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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?  

1.1.1 Via onze website 

 

 

1.1.2 Via onze programma’s 
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1.2 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.  

 

 

 

Er wordt een verificatiemail verzonden naar het door u ingevulde e-mailadres.  
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Open de ontvangen mail en activeer uw account.  

 

 

→ Facultatief kan u kiezen voor een 2de beveiliging of Multifactor Authentication. 

 

Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu aangemaakt. U kan nu aanloggen met deze account maar zal 
toch nog volgende pop-up krijgen.  
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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 ervoor telefonisch geholpen te worden. Bel dan naar bovenstaand nummer.  

 



 

Adsolut Boekhouden – Module 1 10 

 

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

 

2.1 Key.Info 

Functietoetsen 

* of ctrl-shift-c rekenmachine op ingaveveld 

* lijst openen 

inzoomen en uitzoomen ctrl+ en ctrl- 

nieuw ctrl-N 

veld leegmaken escape 

opslaan ctrl-S 

verwijder ctrl-D 

printen ctrl-P 

ongedaan maken ctrl-Z 

koppelen ontvangstbon ctrl-K 

zoeken ctrl-F 

tabstop ctrl-F12 

switchen tussen weergave/detail F2  

switchen tussen openstaande tabbladen ctrl-tab 

scherm vernieuwen F5 

menubalk (on)zichtbaar maken ctrl-F1 

scherm afsluiten ctrl-F4 

dossier openen shift-F1 

dossier sluiten shift-F2 

programma afsluiten alt-F4 

switchen tussen dossiers alt-F1 

menu's via klavier activeren alt of F10 

volgend record alt+ pijltje naar rechts 

vorig record alt+ pijltje naar links 

eerste record alt+home 

laatste record alt+end 
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Bij het boeken 

Algemeen 

historiek boekingen shift-pijltje naar links   
overnemen rekening uit de vorige lijn shift-pijltje naar rechts  
overnemen omschrijving vorige lijn F7  
saldo berekenen alt-f9  
saldo   s+enter  
bewaar standaardboeking F9  
standaardboeking oproepen F10  
naar nieuwe lijn ctrl-shift-N  
naar eerste kolom ctrl-shift-L  
naar laatste kolom ctrl-shift-R  
naar volgende lijn ctrl-shift-O  
naar vorige lijn ctrl-shift-B  
creatie via drie puntjes ctrl+  
toon documenten ctrl-alt-D  

 

Aankopen 

analytische uitsplitsing F11  
boeken via Basecone SF3  
later verwerken bij Basecone SF4  

document verwijderen bij Basecone SF6  
 

Financieel 

boekhoudrekening b of 1  
leverancier l of 2  
relatie r of 3  
matchen F8  
ontpunten F9  
boeken betalingsopdracht ctrl-F8  
boeken domiciliëringsopdracht F4  
inlezen CODA F6  
Verwerken wachtrij CODA F3  

Boeken resterend bedrag Alt -F9  
Herrekenen saldi F12  

 

Fiscaal dossier 

gegevens uit boekhouding ophalen F8   
open toelichting ctrl-T   
afdrukken balans ctrl-P   
import uit Excel F9   
overzicht verrichtingen per grootboek F10   
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correcties naar divers F11   

correcties naar divers ongedaan maken         F12 

  
BTW 

BTW-vakken herrekenen na correcties F5  
XML-aangifte aanmaken F7  
Aangifte indienen (website FOD) F8  
Naar meervoudige aangifte F9  
Ophalen naar BTW-eenheid F11  
Maak BTW-overboeking F12  
Mailen ctrl-M  

 

Extra 

ISL opstarten ctrl-shift-F11 
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3 Opstarten Adsolut 
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 kunt u dossiers creëren, openen, afsluiten, parameters instellen, gebruikers 
aanmaken, … 
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3.1 Openen van een bestaand dossier 

Indien het dossier waarin u wil werken al bestaat, kunt u het openen door linksboven te klikken op  

 

 

In het menu dat verschijnt klikt u op Open dossier (Shift + F1) om een bestaand dossier te openen. 
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Klik op het gewenste dossier en klik onderaan op de knop Open om het dossier te openen. Afhankelijk van 
de modules waarmee u werkt, bevat het menu meer of minder onderdelen. 

Voorbeeld menu KMO-beheer en Boekhouding: 

 

 

 

Onderaan in de statusbalk vindt u de code, naam en ondernemingsnummer van het dossier, de gebruiker 
die is ingelogd en de versie van het programma waarin u werkt. Ook bovenaan op het scherm ziet u de 
code, naam en ondernemingsnummer van het actieve dossier. 

 

 

 

Om van dossier te wisselen, gaat u op dezelfde manier te werk. Het is niet nodig om het dossier eerst af te 
sluiten.  

 

U sluit een dossier af door links bovenaan te kiezen voor Sluit dossier (Shift + F2). 
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3.2 Creatie van een nieuw dossier 

De creatie van een nieuw dossier gebeurt in 2 stappen: 

- Het aanmaken van de relatie 
- De creatie van het dossier voor deze relatie 
 

3.2.1 Aanmaken van de relatie 

Klik in het dossierbeheer op Relaties. Een scherm met de reeds bestaande dossiers wordt geopend. 

 

 

 

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

 

 

 

In deze fiche kunt 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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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 kunt u 
achteraf niet meer aanpassen. 

 

 

 

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

 

3.2.2 Creatie van het dossier 

Klik bovenaan in het menu op Nieuw dossier 

 

 

 

Er opent een scherm waarin u een sjabloondossier kunt selecteren. Een sjabloondossier is een dossier 
waaruit Adsolut alle instellingen en creaties van bvb. grootboekrekeningen, betalingsvoorwaarden, 
leveranciers, relaties,… zal kopiëren naar het nieuwe dossier.  

 

 

 

We maken hier vooral een verschil tussen de bestaande sjabloondossiers ADNEWKMO en LEEGEMP. 

 

Het sjabloondossier LEEGEMP omvat slechts een beperkt rekeningstelsel met grootboekrekeningen die 
noodzakelijk zijn om onze dossierinstellingen aan te vullen. Hier gaat u dus het rekeningstelsel nog 
volledig moeten aanvullen. Dit dossier omvat ook al verschillende parameters (betalingsvoorwaarden, btw-
regimes, btw-codes, …) die we nog verder kunnen wijzigen. 
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Het sjabloondossier ADNEWKMO omvat al een volledig rekeningstelsel (MAR). Dit rekeningstelsel is ook al 
volledig opgesteld in functie van een optimale werking van het fiscaal dossier. Dit dossier omvat eveneens 
de verschillende parameters (betalingsvoorwaarden, btw-regimes, btw-codes, …) die we nog verder kunnen 
wijzigen. 

 

Meestal kiezen we hier het dossier ADNEWKMO.  

 

Klik  onderaan op ok om de gegevens uit het sjabloondossier te kopiëren naar ons nieuw dossier. 

 

Indien u met gebruikers werkt, dient u aan te duiden voor welke gebruikersgroep(en) dit dossier 
toegankelijk mag zijn. 

 

→ Een dossier fungeert als sjabloondossier indien u in de relatiefiche van het dossier op het tabblad 
Boekhouding het veld Sjabloon gaat aanvinken. 

  

Vervolgens kunt u het dossier selecteren in de dossierlijst. 

 

 

3.3 Aanvullen van de dossiergegevens 

In het dossierbeheer kiest u de relatie waarvan u de gegevens wenst aan te vullen of te wijzigen.  

 

Bewaar de gegevens via Opslaan linksboven of via Ctrl + S.  
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Oefening 
 

Vul onderstaande gegevens aan en bewaar ze. 

 

Bio-Expo nv 

Ambachtenlaan 20 

B-3500 Hasselt 

Ondernemingsnummer: BE 0444.635.429 

IBAN: BE86 2850 3877 3050 (alle gegevens zonder spaties ingeven) 

BIC: GEBABEBB 

Tel.: 32 11/24 71 11 

Gsm: 32 475 44 03 70 

E-mail: info@bioexpo.be 

URL: www.bioexpo.be 

 

  

http://www.bioexpo.be/
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4 Instellingen 

4.1 Dossierinstellingen 

Systeembeheer – Dossier Settings 
 

 

 

Op het tabblad Boekhouding stelt u rekeningen en dagboeken in, bepaalt u of de korting contant vrij is van 
btw (verkopen), of er op aanmaningen enkel vervallen facturen mogen verschijnen, of het factuurnummer 
van de leverancier en de omschrijving verplicht moeten worden ingegeven bij het boeken van aankopen, … 
. 

