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Voorwoord 

Wanneer een beheerder, een fiduciaire of een organisatie de 
verantwoordelijkheid heeft over meerdere dossiers, komt het vaak voor dat de 
inhoud van de boekhoudplannen erg verschilt van dossier tot dossier. Deze 
diversiteit in de rekeningen kan gewenst zijn door de verantwoordelijke(n) of 
voortkomen uit een gedecentraliseerd beheer. Ongeacht de reden, wanneer 
meerdere personen met dezelfde dossiers werken, kunnen deze aanpassingen 
aanbrengen in de boekhoudplannen van de betreffende dossiers, of eenzelfde 
type van boeking op verschillende rekeningen uitvoeren. Zo kan de structuur 
van het boekhoudplan sterk veranderen (met name de rekeningen van klasse 6 
en 7) en kan de financiële analyse een erg arbeidsintensief proces worden. 

De uniformisering van het boekhoudplan is dus het uitgelezen hulpmiddel voor 
de ondernemingen om de structuur en het gebruik van hun boekhoudplan te 
standaardiseren. 

De vaststelling van deze talrijke incoherenties leidde ertoe dat Sage de 
modellen voor het boekhoudplan op punt stelde om de verschillende 
boekhoudplannen gebruikt in de dossiers van eenzelfde onderneming te 
harmoniseren. 

Het uniformiseren van het boekhoudplan, zoals het door Sage voorgesteld 
wordt, omvat 4 stappen: 

- Het saneren van het boekhoudplan 
- Het uitwerken van het te gebruiken model 
- Het Verbinden van een dossier met een model 
- De volledige conversie van het boekhoudplan 

Deze praktische gids rond De uniformisering van het boekhoudplan heeft tot 
doel u alle uitleg te verstrekken rond deze eerste 3 stappen; de praktische gids 
BOB-accountconverter is volledig gewijd aan de laatste stap. Dit document 
bevat ook een belangrijk deel voor het gebruik van de modellen van het 
boekhoudplan bij de ingave van boekhoudkundige documenten en het 
aanmaken van nieuwe dossiers. 

Veel leesgenot! 
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Deel 1 - Algemeen 

Alvorens het eigenlijke onderwerp aan te 
vatten, geeft dit eerste deel u een overzicht van 
de typografische overeenkomsten in 
Sage BOB 50. 
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Typografische overeenkomsten  

Klavier 

<Toets> geeft aan dat u de klaviertoets aangegeven tussen twee <> ingedrukt 
moet houden. 

<Alt>+<F4> betekent dat u eerst op de <Alt> toets moet drukken en 
vervolgens, zonder deze los te laten, op de <F4> toets moet drukken. 

Het gebruik van de sneltoetsen is een doeltreffende manier om uw 
werksnelheid in Sage BOB 50 te vergroten. Daarom vermelden wij deze 
sneltoetsen zoveel mogelijk in deze handleiding. 

Muis 

<Klik>: Druk kort op de linkermuisknop. 

<Dubbele klik>: Druk 2x snel (dubbelklik) op de linkermuisknop.  

<Rechtermuisklik>: Druk kort op de rechtermuisknop. 

<Klik *>: Druk op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt. 

Menu’s en toegang tot de vensters van Sage BOB 50 

Bestand|Dossier openen dossier veronderstelt dat u, in het menu Bestand van 
de menubalk, het submenu Dossier openen selecteert. Het teken | betekent 
dat u overschakelt naar een submenu of een commando. 

Het grootste gedeelte van de omschrijvingen en de uitleg die hier gegeven 
worden, heeft rechtstreeks betrekking op de vensters van Sage BOB 50. Om 
efficiënt te kunnen lezen, raden wij u dus ten zeerste aan systematisch hierop 
beroep te doen. Om u te helpen, geven wij expliciet de toegang tot de 
beschreven vensters. 
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Diversen 

Tekst die u moet ingeven: gebruik letters in cursief. 

Termen hernomen vanuit het programma: gebruik karakters in het vet. 

"Sage BOB" refereert naar Sage BOB Software, Sage BOB 50 en 
Sage BOB 50 Expert. 

De uitleg /omschrijving waarmee u enkel rekening dient te houden indien u de 
overeenkomstige optie aangeschaft heeft, wordt aangegeven door het teken 

. 

De aandachtspunten worden aangeduid door een rood uitroepingsteken. 

De belangrijke woorden worden onderlijnd. 

Verwijzingen naar een ander gedeelte van deze handleiding worden aangeduid 
in het blauw en worden onderlijnd. 

! De vensters weergegeven in deze handleiding zijn enkel ter informatie en 
kunnen geen enkel contractueel karakter vertegenwoordigen. 
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Deel 2 - Inleiding 

Het doel van dit gedeelte is het verklaren 
waaruit de verschillende stappen van de 
uniformisering van het boekhoudplan bestaan 
en hoe deze besproken zullen worden in deze 
uitgave. 
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Algemeen 

Het nieuwe beheer van het boekhoudplan heeft tot doel het gebruik van het 
boekhoudplan zo maximaal mogelijk te standaardiseren. Om te verduidelijken 
hoe de uniformisering van het boekhoudplan verloopt, is het noodzakelijk om 
dit stap voor stap uiteen te zetten: 

1. Saneren van het boekhoudplan 
2. Uitwerken van het te gebruiken model 
3. Verbinden van een dossier met een model 
4. Volledige conversie van een boekhoudplan 

Tip:  Deze 4 stappen zijn volledig onafhankelijk van elkaar en ze kunnen elk 
uitgevoerd worden op een verschillend tijdstip naar keuze om zo te komen 
tot het einde van stap 4, de Uniformisering van het boekhoudplan. 

Aangezien Sage BOB 50 standaard een reeks modellen voorziet, is het punt 2 
optioneel en zal de mogelijkheid tot het uitvoeren van deze stap enkel 
mogelijk zijn als de gebruiker over de juiste licentie beschikt. 

! De volledige conversie van het boekhoudplan naar een model wordt niet 
besproken in deze gids. De praktische gids BOB-accountconverter verschaft 
alle informatie rond dit onderwerp. 

Het gebruik van modellen voor het boekhoudplan heeft tot doel het gebruik 
van het boekhoudplan en het opzoeken van algemene rekeningen te 
vergemakkelijken. Dit zal aangetoond worden via diverse boekhoudkundige 
ingaven. 

Wanneer een nieuw dossier aangemaakt wordt, zal het eveneens mogelijk zijn 
om het boekhoudplan hiervan te baseren op een van deze 
(standaard)modellen. 
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 Saneren van het boekhoudplan 

In principe zou het boekhoudplan zo volledig mogelijk moeten zijn om de 
noodzaak tot het aanmaken van nieuwe boekhoudkundige rekeningen zoveel 
mogelijk te beperken voor het boekhoudkundig personeel. Deze methode 
maakt het echter onmogelijk voor de onderneming om gebruik te maken van 
een boekhoudplan dat specifiek aan haar activiteiten aangepast is.  

Het concept van de Uniformisering van het boekhoudplan heeft dus als doel 
het plan te reduceren tot de meest gebruikte rekeningen; de toegang tot het 
model van het boekhoudplan zal de eenvoudige import van een rekening die 
niet aanwezig is in het boekhoudplan toelaten. 

Een van de eerste stappen om dit te bereiken is het verwijderen van de 
rekeningen die nog niet gebruikt zijn. Deze bewerking verloopt volledig 
automatisch en vereist geen enkele interactie. Meer informatie hierover 
bevindt zich onder het gedeelte Saneren van het boekhoudplan. 

 Uitwerken van het te gebruiken model 

Om te kunnen genieten van de voordelen van een modelboekhoudplan dat 
overeenstemt met de activiteiten van een onderneming, biedt Sage BOB 50, 
naast de standaardmodellen, ook de mogelijkheid om gepersonaliseerde 

modellen aan te maken ( ). Eens de onderneming het ideale model voor haar 
activiteiten gecreëerd of aangepast heeft, moet dit met haar dossier 
verbonden worden. 

Meer informatie rond het uitwerken van het model wordt gegeven bij het punt 
Uitwerken van het te gebruiken model waar ook de opties in de modelfiche 
besproken worden. 
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 Verbinden van een dossier met een model 

Eens de onderneming over het ideale model voor haar activiteiten beschikt, 
wordt dit model verbonden aan het boekhoudkundige dossier. Deze stap is 
noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van het model om op een 
eenvoudige manier tot nog toe (in het boekhoudplan van het dossier) 
onbestaande boekhoudkundige rekeningen te importeren (wanneer dit nodig 
blijkt).  

Dit wordt uiteengezet in het gedeelte Verbinden van een dossier met een 
model. 

