In Expert/M moet u de ‘sleutel’ eenmalig plakken in een dossier via Configuratie – Configuratie Basecone. 

 
 

Zodra we hierna ‘Aanmelden’ is uw boekhoudpakket gekoppeld met Basecone. 

  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wolterskluwer.com%2Fnl-be%2Fsolutions%2Fbasecone%2Fsmes&data=04%7C01%7Csonja.dillens%40wolterskluwer.com%7Cfc61ec35b61d480bc06c08d99f93a336%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637716278708895387%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bp%2FC%2Ffa9prLMD2K%2BbqsDH3q8BlWKOyhzt3%2F%2BjJGmJ08%3D&reserved=0
https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/accountants
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6.5 Verwerking in Basecone  

6.5.1 Aanmelden Basecone  
Via https://www.basecone.com/ kan u inloggen op Basecone.  

In het login-scherm moet u de Gebruikersnaam, Wachtwoord en Kantoorcode ingeven.  

 

 Er kunnen verschillende gebruikers aangemaakt worden met verschillende gebruikersrollen (rechten)  

 

6.5.2 Aanleveren van documenten  
In het Home-scherm krijgt u een overzicht van de verschillende dossiers (=Administraties) waarvoor u Basecone 
gebruikt.  

Hier kan u op verschillende manieren documenten aanleveren.  

 

 

1. Ieder dossier heeft een uniek email-adres. Al de bijlages die via mail naar dit adres worden verzonden 
komen in het bijhorende dossier terecht.  

2. Via de ‘aanleverbak’ kan u Windows verkenner openen om vervolgens de documenten te selecteren.  

U kan de documenten hier ook naartoe slepen.  

Vervolgens kan u een preview zien van de aangeleverde documenten. 
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Indien nodig kan u deze documenten nog ‘samenvoegen’ (indien een factuur in verschillende documenten werd 
aangeleverd) of ‘splitsen’ (indien verschillende documenten in 1 document werd aangeleverd).  

6.5.3 Taggen van documenten 
Vervolgens is het nog noodzakelijk om de documenten te taggen. Taggen betekent aanduiden om welk type 
document het gaat : u hebt de keuze tussen IVK  (voor een aankoopdocument), VRK (voor een verkoopdocument) 
of een CUST (custom tag) voor alle andere documenten.  

 

Van zodra de documenten een tag ‘INK’ of ‘VRK’ hebben gekregen, zal Basecone starten met de herkenning van 
deze documenten. 

Nadat de herkenning is voltooid, kan u starten met het boeken van de documenten. Om een snel overzicht te 
krijgen van de ‘Te boeken’ documenten kan u best gebruik maken van de Workloadmatrix. In dit scherm zien we 
van onze verschillende dossiers direct wat we nog moeten uitvoeren. 

 

Door op de ‘hyperlink’ te klikken, kan u onmiddellijk ‘taggen’, ‘boeken’ of naar het ‘archief’.  

6.5.4 Boeken van documenten  
Als we kiezen om onze documenten te boeken, komen we in onderstaand boekingsscherm terecht. Hier kunnen we 
aan de rechtse zijde de boeking gaan vervolledigen. In geval van de herkenning, worden de meeste velden van de 
boeking reeds ingevuld. Ook de te gebruiken grootboekrekeningen, ventilatiecodes en btw tarieven worden 
voorgesteld aan de hand van de gesynchroniseerde data uit het boekhoudprogramma. Waar nodig kan de boeking 
nog aangepast worden.  
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Met de knop kan u de boeking opslaan. Het geboekte document verdwijnt nu uit de te boeken lijst en 
wordt bewaard in het “Archief”. Pas als het document effectief geboekt is in de boekhoudsoftware krijgt het 
document een boekstuknummer.  
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6.5.5 Verwerking in Expert/M 
Om de geboekte facturen vanuit Basecone in het Expert/M boekhouddossier te krijgen zijn er verschillende 
manieren. Hoe u de verwerking wil wordt bepaald via 

Configuratie – Basecone documenten  

 

6.5.5.1 Automatisch boeken  

Kiest u bij Automatisch boeken voor “Ja, inclusief valutadocumenten” bij de configuratie dan worden de geboekte 
documenten direct in Expert/M ingelezen ongeacht de munt waarin ze werden geboekt. De koers zal worden toegepast 
volgens de muntentabel van Expert/M, d.w.z. als er een koers voorzien is in het dossier dan wordt deze genomen anders 
wordt de koers uit de globale (dossier overkoepelende) tabel genomen.   