 

Op het tabblad Boekhouding (2) & (3) kunnen nog bijkomende rekeningen en instellingen worden 
gespecifieerd. Op het tabblad Boekhouding (2) stellen we ook in hoe groot het maximum bedrag is van 
betalings- en afpuntingsverschillen. Op het tabblad Boekhouding (3) kunnen we ook een datumcontrole 
instellen. 

 

 

 

KORTING KONTANT VRIJ VAN BTW (verkopen) 

Op het kortingsbedrag zelf mag geen btw worden aangerekend. Daarom moet dit vakje in principe steeds 
aangevinkt zijn.  
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Voorbeeld juiste factuur 

Totaalbedrag goederen = € 1000.00, korting contant = 2% 

 D.w.z. 1000.00 – 2% =  980.00 

  21% op 980.00 = 205.80  

totaal factuur: 1000 + 205.80 = 1205.80 

indien de klant contant betaalt, mag hij hiervan 2% aftrekken  

dus 1205.80 – 20 (2% van 1000) = 1185.80 

 

BOEKEN OP RELATIE/LEVERANCIERS CODE 

Bij het ingeven van financiële verrichtingen en diverse boekingen wordt er voor relaties en leveranciers 
standaard op naam gezocht. Vink deze optie aan indien u op relatie- of leverancierscode wenst te zoeken. 

 

AUTOMATISCH BOEKEN VAN AANKOPEN/VERKOPEN 

Standaard wordt het bedrag van de tegenboeking niet voorgesteld bij het boeken van aan- en verkopen. 

Vink deze optie aan indien u wenst dat het programma dit wel doet. 

 

→ Als u de optie aanvinkt, wordt de boeking door Adsolut vervolledigd. Dit betekent dat u minder controle 
hebt op de juistheid ervan. Vanuit het ingegeven factuurbedrag wordt het btw-bedrag berekend en de 
maatstaf van heffing ingevuld. 

 

MAXIMUM BETALINGSVERSCHIL 

Geef het maximumbedrag in dat mag worden weg geboekt als betalingsverschil indien het bedrag van de 
betaling en het factuurbedrag niet overeenkomen. 

 

MAXIMUM AFPUNTINGSVERSCHIL 

Geef het maximumbedrag in dat mag worden weg geboekt als afpuntingsverschil bij het afpunten. 
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4.2 Parameters 

Parameters - Boekhouding 
 

 

4.2.1 Boekhoudkundige controle 

Het is aan te raden om deze controle regelmatig uit te voeren. Adsolut controleert uw volledige 
boekhouding en rapporteert boekhoudkundige fouten. 

 

4.2.2 Betalingsvoorwaarden 

Standaard levert Adsolut een tabel mee waarin u de meest gangbare instellingen terugvindt. Deze kunt u 
koppelen aan relaties en leveranciers. Adsolut berekent de vervaldatum van een aan- of verkoopfactuur op 
basis van deze betalingsvoorwaarden.  

Het is mogelijk om de standaard tabel aan te vullen. 

 

 

 

Klik dubbel op een bepaalde vervaldatum om de fiche te wijzigen of creëer een nieuwe door linksboven te 
klikken op Nieuw of gebruik CTRL + N. 
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Per betalingsvoorwaarde kunt u een aantal extra parameters ingeven zoals: 

- einde maand ja of neen 
- het percentage korting contant dat bij de betreffende betalingsvoorwaarde hoort en het aantal 

dagen waarbinnen de korting mag worden afgetrokken 
- het al dan niet opnemen van een factuur met de betreffende betalingsvoorwaarde in het bestand 

van de automatische betalingen. Dit is handig voor facturen die contant of via een kredietkaart 
worden betaald. 

- Idem voor domiciliëringen 
-  

Onderaan kunt u de teksten ingeven die (indien u met het KMO-beheer werkt) op de factuur moeten 
worden vermeld bij de betreffende betalingsvoorwaarde.  

Voorbeeld: indien u korting contant toekent, kunt u het concrete bedrag van de korting op de factuur 
vermelden. 

De beschikbare parameters die u op het tabblad Teksten kunt gebruiken vindt u op het tabblad 
Beschikbare parameters voor teksten. 

 

4.2.3 Btw-codes 

Btw-codes worden standaard meegeleverd met het programma. Indien bijkomende codes vereist zijn 
omdat bijvoorbeeld de wetgeving verandert, levert Adsolut deze via een update van het programma. 
Eveneens ziet u de BTW tarieven voor de EU landen (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland)  staan.  

 

Deze  codes  (D1, D2, F1, F2, ...) gebruikt u enkel in specifieke omstandigheden. Vb. als u binnen uw 
Belgische vennootschap ook beschikt over een Duits, Frans, Luxemburgs of Nederlands btw-nummer en u 
de aangerekende btw bedragen aan de btw-administratie van de betreffende landen moet doorstorten. 

 

De codes zijn noodzakelijk om de goede werking van de software te garanderen en om aangiftes correct te 
berekenen. 
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Eveneens ziet u de BTW tarieven voor de overige EU landen staan. Indien u een OSS en/of een IOSS-
aangifte wil indienen zal u deze BTW tarieven actief moeten zetten om deze te gebruiken bij het boeken 
van een verkoop. U selecteert het B TW tarief door hier dubbel op de te klikken om vervolgens het veld 
‘Actief’ aan te vinken.  

 

 

 

4.2.4 Valuta 

In deze tabel vindt u een aantal standaard valuta. Uiteraard is het mogelijk om zelf valuta toe te voegen.  

Door te dubbelklikken op een bepaalde munt kunt u de koers ingeven en bepaalt u of u met dag- of 
maandkoersen wenst te werken. De koersen worden steeds ingegeven t.o.v. de referentiemunt van het 
dossier. U moet de koersen ingeven volgens het systeem 1 vreemde valuta = x EUR 
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Bv vanaf 14/09/2022: 1 USD = 0,8171000000 EUR 

 

 

 

Indien u via Systeembeheer, Service tasks de update van wisselkoersen activeert, werkt Adsolut de 
wisselkoersen automatisch bij volgens de termijn (dag of maand) die u per valuta hebt ingegeven. 
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4.2.5 Btw-regimes 

 

 

 

De standaard btw-regimes die bij installatie worden meegeleverd heeft het programma nodig om aangiftes 
correct te berekenen en mogen niet worden gewijzigd. 

De belangrijkste btw-regimes zijn de volgende: 

- Buiten EEG: voor het boeken van aankopen van goederen of diensten van buiten de Europese Unie 
- Handelaar: voor een klant of leverancier met een Belgisch ondernemingsnummer of btw-nummer 
- Intracommunautair: voor de aan- of verkoop van goederen of diensten uit/aan een EU-lidstaat 

verschillend van België 
- Medecontractant: voor werk in onroerende staat (bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, 

herstellen, onderhoud, … van onroerende goederen) door een in België gevestigde 
belastingplichtige die gehouden is tot het indienen van een periodieke btw-aangifte 

- OSS Invoerregeling: voor het boeken van verkopen aan particulieren met buitenlandse btw waar 
het gaat over IOSS goederen (voor zendingen van goederen <150EUR). Hier komen de goederen 
van buiten de EU. 

- OSS Unieregeling: voor het boeken van verkopen aan particulieren met buitenlandse btw, hier 
maken we een onderscheid tussen OSS diensten en OSS goederen. 

- Particulier: een klant of leverancier zonder ondernemingsnummer of btw-nummer 
- Vatrefund: voor het boeken van aankopen van goederen of diensten uit EU-lidstaten waar u een 

terugbetaling wenst van de betaalde buitenlandse btw. 
 

De btw- en centralisatierekeningen die Adsolut voorstelt, mag u wel aanpassen. 