 Volledige conversie van een boekhoudplan 

De laatste stap van de Uniformisering van een boekhoudplan is de volledige 
conversie van het boekhoudplan volgens het model gedefinieerd in het 
dossier. Zo zullen de boekhoudkundige rekeningen uit het originele 
boekhoudplan (desgewenst) vervangen worden door deze uit het model. 

Tip:  Deze stap hoeft niet systematisch direct na het verbinden van een 
model met een dossier te gebeuren; er kan gewacht worden op een 
geschikt tijdstip in functie van de ondernemingsactiviteiten. 

 Deze migratie van het boekhoudplan is mogelijk dankzij de nieuwe tool 
BOB-accountconverter die voorzien wordt door Sage BOB 50. Hieraan is een 
volledige praktische gids gewijd om de gebruiker optimaal bij te staan tijdens 
dit proces. 
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 Praktisch gebruik van het model 

Hoewel het gebruik van de algemene rekeningen in een dossier verbonden 
met een model erg eenvoudig en intuïtief is, wordt in deze praktische gids een 
gedeelte gereserveerd waarin deze rekeningen gebruikt worden op 
ingaveniveau. Zo zal een praktisch voorbeeld het opzoeken van een algemene 
rekening bijlichten en dit zowel voor het geval de rekening aanwezig is in het 
basisboekhoudplan van het dossier als wanneer ze enkel in het model 
voorkomt. Wanneer de rekening noch in het boekhoudplan, noch in het 
dossier voorkomt, zal Sage BOB 50 toelaten deze toe te voegen. 

Het gedeelte Praktisch gebruik van het model zal alle situaties waarmee een 
gebruiker geconfronteerd kan worden, bijlichten. 

 Aanmaken van een nieuw dossier met een model 

De standaardmodellen en deze aangemaakt door de gebruiker(s) kunnen 
direct geselecteerd worden bij het aanmaken van een nieuw dossier om de 
verbinding tot stand te brengen. Hiertoe zal de assistent voor het aanmaken 
van een nieuw dossier de lijst van de modellen voor het boekhoudplan 
voorstellen. Meer informatie hierover bevindt zich onder het punt Aanmaken 
van een nieuw dossier. 
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Deel 3 - Saneren van het boekhoudplan 

Als eerste stap bij de Uniformisering van het 
boekhoudplan, is de sanering van het 
boekhoudplan een snelle verwerking die gebeurt 
via de functie Verwijderen van niet gebruikte 
rekeningen voorzien door Sage BOB 50. Dit 
gedeelte van de praktische gids licht het gebruik 
hiervan bij. 
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Inleiding 

De aanmaak van een nieuwe rekening tijdens de ingave van een bewerking is, 
in alle boekhoudkundige programma’s, altijd een delicate verrichting geweest, 
die bijzondere vaardigheden en vooral een zeer goede kennis van de 
normalisering van het boekhoudplan vraagt. 

Om de frequentie van deze bewerking ten volle te beperken, hadden we de 
neiging om tijdens de installatie van het dossier, zo volledig mogelijke 
boekhoudplannen te maken, ongeacht de werkelijke behoeften van de 
gebruiker. Het merendeel van de dossiers bevat dus een groot aantal 
ongebruikte rekeningen, die zeker ongebruikt zullen blijven. 

Sage BOB 50 een stelt een verbinding met een volledig genormaliseerd 
modelboekhoudplan voor. De aanmaak van een nieuwe rekening is op deze 
manier voor elke gebruiker kinderspel geworden. Wanneer een nieuwe 
boekingsrekening nodig is, kan deze gemakkelijk geïmporteerd worden vanaf 
het model, samen met al zijn kenmerken. 

Het wordt dus onnodig om het dossier te blokkeren met alle ongebruikte 
rekeningen die de opzoekingen en bewerkingen overbelasten. Door deze 
rekeningen te verwijderen, zullen de dagelijkse verrichtingen makkelijker 
verlopen. 

Dit is dan ook de reden waarom Sage BOB 50 voorstelt om via het Verwijderen 
van niet gebruikte rekeningen het boekhoudplan te ontdoen van alle 
overbodige rekeningen. 

Tip:  De rekeningen die in het verleden bewogen werden mogen niet gewist 
worden, zelfs als ze nu niet meer in gebruik zijn, aangezien hun historiek 
beschikbaar moet blijven. Het volstaat om deze in Slaapstand te plaatsen 
om ze te laten verdwijnen uit opzoeklijsten. 
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De niet gebruikte rekeningen verwijderen 

Het Verwijderen van niet gebruikte rekeningen in Sage BOB 50 gebeurt 
volledig automatisch en wordt eenvoudig uitgevoerd met behulp van het 
onderstaand scherm: 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Onderhoud van gegevens | Verwijderen van de niet 

gebruikte rekeningen 

! Het Verwijderen van niet gebruikte rekeningen is enkel beschikbaar in 
Expert modus. 

Naast het verwijderen van ongebruikte rekeningen biedt deze functionaliteit 
ook de mogelijkheid om de sinds 2 jaar niet gebruikte rekeningen in 
slaapstand te plaatsen. 

Meerdere opties zijn beschikbaar in dit scherm: 

 Het definitief verwijderen van de nooit gebruikte rekeningen via het vak De 
niet gebruikte rekeningen verwijderen. 

Tip:  Samen met het wissen van de niet gebruikte rekeningen is het ook 
mogelijk om de titelrekeningen te verwijderen waarvoor geen algemene 
rekeningen bestaan. Hiervoor dient het vak De titelrekeningen zonder 
sub-rekeningen verwijderen aangevinkt te worden. 
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 Het vak De sinds 2 jaar niet gebruikte, gesaldeerde rekeningen in 
slaapstand plaatsen zal deze rekeningen in slaapstand plaatsen zodat ze 
onzichtbaar worden in de zoeklijsten. 

Tip:   Het reactiveren van deze rekeningen gebeurt via de fiche in het 

boekhoudplan ( ) of door deze rekening rechtstreeks in te 
tikken bij het gebruik van een ingavescherm. 

Om de correcte werking van de boekhoudkundige en financiële verrichtingen 
te behouden, met name de geautomatiseerde boekingen, voorziet 
Sage BOB 50 uitzonderingen op het verwijderen van de rekeningen. 

De rekeningen die nooit verwijderd zullen worden: 

- De collectieve rekeningen voor leveranciers en klanten. 
- De automatische/defaultrekeningen. 
- De rekeningen die verbonden zijn met een dagboek. 
- De rekeningen die in een sjabloon gebruikt worden. 
- De defaultrekeningen voor derden. 
- De rekening gebruikt bij de configuratie van een BTW-voet. 
- De rekeningen gebruikt voor het privé-gedeelte, een automatische 

bewerking, … 
- De rekeningen voor de transportkosten en de boekhoudcategorieën. 
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Deel 4 - Uitwerken van het te gebruiken model 

In dit gedeelte worden zowel het concept van de 
modellen van het boekhoudplan besproken als 
alle hulpmiddelen voor het aanmaken van een 
model. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de standaard- en de gepersonaliseerde 
modellen. 
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Inleiding tot de modellen 

 Definitie 

Een model is een schema van een boekhoudplan dat, eens verbonden met een 
dossier, een richtlijn biedt voor het aanmaken/gebruiken van de algemene 
rekeningen bij het uitvoeren van boekingen. Zodoende zal het model 
functioneren als een leidraad voor de verschillende personen die 
verantwoordelijk zijn voor eenzelfde dossier en zal het een gestructureerd en 
stabiel beheer van het boekhoudplan mogelijk maken. 

Er zijn twee types modellen te onderscheiden:  

 De standaardmodellen zijn de modellen voorzien door Sage BOB 50. 

 De gepersonaliseerde modellen ( ) zijn de door de gebruiker 
aangemaakte modellen. Het zijn deze modellen die na hun creatie de 
bibliotheek van boekhoudplannen zullen aanvullen. 

! De standaardmodellen zijn niet wijzigbaar maar kunnen rechtstreeks met 
een dossier verbonden worden. 

Het aanmaken van een gepersonaliseerd model kan als volgt gebeuren:  

- Manueel 
- Op basis van een bestaand model 
- Via import uit een ander dossier 
- Vanuit een Excel-bestand 

Elk model wordt bewaard in een Bibliotheek van boekhoudplannen die 
teruggevonden kan worden via BOBsystem en heeft zijn eigen signaletiekfiche. 
Elke fiche heeft een Referentie en Omschrijving (in 4 talen). Elke algemene 
rekening in het model heeft ook zijn eigen fiche met een identificatiegedeelte 
en een gedeelte voor de configuratie voor de gedragingen van de rekening. 

Tip:  Het aantal modellen dat aangemaakt kan worden is onbeperkt. 
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 Fiche van het model 

 

 

Elk model van het boekhoudplan wordt geïdentificeerd door een 
signaletiekfiche. Deze fiche herneemt de informatie die ingegeven werd bij het 
aanmaken van het model, namelijk: de Referentie, de Omschrijving in 4 talen 
en de parameters rond de modelstructuur. 

