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Punten 
Aantal te behalen punten: 80 
 
 
 
Richtlijnen voor de vaststelling van het cijfer van dit proefexamen 
Het cijfer voor dit proefexamen wordt bepaald door het aantal behaalde punten te delen door 
8. Het cijfer wordt afgerond op een geheel cijfer volgens de normale afrondingsregels (dus 
5,49 = 5; 5,50 = 6).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: de antwoorden op de vragen noteren op het opgavenblad. 
  

 
DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: 

 
✓ REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina) 

Te gebruiken grootboekrekeningen, tenzij in de opdracht andere grootboekreke-
ningen worden aangegeven. 

✓ EXAMENOPDRACHTEN EN RUIMTE VOOR UITWERKING (11 pagina’s) 
20 opdrachten, gericht op toetsing van de vaardigheid in het toepassen van boek-
houdkundige kennis. 

 
 

BENODIGDE HULPMIDDELEN:  
✓ pen en kladpapier 
✓ rekenmachine 
 
(alle hulpmiddelen worden bij het examen verstrekt door het examenbureau) 
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Rekeningschema grootboekrekeningen 
 
Gebruik dit rekeningschema bij de uitwerking van de opdrachten, tenzij bij een opdracht anders 
staat vermeld. 
 
 
005 Grond 
010 Gebouwen 
011 Afschrijving gebouwen 
015 Machines 
016 Afschrijving machines 
020 Bedrijfsauto’s 
021 Afschrijving bedrijfsauto’s 
025 Inventaris en apparatuur 
026 Afschrijving inventaris en apparatuur 
050 Eigen vermogen 
065 Privé 
080 Hypothecaire lening o/g 
 
100 Kas 
110 Bank 
130 Debiteuren 
140 Crediteuren 
150 Vooruitbetaalde bedragen 
151 Te ontvangen bedragen 
152 Vooruitontvangen bedragen 
153 Te betalen bedragen 
155 Te betalen nettolonen 
156 Af te dragen loonheffingen 
157 Af te dragen pensioenpremies 
170 Te vorderen btw 
171 Te betalen btw  
172 Af te dragen btw 
 
200 Kruisposten 
201 Kruisposten pinbetalingen 
202 Kruisposten creditkaarbetalingen 
220 Voorlopige boekingen 
 

400 Brutolonen 
401 Sociale lasten 
402 Pensioenpremies 
405 Overige personeelskosten 
410 Reis- en verblijfskosten 
420 Huisvestingskosten 
425 Kosten bedrijfsauto’s 
426 Machinekosten 
430 Kantoorkosten 
440 Automatiseringskosten 
450 Verkoopkosten 
455 Verzendkosten 
460 Rentekosten 
470 Algemene kosten 
480 Afschrijvingskosten 
495 Betalingsverschillen 
 
700 Voorraad goederen 
710 Inkopen 
 
800 Inkoopprijs verkopen 
850 Opbrengst verkopen 
860 Verleende verkoopkortingen 
 
900 Incidentele resultaten 
910 Ontvangen betalingskortingen 
915 Verleende betalingskortingen 
920 Ontvangen omzetbonussen 
925 Verleende omzetbonussen 
930 Kasverschillen 
935 Voorraadverschillen 
950 Rente-opbrengsten 
960 Rente en kosten bank 
999 Resultaat 
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Opdrachten 

 
Maak bij de uitwerking van de opdrachten gebruik van het ‘Rekeningschema grootboekreke-
ningen’, dat losbladig bij dit examen is verstrekt, tenzij in de opdracht anders wordt aangege-
ven. 
 
 
Opdracht 1 (5 punten, waarvan 4 voor a en 1 voor b) 

Een gebruikte machine wordt verkocht voor € 36.300,- inclusief € 6.300,- btw. De aanschaf-
waarde van de machine is € 50.000,- en de boekwaarde op het moment van verkoop is 
€ 28.000,-.  

a. Journaliseer de verkoopfactuur voor deze machine. 
b. Journaliseer de betaling, zodra deze per bank binnenkomt. 
 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a.    

    

    

    

    

    

    

 Rekeningnummer Debet Credit 

b.    