Indien u dubbelklikt op een bepaalde lijn kunt u voor het betreffende regime bepalen of u intrastatplichtig 
bent voor aankomst en/of verzending van goederen, of de omzet moet worden opgenomen in de btw-
listing, default btw-codes instellen voor aan- en verkoop, … 

 

Onderaan kunt u per regime de teksten ingeven die op de verkoopfacturen (indien u werkt met KMO-
beheer) moeten worden afgedrukt. 
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4.2.6 Standaard boekingen 

Hier creëert u boekingen die u regelmatig gebruikt bij het boeken van aan- en verkopen en financiële en 
diverse verrichtingen. 

We komen hier later op terug. 

 

4.2.7 Niveau aanmaningen – teksten aanmaningen 

Dit wordt behandeld in de syllabus van module 2. 

 

4.2.8 Status factuur 

Elke aan- en verkoopfactuur heeft een status. Standaard is dit de status OK. 

Adsolut levert standaard onderstaande statussen mee. U kan ze aanpassen en/of toevoegen volgens de 
noden van uw firma. Door te dubbelklikken op een bepaalde status komt u in de betreffende fiche terecht. 
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De optie Niveau aanmaning ophogen kan handig zijn indien de klant een factuur betwist. De betreffende 
factuur wordt in dit geval op de aanmaning vermeld, maar het maningniveau blijft ongewijzigd. 

4.2.9 Dom. Mandaten 

Dit scherm geeft een overzicht van alle domiciliëringsmandaten. De mandaten zelf worden aangemaakt in 
de relatiefiche. 

 

4.2.10  Coda-matching 

Indien u de financiële verrichtingen boekt via CODA-bestanden, worden in deze tabel de matchingsregels 
bijgehouden. 

Dit wordt behandeld in de syllabus van module 3. 

 

4.2.11  Artikel eenheden 

Hier kunt u eenheden aanmaken die we kunnen koppelen aan een grootboekrekening. Op deze manier 
kunt u een totaal per eenheid van een grootboekrekening bekomen. 
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5 Boekjaar en periodes 
Algemeen – Boekjaar 
 

Onmiddellijk ziet u de reeds bestaande boekjaren in de lijst. 

 

 

 

Om een nieuw boekjaar te creëren, klikt u linksboven op Nieuw  of drukt u op Ctrl + N. 

 

 

 

 

De begin- en einddatum van het nieuwe boekjaar worden voorgesteld. Indien er reeds een boekjaar is 
verwerkt in Adsolut, is de begindatum niet wijzigbaar. De einddatum daarentegen kan te allen tijde worden 
aangepast. Indien bv. de algemene vergadering beslist dat het boekjaar wordt verlengd met 6 maanden, 
kunt u de einddatum hier wijzigen. 

 

In dit scherm bepaalt u eveneens de periodiciteit van de boekhoudperiodes (boekingstermijn) en van de 
BTW-aangifte. U kunt kiezen tussen maand-, kwartaal- of jaarperiodes. 

Klik op OK om het nieuwe boekjaar te creëren. Zorg ervoor dat de periodes waarin u wenst te boeken 
geopend zijn. Zo niet kunt u niet boeken in de betreffende periode. Dit kan manueel door in de kolom 
Status te klikken en de gewenste optie te kiezen of door bovenaan in de balk onder Acties te klikken op 
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Periodes (alle) openzetten (Ctrl + O). De status van een periode kunt u te allen tijde wijzigen (open, niet 
open of afgesloten). 

 

 

 

 

 

Adsolut creëert standaard 15 periodes voor maandaangevers en 7 periodes voor kwartaalaangevers:  

- 00 voor de openingen van relaties, leveranciers en rekeningen 
- 01 t/m 12 voor de 12 maanden van het boekjaar of 01 t/m 04 voor de 4 kwartalen  
- 98 voor overlopende facturen (voorbeeld: na 20 januari 2018 ontvangt u een factuur gedateerd op 

december 2017. Als u ze boekt in periode 98 is ze opgenomen in de boekhouding van 2017 en  
wordt ze aangegeven in de btw-aangifte van januari 2018). 

- 99 voor de afsluitverrichtingen  
 

Onderaan in de statusbalk vindt u het actieve boekjaar terug. Als u het boekjaar wilt wijzigen, klikt u op het 
actieve boekjaar. In de lijst van boekjaren die opent, kiest u het gewenste boekjaar. Het programma vraagt 
vervolgens of u het gekozen boekjaar als standaard boekjaar wenst in te stellen.  

 

 

Oefening 
 

Maak een boekjaar 2023 aan van 01/01/2023 tem 31/12/2023 met maandelijkse boekings- en BTW-termijn. 
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6 Grootboekrekeningen 

6.1 Creatie grootboekrekeningen 

Beheer - Boekhoudplan 

 

 

Open een bestaande rekening door erop te dubbelklikken. 

Creëer een nieuwe rekening via CTRL+N of door linksboven te klikken op Nieuw. 

 

 

Zoek een rekening door in de betreffende kolom een gedeelte van het nummer of de naam in te geven.  
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Door een sterretje in te geven en een deel van de naam of een deel van het rekeningnummer, kunt u op 
trefwoord zoeken. 

Voorbeeld: *winkel geeft alle rekeningen waarin het woord winkel voorkomt. 

  61 geeft alle rekeningen van de klasse 61 

 

De voorgestelde sortering kunt u aanpassen door in de kolomhoofding te klikken op de naam van de 
kolom. Zo verschijnen de rekeningnummers in oplopende of aflopende volgorde, verschijnen de namen 
van de rekeningen alfabetisch van a->z of van z->a, … 

 

Rechts bovenaan in het rekeningscherm kunt u het alternatief rekeningnummer ingeven indien het 
verschillend is van het eigenlijke rekeningnummer. Dit alternatief rekeningnummer heeft 2 functies: 

- Samenvoegen van rekeningen bij afdrukken balans: 
Indien u werkt met subrekeningen (700001, 700002, 700003, …) kan u daaraan de hoofdrekening 
(700000) als alternatief rekeningnummer koppelen. De saldi van de subrekeningen worden op die 
manier getotaliseerd op de hoofdrekening indien u de balans afdrukt volgens alternatief 
rekeningnummer. 

- Balans lezen vergemakkelijken: 
Indien uw boekhouder of moederbedrijf met een ander rekeningstelsel werkt dan u, kan u de 
betreffende rekeningen aan elkaar koppelen door ze in te vullen in het alternatief 
rekeningnummer. Zo kan de boekhouder of het moederbedrijf uw balans gemakkelijker 
interpreteren.  
 

6.1.1 Tabblad algemeen 

 

SOORT REKENING 

Dit veld bepaalt of u een rekening gebruikt bij het boeken van aankopen, verkopen, financiële 
verrichtingen of btw-boekingen. Het moet ingevuld worden bij resultatenrekeningen, 
centralisatierekeningen, financiële rekeningen, btw-rekeningen en investeringen.  

Samen met het btw-regime van een relatie of leverancier bepaalt het in welk vak van de btw-aangifte de 
geboekte bedragen terechtkomen. 

Op centralisatierekeningen (400000, 407000, 440000) mag u nooit rechtstreeks boeken. Boeken op deze 
rekeningen gebeurt steeds via een individuele relatie of leverancier. 

Indien u een rekening zowel bij het boeken van verkopen als bij het ingeven van aankopen wenst te 
gebruiken kiest u voor Verkopen/Aankopen. Het soort rekening voor de verkoop en voor de aankoop geeft 
u in dat geval apart in de daartoe voorziene velden in.  
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Soort rekening dient u steeds in te vullen bij  

- investeringsrekeningen 
- centralisatierekeningen 
- financiële rekeningen 
- resultatenrekeningen 
- btw-rekeningen 

 

Dit veld stuurt de geboekte bedragen naar de juiste vakken op de btw-aangifte. Vb. Een aankooprekening 
met als Soort rekening Diensten zorgt ervoor dat de maatstaf van heffing wordt opgenomen in vak 82 en 
de aftrekbare btw in vak 59. 

 

→ Door de btw-rekeningen op deze manier te definiëren kunt u vanuit de btw-aangifte automatisch de 
diverse boeking voor de btw-centralisatie laten genereren.  

 

→ Indien het Soort rekening in resultatenrekeningen niet is ingevuld, is het niet mogelijk om de 
rekeningen te gebruiken bij het boeken van aan- of verkopen! 