Onder deze parameters bevinden zich: de Wetgeving (België of Luxemburg), 
de Lengte van de algemene rekeningen in het model en het aanmaaktype van 
het model. 

Tip:  Een gepersonaliseerd model gebaseerd op een reeds bestaand model zal 
dit bestaand model onthouden. 

Deze signaletiekfiche kan aangepast worden. Echter, enkel de omschrijvingen 
kunnen gewijzigd worden; de parameters zijn niet aanpasbaar. 

! De standaard door Sage BOB 50 voorziene modellen kunnen niet gewijzigd 
worden. 
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 Fiche van de modelrekening 

De signaletiekfiche van een modelrekening en de manipulatie ervan (via de 
knoppen onderaan het scherm) zijn grotendeels identiek aan deze uit het 
boekhoudplan in Sage BOB 50, met uitzondering van 2 opties: Aanmaken bij 
nieuw dossier/conversie en Het aanmaken van subrekeningen toelaten. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

Aanmaken bij nieuw dossier/conversie  

Het aanvinken van het vak Aanmaken bij nieuw dossier/conversie laat toe om 
aan te geven dat de algemene rekening automatisch aangemaakt moet 
worden bij een conversie van het boekhoudplan of bij het aanmaken van een 
nieuw dossier. Zo zullen de rekeningen die veelvuldig gebruikt worden dit vak 
aangevinkt hebben om steeds voor te komen in het basisplan van de dossiers. 
De rekeningen die eerder occasioneel gebruikt worden zullen dit vak niet 
aangevinkt hebben en zullen in het boekhoudplan van het dossier opgenomen 
kunnen worden indien gewenst. 

Tip:  De conversie van het boekhoudplan van de dossiers wordt in de 
praktische gids BOB-accountconverter verder besproken. 
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Het aanmaken van subrekeningen toelaten 

Het aanvinken van het vak Het aanmaken van subrekeningen toelaten maakt 
het mogelijk om aan te geven of er een waarschuwing moet getoond worden 
wanneer er gevraagd wordt om een afgeleide rekening aan te maken 
gebaseerd op de huidige rekening. 

Het blijft echter mogelijk om sub-rekeningen toe te voegen voor een rekening 
waar dit vak afgevinkt is maar een bevestiging wordt gevraagd: 

 

Algemene eigenschappen van de rekening 

Een reeks algemene gegevens kunnen gedefinieerd worden op de fiches van 
de modelrekeningen (tabbladen Omschr., Diverse en Memo). Deze gegevens 
worden gerecupereerd bij het toevoegen van een algemene rekening of bij de 
conversie van een boekhoudplan. Deze bestaan (naar gelang het type 
rekening) uit: 

- Het Type van de rekening 
- Het Sub-type van de rekening 
- De Samenvatting bij het afdrukken van de historiek 
- De Ingaven van BTW voor een financiële boeking 
- De rekeningcategorie 
- De categorie 281.50 
- De Richting van de boeking 
- De BTW-voet (Nationaal, EU, Internationaal) 
- De Automatische bewerking en zijn Rekening 
- Het % Privaat en zijn tegenrekening 
- De Categorie VU 
- De vrije opmerking Memo 
- De rekeningen omtrent de Vaste activa 

! Het is belangrijk om nauwgezet deze signaletiekfiches aan te vullen 
aangezien bij het afleiden van een rekening of bij de conversie deze 
signaletiek volledig zal worden overgedragen op de nieuwe rekening. 
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De standaardmodellen 

 Inleiding tot de standaardmodellen 

De standaardmodellen van Sage BOB 50 kunnen, indien ze voldoen aan de 
eisen van de gebruiker, direct gebruikt worden zonder over te gaan tot het 

aanmaken van een gepersonaliseerd model ( ). 

 Wanneer aan de andere kant gebruik gemaakt wordt van een model 
gebaseerd op een van deze standaardmodellen, is er sprake van 
gepersonaliseerde modellen. Hierover later meer. 

 De standaardmodellen worden teruggevonden in BOBsystem. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

! De standaardmodellen en de gedragingen van hun bijbehorende 
rekeningen kunnen niet gewijzigd worden. 
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 Definitie van de automatische rekeningen 

Bij de standaardmodellen van Sage BOB 50 is een default configuratie van de 
automatische rekeningen beschikbaar. Het spreekt voor zich dat wanneer het 
model niet gewijzigd kan worden, dit ook niet mogelijk is met de automatische 
rekeningen. 

De Automatische rekeningen zijn die rekeningen die door Sage BOB 50 
automatisch gebruikt zullen worden bij bepaalde verrichtingen of boekingen. 
Zo worden hier onder andere de rekeningen voor de BTW, overgedragen 
kosten of opbrengsten, etc. aangegeven. Het bijbehorende configuratiescherm 

wordt geopend via de knop . 
 

 

BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen |  

Het scherm Definitie van defaultrekeningen is onderverdeeld in 3 categorieën: 
Boekhouding, Vaste activa en Configuratie van de overdracht. Elke categorie 
kan geopend worden via de knoppen bovenaan het scherm. 
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! Wanneer een (standaard)model met een dossier verbonden wordt, zullen 
de Automatische rekeningen van het bestaande dossier niet vervangen 
worden door deze uit het model. Dit natuurlijk om geen inconsistenties 
teweeg te brengen in de reeds bestaande boekhoudkundige historieken. 
Het nut van het configureren van Automatische rekeningen in een model 
bewijst zich echter bij de conversie van een boekhoudplan volgens een 
model (zie hiervoor de gids rond BOB-accountconverter) of bij het 
aanmaken van een nieuw dossier op basis van een model. In deze situaties 
worden de Automatische rekeningen wel overgenomen uit het model. 

Tip:  De rekeningen in de verschillende categorieën komen overeen in 
gebruik met deze in de schermen Definitie van de defaultrekeningen in de 
boekhouding en Instellingen van het boekhoudplan bij de vaste activa. 

 

 

 

 

 
Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa | Configuratie | Automatische rekening 

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen 
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De gepersonaliseerde modellen 

 Inleiding tot de gepersonaliseerde modellen 

Wanneer een standaardmodel niet voldoet aan de eisen van de gebruiker, is 
het mogelijk om een gepersonaliseerd model aan te maken, dat geheel volgens 
de wensen van de gebruiker opgebouwd/aangepast kan worden. Het 
aanmaken van deze gepersonaliseerde modellen kan op verschillende 
manieren gebeuren: 

- Op basis van een standaardmodel/bestaand model 
- Op basis van een bestaand dossier 
- Op basis van een Excel-bestand 
- Volledig manueel aanvullen 

Tot slot zullen voor de gepersonaliseerde modellen een aantal Automatische 
rekeningen opgegeven kunnen worden, waarvan standaard gebruik zal 
gemaakt worden bij bepaalde boekingen, hierover later meer. 

! De beschikbaarheid van de gepersonaliseerde modellen is afhankelijk van 
de gebruikte licentie. Meer informatie hier over is beschikbaar via een 
Sage BOB 50 verdeler. 

De gepersonaliseerde modellen worden teruggevonden onder BOBsystem. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 
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 Aanmaken op basis van een (standaard)model 

Het aanmaken van het gepersonaliseerde model gebeurt door een bestaand 
model (standaardmodel van Sage BOB 50 of een reeds door de gebruiker 
gepersonaliseerd model) te kopiëren en hierin de nodige aanpassingen aan te 
brengen om overeen te komen met de vereisten van het dossier. Het model zal 
aangemaakt worden via de Bibliotheek van de boekhoudplannen. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

Het eigenlijke aanmaken van het gepersonaliseerd model gebeurt als volgt: 
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1. Een klik op de knop  bovenaan het scherm Beheer van het model 
boekhoudplan voegt een model toe. 

 

BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen |  

2. In het venster signaletiek model dienen vervolgens de nodige gegevens 
aangevuld te worden: Referentie (de referentie van het model), 
Omschrijving (een beschrijving van het model), Wetgeving (Belgisch of 
Luxemburgs) en de maximale Lengte van het boekhoudplan. 

! De minimaal toegelaten Lengte voor het aanmaken van een nieuw model is 
6. Wanneer een lagere waarde wordt opgegeven zal Sage BOB 50 
automatisch herinitialiseren op 6. 

Tip:  De maximale Lengte van de rekeningen in het model is zeer belangrijk 
en dient nauwgezet bepaald te worden. Sage BOB 50 zal een 
foutboodschap tonen wanneer de Lengte gekozen voor het aanmaken van 
het nieuwe model kleiner is dan de Lengte van het geselecteerde 
bestaande model. Wanneer de Lengte van het nieuwe model groter is dan 
de Lengte van dit waarop het gebaseerd zal worden, zal Sage BOB 50 het 
verschil aanvullen met het karakter 0. 