Kiest u bij Automatisch boeken voor “Ja, exclusief valutadocumenten” bij de configuratie dan worden enkel de 
documenten in de munt van het dossier automatisch geboekt.  

6.5.5.2 Manueel boeken  

Alle niet automatisch geboekte documenten worden als te verwerken documenten getoond onder de tegel “Te 
Verwerken Bestanden” van het opstartscherm.  
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Via de knop verwerken kan u nu de documenten verwerken. Het manueel verwerken van de Basecone documenten 
gebeurd op dezelfde wijze als het verwerken van UBL/EFFF documenten (zie hoofdstuk boeken aan de hand van 
bestanden). Voor de Basecone documenten wordt er niet gewerkt met een bron- en doelmap. De documenten 
blijven gearchiveerd in Basecone. Bij het boeken in Expert/M wordt er een link gelegd naar document in de cloud 
en zal het boekingsstuknummer toegevoegd worden aan het document in het Basecone Archief.  

 

6.5.6 Consultaties en lijsten.  
 

Nadat de documenten zijn geboekt, kan het document opgevraagd worden via het gele mapje bovenaan in het 
ingavescherm. Het document krijgt automatisch een stempel met het boekingsnummer. 

Bij het consulteren kan met de rechtermuisknop de bijlage geopend worden.  

Vinkt u bij een afdruk in het selectiescherm de optie bijlage weergeven aan, dan kan vanaf de afdruk een weergave 
van het document opgevraagd worden mits toegang tot de map waar het bestand is opgeslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Basecone verwerking werd in deze module kort toegelicht. Maar kan natuurlijk veel meer. Om alle 
functionaliteiten te kennen verwijzen we naar de opleidingen Basecone.  
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7 Periodeverschuiving 

U hebt al gemerkt dat u enkel kan boeken in de periodes (zowel boekhoud- als btw-periodes) die geopend werden. 
Wenst u een nieuwe periode te openen, dan gaat u naar de periodeverschuiving via 

Afsluitingen – Periodeverschuiving 

 

 

 

Dit programma wordt standaard geopend voor het lopende boekjaar, dat bovenaan het scherm wordt afgebeeld.  

U krijgt een overzicht van de periodes die u al gecreëerd hebt in het huidige boekjaar, de huidige periode en wat 
(na een verschuiving) de volgende periode zal zijn. 

 

Standaard wordt er gebruik gemaakt van 14 of 6 boekhoudperiodes voor respectievelijk maand- en 
kwartaalaangevers van btw. M.a.w. u beschikt steeds over een periode 0 om de beginbalans in op te nemen. 
Vervolgens hebt u het aantal boekhoudperiodes afhankelijk van de btw-aangifteplicht, indien gewenst, aangevuld 
met een 13de of een 5de periode om de eindejaar verrichtingen in op te nemen. 

Enkel bij de boekhoudperiodes kan u nog een wijziging aanbrengen wat betreft de einddatum van de huidige en 
volgende periode.  
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Bij het aanpassen van de huidige periode moet u wel op  klikken om uw wijzigingen door te voeren. 
De tot-datum van de volgende periode wordt automatisch toegepast bij het verschuiven naar de volgende 
boekhoudperiode. 

Indien u de boekhoudperiode wenst te verschuiven, klikt u op . 

Voor het verschuiven van de btw-periode klikt u op . Na deze verschuiving te 
hebben uitgevoerd, zal u merken dat in alle ingavekettingen en afdrukprogramma’s standaard weer de laatst 
geopende periode wordt voorgesteld. U hebt echter steeds de mogelijkheid om een vorige periode te selecteren. 

 U moet er zelf voor zorgen dat er een logische samenhang is tussen de boekhoud- en de btw-periode. 

Op het tabblad Overzicht ziet u alle boekjaren die in dit dossier werden aangemaakt.  

 

 

 

 Door in het overzicht voor een ander boekjaar te kiezen, kan u eventueel nog periodeverschuivingen 
uitvoeren in vorige boekjaren. Bv. omdat u in het vorige boekjaar de extra periode van de eindejaar 
verrichtingen nog niet hebt geopend. 

 

 

 

 