    

    

 
 
Opdracht 2 (3 punten) 

Inventaris en apparatuur staan voor een aanschafwaarde van € 18.000,- op de balans. De 
afschrijvingstermijn voor inventaris en apparatuur is 5 jaar, waarbij er geen sprake is van rest-
waarde.  

Journaliseer de maandelijkse afschrijvingskosten voor inventaris en apparatuur. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 
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Opdracht 3 (7 punten, waarvan 3 voor a, 2 voor b, 2 voor c) 

Je krijgt goederen geleverd en ontvangt daarbij een inkoopfactuur: 
 
25 tuinmeubelsets à € 150,-  € 3.750,- 
Korting     €    750,- 
     € 3.000,- 
Btw 21%    €    630,- 
Totaal     € 3.630,- 

Betalingsconditie: bij betaling binnen 8 dagen mag 2% van het goederenbedrag op het fac-
tuurtotaal in mindering worden gebracht. 

Jullie betalen binnen 8 dagen onder aftrek van de betalingskorting. 

a. Journaliseer de inkoopfactuur. 
b. Journaliseer de ontvangst van de 25 tuinmeubelsets in het magazijn. 
c. Journaliseer de betaling van de factuur bij binnenkomst van het bankafschrift. 
  

 Rekeningnummer Debet Credit 

a.    

    

    

    

    

    

 Rekeningnummer Debet Credit 

b.    

    

    

    

 Rekeningnummer Debet Credit 

c.    
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Opdracht 4 (5 punten) 

Verkoopfactuur: 
2 tuinmeubelsets à € 200,-  € 400,00   
Korting 10%    €   40,00     
     € 360,00 
Btw 21%    €   75,60 
Totaal     € 435,60      
 
De inkoopprijs van 1 tuinmeubelset is € 120,-. De aflevering van de goederen is al geboekt. 
 
Journaliseer de verkoopfactuur. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Opdracht 5 (2 punten) 

Wegens retourzending van 1 tuinmeubelset is de volgende creditverkoopfactuur verzonden. 
 
1 tuinmeubelset à € 200,-  € 200,00 
Korting 10%    €   20,00 
     € 180,00 
Btw 21%    €   37,80 
Totaal     € 217,80 
 
De inkoopprijs van 1 tuinmeubelset is € 120,-. De creditverkoopfactuur is al geboekt. 
 
Journaliseer de retourontvangst van de tuinmeubelset in het magazijn. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 
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Opdracht 6 (4 punten, waarvan 2 voor a en 2 voor b) 

De premie voor de algemene gevarenverzekering voor het bedrijfspand wordt op huisvestings-
kosten geboekt en jaarlijks vooraf betaald. De jaarpremie bedraagt inclusief assurantiebelas-
ting € 1.800,-.  
 
a. Journaliseer de jaarlijkse premiebetaling per bank. 
b. Journaliseer de maandelijkse premiekosten. 
 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a.    

    

    

 Rekeningnummer Debet Credit 

b.    

    

    

 
 
Opdracht 7 (5 punten, waarvan 2 voor a en 3 voor b) 

In het kasboek staan op 20 januari de volgende kasmutaties: 
 

Kasboek 20 januari Ontvangsten Uitgaven 

Beginsaldo € 250,-  

Opgenomen van bankrekening € 200,-  

Uit kas genomen door eigenaar voor eigen gebruik  € 150,- 

Betaald door debiteur € 400,-  

Benzine voor bedrijfsauto (incl. 21% btw)  € 121,- 

Eindsaldo  € 579,- 

Totaal € 850,- € 850,- 

 
a. Journaliseer de ontvangstenzijde van het kasboek op 20 januari. 
b. Journaliseer de uitgavenzijde van het kasboek op 20 januari. 
 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a.    
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 Rekeningnummer Debet Credit 

b.    

    

    

    

    

 
 
Opdracht 8 (5 punten) 

Op de verkoop van een tweedehands zitmaaimachine wordt de margeregeling toegepast. Het 
hoge btw-tarief (21%) is van toepassing. De zitmaaimachine wordt van een particulier gekocht 
voor € 500,- vrij van btw, en na reparatie doorverkocht voor € 1.200,-, excl. btw. De btw over 
de marge wordt per verkoopfactuur ingeboekt. 
 