3. De keuze voor Aanmaken op basis van een bestaand model, gevolgd door 
de keuze van het gewenste (standaard)model geeft aan op welk 
(standaard)model het nieuwe model gebaseerd zal worden. 

4. De knop  bevestigt ten slotte het aanmaken van het model. 
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BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

Tip:  Eens een model aangemaakt is, kan de fiche van het model nog 

aangepast worden via  of desgewenst verwijderd worden via 
bovenaan het scherm. 

De rekeningfiches binnen het model kunnen aangepast worden zoals bij de 
lijstweergave van het boekhoudplan in Sage BOB 50. Hierover verder meer. 

Het is mogelijk om aan dit model de Automatische rekeningen toe te wijzen 
waarvan Sage BOB 50 gebruik zal maken als dit model voor het 
aanmaken/converteren van een dossier gebruikt wordt. Dit gebeurt via de 

knop . Dit wordt verder in dit document in detail besproken. 
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 Aanmaken op basis van een bestaand dossier 

Het aanmaken van het gepersonaliseerde model gebeurt door het recupereren 
van het boekhoudplan van een bestaand dossier en dit tot een model om te 
vormen. Deze procedure voltrekt zich vanuit de Bibliotheek van 
boekhoudplannen onder BOBsystem.  

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

Het eigenlijke aanmaken van het gepersonaliseerd model gebeurt als volgt: 

1. Een klik op de knop  bovenaan het scherm Beheer van het model 
boekhoudplan voegt een model toe. 
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BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen |  

2. In het venster signaletiek model dienen vervolgens de nodige gegevens 
aangevuld te worden: Referentie (de referentie van het model), 
Omschrijving (een beschrijving van het model), Wetgeving (Belgisch of 
Luxemburgs) en de maximale Lengte van het boekhoudplan. 

! De minimaal toegelaten Lengte voor het aanmaken van een nieuw model is 
6. Wanneer een lagere waarde wordt opgegeven zal Sage BOB 50 
automatisch herinitialiseren op 6. 

Tip:  De maximale Lengte van de rekeningen in het model is zeer belangrijk 
en dient nauwgezet bepaald te worden. Sage BOB 50 zal een 
foutboodschap tonen wanneer de Lengte gekozen voor het aanmaken van 
het nieuwe model kleiner is dan de Lengte van het boekhoudplan van het 
geselecteerde bestaande dossier. Wanneer de Lengte van het nieuwe 
model groter is dan de Lengte van dit waarop het gebaseerd zal worden, 
zal Sage BOB 50 het verschil aanvullen met het karakter 0. 

3. De optie Aanmaken op basis van een bestaand dossier dient geselecteerd 
te worden. 

4. Ten slotte zal de knop  de fiche bewaren. 
5. Bij het opslaan van de fiche verschijnt het venster Rekening importeren, 

waar via de keuzelijst Dossier het brondossier voor de te importeren 
rekeningen gekozen wordt. 
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6. De gewenste rekeningen worden geselecteerd via de knoppen  (alles 

selecteren) of  (alles deselecteren) en de spatiebalk (een individuele lijn 
selecteren).  

7. Ten slotte worden de gewenste gegevens geïmporteerd via de knop . 

Tip:  Bij de keuze van het dossier waaruit de algemene rekeningen 
geïmporteerd zullen worden, zullen alle algemene rekeningen van dit 
dossier standaard geselecteerd worden. 
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BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

! De import van een bestaand dossier zal de Automatische rekeningen niet 
overnemen. 

Tip:  Eens een model aangemaakt is, kan de fiche van het model nog 

aangepast worden via  of desgewenst verwijderd worden via  
bovenaan het scherm. 

De rekeningfiches binnen het model kunnen aangepast worden zoals bij de 
lijstweergave van het boekhoudplan in Sage BOB 50. Hierover verder meer. 

Het is mogelijk om aan dit model de Automatische rekeningen toe te wijzen 
waarvan Sage BOB 50 gebruik zal maken als dit model voor het 
aanmaken/converteren van een dossier gebruikt wordt. Dit gebeurt via de 

knop . Dit wordt verder in dit document in detail besproken. 
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 Aanmaken op basis van een Excel-bestand 

Het aanmaken van het gepersonaliseerde model gebeurt vanuit de Bibliotheek 
van boekhoudplannen onder BOBsystem. Het model zal gebaseerd worden op 
een boekhoudplan dat opgeslagen is in Excel-formaat. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

Het eigenlijke aanmaken van het gepersonaliseerd model gebeurt als volgt: 

1. Een klik op de knop  bovenaan het scherm Beheer van het model 
boekhoudplan voegt een model toe. 

 

BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen |  
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2. In het venster signaletiek model dienen vervolgens de nodige gegevens 
aangevuld te worden: Referentie (de referentie van het model), 
Omschrijving (een beschrijving van het model), Wetgeving (Belgisch of 
Luxemburgs) en de maximale Lengte van het boekhoudplan. 

! De minimaal toegelaten Lengte voor het aanmaken van een nieuw model is 
6. Wanneer een lagere waarde wordt opgegeven zal Sage BOB 50 
automatisch herinitialiseren op 6. 

Tip:  De maximale Lengte van de rekeningen in het model is zeer belangrijk 
en dient nauwgezet bepaald te worden. De Lengte die werd gekozen voor 
het nieuwe model moet exact gelijk zijn aan deze in het gekozen Excel-
bestand. Als dit niet het geval is zal Sage BOB 50 de algemene rekeningen 
importeren met dezelfde Lengte als in het Excel bestand.  

! Als de Lengte gekozen in het model groter is dan deze in de Excel-tabel, zal 
Sage BOB 50 alle geïmporteerde rekeningen als titelrekeningen 
beschouwen. 

3. De optie Aanmaken op basis van een Excel bestand dient geselecteerd te 
worden. 

4. Ten slotte zal de knop  de fiche bewaren. Bij het opslaan van de fiche 
verschijnt het venster Import boekhoudplan.  
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5. Vervolgens wordt de importprocedure vanuit Excel voortgezet (het 
bestand/klembord inlezen, de kolommen van Excel en Sage BOB 50 
verbinden, de tabel importeren). Voor een gedetailleerdere uitleg rond dit 
onderwerp is er de praktische gids: Import van externe gegevens. 

Tip:  Het is mogelijk om aan te geven dat een rekening afgeleide rekeningen 
mag hebben en ook of de rekening al dan niet zal aangemaakt worden bij 
een conversie/nieuw dossier. Dit gebeurt via de waarde TRUE/FALSE bij 
Toest. Subrekeningen en Verplicht aanmaken in de kolom Beschr. van het 
gedeelte Overeenkomst kolommen van het importscherm. 
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BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

Tip:  Eens een model aangemaakt is, kan de fiche van het model nog 

aangepast worden via  of desgewenst verwijderd worden via  
bovenaan het scherm. 

De rekeningfiches binnen het model kunnen aangepast worden zoals bij de 
lijstweergave van het boekhoudplan in Sage BOB 50. Hierover verder meer. 

Het is mogelijk om aan dit model de Automatische rekeningen toe te wijzen 
waarvan Sage BOB 50 gebruik zal maken als dit model voor het 
aanmaken/converteren van een dossier gebruikt wordt. Dit gebeurt via de 

knop . Dit wordt verder in dit document in detail besproken. 
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 Manueel aanmaken 

Het manueel personaliseren van een model maakt het mogelijk om een model 
volledig handmatig in te stellen. Het aanmaken van het gepersonaliseerde 
model gebeurt vanuit de Bibliotheek van boekhoudplannen onder 
BOBsystem. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

Het eigenlijke aanmaken van het gepersonaliseerd model gebeurt als volgt: 

1. Een klik op de knop  bovenaan het scherm Beheer van het model 
boekhoudplan voegt een model toe. 

 

BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen |  
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2. In het venster signaletiek model dienen vervolgens de nodige gegevens 
aangevuld te worden: Referentie (de referentie van het model), 
Omschrijving (een beschrijving van het model), Wetgeving (Belgisch of 
Luxemburgs) en de maximale Lengte van het boekhoudplan. 

! De minimaal toegelaten Lengte voor het aanmaken van een nieuw model is 
6. Wanneer een lagere waarde wordt opgegeven zal Sage BOB 50 
automatisch herinitialiseren op 6. 

3. De optie Een leeg model aanmaken dient geselecteerd te worden. 

4. Ten slotte zal de knop  de fiche bewaren. 

 

Er zal nu een leeg model ontstaan waaraan rekeningen kunnen worden 
toegevoegd op een gelijkaardige manier als bij het boekhoudplan in 
lijstweergave in Sage BOB 50. Meer informatie hierover wordt verder in dit 
document verstrekt. 