 

Volgende opties zijn mogelijk in het veld Soort rekening:  

 

- Financiële: steeds in te vullen bij financiële rekeningen (klasse 5). 
- Centralisatie: steeds in te vullen bij centralisatierekeningen (vb. 400000, 440000, 407000, ...). 
- Aankopen goederen: deze code stuurt de maatstaf van heffing van een aankoopfactuur naar vak 

81 en de aftrekbare btw naar vak 59. 
- Aankopen diensten: deze code stuurt de maatstaf van heffing van een aankoopfactuur naar vak 82 

en de aftrekbare btw naar vak 59. 
- Kosten zonder btw: de maatstaf van heffing van een aankoopfactuur wordt bij gebruik van deze 

code niet opgenomen in de btw-aangifte.  
- Aankopen diverse goederen: deze code stuurt (in specifieke situaties) de maatstaf van heffing 

ondanks het feit dat het om goederen gaat naar vak 82 en de aftrekbare btw naar vak 59.  
- Aankopen diensten onderaanneming: deze code stuurt (in specifieke gevallen) de maatstaf van 

heffing ondanks het feit dat het om diensten gaat naar vak 81 en de aftrekbare btw naar vak 59. 
- Aankopen investeringen: steeds in te vullen bij investeringsrekeningen (klasse 2). 
- Verkopen goederen: deze code stuurt de maatstaf van heffing van een verkoopfactuur naar vak 54 

en het btw-bedrag naar de vakken 00, 01, 02 of 03 afhankelijk van de btw-code die u in de 
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rekening hebt gekozen. Kiest u voor btw-code nul dan wordt er niets (ook geen maatstaf van 
heffing) opgenomen in de btw-aangifte. 

- Verkopen diensten: deze code reageert voor Belgische klanten hetzelfde als de code Verkoop (in 
de btw-aangifte wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verkoop van goederen en diensten 
bij verkopen aan een Belgische handelaar). Indien het een intracommunautaire verkoop betreft 
wordt de maatstaf van heffing opgenomen in vak 44. 

- Verkopen zonder btw: de maatstaf van heffing van een verkoopfactuur wordt bij gebruik van deze 
code niet opgenomen in de btw-aangifte (vb. leeggoed). 

- Verkopen diensten vrijgesteld: deze code stuurt de maatstaf van heffing van een 
intracommunautaire verkoopfactuur waarvan de diensten zijn vrijgesteld van btw in de 
betreffende lidstaat naar vak 47.  

- Verkopen vrijgesteld (Art. 44): deze code zorgt ervoor dat de omzet van gemengde btw-plichtigen 
wordt opgenomen in vak 00 van de aangifte. 

 

UITSPLITSEN NAAR 

Deze optie geeft u de mogelijkheid om bij bepaalde rekeningen extra informatie bij te houden. 

 

 

 

Beleggingsportefeuille 

De participaties en beleggingsportefeuille van een bedrijf kunnen in Adsolut worden geregistreerd. 
In het boekhoudplan kunt u per rekening aangeven of er een beleggingsportefeuille moet worden  
bijgehouden. Participaties worden in de beleggingsportefeuille afzonderlijk bijgehouden. 
 

 

Ereloon 281.20 en Ereloon 281.50 

Deze uitsplitsing geeft u de mogelijkheid om de ereloonfiches van de erelonen op te maken en te 
verwerken via Belcotax. Het soort ereloon bepaalt u in de grootboekrekening. 

 

Investering 

Adsolut creëert automatisch een investeringsfiche die wordt opgenomen in de afschrijvingstabel. De 
afschrijvingsrekening, de kostenrekening, de afschrijvingsmethode en het aantal afschrijvingsjaren worden 
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in de grootboekrekening ingegeven. De voorgestelde gegevens kunnen tijdens het boeken steeds worden 
gewijzigd. 

 

Kapitaal  

Bij het boeken van een kapitaalsverhoging of verlaging, krijgt u de mogelijkheid om het type, subtype en 
het aantal aandelen mee te geven met als doel deze toe te lichting in het rapport. 

 

Lening intrest en Lening kapitaal 

Kiest u voor deze optie dan vraagt het programma bij elke boeking over welke lening/krediet het gaat. Per 
lening of krediet kunt u achteraf een overzicht opvragen van de betreffende aflossingen (intrest + kapitaal). 

Indien u de bankuittreksels boekt via CODA gebeurt dit automatisch. 

 

Margeregeling 

Hier duiden we aan welke rekeningen we willen gebruiken bij het boeken van aan- en verkopen onder het 
stelsel van de marge 

 

Onroerend 

Bij elke boeking kunt u specifiëren op welk onroerend goed de ingave betrekking heeft. Zo kunt u later per 
gebouw een overzicht opvragen van de kosten ervan.  

 

Polis 

Polissen creëert u via Fiscaal, Polissen.  

Bij het boeken van de factuur van bijvoorbeeld een autoverzekering vraagt het programma de termijn 
waarover de verzekering loopt. Zo krijgt u per polis een overzicht van de betaalde termijnen (kwijtingen). 

 

 

Termijn 

Voorschotten voor elektriciteit of water worden in de fiscale balans automatisch juist opgenomen indien 
de betreffende rekening wordt uitgesplitst volgens termijn. 

 

Verkeersbelasting 

Voertuigen creëert u via Fiscaal, Voertuigen. 

Het programma draagt een gedeelte van de kosten van de verkeersbelasting die betrekking hebben op het 
volgend boekjaar over indien dit in de fiche van het voertuig is aangevinkt. Bij de opmaak van de fiscale 
balans wordt hiermee rekening gehouden. 
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Voertuig 

Voertuigen creëert u via Fiscaal, Voertuigen. 

Indien u een rekening uitsplitst volgens voertuig, vraagt Adsolut bij het boeken van kosten voor 
bijvoorbeeld onderhoud over welk voertuig het gaat. In de boeking verschijnt op de lijn van de 
kostenrekening in de kolom Type een wagen. Indien u hier met de muisaanwijzer naar verwijst, ziet u over 
welke wagen het gaat. Bovendien wordt er achterliggend een berekening gemaakt van de verworpen 
uitgaven. 

 

 

 

GROOTBOEK IN DETAIL AFDRUKKEN 

De bewegingen op de rekening worden in het grootboek in detail weergegeven indien het vakje is 
aangevinkt. In het andere geval worden enkel de totalen per periode afgedrukt. 

 

TITELREKENING 

Een titelrekening is maximum 2 karakters lang. U kunt er niet op boeken. Op een titelrekening wordt 
getotaliseerd bij de afdruk van de balans. 

HOEVEELHEDEN 

Vink dit vakje aan indien u hoeveelheden wenst in te geven bij het boeken van aan- en verkoopfacturen. U 
kunt vervolgens bij de velden ‘Basis eenheid’ en ‘Alternatieve eenheid’ de eenheid bepalen.  
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De eenheid zelf kunt u aanmaken via Parameters, Boekhouding, Artikel eenheid. 

 

BTW-CODE 

Bovenaan in de lijst vindt u de wettelijke Belgische btw-percentages nl.: 

- code 1: 0% btw. De maatstaf van heffing verschijnt wel in de btw-aangifte. 
- code 2: 6% btw 
- code 3: 12% btw 
- code 4: 21% btw 
- code 5: vrij. Voor handelingen die vrijgesteld zijn van btw (vb. leeggoed). De maatstaf van heffing 

van een boeking met deze btw-code wordt niet opgenomen in de btw-aangifte. 
 

Bij het boeken van de factuur is het steeds mogelijk om af te wijken van de voorgestelde btw-code. 

 

NIET AFTREKBARE BTW PRIVE % 

In dit veld duidt u aan hoeveel procent van het btw-bedrag voor privédoeleinden bestemd is. De 
kostenrekening waarop het privégedeelte, d.w.z. het gedeelte van de btw dat niet aftrekbaar is, geboekt 
wordt, kunt u per btw-regime instellen via Parameters, Boekhouding, Btwregimes. Klik op het betreffende 
regime om het scherm te openen en vul de gewenste kostenrekening in. 