Journaliseer de verkoopfactuur. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 

   

   

   

   

 
 
Opdracht 9 (3 punten) 

Voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw wordt een aanvullende hypotheek van € 50.000,- 
afgesloten bij de bank. De bank maakt € 48.500,- over met vermelding van de volgende gege-
vens: 

hypotheek   € 50.000,- 
kosten afsluiten hypotheek €   1.500,- 
aan u over te maken  € 48.500,- 
 
De afsluitkosten worden als rentekosten ingeboekt. Journaliseer het afsluiten van de aanvul-
lende hypotheek bij de ontvangst van het hypotheekbedrag per bank. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 
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Opdracht 10 (5 punten, waarvan 2 voor a, 2 voor b, 1 voor c)  

Aan het einde van de periode staan de volgende bedragen op de btw-grootboekrekeningen: 

Rekeningnummer Debet Credit 

170  € 2600,-  

171  € 4.000,- 

172    

 
a. Journaliseer i.v.m. de aangifte btw de overboeking van de bedragen omzetbelasting naar 

grootboekrekening 172 Af te dragen btw. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 

   

   

   

   

 
b. Neem de journaalpost over op de grootboekrekeningen hieronder. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 

170  € 2600,-  

171   € 4.000,- 

172    

 
c. Journaliseer de betaling van de btw-afdracht per bank. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 

   

   

   

 
 
Opdracht 11 (2 punten) 

Op grootboekrekening 100 Kas staat € 275,- debet. Bij telling blijkt er € 272,50 in kas te zitten. 
Het verschil is onverklaarbaar en wordt afgeboekt. 
 
Journaliseer het afboeken van het kasverschil. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 
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Opdracht 12 (4 punten) 

Een inkoopfactuur is als volgt ingeboekt: 

700 Voorraad goederen € 1.000,- 
171 Te betalen btw   €    210,- 

     aan 140 Crediteuren    € 1.210,-  

De ontvangst van de goederen in het magazijn is correct geboekt. 
 
Maak de correctiejournaalpost. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 

   

   

   

   

   

   

 
 
Opdracht 13 (6 punten) 

Voor de huidige maand ontvang je de volgende loongegevens. 

Brutolonen      € 20.000,- 
Inhouding loonheffingen  € 7.000,-  
Inhouding pensioenpremies  € 1.000,- 
       €   8.000,- 
Nettolonen      € 12.000,- 
 
Werkgeversaandeel sociale premies  €   3.500,- 
Wergeversaandeel pensioenpremies  €   3.000,- 

 
Journaliseer deze loongegevens. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 
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Opdracht 14 (5 punten) 

De volgende saldibalans is gegeven: 

Nr. Saldibalans Resultatenrekening Balans 

010 180.000      

011    15.000     

015   60.000      

016    30.000     

050   170.000     

065   40.000        

100     1.000      

110   17.000      

130   20.000      

140    25.000     

150     1.500      

200        500      

400   90.000      

420   20.000      

440   10.000      

480     5.000      

700   35.000      

800 110.000      

850  350.000     

999       

Totaal 590.000 590.000     

 
De nummers van de grootboekrekeningen verwijzen naar het rekeningschema, dat je bij dit 
examen ontving. 
 
Neem in bovenstaand overzicht de bedragen van de saldibalans over in de resultatenrekening en 
de balans. Bereken het resultaat en het nieuwe eigen vermogen en vul de totalen per kolom in. 
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Opdracht 15 (3 punten) 

Volgens een bankafschrift: 
- is er aan leveranciers in totaal € 8.000,- betaald; 
- is er van afnemers in totaal € 6.000,- ontvangen. 
 
Journaliseer dit bankafschrift. 
 

Rekeningnummer Debet Credit 

   

   

   

   

 
 
Opdracht 16 (5 punten) 

Gegeven met betrekking tot grootboekrekening 130 Debiteuren: 

- Op 1 februari is het debetsaldo € 12.700,-. 
- Op 5 februari een verkoopnota verzonden ad. € 5.000,- excl. 21% btw. 
- Op 10 februari een creditnota verzonden voor € 1.000,- excl. 21% btw voor retourontvangen 

beschadigde goederen. 
- Op 15 februari € 4.500,- aan debiteurenbetalingen ontvangen per bank. 
- Op 20 februari betaalt een afnemer een factuur ad. € 2.000,- excl. 21% btw contant. 
 
