
De factuur/uitgave wordt aangerekend in 2016
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FACTUURDATUM

2016

De factuur/ontvangst wordt aangerekend in 2016
en komt integraal budgettair ten laste van 2016.

Met de overlopende rekening 490… ‘Over te
dragen kost’ wordt in de algemene boekhouding

dat deel van de kost dat betrekking heeft op
2017 overgedragen naar 2017.

De factuur/uitgave wordt pas aangerekend in
2017. In 2016 wordt wel een ‘Te ontvangen

factuur‘ (AR 444…) geboekt waardoor de uitgave 
budgettair al ten laste komt van 2016. Deze
444… wordt dan budgettair tegengeboekt in

2017.

De factuur/uitgave wordt aangerekend in 2017
en komt integraal budgettair ten laste van 2017.

Met de overlopende rekening 492… ‘Toe te
rekenen kost’ wordt in de algemene boekhouding

dat deel van de kost dat betrekking heeft op
2016 toegerekend aan 2016.

UITGAVEN 2017

In welk financieel boekjaar aanrekenen … ?

20
17

Het betreft een voorschotfactuur die moet
worden aangerekend in 2016. De uitgave moet

budgettair worden tegengeboekt in 2016 en
opnieuw budgettair aangerekend in 2017. Als
deze factuur al betaald werd in 2016 wordt de

betaling uitgedrukt op AR 406…
‘Vooruitbetalingen’.

De factuur/uitgave wordt aangerekend in 2017.











De factuur/ontvangst wordt aangerekend in 2016
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FACTUURDATUM

2016

De factuur/ontvangst wordt aangerekend in 2016
en komt integraal budgettair ten bate van 2016.

Met de overlopende rekening 493… ‘Over te
dragen opbrengsten’ wordt in de algemene 
boekhouding dat deel van de opbrengst dat 

betrekking heeft op 2017 overgedragen naar 2017.

De factuur/ontvangst wordt pas aangerekend in
2017. In 2016 wordt wel een ‘Te innen

opbrengst‘ (AR 404… of 414…) geboekt waardoor 
de ontvangst budgettair al ten bate komt van 2016. 
Deze 404/414 wordt dan budgettair tegengeboekt

in 2017.

De factuur/ontvangst wordt aangerekend in 2017
en komt integraal budgettair ten bate van 2017.
Met de overlopende rekening 491… ‘Verkregen 

opbrengsten’ wordt in de algemene boekhouding
dat deel van de opbrengst dat betrekking heeft op

2016 toegerekend aan 2016.

ONTVANGSTEN 2017

In welk financieel boekjaar aanrekenen … ?

20
17

Het betreft een voorschotfactuur die moet
worden aangerekend in 2016. De ontvangst moet

budgettair worden tegengeboekt in 2016 en
opnieuw budgettair aangerekend in 2017. Als
deze factuur al geïnd werd in 2016 wordt de

inning uitgedrukt op ‘Ontvangen vooruitbetalingen’ 
(AR 4491… of 483…).

De factuur/ontvangst wordt aangerekend in 2017.