 

 

 

Voorbeeld: een factuur van € 121 voor telefoonkosten met 30% niet aftrekbare btw privé geeft volgend 
resultaat: 

 

Rekening Debet Credit 

440110 Leveranciers  121.00 

616200 Telefoon 100.00  
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411000 Btw aftrekbaar   14.70  

640710 Btw niet aftrekbaar privé     6.30  

 

NIET AFTREKBARE BTW BEDRIJF % 

Bij bepaalde kosten (vb. onderhoud personenwagens) is een deel van het btw-bedrag niet aftrekbaar. In 
dit veld vult u het percentage van het btw-bedrag in dat niet aftrekbaar is. Zo wordt bij het boeken van 
facturen het gedeelte van de btw dat niet aftrekbaar is automatisch in een extra boekingslijn op de 
kostenrekening geboekt. Wenst u dat het niet-aftrekbare bedrag op een aparte kostenrekening wordt 
geboekt, dan vult u deze rekening in in het veld Rekening niet aftrekbare btw bedrijf.  

 

Voorbeeld: een factuur van € 121 voor onderhoud van een personenwagen met 65% btw niet aftrekbaar 
bedrijf geeft volgend resultaat: 

 

1. Zonder aparte kostenrekening 

 

Rekening Debet Credit 

440110 Leveranciers  121.00 

610800 Onderhoud en herst. 
personenwagen 

100.00  

610800 Onderhoud en herst. 
personenwagen 

  13.65  

411000 Btw aftrekbaar     7.35  

  

2. Met aparte kostenrekening 

 

Rekening Debet Credit 

440110 Leveranciers  121.00 

610800 Onderhoud en herst. 
personenwagen 

100.00  

640401 Btw niet-aftrekbaar   13.65  

411000 Btw aftrekbaar     7.35  

 

DETAIL AFSLUITING 

Indien u dit vakje aanvinkt, worden alle niet afgepunte lijnen uit het grootboek overgedragen naar het 
volgend boekjaar. In het andere geval wordt enkel het saldo overgedragen. 

 

 

GEEN KORTING KONTANT 

Deze optie laat u toe om een rekening uit te sluiten van korting voor contante betaling. 

 

BTW IN FINANCIEEL/DIVERS 

Indien aangevinkt stelt het programma bij het boeken van financiële en diverse verrichtingen voor om de 
btw uit het ingegeven bedrag te halen. Dit is handig bij het boeken van bankkosten met btw of bij het 
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boeken van de kassa als de omzet rechtstreeks in de kassa wordt geboekt. Zorg ervoor dat u de juiste btw-
code invult in de rekening.   

 

ACTIEF 

Dit vakje bepaalt of een rekening actief gebruikt wordt. Rekeningen waarop in het verleden geboekt is, 
maar die momenteel niet meer gebruikt worden, zijn op deze manier niet meer standaard zichtbaar in de 
overzichtslijst. Rekeningen met historiek kunnen immers niet verwijderd worden. 

 

VATREFUND 

U kunt een VAT refund-aangifte opmaken indien u een teruggave wenst van de btw die u in het buitenland 
betaald hebt. Hiervoor kunt u op rekeningniveau default waardes laten voorstellen bij het boeken. U bent 
niet verplicht om deze waardes in te stellen op rekeningniveau. 

 

 

 

Code: De defaultcode voor welke uitgaven er een terugbetaling aangevraagd kan worden. Bv Logies 

Subcode: De gedetailleerde code voor welke uitgave en een terugbetaling aangevraagd kan worden. 

Vereenvoudigde factuur: Indicatie of de leverancier een vereenvoudigde factuur heeft afgeleverd 

Extra omschrijving: Een extra omschrijving van de uitgaven. 

Taal: De taal waarin de extra omschrijving ingegeven is. 

 

Indien u op leveranciersniveau de checkbox ‘Aanvraag tot terugbetaling btw (VAT refund) aanvinkt, krijgt u 
bovenstaande default waardes voorgesteld. Indien zowel op leveranciersniveau als op rekeningniveau 
default waardes zijn ingevuld, hebben de waardes op leveranciersniveau voorrang. 

 

6.1.2 Tabblad boekingen 

Dit tabblad geeft een overzicht van alle verrichtingen die op de betreffende grootboekrekening zijn 
geboekt. Via de veldkiezer, de filters en de sortering optimaliseert u de voorstelling van de gegevens op 
het scherm.  
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6.1.4 Tabblad fiscaal 

 

 

 

Een aantal instellingen op het boekhoudplan kan u nog aanpassen tot op het moment dat u een fiscale 
balans gaat maken. 

U kan deze instellingen ook reeds opnemen in uw sjabloon dossier, zodat deze voor ieder dossier 
hetzelfde zijn. 

 

Rubriek onderneming Onder welke titelrekening komt deze 
boekhoudrekening terecht 

Rubriek vzw Onder welke titelrekening komt deze 
boekhoudrekening terecht bij de keuze vzw 

Werkbladcode U kan een standaard werkbladcode meegeven aan 
de rekening. Deze duidt een status aan in hoeverre 
het uit te voeren werk is afgehandeld. 

Toelichting Moet er een toelichting gemaakt worden voor deze 
rekening 

Klant Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk 
voor de klant 

Bank Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk 
voor de bank 

Fiscus Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk 
voor de fiscus 

Grootboek naar toelichtingen Er wordt automatisch een overzicht van het 
grootboek in de toelichting geplaatst 

Verworpen uitgaven volgens CO²uitstoot Het percentage verworpen uitgaven zal berekend 
worden aan de hand van de CO² uitstoot 
ingegeven op de voertuigfiche 

Type Om een overzicht te verkrijgen van de kosten per 
voertuig, die dan ook automatisch in de toelichting 
geplaatst worden 
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In dit kader kunt u de verworpen uitgaven ingeven onder de kolom “% wettelijk”.  Dit is het fiscaal 
aanvaard %. (vb restaurantkosten 69%). 

 

Bij “% beroep” geeft u voor de eenmanszaken het beroepsmatig aftrekbaar percentage in. 

 

Oefening 

Vul het standaard boekhoudplan aan met de volgende grootboekrekeningen:  

 

Rekeningnummer Omschrijving BTW-code Soort rekening 

600100 Aankopen fruit 2 Aankopen goederen 

600200  Aankopen groenten 2 Aankopen goederen 

700100 Verkopen fruit 2 Verkopen goederen 

700200 Verkopen groenten 2 Verkopen goederen 

550040 KBC zichtrekening  Financieel 

 

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

 

Rekeningnummer Omschrijving Specificaties 

550000 BE86 2850 3877 3050 BNP Paribas Fortis   

580000 Interne overboekingen Detail afsluiting 
aanvinken 

 

 

U kunt een grootboekrekening op voorwaarde dat er niet op geboekt is, verwijderen door linksboven te 
klikken op Verwijder  of via Ctrl + D. 

 

6.2 Lijst grootboekrekeningen 

Beheer - Boekhoudplan 
Een lijst van de rekeningen van het dossier waarin u werkt, verschijnt in Adsolut sowieso op het scherm als 
u het boekhoudplan opent. 

Via de veldkiezer selecteert u de gewenste kolommen. Ook de sorteringen en de filters past u op het 
scherm aan.  

Om de lijst op het scherm te bekijken of af te drukken, klikt u op de rechtermuisknop en kiest u Afdrukken 
of Afdrukvoorbeeld.  
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7 Dagboeken 
Boekhouding – Dagboeken (onder Algemeen) 
 

 

 

Naar gelang het sjabloondossier dat u hebt gekozen bij de creatie van het dossier, worden er ook al 
dagboeken aangemaakt. Afhankelijk van de noden in uw kantoor of bedrijf kunnen ze worden aangepast of 
kunnen bijkomende dagboeken worden gecreëerd.  

Zo zal u voor elke bankrekening een financieel dagboek moeten creëren. Bij elk financieel dagboek hoort 
een grootboekrekening met als soort rekening ‘Financieel’. 

Indien u facturen en creditnota’s in aparte dagboeken wenst te registreren, dient u meerdere aan-en 
verkoopdagboeken te creëren. 

 

De creatie van een dagboek gebeurt via de knop Nieuw linksboven of via CTRL + N. 