Het is mogelijk om aan dit model de Automatische rekeningen toe te wijzen 
waarvan Sage BOB 50 gebruik zal maken als dit model voor het 
aanmaken/converteren van een dossier gebruikt wordt. Dit gebeurt via de 

knop . Dit wordt verder in dit document in detail besproken. 
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 Bewerken van de rekeningfiches 

Zoals eerder reeds aangehaald komt de presentatie van de 
rekeningsignaletiekfiches binnen een model sterk overeen met deze van de 
lijstweergave van het boekhoudplan binnen Sage BOB 50. De manipulatie van 
gepersonaliseerde modellen zal dan ook op een zeer gelijkaardige manier 
verlopen. 

! Ter herinnering, de standaardmodellen die meegeleverd worden met 
Sage BOB 50 zijn niet wijzigbaar. Geen van de hier onder beschreven 
aanpassingen zijn dan ook beschikbaar voor deze modellen. De knoppen 
onderaan het scherm zullen om deze reden uitgegrijsd zijn. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen 

De knoppen onderaan de werkomgeving Beheer van het model boekhoudplan 
en het contextmenu zijn een belangrijk hulpmiddel bij de aanpassingen. Voor 
het gemak worden de mogelijkheden ingedeeld volgens functionaliteit: 
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Toevoegen van een modelrekening 

Het toevoegen van een modelrekening kan op twee manieren verlopen: door 
het toevoegen van een fiche of door het dupliceren van een bestaande fiche. 

Toevoegen van een fiche 

Het toevoegen van een fiche gebeurt in 4 stappen: 

1. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om de fiche toe te voegen. 

2. De referentie van de algemene rekening ingeven en deze valideren via de 

knop . Hierdoor ontstaat een lege fiche. 

 

BOBSystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen | Werkbalk |  
 

3. De nuttige gegevens zoals de Naam, Lange naam, het Type en Sub-type,… 
aanvullen. Meer informatie en een completere beschrijving van de 
rekeningfiche bevindt zich onder Fiche van de modelrekening. 

 

BOBSystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen | Werkbalk |  
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Tip:  Het is niet strikt noodzakelijk om alle gegevens in de signaletiekfiche aan 
te vullen, maar het is sterk aangeraden om deze toch zo maximaal mogelijk 
te vervolledigen, samen met de opties voor het aanmaken van de 
rekening: Aanmaken bij nieuw dossier/conversie en Het aanmaken van 
subrekeningen toelaten. 

4. De fiche opslaan via de knop  of de wijzigingen ongedaan maken via de 

knop . 

Dupliceren van een fiche 

Het toevoegen van een fiche gebeurt in 4 stappen: 

1. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om over te gaan tot de wijzigingsmodus van het 
huidige model. 

2. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om de fiche van de huidige algemene rekening 
te dupliceren. 

3. De referentie van de aan te maken algemene rekening ingeven en 

bevestigen met de knop . 

 

BOBSystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen | Werkbalk |  

Tip:  De te dupliceren algemene rekening kan nog aangepast worden door 
het selecteren van een andere rekening uit de lijst Bronbest. 

De nieuwe algemene rekening die ontstond door het dupliceren van de 
rekening uit Bronbest. bevindt zich nu in de lijst met rekeningen uit het model. 

4. De algemene rekening kan nu gecontroleerd en zo nodig, aangepast 
worden. Zie hiervoor Wijzigen van een modelrekening. 
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Tip:  De knop  is in de signaletiekfiche van een modelrekening direct 
bruikbaar zonder over te gaan naar de wijzigingsmodus. Het dupliceren op 
deze manier heeft ook als voordeel dat de signaletiekfiche van de nieuwe 
rekening direct geopend wordt. 

Wijzigen van één modelrekening 

Het wijzigen van een fiche gebeurt in 2 stappen: 

1. Dubbelklikken op de lijn van de aan te passen rekening of klikken op de 

knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van het model 
boekhoudplan om de fiche van de huidige algemene rekening te openen. 

2. De nodige aanpassingen uitvoeren en deze bevestigen via de knop . 

 

Wijzigen van meerdere modelrekeningen 

Eenzelfde aanpassing kan gebeuren voor meerdere modelrekeningen met één 
enkele bewerking. De werkomgeving Beheer van het model boekhoudplan 
geeft de volgende mogelijkheden: 

 Wijzigen in reeks 

 De functie Zoeken - Vervangen 

 Het annuleren van de laatste bewerking 

Deze 3 functionaliteiten worden hieronder beschreven: 
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Wijzigen in reeks 

Het wijzigen in reeks gebeurt in 5 stappen: 

1. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om over te gaan tot de wijzigingsmodus van het 
huidige model. 

2. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om het Wijzigen in reeks te activeren. 

 

BOBSystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen | Werkbalk |  

3. De selectie van de rekeningen maken waarvoor de Wijziging in reeks 
uitgevoerd zal worden: De geselecteerde lijnen of De volledige lijst. Voor 
bijkomende uitleg rond het selecteren van rekeningen, zie Selecteren van 
modelrekeningen. 

4. Het aan te passen gegeven (Veld) selecteren en er een nieuwe Waarde 
aan toewijzen. Het selecteren van een eerste gegeven zal direct toegang 
geven tot een tweede, eventueel aan te passen, gegeven. 

5. De wijzigingen in reeks bewaren (via de knop ), waarna deze toegepast 
zullen worden op de in punt 3 geselecteerde rekeningen. 

 

Eens de bewerking afgelopen is, geeft Sage BOB 50 het aantal aangepaste 
algemene rekeningen weer. 
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Zoeken - Vervangen 

De functionaliteit Zoeken - Vervangen gebeurt in 6 stappen: 

1. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om over te gaan tot de wijzigingsmodus van het 
huidige model. 

2. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om het Zoeken - Vervangen te activeren. 

 

BOBSystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen | Werkbalk |  

3. De selectie van de rekeningen maken waarvoor het Zoeken - Vervangen 
uitgevoerd zal worden: De geselecteerde lijnen of De volledige lijst. Voor 
bijkomende uitleg rond het selecteren van rekeningen, zie Selecteren van 
modelrekeningen. 

4. Het op te zoeken gegeven selecteren (Veld) en hier een zoekwaarde aan 
toekennen op basis van diverse tests (is gelijk aan, is niet gelijk aan, is 
inbegrepen tussen,…). 

5. Het te Vervangen gegeven (Veld) selecteren en er een nieuwe Waarde aan 
toewijzen. Het selecteren van een eerste gegeven zal direct toegang geven 
tot een tweede, eventueel aan te passen, gegeven. 

6. De wijzigingen bewaren (via de knop ), waarna deze toegepast zullen 
worden op de selectie van rekeningen die voldoen aan de selectiecriteria 
uit punt 4, binnen de selectie van rekeningen gekozen in punt 3. 
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Eens de bewerking afgelopen is, geeft Sage BOB 50 het aantal aangepaste 
algemene rekeningen weer. 

Laatste wijziging annuleren 

Het annuleren van de laatste wijziging gebeurt via de knop . 

De hierboven beschreven bewerkingen (Wijziging in reeks en Zoeken - 
Vervangen) kunnen een groot aantal gegevens beïnvloeden. 

Wanneer het resultaat verkregen door Sage BOB 50 niet overeenstemt met het 
verwachte resultaat, laat de bewerking Laatste wijziging annuleren toe om de 
aangepaste gegevens terug te herinitialiseren naar hun waarde voor de laatste 
bewerking. 

! Deze bewerking kan niet ongedaan gemaakt worden en vraagt niet om een 
bevestiging. 

Tip:  Sage BOB 50 onthoudt alle bewerkingen in de werkomgeving Beheer 
van het model boekhoudplan tot deze werkomgeving afgesloten wordt. 
Het annuleren van de laatste wijziging kan dus gebeuren om 
achtereenvolgens alle wijzigingen ongedaan te maken die gebeurden 
tijdens deze sessie. Eens alle wijzigingen ongedaan gemaakt zijn, wordt de 
knop uitgegrijsd. 

Verwijderen van een modelrekening 

Het verwijderen van een fiche gebeurt in 3 stappen: 

1. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om over te gaan tot de wijzigingsmodus van het 
huidige model. 

2. Klikken op de knop  in de werkbalk onderaan het scherm Beheer van 
het model boekhoudplan om de huidige rekeningfiche te verwijderen. 
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3. De definitieve verwijdering van de rekening uit het boekhoudplan 
bevestigen. 

 

Tip:  De knop  is in de signaletiekfiche van een modelrekening direct 
bruikbaar. Het is niet nodig om over te gaan naar de wijzigingsmodus. 

Selecteren van modelrekeningen 

Het (de)selecteren van modelrekeningen in de lijstweergave van de 
werkomgeving Beheer van het model boekhoudplan kan gebeuren als volgt: 

 : Selecteert alle rekeningen van het model van het boekhoudplan. 