Open grootboekrekening 130 Debiteuren per 1 februari, vul de rekening in voor de maand 
februari en sluit de grootboekrekening af per 28 februari door het saldo te bepalen. 
 
 

130 Debiteuren 

Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 
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Opdracht 17 (3 punten) 

Een handelsbedrijf houdt een subadministratie van de voorraad bij. Er is voor elk artikel in het 
assortiment een voorraadrekening, waarbij de voorraad in aantallen wordt bijgehouden. Van 
het artikel ‘stofzuigers type A’ is het volgende bekend: 

- De inkoopprijs bedraagt € 75,- per stuk. 
- De voorraad per 1 februari is 800 stuks. 
- Op 8 februari in het magazijn ontvangen 200 stuks. 
- Op 17 februari afgeleverd aan een klant 400 stuks. 
- Op 25 februari retourontvangen van een klant 100 stuks. 
 
Vul met behulp van deze gegevens de voorraadrekening voor stofzuigers hieronder in. 
 

Voorraadrekening Stofzuigers type A 

Datum Omschrijving Bij Af Saldo 

     

     

     

     

     

     

  
 
Opdracht 18 (2 punten) 

Grootboekrekening 130 Debiteuren heeft per 31 maart een saldo van € 24.800,-. Per 31 maart 
kent de subadministratie Debiteuren de volgende debiteurenstaat: 
 

Debiteurenstaat 31 maart 

Jansen BV € 3.500,- 

Herkmans vof € 4.000,- 

Firma Versluis € 5.000,- 

Heutmans & zn. € 4.500,- 

Waalschap BV nog onbekend 

 
Welk bedrag staat nog open voor Waalschap BV per 31 maart? Licht het antwoord toe. 
 
Bedrag : € …………….......... 

Toelichting : ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 
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Opdracht 19 (3 punten, waarvan 2 voor a en 1 voor b) 

Omdat er geen aandelen in portefeuille meer zijn, besluit een bv om voor € 100.000,- aan 
nieuwe aandelen te creëren. 
 
De bv kent o.a. de volgende grootboekrekeningen: 

040 Aandelenkapitaal   042 Uit te reiken aandelen  044 Agioreserve 
041 Aandelen in portefeuille  043 Winstreserve   110 Bank 
 
a. Journaliseer de creatie van de nieuwe aandelen. 
b. Journaliseer de plaatsing van deze nieuwe aandelen, die per bank verkocht worden tegen 

nominale waarde. 
 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a.    

    

    

 Rekeningnummer Debet Credit 

b.    

    

    

 
 
Opdracht 20 (3 punten, waarvan 2 voor a en 1 voor b) 

Een bv wil € 20.000,- van de winst besteden aan uitkeren van een stockdividend. 
 
De bv kent o.a. de volgende grootboekrekeningen: 

040 Aandelenkapitaal   060 Winstsaldo 
041 Aandelen in portefeuille  160 Te betalen vennootschapsbelasting 
042 Uit te reiken aandelen  161 Te betalen dividend 
043 Algemene reserve  162 Te betalen dividendbelasting 
044 Agioreserve   163 Te betalen tantièmes 
 
a. Journaliseer de toewijzing van het stockdividend (je hoeft geen rekening te houden met 

dividendbelasting). 
b. Journaliseer de uitreiking van de aandelen stockdividend. 
 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a.    

    

    

 Rekeningnummer Debet Credit 

b.    

    

    

 
Einde proefexamen
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Antwoorden en normering proefexamen Basiskennis Boekhouden, onderdeel 
Boekhouden 

 
Voor dit proefexamen zijn 80 punten te behalen. Het eindcijfer komt tot stand door het aantal 
behaalde punten door 8 te delen en af te ronden op een geheel cijfer volgens de normale af-
rondingsregels (5,49 = 5 en 5,50 = 6).  
 
