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Situering
In de cursus vennootschapsboekhouden wordt elke post van het actief en passief
systematisch overlopen. Daarbij worden alle mogelijk situaties besproken met aandacht
voor evident de boekhoudrechtelijke bepalingen en de fiscale en de
vennootschapsrechtelijke aspecten. Tevens komen de adviezen van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen (CBN) veelvuldig aan bod. De student moet aldus de
structuur van de balans en resultatenrekening doorgronden. De studenten zullen aldus
vertrouwd worden gemaakt met het vennootschapsboekhouden naar het enkelvoudig
boekhoudrecht toe.

Inhoud
- Behandeling van de relevante delen van het Wetboek van Vennootschappen en de
daarbij horende uitvoeringsbesluiten.
- Behandeling van elke post van actief en passief waarbij boekhoudwet wordt
toegepast samen met relevante bepalingen naar de jaarrekening toe uit het Wetboek
van Vennootschappen en het uitvoeringsbesluit.

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van het
opleidingsonderdeel Inleiding boekhouden.
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De student kan de boekhoudwetgeving in verband brengen met correcte
boekhoudkundige verrichtingen.
De student kent de wettelijke boekhoudrechtelijke bepalingen met klemtoon op de
waarderingsregels die binnen het Wetboek van vennootschappen zijn ingebouwd en
het uitvoeringsbesluit daarbij.
De student kan de CBN-adviezen m.b.t. boekhoudkundige verwerkingen formuleren,
interpreteren en toepassen.
De student kan boekhoudkundige verrichtingen inzake oprichting/ uitgiftepremies/
kapitaalsubsidies/ herwaarderingsmeerwaarden/ reserves/ voorzieningen /de
belastingscyclus/ uitgestelde belastingen/schulden en vorderingen/ vaste activa/
voorraden/ investeringen, geldbeleggingen en liquiditeiten correct verwerken in

(Goedgekeurd)

1

1 zowel T-rekeningen als journaalposten.
5 De student is vertrouwd met het vakjargon binnen vennootschapsboekhouden.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
- Hoorcolleges, met gebruik van veelvuldige T-rekeningenschema's zodat de student
de diverse boekingen ziet groeien en het verband tussen de verschillende
grootboekrekeningen ziet.
- Oefeningensessies, waarin de oplossingen van de door de student voor de bereiden
oefeningen overlopen worden.

Leermateriaal
DE LEMBRE, E., EVERAERT, P., VERHOEYE, J., Handboek boekhouden –
Vennootschapsboekhouden (Intersentia) Meest recente editie.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De les wordt gegeven aan de hand van PDF uittreksels uit het handboek waarover de
student beschikt.
De opgebouwde borden die tijdens de les worden gebruikt (excelsheets), worden
eveneens na de les ter beschikking gesteld.
De student kan oefeningen maken met e-learning via het Edumatic platform dat hij
ter beschikking krijgt.
De student kan individueel oefeningen indienen waarop mondeling feedback wordt
gegeven (na afspraak).
De student kan individueel langskomen bij de docent en de assistenten voor extra
uitleg (na afspraak).

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk meerkeuze examen bestaande uit een onderdeel theorie en een onderdeel
oefeningen.

Eindscoreberekening
Score op 20 op basis van het examen.
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