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EEN NAUWKEURIGE BOEKHOUDING MAAKT DEEL UIT VAN HET SUCCES 

. 

Boekhouden en de administratie bijwerken: bij veel ondernemers in de 

kinderdagverblijfsector is het een weinig populair onderdeel van het ondernemerschap. 

Toch is een overzichtelijke administratie onmisbaar voor het opbouwen van een financieel 

gezonde onderneming. 

Belang boekhouding 

Boekhouden, met andere woorden het op orde stellen van de financiële administratie, is 

verplichte kost voor iedereen die een bedrijf start. Het is een cruciaal onderdeel in het beheren 

van een kinderdagverblijf. Enkel een goed gevoerde boekhouding kan je vertellen hoe uw 

bedrijf ervoor staat. De inkomsten, uitgaven en winst of verliesposten worden gestructureerd 

weergegeven. Daardoor kan men direct ingrijpen als het financieel onverhoopt wat minder gaat. 

  

Daarnaast vormt de boekhouding de basis voor uw belastingaangifte. Is uw financiële 

administratie niet correct bijgehouden of gevoerd, dan kan dit fikse boetes van de fiscus tot 

gevolg hebben. In het slechtste geval zal de fiscale ambtenaar zelf uw opbrengsten en winst 

vaststellen en de verschuldigde belastingen berekenen. 

Het voordeel van het uitbesteden 

Of het zinvol is om de bedrijfsadministratie uit te besteden aan een accountantskantoor of 

om dit zelf te doen, hangt af van uw situatie. Maar een zekere basiskennis van boekhouden is 

natuurlijk altijd mooi meegenomen. 

Veelal wil men vooral zijn tijd richten op het kinderdagverblijf en heeft men geen zin of gevoel 

voor boekhouding. Levert men zijn administratie geordend aan dan zal de uiteindelijke rekening 

bij het uitbesteden meestal ook lager liggen dan wanneer men de administratie zelf voert. De 

innovatieve accountantskantoren op de markt zijn vandaag dermate georganiseerd dat uw 

administratie zeer efficiënt kan worden verwerkt. 

Digitalisering 

Ook in de wereld van de accountancy is digitalisering immers een belangrijke trend. Dit 

weerspiegelt zich zowel binnen het kantoor door de automatisering van processen als richting 

de klant qua beschikbaarheid van informatie. 

  

http://new.multimail.be/sub/unieko/Boekhoudenensucces.htm


Zo vergt het verwerken van de dagdagelijkse transacties in de moderne kantoren tegenwoordig 

nog weinig manuele interventie. Facturen worden in PDF aangeleverd en volledig elektronisch 

verwerkt. Gedaan dus met het bezorgen van dozen en omslagen met documenten. Ook 

bankuittreksels of salarisgegevens worden rechtstreeks ingelezen van data aangeleverd door de 

bank en het sociaal secretariaat. 

  

Dit alles is niet alleen efficiënter en goedkoper, maar tevens veel meer gebruiksvriendelijker. 

De boekhouding wordt vandaag veelal “in the cloud” gevoerd, waardoor ze 7 dagen op 7, 24 uur 

per dag, raadpleegbaar is voor de klant. Krijg je een boze telefoon van een leverancier wiens 

factuur zogezegd nog niet is betaald, kan je direct in de boekhouding kijken (desgewenst op de 

smartphone of tablet) wat gaande is in plaats van telkens via de accountant te moeten 

passeren. 

Wil je in één oogopslag zien hoe het de financiële situatie van uw kinderdagverblijf er voor 

staat kan je via dezelfde kanalen een op maat gemaakte rapportering raadplegen. 

Of nog via portaalsites is het mogelijk allerhande informatie en documenten te delen. De 

webstek KMO Cockpit blijft hierin een trendsetter (zie http://www.kmocockpit.be/). 

Meedenken met het kinderdagverblijf 

De belangrijkste taak van uw accountant is meedenken over uw financiële toekomst. Hij houdt 

de vinger aan de pols van uw bedrijf en kan fiscale, sociale en juridische hindernissen zien 

aankomen en ontwijken. 

Voornoemde doorgedreven informatisering maakt dat accountantskantoren meer tijd kunnen 

vrijmaken voor deze begeleiding en veel pro-actiever te werk kunnen gaan. 

Voorts is de accountant ideaal geplaatst om naast fiscale optimalisatie ook advies te 

verstrekken bij strategische keuzes betreffende bijvoorbeeld investeringen of nog 

vennootschapsvormen. 

  

Het is altijd aangewezen te informeren of het accountantskantoor in kwestie erkend is als 

dienstverlener door het Agentschap Ondernemen in het kader van de KMO-portefeuille. 

Desgevallend kan je als kinderdagverblijf gevestigd in Vlaanderen tot 50% subsidie krijgen op 

het aangerekende advies. Voor sommige “strategische” adviezen kan de steun zelfs oplopen tot 

75%. 

  

Kortom de ontwikkeling van het kinderdagverblijf hangt in belangrijke mate af van de financiële 

situatie. Waarmee het belang nog eens onderstreept wordt van een nauwkeurige en consequent 

bijgehouden boekhouding. 

  

  

Dirk Vandendaele, BDO Accountants 

  

Samen met UnieKO organiseert BDO twee uiteenzettingen rond “Het kostenforfait in de 

zelfstandige kinderopvang”. Ook het efficiënt opzetten van uw boekhoudkundige organisatie 

zal daarbij kort aan bod komen. 

4 april in West-Vlaanderen - 18 april in Antwerpen  

BDO Accountants maakt deel uit van het accountants- en advieskantoor BDO 

(zie http://www.bdo.be/nl/specialties/healthcare/). In België heeft BDO meer dan 500 Partners 

en medewerkers verspreid over het hele land. Er wordt gewerkt vanuit 9 vestigingen in 
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Antwerpen, Brussel (Airport), Brussel (Centre), Gent, Hasselt, La Hulpe, Liège, Namur-

Charleroi en Roeselare. 

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet ons te contacteren. 

Dit kan rechtstreeks via dirk.vandendaele@bdo.be 
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Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier 

Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier 
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