 
Opdracht 1 (5 punten, waarvan 4 voor a en 1 voor b) 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a. 130 € 36.300,-  

 016 € 22.000,-  

 015  € 50.000,- 

 171  €   6.300,- 

 900  €   2.000,- 

 Rekeningnummer Debet Credit 

b. 110 € 36.300,-  

 130  € 36.300,- 

 
 
a. 4 punten, als volgt te verdelen: 

- 1 punt voor rekening 015; 
- 1 punt voor rekening 016; 
- 1 punt voor rekening 900; 
- 1 punt voor de rekeningen 130 en 171; 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld: 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 

b. 1 punt, als volgt te verdelen: 
- bij juiste rekeningen en bedragen 1 punt toekennen; 
- bij een fout in een rekening of bedrag 0 punten toekennen. 

 
 
Opdracht 2 (3 punten) 

Rekeningnummer Debet Credit 

480 € 300,-  

026  € 300,- 

 
 
3 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor rekening 480; 
- 1 punt voor rekening 026; 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld: 0 punten toekennen voor die rekening; 
- 1 punt voor de juiste bedragen. 
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Opdracht 3 (7 punten, waarvan 3 voor a, 2 voor b, 2 voor c) 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a. 710 € 3.000,-  

 170 €    630,-  

 140  € 3.630,- 

 

a. 3 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor rekening 710; 
- 1 punt voor rekening 170; 
- 1 punt voor rekening 140; 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld: 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 
 

 

 Rekeningnummer Debet Credit 

b. 700 € 3.000,-  

 710  € 3.000,- 

 

b. 2 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor rekening 700; 
- 1 punt voor rekening 710; 
- indien debet/credit is verwisseld, geen punten toekennen voor deze vraag; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 
 

 

 Rekeningnummer Debet Credit 

c. 140 € 3.630,-  

 110  € 3.570,- 

 910  €      60,- 

 

c. 2 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor rekening 140 en 110 (2 x 0,5); 
- 1 punt voor rekening 910; 
- indien debet/credit is verwisseld, geen punten toekennen voor deze vraag; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 

 
 

Opdracht 4 (5 punten) 

Rekeningnummer Debet Credit 

130 € 435,60  

860 €   40,00  

850  € 400,00 

171  €   75,60 

 

5 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt per juiste grootboekrekening (4 x 1 punt); 
- 1 punt indien de bedragen juist zijn; 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening; 
- indien de goederenlevering (800 / aan 700) ook is geboekt, 2 punten aftrekken (niet minder 

dan 0 punten toekennen).  
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Opdracht 5 (2 punten) 
 

Rekeningnummer Debet Credit 

700 € 120,-  

800  € 120,- 

 
2 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor rekening 700; 
- 1 punt voor rekening 800; 
- indien korting wordt geboekt, dan wel een ander element van de creditfactuur, 0 punten 

toekennen voor deze vraag; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 
 
 
Opdracht 6 (4 punten, waarvan 2 voor a en 2 voor b) 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a. 150 € 1.800,-  

 110  € 1.800,- 

 
a. 2 punten, als volgt te verdelen: 

- 1 punt voor rekening 150; 
- 1 punt voor rekening 110; 
- indien debet/credit is verwisseld, geen punten toekennen voor deze vraag; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 

 
 

 Rekeningnummer Debet Credit 

b. 420 €    150,-  

 150  €    150,- 

 
b. 2 punten, als volgt te verdelen: 

- 1 punt voor rekening 420; 
- 1 punt voor rekening 150; 
- indien debet/credit is verwisseld, geen punten toekennen voor deze vraag; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 

 
 
Opdracht 7 (5 punten, waarvan 2 voor a en 3 voor b) 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a. 100 € 600,-  

 200  € 200,- 

 130  € 400,- 

 
a. 2 punten, als volgt te verdelen: 

- 1 punt voor rekening 200; 
- 0,5 punt voor de rekeningen 100 en 130 (2 x 0,5); 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 
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 Rekeningnummer Debet Credit 

b. 065 € 150,-  

 425 € 100,-  

 170 €   21,-  

 100  € 271,- 

 
b. 3 punten, als volgt te verdelen: 

- 1 punt voor rekening 065; 
- 1 punt voor rekening 170; 
- 0,5 punt voor de rekeningen 425 en 100 (2 x 0,5); 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 

 
 
Opdracht 8 (5 punten) 

Rekeningnummer Debet Credit 

130 € 1.347,-  

850  € 1.200,- 

171  €    147,- 

 
5 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt per juiste grootboekrekening (3 x 1); 
- 2 punten voor het juiste btw-bedrag; 
- per overig foutief bedrag 1 punt aftrekken, let hierbij op doorwerkende fouten als gevolg van 

een foutief btw-bedrag (niet minder dan 0 punten toekennen); 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening. 
 