 : Deselecteert alle rekeningen van het model van het boekhoudplan. 

 <SHIFT>+<Klik> op begin- en eindrekening van de gewenste selectie, alle 
tussenliggende rekeningen worden ook geselecteerd. 

 <CTRL>+<Klik>: inverteert de selectie van de huidige algemene rekening. 

Weergavemogelijkheden 

Bepaalde opties maken een gepersonaliseerde weergave van de inhoud van 
het model mogelijk, namelijk: 

  of <ALT>+<F>: Opent de signaletiekfiche van de huidige algemene 
rekening. Een <dubbele klik>. 

  of <ALT>+<V>: Schakelknop voor het tonen/verbergen van de 
rekeningen die in Slaapstand geplaatst werden. 
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  of <ALT>+<G>: Toont enkel die rekeningen die geselecteerd werden uit 
de lijst. 

  of <ALT>+<X>: Legt een filter op de lijst met zichtbare algemene 
rekeningen. 

  of <ALT>+<Y>:.Toont een samenvatting van de criteria van de filter op 
de lijst van algemene rekeningen. 

Tip:  Het leggen van een Filter kan ook in de signaletiekfiches gebeuren. Dan 
zal het aantal fiches waardoor gebladerd kan worden via de knoppen in 
het navigatiegedeelte beperkt worden door deze Filter. 

  of<F11>: Opent het scherm voor geavanceerd zoeken. 

Importeren van gegevens 

Eerder in dit document werd reeds besproken dat een model gebaseerd kan 
zijn op een bestaand dossier of een Excel-bestand. Het is mogelijk om deze 
import uit te voeren via respectievelijk de optie uit het contextmenu 

Importeren uit een ander dossier of de knop  Import vanuit een Excel-
bestand onderaan de werkomgeving Beheer van het model boekhoudplan.  
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 De automatische rekeningen definiëren 

De Automatische rekeningen zijn die rekeningen die door Sage BOB 50 
automatisch gebruikt zullen worden bij bepaalde verrichtingen of boekingen. 
Zo worden hier onder andere de rekeningen voor de BTW, overgedragen 
kosten of opbrengsten, etc. aangegeven. Dit gebeurt via het scherm Definitie 
van defaultrekeningen. 

In tegenstelling tot de standaardmodellen, zal het bij de gepersonaliseerde 
modellen wel mogelijk zijn om de automatische rekeningen volledig zelf in te 
stellen. 

 

BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen |  

Het scherm Definitie van defaultrekeningen is onderverdeeld in 3 categorieën: 
Boekhouding, Vaste activa en Configuratie van de overdracht. Elke categorie 
kan geopend worden via de knoppen bovenaan het scherm. 
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! Wanneer een (standaard)model met een dossier verbonden wordt, zullen 
de Automatische rekeningen van het bestaande dossier niet vervangen 
worden door deze uit het model. Dit natuurlijk om geen inconsistenties 
teweeg te brengen in de reeds bestaande boekhoudkundige historieken. 
Het nut van het configureren van Automatische rekeningen in een model 
bewijst zich echter bij de conversie van een boekhoudplan volgens een 
model (zie hiervoor de gids rond BOB-accountconverter) of bij het 
aanmaken van een nieuw dossier op basis van een model. In deze situaties 
worden de Automatische rekeningen wel overgenomen uit het model. 

Tip:  De rekeningen in de verschillende categorieën komen overeen in 
gebruik met deze in het scherm Definitie van de defaultrekeningen in de 
boekhouding en Instellingen van het boekhoudplan bij de Vaste activa. 

  

 

 

 
Vaste activa | WorKSpaces | Configuratie | Automatische rekening 

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen 
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Het instellen van de automatische rekeningen gebeurt als volgt: 

1. Het bestaan van de automatische rekeningen in het model van het 
boekhoudplan verifiëren. 

2.  De in het model ontbrekende automatische rekeningen aanmaken. Zie 
Toevoegen van een modelrekening voor meer informatie hier rond. 

3. Vervolgens wordt het ingavescherm Definitie van de defaultrekeningen 

geopend via de knop . 

Tip:  Het scherm Automatische rekeningen houdt geen rekening met de 
gebruikte Sage BOB 50 licentie. Zo kunnen de automatische rekeningen 
gedefinieerd worden voor alle modules. De gebruiker voert de configuratie 
uit in functie van zijn behoeften. Of hij kan alle automatische rekeningen 
definiëren zodat een model als basis voor meerdere dossiers kan dienen. 

 

BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen |  

4. Het type voor de te definiëren automatische rekeningen kiezen, 
Boekhouding, Vaste activa of Config Overdr. via de betreffende knop. 

5. De cursor op de te definiëren automatische rekening plaatsen en op de 

knop  klikken om de lijst van algemene rekeningen uit het model te 
tonen. 
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Tip:  Het geopende venster evenals de lijst met geselecteerde automatische 
rekeningen dragen als titel de omschrijving van de te definiëren 
automatische rekening. Zoals hieronder bijvoorbeeld: Collectieve rekening 
klanten. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen | Automatische rekeningen 

6. Toewijzen van de standaardrekening(en) via de knop . Eens deze 
bewerking uitgevoerd is, wordt de Referentie van de rekening getoond in 
de rechterkolom van het scherm. 

Tip:  Een per ongeluk toegewezen automatische rekening kan uit de lijst 

verwijderd worden via de knop . 

7. De gedefinieerde automatische rekeningen opslaan via de knop . 

! Het instellen van de opties in de categorie Config. Overdr. past de categorie 
Boekhouding aan door het laten verschijnen/verdwijnen van rekeningen. 

Zo zal door de selectie van Maandelijkse rekening van over te dragen kosten 
(opbrengsten) in het scherm Instellen van de overdrachtrekeningen toelaten 
om een automatische rekening per maand te definiëren bij de Definitie van 
defaultrekeningen onder Boekhouding. 
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Bijkomend zal het selecteren van Successief bij het Instellen van de 
overdrachtrekeningen toelaten om een enkele rekening op te geven voor de 
maand Januari. De defaultrekeningen voor de volgende maanden worden 
automatisch toegevoegd in functie van de voor Januari opgegeven rekening. 

Tip:  Hoewel de toegekende defaultrekening voor de maand Januari een 
bestaande algemene rekening moet zijn, zullen de rekeningen toegekend 
aan de volgende maanden automatisch aangemaakt worden. 

Als er een Maandelijkse rekening van over te dragen kosten (opbrengsten) 
geactiveerd werd zonder aan te geven dat de rekeningen Successief moeten 
zijn, volstaat het om alle rekeningen manueel aan te vullen. 

 
BOBsystem | Bestand | Bibliotheek boekhoudplannen | Automatische rekeningen | Config. 

Overdr. 
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Deel 5 - Verbinden van een dossier met een model 

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe een model 
toegekend wordt aan een dossier. Deze 
bewerking maakt het mogelijk om gebruik te 
maken van alle voordelen van een 
modelboekhoudplan binnen het dossier. 
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Een model verbinden 

In dit gedeelte wordt aangegeven hoe een model te verbinden aan een 
dossier. Door deze procedure wordt het mogelijk om binnen een dossier 
gebruik te maken van een model voor de uniformisering van het 
boekhoudplan. De verbinding wordt uitgevoerd bij de Algemene configuratie. 

 
Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties 

Bij de configuratie stelt Model gebruikt voor het boekhoudplan een lijst met 
alle beschikbare boekhoudplannen voor. Deze modellen zijn zowel de 
standaardmodellen voorzien door Sage BOB 50 als de door de gebruiker(s) 
aangemaakte modellen. 

Het verbinden van een model van het boekhoudplan gebeurt in 2 stappen: 

1. Het model van het boekhoudplan selecteren uit de lijst. 

2. Deze verbinding bewaren door een klik op de knop . 
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Bij het bewaren van de opties zal Sage BOB 50 een informatievenster 
weergeven dat ondermeer aangeeft dat het dossier met een model verbonden 
werd en stelt de volgende uit te voeren stappen voor onder de vorm van 2 
keuzes: 

 Het verwijderen van de niet-gebruikte rekeningen. Zie hiervoor deel 3 
Saneren van het boekhoudplan. 

 De volledige conversie van het boekhoudplan op basis van het model. Dit 
laatste gebeurt via BOB-accountconverter. Er is een praktische gids 
beschikbaar die de conversieprocedure in detail uiteenzet. 