Een bestaand dagboek wijzigen doet u door te dubbelklikken op het betreffende dagboek. 

 

 

 

Onderaan in dit scherm configureert u het dagboek door het boekjaar, de periode en het volgend 
stuknummer in te geven. Bewaar steeds via Opslaan linksboven of via CTRL + S. 
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8 Leveranciers 

8.1 Creatie leveranciers 

Beheer - Leveranciers 
 

 

 

In een nieuw dossier is de lijst van leveranciers leeg. Klik linksboven op Nieuw of druk Ctrl + N om een 
nieuwe leverancier te creëren. 

 

U kunt alle gegevens zelf ingeven of u kan ervoor kiezen om ze op te halen via VIES (Vat Information 
Exchange System). Indien u een abonnement hebt op CompanyWeb is het mogelijk om de gegevens via 
deze toepassing op te halen. 

 

8.1.1 Tabblad algemeen 

Als u de gegevens wenst op te halen via VIES of CompanyWeb geeft u het btw-nummer van de betreffende 
leverancier in gevolgd door Enter. Het programma vraagt om de voorgestelde gegevens over te nemen in 
de fiche. Adsolut kent geen code toe aan de leverancier. Dit gebeurt wel als u de gegevens bewaart via 
Opslaan (linksboven) of via CTRL + S. Ook als u de lijst opvraagt via F2 worden de gegevens bewaard en 
wordt een code toegekend. 
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→ Op Belgische ondernemingsnummers past Adsolut de rekenkundige controle toe. Bij ingave van een 
foutief nummer, verschijnt een rood kruis voor het nummer. 

 

→ Het programma voert een controle uit op dubbele nummers. Indien dit het geval is, verwijst Adsolut in 
een melding naar de reeds bestaande leverancier met dezelfde code. Het blijft echter mogelijk om 2 
leveranciers met hetzelfde ondernemingsnummer in te geven. 

 

Volgende velden zijn belangrijk voor de boekhouding: 

 

BTW-REGIME 

 

 

 

- Buiten EEG: voor het boeken van aankopen van goederen of diensten van buiten de Europese Unie 
- Handelaar: voor een leverancier met een Belgisch ondernemingsnummer of btw-nummer 
- Intracommunautair: voor de verwerving van goederen of diensten uit een EU-lidstaat verschillend 

van België 
- Medecontractant: voor werk in onroerende staat (bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, 

herstellen, onderhouden,… van onroerende goederen) door een in België gevestigde 
belastingplichtige die gehouden is tot het indienen van een periodieke btw-aangifte 

- Particulier: een leverancier zonder ondernemingsnummer of btw-nummer 
 

BETALING 

In elk dossier zit een tabel met standaard instellingen. U vindt ze terug onder Parameters, Boekhouding, 
Betalingsvoorwaarden. U kunt de tabel aanpassen of uitbreiden naargelang de noden van uw bedrijf of 
kantoor. 

 

Bij het boeken van een aankoopfactuur berekent het programma de vervaldatum aan de hand van de 
ingegeven betalingsvoorwaarden. Deze zijn op dat ogenblik steeds wijzigbaar. 

 

KORTING KONTANT VRIJ VAN BTW 

Afhankelijk van het feit of uw leverancier de korting contant juist (vrij van btw) of onjuist (niet vrij van btw) 
berekent, vinkt u dit vakje aan of uit. In principe moet het vakje steeds aangevinkt zijn.  
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8.1.2 Tabblad aankoopgegevens 

Hier kunt u de nodige instellingen doen betreffende VATrefund indien u een teruggave wenst van de btw 
die u in het buitenland betaald hebt.  

 

U kunt hier aanvinken of de er voor de leverancier een aanvraag tot terugbetaling van de btw ingediend 
kan worden. 

 

 

 

Code: De defaultcode voor welke uitgaven er een terugbetaling aangevraagd kan worden. Bv Logies 

Subcode: De gedetailleerde code voor welke uitgave en een terugbetaling aangevraagd kan worden. 

Vereenvoudigde factuur: Indicatie of de leverancier een vereenvoudigde factuur heeft afgeleverd 

Extra omschrijving: Een extra omschrijving van de uitgaven. 

Taal: De taal waarin de extra omschrijving ingegeven is. 

 

Indien u op leveranciersniveau de checkbox ‘Aanvraag tot terugbetaling btw (VAT refund) aanvinkt, krijgt u 
bovenstaande default waardes voorgesteld. Indien zowel op leveranciersniveau als op rekeningniveau 
default waardes zijn ingevuld, hebben de waardes op leveranciersniveau voorrang. 

 

8.1.3 Tabblad overzicht 

Hier krijgt u een overzicht van alle boekingen van een betreffende leverancier. Door te dubbelklikken op 
een bepaalde lijn, wordt de boeking geopend. In financiële en diverse verrichtingen positioneert Adsolut 
de cursor automatisch op de juiste detaillijn. Door te filteren en te sorteren kunt u de getoonde informatie 
aanpassen. 

 

8.1.4 Tabblad standaardboeking 

Op het tabblad Boekingen geeft u de rekening(en) in waarop u de kosten wenst tegen te boeken. De 
ingegeven rekening(en) wordt/worden voorgesteld tijdens het boeken. Tijdens het boeken kunt u de 
voorgesteld rekening nog steeds aanpassen. Het is ook mogelijk om de gebruikte rekeningen op te slaan 
vanuit de boeking van de factuur.  
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Op het tabblad Intrastat geeft u de intrastatgegevens in die mogen worden voorgesteld bij het boeken. Dit 
is enkel noodzakelijk indien u intrastat plichtig bent. 

 

 

 

Oefening 
Creëer de volgende leverancier: 

 

Leverancier 1:  

 

Cooperatie Hoogstraten Cvba   Ondernemingsnr.: BE0403.863.755  

Loenhoutseweg 59     E-mail: info@veilinghoogstraten.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. 

De BIO-Veiling levert fruit aan 6% btw. 

 

Leverancier 2:  

 

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

Viale dell’Industria 2    Website: www.legogroup.com 

I-36100 Vicenza 

Tel.: 0039 444/54 56 22 

Aankooprekening: 601000 Aankopen hulpstoffen      

 

L.E.G.O. levert papier met goederencode 4810 2930, Vlaams gewest, wegvervoer, rechtstreekse 
aankoop/verkoop.  

De facturen zijn betaalbaar 60 dagen na factuurdatum. 
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8.2 Lijst leveranciers 

Beheer - Leveranciers 
Een lijst van de leveranciers van het dossier waarin u werkt, verschijnt in Adsolut sowieso op het scherm 
als u de leveranciers opent. 

Via de veldkiezer selecteert u de gewenste kolommen. Ook de sorteringen en de filters past u op het 
scherm aan.  

Om de lijst op het scherm te bekijken of af te drukken, klikt u op de rechtermuisknop en kiest u Afdrukken 
of Afdrukvoorbeeld.  
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9 Relaties 

9.1 Creatie relaties 

Beheer - Relaties 
Het ingeven van relaties gebeurt op dezelfde manier als de creatie van leveranciers. 

 

 
 

Oefening 
Creëer volgende relaties: 

 

Relatie 1:  

Herba nv    Ondernemingsnr.: BE 0431.890.421 (BE niet invullen) 

Markt 48     BIC KREDBEBB 

2400 Mol    IBAN BE08 4530 2020 7113 

Tel.: 014/31 05 12    Verkooprekening: 700100 

 

De facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum.  

 

Relatie 2: 

Biologische Groentehandel bv     

Hoendiep 48 Verkooprekening: 700200 

9828 TC Oostwold     

Tel.: 0031 50/577 31 13 

De facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum.   
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9.2 Lijst relaties 

Beheer - Relaties 
Ook deze werkwijze is gelijkaardig aan het opvragen van de lijst van de leveranciers.  

Een lijst van de relaties van het dossier waarin u werkt, verschijnt in Adsolut sowieso op het scherm als u 
de relaties opent. 

Via de veldkiezer selecteert u de gewenste kolommen. Ook de sorteringen en de filters past u op het 
scherm aan.  