Opdracht 9 (3 punten) 

Rekeningnummer Debet Credit 

110 € 48.500,-  

460 €   1.500,-  

080  € 50.000,- 

 
3 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt per juiste grootboekrekening (3 x 1); 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 
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Opdracht 10 (5 punten, waarvan 2 voor a, 2 voor b, 1 voor c) 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a. 171 € 4.000,-  

 170  € 2.600,- 

 172  € 1.400,- 

 
a. 2 punten, als volgt te verdelen: 

- 0,5 punt voor rekening 171 en 170 (2 x 0,5); 
- 1 punt voor rekening 172; 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen); 
- indien 2 journaalposten zijn gemaakt (171 / aan 172 en 172 / aan 170), wordt dit 

goedgerekend. 
 

 

 Rekeningnummer Debet Credit 

b. 170 € 2.600,- € 2.600,- 

 171 € 4.000,- € 4.000,- 

 172  € 1.400,- 

 
b. 2 punten, als volgt te verdelen: 

- 2 punten voor het juist overnemen van de drie bedragen uit vraag a (let op doorwer-
kende fouten vanuit vraag a); 

- per vanuit vraag a foutief overgenomen bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 
punten toekennen). 

 
 

 Rekeningnummer Debet Credit 

c. 172 € 1.400,-  

 110  € 1.400,- 

 
c. 1 punt, als volgt te verdelen: 

- indien journaalpost juist, 1 punt toekennen (let op doorwerkende fouten vanuit vraag a 
en/of b); 

- bij een foute grootboekrekening, fout bedrag, of verwisseling van debet/credit, 0 pun-
ten toekennen voor deze vraag. 

 

Opdracht 11 (2 punten) 

Rekeningnummer Debet Credit 

930 € 2,50  

100  € 2,50 

 
2 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor rekening 930; 
- 1 punt voor rekening 100; 
- indien debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor deze vraag; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 
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Opdracht 12 (4 punten) 

Rekeningnummer Debet Credit 

710 € 1.000,-  

170 €    210,-  

700  € 1.000,- 

171  €    210,- 

 
4 punten, als volgt te verdelen: 
- per juist rekeningnummer 1 punt (4 x 1); 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen); 
- indien goederenontvangst mee wordt geboekt (700 / aan 710), 2 punten aftrekken (niet 

minder dan 0 punten toekennen); 
- indien 2 journaalposten zijn gemaakt (140 / aan 700 / aan 171 en 710 / 170 / aan 140), 

wordt dit goedgerekend. 
 
 
Opdracht 13 (6 punten) 

Rekeningnummer Debet Credit 

400 € 20.000,-  

401 €   3.500,-  

402 €   3.000,-  

155  € 12.000,- 

156  € 10.500,- 

157  €   4.000,- 

 
6 punten, als volgt te verdelen: 
- per juist rekeningnummer 1 punt (6 x 1); 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen); 
- indien de werkgeverslasten apart zijn geboekt (401 / 402 / aan 156 / aan 157), wordt dit 

goedgerekend. 
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Opdracht 14 (5 punten) 

Nr. Saldibalans Resultatenrekening Balans 

010 180.000    180.000  

011    15.000      15.000 

015   60.000      60.000  

016    30.000      30.000 

050   170.000    245.000 

065   40.000        

100     1.000        1.000  

110   17.000      17.000  

130   20.000      20.000  

140    25.000      25.000 

150     1.500        1.500  

200        500           500  

400   90.000    90.000    

420   20.000    20.000    

440   10.000    10.000    

480     5.000      5.000    

700   35.000      35.000  

800 110.000  110.000    

850  350.000  350.000   

999   115.000    

Totaal 590.000 590.000 350.000 350.000 315.000 315.000 

 
 