 

! Wanneer een model van het boekhoudplan reeds verbonden is met het 
dossier, kan een ander model gekozen worden uit de lijst. Dit moet echter 
een zeer uitzonderlijke handeling blijven. De volledige 
uniformiseringsprocedure zal vanaf het begin herhaald moeten worden bij 
elke aanpassing aan de verbinding met het model om toch een coherentie 
te behouden tussen de reeds gebruikte algemene rekeningen en deze die 
gebruikt zullen worden van het opslaan van het nieuwe model van het 
boekhoudplan. 
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Deel 6 - Praktisch gebruik van het model 

In dit gedeelte zullen alle situaties die kunnen 
voorkomen tijdens het gebruik van een model 
bijgelicht worden. 
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Het model gebruiken bij ingaven 

 Inleiding 

Het spreekt voor zich dat met de wijzigingen die gepaard gaan met het 
toevoegen van een model aan een dossier ook de procedure voor het 
aanmaken van nieuwe rekeningen tijdens de ingave zal veranderen. Deze 
verandering is vooral zichtbaar in de opzoekschermen voor rekeningen, waar 
nu een specifiek scherm Toevoegen van een algemene rekening zal 
opgeroepen kunnen worden. 

  

 

 

Het gebruik van dit scherm zal in het hieropvolgende gedeelte verder 
uiteengezet worden. 

Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen 2 manieren van ingeven: 

- Gebruik van het rekeningnummer. 
- Gebruik van de naam van de rekening. 
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Gebruik van het rekeningnummer 

Bij het ingeven van een boeking zal gebruik gemaakt worden van het 
rekeningnummer (de Referentie) van de algemene rekening, bevestigd door 
een druk op de <Enter> of <Tab> toets. Waar nodig zal ook bijkomende uitleg 
verstrekt worden over het gebruik van het opzoekscherm via <Alt>+<↓>, 
<F11> of de knop . 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 

! De sneltoets <Alt>+<↓> zal het zoekvenster openen wanneer de cursor zich 
in de zone voor het rekeningnummer bevindt. Wanneer echter de optie 
Prioritaire opening van de laatste rekeningen geactiveerd werd in het 
Persoonlijk profiel van de gebruiker (Algemene configuratie | Instellingen 
| Persoonlijk profiel tabblad Pref.) zal bij een eerste maal <Alt>+<↓> de 
lijst met de laatst gebruikte rekeningen geopend worden, een tweede maal 
<Alt>+<↓> vanuit dit scherm zal het opzoekscherm openen. 

Er onderscheiden zich 2 gevallen: 

- Gebruik van een algemene rekening 
- Gebruik van een titelrekening 
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 Gebruik van een algemene rekening 

Wanneer een algemene rekening ingegeven wordt, gevolgd door de <Enter> of 
<Tab> toets, onderscheiden zich weer 2 gevallen: 

 De algemene rekening bestaat in het boekhoudplan van het dossier. 

Wanneer de algemene rekening bestaat in het dossier zal deze na het ingeven 
en bevestigen gewoon overgenomen worden door Sage BOB 50, dit is de 
standaard gang van zaken. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 

Tip:  Wanneer gekozen wordt voor het opzoeken (via <Alt>+<>,<F11> of )  
van de algemene rekening, zal deze gewoon voorkomen in het 
opzoekscherm. 
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 De algemene rekening bestaat niet in het boekhoudplan van het dossier. 

Wanneer de algemene rekening niet bestaat in het dossier, zal na het ingeven 
en bevestigen van de rekening, gevraagd worden om deze aan te maken. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 

Het bevestigen van deze mededeling zal het scherm Toevoegen van een 
algemene rekening rechtstreeks openen. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening 
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! Wanneer een (titel)rekening dezelfde Referentie en Naam heeft in zowel 
het boekhoudplan van het dossier als in het model, zal enkel deze uit het 
dossier getoond worden in het venster Toevoegen van een algemene 
rekening. 

Tip:  Wanneer gekozen wordt voor het opzoeken van de algemene rekening, 

zal deze niet voorkomen in het opzoekscherm. De knop  uit het 
opzoekscherm dient gebruikt te worden om het scherm Toevoegen van 
een algemene rekening te bekomen. 

Aangezien de algemene rekening niet teruggevonden werd in het 
boekhoudplan zijn er 2 mogelijkheden: 

- De rekening komt voor in het model 
- De rekening komt niet voor in het model 

De rekening komt voor in het model 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening 

De rekeningen aangegeven op een blauwe achtergrond in het scherm 
Toevoegen van een algemene rekening zijn modelrekeningen (kolom 
Herkomst). Wanneer een modelrekening geschikt is voor de boekhoudkundige 
ingave kan deze overgedragen worden naar het boekhoudplan van het dossier, 
samen met de instellingen uit het model (VU, categorie,…). 
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Het activeren van een algemene rekening uit het model van het boekhoudplan 
gebeurt in 4 stappen: 

1. De cursor plaatsen op de te importeren algemene rekening. 

2. Op de knop  klikken. Dit opent het venster Toevoegen van een 
nieuwe rekening via een model. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening | Toevoegen 

Tip:  De Referentie van de algemene rekening kan op dit moment nog 
aangepast worden. Wanneer deze Referentie aangepast wordt, zullen ook 
de Naam en de Lange naam gewijzigd kunnen worden.  

3. De eventuele titelrekeningen toevoegen voor de nieuw toegevoegde 
algemene rekening door het vak Toevoegen Ontbrekende titelrekeningen 
aan te vinken. Deze bewerking wordt enkel uitgevoerd als de 
titelrekeningen voor de toegevoegde rekening ontbreken in het 
boekhoudplan van het dossier. 

4. De nieuwe algemene rekening opslaan via  (<Alt>+<O>). De rekening 
wordt nu toegevoegd aan het boekhoudplan en de ingave kan voortgezet 
worden. 

Via de knop  kan de fiche van de toegevoegde rekening 
getoond worden om deze te corrigeren of aan te passen. 
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Bij het bewaren van de algemene rekening dient gelet te worden op een aantal 
punten: 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het boekhoudplan van het dossier, zal Sage BOB 50 het opslaan niet 
toelaten. Een waarschuwing zal verschijnen: 

 

 Als de lengte van de nieuwe Referentie kleiner is dan de gedefinieerde 
lengte voor de algemene rekeningen in het dossier, zal Sage BOB 50 een 
waarschuwing tonen: 

 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het model zal een waarschuwing verschijnen. Het bevestigen van 
deze waarschuwing zal de algemene rekening aanmaken in het dossier. In het 
andere geval zal een nieuwe referentie ingegeven kunnen worden. 
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Nadat de rekening aangemaakt werd in het boekhoudplan van het dossier zal 
deze gebruikt worden in de ingave. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 
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De rekening komt niet voor in het model 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening  

Het is mogelijk om een andere algemene rekening te kiezen in het scherm 
Toevoegen van een algemene rekening op voorwaarde dat deze in het 
boekhoudplan van het dossier voorkomt (BP dossier). Deze algemene rekening 
zal dan bij de ingave gebruikt worden. 

Tip:  De keuze voor een andere rekening is mogelijk omdat Sage BOB 50 in 
het scherm Toevoegen van een algemene rekening alle dossiers- en 
modelrekeningen toont die eenzelfde titelrekening (stam) hebben. 

 

! Wanneer een (titel)rekening dezelfde Referentie en Naam heeft in zowel 
het boekhoudplan van het dossier als in het model, zal enkel deze uit het 
dossier getoond worden in het venster Toevoegen van een algemene 
rekening. 

Als de gewenste rekening niet voorkomt in het model van het boekhoudplan, 
kan het toevoegen van een rekening op 2 verschillende manieren gebeuren: 

- Kiezen voor het afleiden van een andere rekening 
- Aanpassen van de zoekopdracht 
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Kiezen voor het afleiden van een andere rekening 

Het scherm Toevoegen van een algemene rekening stelt alle algemene 
rekeningen met eenzelfde titelrekening voor (behorende tot het model of tot 
het dossier). Het is dus mogelijk om een andere algemene rekening te kiezen 
die zal dienen als basis voor het aanmaken van de nieuwe rekening. 

Het gebruik van de knop  zal een afgeleide rekening aanmaken 
gebaseerd op de gekozen rekening in het scherm Toevoegen van een 
algemene rekening. De volgende mogelijkheden bieden zich aan: 

 Afleiden van een algemene rekening uit het model (BP model): Dit gebeurt 
op exact dezelfde manier als het punt De rekening komt voor in het model. 

 Afleiden van een algemene rekening uit het dossier (BP model): De 
toevoegprocedure bestaat uit het gebruiken van een dossierrekening, deze te 
dupliceren en de referentie aan te passen; meer hierrond onder het punt 
Afleiden van een algemene rekening uit het boekhoudplan. 

 Afleiden van een titelrekening uit het model of dossier: De 
toevoegprocedure bestaat uit het gebruiken van een titelrekening uit het 
model of het dossier, deze te dupliceren en de referentie aan te passen; meer 
hierrond onder het punt Afleiden van een titelrekening uit het model of 
dossier. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening  
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Afleiden van een algemene rekening uit het boekhoudplan 

1. De cursor plaatsen op de te importeren algemene rekening. 

2. Op de knop  klikken. Dit opent het venster Toevoegen van een 
nieuwe afgeleide rekening. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening | Toevoegen 

Tip:  De Referentie van de algemene rekening kan op dit moment nog 
aangepast worden. Wanneer deze Referentie aangepast wordt, zullen ook 
de Naam en de Lange naam gewijzigd kunnen worden.  