Om de lijst op het scherm te bekijken of af te drukken, klikt u op de rechtermuisknop en kiest u Afdrukken 
of Afdrukvoorbeeld.  
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10  Diverse verrichtingen 

10.1 Diverse dagboeken 

Tijdens de creatie van het dossier worden er automatisch een aantal diverse dagboeken gecreëerd. U vindt 
deze terug onder  

Boekhouding – Dagboeken (onder Algemeen) 
 

 

 

We onderscheiden volgende dagboeken: 

 

AS voor de afschrijvingen 

DV voor de gewone diverse verrichtingen 

EJ voor de eindejaarsverrichtingen 

LO voor de lonen 

OP voor de openstaande posten van klanten en leveranciers en de beginbalans 

 

Afschrijvingen kunnen automatisch worden geboekt als u investeringselementen ingeeft. De boekingen 
komen terecht in het boek AS. 

 

De algemene diverse boekingen zoals voorzieningen, betalings- of koersverschillen op klanten en 
leveranciers, … geeft u in het dagboek DV in. 

 

Voor de eindejaarsverrichtingen gebruikt u het dagboek EJ. 

 

Openingsboekingen op klanten en leveranciers en de openingsbalans geeft u in het dagboek OP in. 
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Het is mogelijk om bijkomende diverse dagboeken te creëren. U klikt hiervoor linksboven op Nieuw of u 
gebruikt de toetsencombinatie CTRL + N. U kent een code toe en als soort dagboek kiest u voor divers 
dagboek.  

Onderaan geeft u het boekjaar, de periode en het eerstvolgende stuknummer in (zie volgende pagina). 
Bewaar de gegevens linksboven via Opslaan of via CTRL + S. Deze gegevens worden automatisch bijgewerkt 
tijdens het boeken. U stelt ze met andere woorden eenmalig in bij het begin van het nieuwe boekjaar. 

10.2 Opening 

10.2.1 Beginsituatie leveranciers 

Indien de openstaande facturen van leveranciers niet kunnen worden overgenomen uit een ander 
softwarepakket en niet kunnen worden ingelezen vanuit Excel, dient u ze – enkel het eerste boekjaar dat u 
verwerkt in Adsolut – manueel in te geven. 

 

Deze beginsituatie geeft u in in het openingsdagboek OP in periode 00.  

 

1. CONFIGURATIE DIVERS DAGBOEK OP 

 

Vooraleer u begint te boeken in het divers dagboek OP configureert u dit journaal via Boekhouding, 
Dagboeken. Onderaan stelt u het eerstvolgend stuknummer in. Bewaar met CTRL + S.  

 

 

 

2. INGAVE BEGINSITUATIE 

Ingave – Divers 

 
De ingave gebeurt op basis van saldo’s van facturen, creditnota’s, betalingen en terugbetalingen. De 
creatie van facturen en terugbetalingen verhoogt de openstaande posten terwijl creditnota’s en betalingen 
het totaal van de openstaande posten verminderen. U kunt m.a.w. een factuur van 

€ 2.500,00 waarvan op 12/12/2022 al € 1.500,00 werd betaald, ingeven in de beginsituatie als een factuur 
van € 1 000,00. Of u geeft een factuur in van € 2.500,00 terwijl u in een tweede lijn de betaling ingeeft van € 
1.500,00. In het laatste geval hebt u een correcter overzicht van de bewegingen op een relatie of 
leverancier. 
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Bij het ingeven van beginsituaties in vreemde valuta dient u de koers van de betreffende munt in te geven 
in de valutatabel via Parameters, Boekhouding, Valuta. Bij afdruk van de openstaande posten worden deze 
facturen weergegeven in de referentiemunt van het dossier. 

 

De koersen worden in de valutatabel ingegeven t.o.v. de referentiemunt van het dossier. Indien de 
boekhouding in euro wordt gevoerd, moet u de koersen ingeven volgens het systeem 1 vreemde valuta = x 
EUR 

Voorbeeld: 1 USD = 0,8171 EUR  

 

 

In het veld Datum geeft u de factuurdatum in. Via de veldkiezer kunt u de kolom Vervaldatum activeren. 
Indien u met vreemde valuta werkt is het nuttig om ook de kolom Bedrag EUR toe te voegen. 

 

Het veld Code B(1)L(2)R(3) dient om aan te duiden of het om een grootboekrekening, een 
leveranciersfactuur of een factuur van een relatie gaat. U kunt het ingeven ervan versnellen door de letters 
B, L of R of de cijfers 1, 2 of 3 te selecteren. 

In het veld Betreft factuur geeft u het factuurnummer in van het betreffende document in een vorig 
boekjaar. 

 

Oefening 
Op 1 januari 2023 zijn onderstaande inkomende facturen in uw boekhouding onbetaald.  

Geef ze in als beginsituatie van de leveranciers. 

 

Naam leverancier Factuurnummer Datum van de 
factuur Factuurbedrag 

L.E.G.O. spa 20220756  14/11/2022 € 1 536,32 

Vlaamse Belastingsdienst 20220903 10/12/2022 € 361,23 

Vlaamse Belastingsdienst 20221003 31/12/2022 € 200,00  

Terugbetaling Vlaamse Belasting         154 25/11/2022 € 350,00  

Borco bvba* 20220989 26/12/2022 € 3 373,40  

Borco bvba 20220897 05/12/2022 € 3 270,03  

Pervasive Software Inc. 20220823 27/11/2022 $ 564,00   

(koers 0,8171) 
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Pervasive Software Inc. 20221001 31/12/2022 $ 2 242,00  

(koers 0,8171) 

Belgische Fruitveiling cvba 20220956 24/12/2022 € 6 709,23  

Cooperatie Hoogstraten cvba 20220921 20/12/2022 € 5 242,21  

Cooperatie Hoogstraten cvba  CN 20221151 24/12/2022 € 350,00  

 

* Een leverancier die nog niet gecreëerd is, kunt u onmiddellijk toevoegen door te klikken op de drie  

puntjes in het veld Nummer BLR.  

 

De gegevens van leverancier Borco bvba:  

Adres: Schabbestraat 1 – 3511 Kuringen 

Tel.: 011/22 27 55     Tegenrekening: 600100 

Ondernemingsnr.: BE 0455.676.801   Vervaldag: 30 dagen einde maand 

 

Het totaal van de openstaande posten van leveranciers op datum 01/01/2023 bedraagt € 22.285,20. 

U kunt dit bovenaan op het scherm controleren in de velden Totaal debet – Totaal credit. 

 

Om aan de debet- en de creditzijde hetzelfde bedrag te verkrijgen, boekt u het totaal ingeboekte bedrag 
tegen op de wachtrekening. Later, bij het ingeven van de openingsbalans, boekt u deze rekening tegen 
zodat het saldo op nul valt. U kunt het bedrag manueel invullen of laten berekenen door het programma 
via ALT + F9. 

 

→ Indien u in de leveranciersfiche, het vervaldagboek en het grootboek de vervaldatum van de facturen 
wenst te zien, is het nodig om deze datum in de openingspost in te geven in de kolom Vervaldatum. U 
kunt deze kolom activeren via de veldkiezer.  

 

→ Activeer de kolom Bedrag EUR indien u de omrekening van het bedrag van de vreemde valuta in Euro 
wenst te zien. 

 

3. LIJST BEGINSITUATIE 

 

De lijst van de openstaande facturen van de leveranciers kan op verschillende manieren worden afgedrukt: 

- rechtstreeks vanuit de betreffende boeking of het overzicht van de boekingen via de knop 
bovenaan in het menu: 
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Indien u op deze manier te werk gaat, is het dagboek van de aangeduide boeking reeds 
gedefinieerd in de selectie en worden enkel de boekingen van dit betreffende dagboek getoond in 
de afdruk. 
 

 
 

- in het hoofdmenu via Afdrukken, Dagboeken: hier zijn standaard alle dagboeken geselecteerd en 
kunt u de selecties aanpassen indien u meer of minder gegevens wilt afdrukken. 
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10.2.2 Beginsituatie relaties 

Indien de openstaande facturen van klanten niet kunnen worden overgenomen uit een ander 
softwarepakket en niet kunnen worden ingelezen vanuit Excel, moet u ze – enkel het eerste boekjaar dat u 
verwerkt in Adsolut – manueel ingeven. 