5 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor de juiste bedragen op de resultatenrekening (behoudens resultaat); 
- 1 punt voor het juist berekenen van het resultaat (let op doorwerkende fouten); 
- 1 punt voor de juiste bedragen op de balans (behoudens eigen vermogen); 
- 1 punt voor het juist berekenen van het eigen vermogen (oud eigen vermogen minus debet-

bedrag privé plus resultaat; let op doorwerkende fouten); 
- 1 punt voor de juiste totaaltellingen van resultatenrekening en balans; 
- Indien privé op de balans is opgenomen, 2 punten extra aftrek (naast het missen van het punt 

voor de juiste berekening van het eigen vermogen) (niet minder dan 0 punten toekennen). 
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Opdracht 15 (3 punten) 

Rekeningnummer Debet Credit 

140 € 8000,-  

130  € 6.000,- 

110  € 2.000,- 

 
3 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt per juiste rekening (3 x 1); 
- indien bij een rekening debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor die rekening; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 
 
 
Opdracht 16 (5 punten) 

130 Debiteuren 

Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 

01-02 Van balans 12.700,- 10-02 Creditnota   1.210,- 

05-02 Verkoopnota   6.050,- 15-02 Debiteurenbetaling   4.500,- 

   20-02 Debiteurenbetaling   2.420,- 

   28-02 Naar balans 10.620,- 

 Totaal 18.750,-  Totaal 18.750,- 

 
5 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt, indien opening (01-02), afsluiting (28-02) en totaaltellingen juist zijn (let op doorwer-

kende fouten); 
- 1 punt voor de juiste invulling (datum, omschrijving, bedrag) van de verkoopnota (05-02); 
- 1 punt voor de juiste invulling van de creditnota (10-02); 
- 1 punt voor de juiste invulling van de bankbetaling (15-02); 
- 1 punt voor de juiste invulling van de contante betaling (20-02); 
- indien een debetbedrag credit is gezet of andersom, geen punt toekennen voor die post. 
 
 
Opdracht 17 (3 punten) 

Voorraadrekening Stofzuigers type A 

Datum Omschrijving Bij Af Saldo 

01-02 Saldo      800 

08-02 Inkoop (of: magazijnontvangst) 200  1.000 

17-02 Verkoop   400    600 

25-02 Retourontvangst 100     700 

 
3 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor het juist inboeken van 01-02 en 08-02; 
- 1 punt voor het juist inboeken van 17-02 en 25-02; 
- 1 punt voor het gebruik van aantallen in plaats van euro’s. 
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Opdracht 18 (2 punten) 

Bedrag :  € 7.800,- 
Toelichting :  Het saldo van de grootboekrekening Debiteuren moet gelijk zijn aan het totaal     

van de debiteurenstaat. Hieruit volgt dat het verschil tussen beiden het open-
staande bedrag van Waalschap BV is. 

 
2 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor het juiste bedrag; 
- 1 punt voor de toelichting. 
 
 

Opdracht 19 (3 punten, waarvan 2 voor a en 1 voor b) 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a. 041 € 100.000,-  

 040  € 100.000,- 

 

a. 2 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt per juiste rekening (2 x 1); 
- indien debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor deze vraag; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 

 

 Rekeningnummer Debet Credit 

b. 110 € 100.000,-  

 041  € 100.000,- 

 

b. 1 punt, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor de juiste journaalpost; 
- bij een fout in grootboekrekening, bedrag of debet/credit, 0 punten toekennen voor 

deze vraag. 
 
 

Opdracht 20 (3 punten, waarvan 2 voor a en 1 voor b) 

 Rekeningnummer Debet Credit 

a. 060 € 20.000,-  

 042  € 20.000,- 

 

a. 2 punten, als volgt te verdelen: 
- 1 punt per juiste rekening (2 x 1); 
- indien debet/credit verwisseld, 0 punten toekennen voor deze vraag; 
- per foutief bedrag 1 punt aftrekken (niet minder dan 0 punten toekennen). 

 

 Rekeningnummer Debet Credit 

b. 042 € 20.000,-  

 041  € 20.000,- 

 

b. 1 punt, als volgt te verdelen: 
- 1 punt voor de juiste journaalpost; 
- bij een fout in rekening, bedrag of debet/credit, 0 punten toekennen voor deze vraag. 

 

 