 

1. INGAVE BEGINSITUATIE 

 

Deze beginsituatie geeft u in het openingsdagboek OP in periode 00 in.  

Ingave – Divers 
 

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

 

Naam relatie Factuurnummer Datum van de 
factuur Factuurbedrag 

Herba nv 20220482 10/11/2022 € 1 141,14 

Herba nv 20220548 29/12/2022 € 557,38 

Toronto Organics 20220531 17/12/2022 $ 11 697,00 

(koers 0,8171) 

Biologische Groentehandel  20220536 19/12/2022 € 5 396,16 

Biologische Groentehandel 20220505 21/11/2022 € 2 853,71 

Restaurant ’t Vier Emmershof* 20220512 05/12/2022 € 899,74 

Uni-Verts Ets. 20220513 05/12/2022 € 7 538,04 

De Appelier 20220520 12/12/2022 € 599,48 

 

Het totaal van de openstaande posten klanten op 01/01/2023 bedraagt € 28.543,27 . 

 

Om aan de debet- en de creditzijde hetzelfde bedrag te verkrijgen, boekt u het totaal ingeboekte bedrag 
tegen op de wachtrekening. Later, bij het ingeven van de openingsbalans, boekt u deze rekening tegen 
zodat het saldo op nul valt. U kunt het bedrag manueel invullen of laten berekenen door het programma 
via ALT + F9. 

* 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. 
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→ Indien u in de relatiefiche, het vervaldagboek en het grootboek de vervaldatum van de facturen wenst 
te zien, is het nodig om deze datum in de openingspost in te geven in de kolom Vervaldatum. U kunt 
deze kolom activeren via de veldkiezer.  

 

→ Activeer de kolom Bedrag EUR indien u de omrekening van het bedrag van de vreemde valuta in Euro 
wenst te zien. 

 

2. LIJST BEGINSITUATIE 

 

Het afdrukken van de beginsituatie gebeurt op dezelfde manier als het afdrukken van de beginsituatie van 
de leveranciers. 

 

10.2.3 Openingsbalans 

Ingave – Divers 

 
Het ingeven van de beginbalans gebeurt eveneens in het dagboek OP in periode 00. 

De werkwijze is gelijkaardig aan het ingeven van de openstaande posten van klanten en leveranciers. Ook 
het afdrukken gebeurt op dezelfde manier. 

Enkel indien debet en credit gelijk zijn kunt u de boeking bewaren. 

 

Oefening 
Geef onderstaande beginbalans in op datum 01/01/2023. 

 

Grootboekrek. Omschrijving Debet      Credit 

100000 Geplaatst kapitaal   66 762,73 

130000 Wettelijke reserve   8 676,27 

140000 Overgedragen winst   56 851,79 

173000 Lening kredietinstellingen +1j   80 104,54 

221000 Gebouwen 245 000,00   

221009 Afschrijvingen gebouwen   176 400,00 

230500 Machines (5 jaar) 60 548,00   

230509 Afschrijvingen machines (5 jaar)   36 328,80 

288000 Betaalde waarborgen 317,30   

340000 Voorraad handelsgoederen 136 346,38   

499010 Wachtrekening opening 28 543,27    

499010 Wachtrekening opening   22 285,20 

451000 Te betalen btw   2 508,73 

453000 Ingehouden BV   793,26 
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454000 Te betalen RSZ   743,68 

455000 Bezoldigingen   5 100,11 

489000 R/C Bedrijfsleider   24 950,44 

550000 BNP Paribas Fortis BE86 2850 3877 3050         8 371,15  

570000 Kas 2 379,45   
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10.3 Diverse verrichtingen 

10.3.1 Gewone diversen 

De gewone diverse verrichtingen worden meestal ingegeven in het standaard diversendagboek DV.  

U stelt het boekjaar, de periode en het eerste stuknummer van dit dagboek in zoals uitgelegd op p. 36 
(ingeven beginsituatie). 

Vervolgens boekt u op relaties, leveranciers of rekeningen hetzelfde bedrag zowel debet als credit. 

→ Indien u wenst dat dit dagboek standaard wordt voorgesteld als u diversen boekt, duid dan in de fiche 
van het dagboek het vakje naast Default dagboek aan.  

 

Oefening 
Boek volgende voorziening voor herstellings- en onderhoudswerken (schilderwerken) op datum 
31/01/2023. 

 

Grootboekrek. Omschrijving D C 

636000 Voorz. voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken 

 

25.000,00 

 

162000 Voorz. Voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken 

  

25.000,00 
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10.3.2 Standaard diversen 

Voor boekingen die regelmatig terugkeren zoals loonboekingen, leningen, leasingen, … creëert u best een 
standaard boeking. Het boeken wordt daardoor aanzienlijk versneld. 

 

Parameters – Boekhouding - Standaard Boekingen 
 

 

 

De omschrijving van de standaard boeking mag u zelf kiezen. 

Belangrijk is dat u aanduidt in welk dagboek (aan- of verkoop, financieel of divers) u de boeking wenst te 
gebruiken. Indien u dit vergeet, kunt u de boeking later niet oproepen in het betreffende dagboek. 
Vervolgens geeft u de rekeningen, relaties of leveranciers in die standaard in de betreffende boeking 
moeten worden gebruikt. 

Bewaar de boeking via Opslaan of via CTRL + S.  

 

 

 

Bij het boeken van de diversen roept u de standaard boeking op door bovenaan in het menu onder Acties 
te klikken op Standaard Boeking of u gebruikt hiervoor F10.  
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→ U kan standaard boekingen ook gebruiken om simulaties in te geven. Hiertoe vinkt u bovenaan in de 
creatie van de standaard boeking het vakje naast Simulatie aan. In dit geval dient het bedrag dat u 
ingeeft in de kolom debet gelijk te zijn aan het bedrag dat ingevuld is in de kolom credit. Een simulatie 
boeking kan opgenomen worden in de afdruk van de balans. Indien u aan de simulatie een boekjaar en 
een periode koppelt, wordt ze enkel meegerekend in het betreffende boekjaar/periode. 

 

→ Tijdens het boeken van de diversen kunt een boeking ook bewaren via Bewaar Standaard boeking in 
het menu onder Acties. 

 

Oefening 
1. Creëer onderstaande standaard boekingen (zonder bedragen), roep ze op in het divers dagboek Lonen, 
vul de bedragen in en bewaar de boekingen. 

 

2. Toon een afdruk van de gewone diverse boekingen en de loonboekingen op het scherm.   

 

Bezoldigingen bestuurders op 31/01/2023 

 

  Grootboekrek. Omschrijving D C 

618000 Bestuurder - bezoldiging 1.983,15  

618020 Bestuurder- bedrijfsvoorheffing 

 

495,79  

455000 Te betalen Bezoldigingen  1.983,15 

453000 Ingehouden bedrijfsvoorheffingen  495,79 
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Lonen van bedienden op 31/01/2023 

Grootboekrek. Omschrijving D C 

620200 Bedienden - bezoldiging 

 

2.231,04  

620400 Overige personeelsleden - 
bezoldiging 

 

 

1.611,31 

 

620212 Bedienden – bijzondere sociale 
bijdragen 

 

 

1.536,94 

 

454000 Te betalen RSZ   2.169,07 

453000 Ingehouden voorheffingen 

 

 793,26 

455000 Te betalen bezoldigingen  2.416,96 
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10.4 Afdrukken 

De diverse verrichtingen kunnen op verschillende manieren worden afgedrukt. 

 

1.VANUIT DE LIJST VAN DE VERRICHTINGEN 

 

Als u de diverse verrichtingen opent via Boekhouding, Divers krijgt u een overzicht van de ingegeven 
boekingen. 

Door vooraan in de boekingslijn op het plusteken te klikken krijgt u een overzicht van de betreffende 
boeking. De boeking zelf kunt u openen door erop te dubbelklikken. 

 

 

 

2.VANUIT EEN BOEKING 

 

Klik onder Afdrukken op Dagboek of druk op CTRL + P om het dagboek af te drukken. Adsolut geeft een 
afdruk van het dagboek waarin de geopende boeking is geboekt. 
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3.VANUIT HET MENU 

Selecteer via Boekhouding, Dagboeken (onder Afdrukken) de gewenste periodes en dagboeken. 
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