3. De eventuele titelrekeningen toevoegen voor de nieuw toegevoegde 
algemene rekening door het vak Toevoegen Ontbrekende titelrekeningen 
aan te vinken. Deze bewerking wordt enkel uitgevoerd als de 
titelrekeningen voor de toegevoegde rekening ontbreken in het 
boekhoudplan van het dossier. 

4. De nieuwe algemene rekening opslaan via  (<Alt>+<O>). De rekening 
wordt nu toegevoegd aan het boekhoudplan en de ingave kan voortgezet 
worden. 

Via de knop  kan de fiche van de toegevoegde rekening 
getoond worden om deze te corrigeren of aan te passen. 
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Tip:  Wanneer een rekening afgeleid wordt van een (model)rekening met de 
optie Het aanmaken van subrekeningen toelaten niet geactiveerd, zal er 
een waarschuwingsboodschap verschijnen bij het aanmaken van de 
nieuwe rekening: 

 

Bij het bewaren van de algemene rekening dient gelet te worden op een aantal 
punten: 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het boekhoudplan van het dossier, zal Sage BOB 50 het opslaan niet 
toelaten. Een waarschuwing zal verschijnen: 

 

 Als de lengte van de nieuwe Referentie kleiner is dan de gedefinieerde 
lengte voor de algemene rekeningen in het dossier, zal Sage BOB 50 een 
waarschuwing tonen: 
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 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het model zal een waarschuwing verschijnen. Het bevestigen van 
deze waarschuwing zal de algemene rekening aanmaken in het dossier. In het 
andere geval zal een nieuwe referentie ingegeven kunnen worden. 

 

Nadat de rekening aangemaakt werd in het boekhoudplan van het dossier zal 
deze gebruikt worden in de ingave. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 
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Afleiden van een titelrekening uit het model of dossier 

Het is niet enkel mogelijk om algemene rekeningen af te leiden, ook 
titelrekeningen kunnen hiervoor gebruikt worden. De procedure voor het 
afleiden kom overeen met de procedure voor het afleiden van een algemene 
rekening uit het model of het dossier. 

Dezelfde beperkingen en werkwijzen als eerder reeds aangegeven gelden ook 
voor het afleiden van titelrekeningen. 

! Er is een verschil in de schermen Toevoegen van een nieuwe afgeleide 
rekening (bij het afleiden van een dossiertitelrekening) of Toevoegen van 
een nieuwe rekening via een model (bij het afleiden van een 
modeltitelrekening). 

Aangezien de geselecteerde rekening een titelrekening is, zal in beide 
schermen bovenaan een keuze gemaakt moeten worden voor het aanmaken 
van een Titelrekening of een algemene rekening (Klassieke rekening). 
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Aanpassen van de zoekopdracht 

Wanneer in het scherm Toevoegen van een algemene rekening geen rekening 
getoond wordt die voldoet aan de eisen van de gebruiker, is het mogelijk om 
de zoekopdracht aan te passen om zo het aantal getoonde afleidbare 
rekeningen te vergroten of te wijzigen in de gewenste zin. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening | Toevoegen 

Na deze wijziging zal de procedure voor het afleiden van een rekening uit het 
model of het dossier volledig analoog gebeuren met het punt Kiezen voor het 
afleiden van een andere rekening. 
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Bij het opslaan van een nieuwe algemene rekening moet aan enkele punten 
aandacht geschonken worden: 

 Wanneer de zoekterm manueel werd aangepast, zal in de schermen 
Toevoegen van een nieuwe afgeleide rekening (bij het afleiden van een 
dossierrekening) of Toevoegen van een nieuwe rekening via een model (bij 
het afleiden van een modelrekening) de voorgestelde Referentie ingevuld 
worden op een intelligente manier. Wanneer mogelijk, zal geprobeerd worden 
het rekeningnummer uit de ingave voor te stellen. Wanneer er een conflict is 
in de klassen (eerste tekens) van deze ingaverekening en de rekening die als 
bronrekening voor het afleiden dient, zal de Referentie van de bronrekening 
voorgesteld worden. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening | Toevoegen 

 Wanneer in het bovenstaande scherm dezelfde Referentie verschijnt als 
deze van de bronrekening voor het afleiden moet de Referentie natuurlijk 
aangepast worden. Sage BOB 50 zal dit aangeven met de volgende boodschap: 
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 Wanneer gekozen wordt voor het afleiden van een modelrekening met 
dezelfde Referentie als een reeds in het dossier bestaande rekening zal 
Sage BOB 50 de volgende waarschuwing weergeven: 

 

- Recupereren zal de configuratie van de modelrekening overdragen 
naar de reeds bestaande rekening in het dossier. 

- Aanmaken zal een rekening aanmaken in het dossier maar er dient een 
nieuwe referentie gekozen te worden. 

 
 

Het kan voorkomen dat een zoekterm geen enkel resultaat oplevert. De lijst 
met af te leiden rekeningen zal dan leeg zijn. Wanneer in dit geval op de knop 

 geklikt wordt, zal Sage BOB 50 de mogelijkheid geven om te 
vertrekken vanuit een volledig blanco signaletiekfiche voor het aanmaken van 
de rekening. 

!  Deze rekening zal niet onderworpen zijn aan het model en valt als het ware 
buiten het concept van de uniformisering van het boekhoudplan. 
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 Gebruik van een titelrekening 

Het opzoeken van een algemene rekening kan gebeuren op basis van een 
titelrekening. Aangezien een titelrekening een reeks rekeningen voorafgaat, is 
het gebruik hiervan een goede methode om een geschikte rekening te vinden. 

Zo zullen er twee gevallen voorkomen als een titelrekening wordt ingegeven 
gevolgd door touche <Enter> of <Tab>: 

- De titelrekening bestaat in het boekhoudplan van het dossier 
- De titelrekening bestaat niet in het boekhoudplan van het dossier 

De titelrekening bestaat in het boekhoudplan van het dossier 

Aangezien het niet mogelijk is om in te geven op een titelrekening, zal 
Sage BOB 50 een waarschuwing geven dat de gekozen rekening niet gebruikt 
kan worden. Er zal dan een algemene rekening gekozen moeten worden bij de 
ingave, waarna deze verder gezet kan worden. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 

Tip:  Wanneer gekozen wordt voor het opzoeken (via <Alt>+<>,<F11> of )  
van de titelrekening, zal deze gewoon voorkomen in het opzoekscherm. 
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De titelrekening bestaat niet in het boekhoudplan van het dossier 

Het bevestigen van de keuze van de niet-bestaande titelrekening zal het 
opzoekscherm voor de algemene rekeningen openen. 
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Wanneer in dit opzoekscherm geen geschikte algemene rekening gevonden 

wordt, zullen via  de volgende opties mogelijk zijn: 

- Afleiden van een modelrekening 
- Afleiden van een bestaande rekening uit het dossier 
- Afleiden van een titelrekening uit het model of het dossier 
- Aanpassen van de zoekopdracht 
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Afleiden van een modelrekening 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening  

De rekeningen aangegeven op een blauwe achtergrond in het scherm 
Toevoegen van een algemene rekening zijn modelrekeningen (kolom 
Herkomst).  

Wanneer een modelrekening geschikt is voor de boekhoudkundige ingave kan 
deze overgedragen worden naar het boekhoudplan van het dossier, samen 
met de instellingen uit het model (VU, categorie,…). 

! Wanneer een (titel)rekening dezelfde Referentie en Naam heeft in zowel 
het boekhoudplan van het dossier als in het model, zal enkel deze uit het 
dossier getoond worden in het venster Toevoegen van een algemene 
rekening. 

Het activeren van een algemene rekening uit het model van het boekhoudplan 
gebeurt in 4 stappen: 

1. De cursor plaatsen op de te importeren algemene rekening. 

2. Op de knop  klikken. Dit opent het venster Toevoegen van een 
nieuwe rekening via een model. 
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van een algemene rekening | Toevoegen 

Tip:  De Referentie van de algemene rekening kan op dit moment nog 
aangepast worden. Wanneer deze Referentie aangepast wordt, zullen ook 
de Naam en de Lange naam gewijzigd kunnen worden.  

3. De eventuele titelrekeningen toevoegen voor de nieuw toegevoegde 
algemene rekening door het vak Toevoegen Ontbrekende titelrekeningen 
aan te vinken. Deze bewerking wordt enkel uitgevoerd als de 
titelrekeningen voor de toegevoegde rekening ontbreken in het 
boekhoudplan van het dossier. 

4. De nieuwe algemene rekening opslaan via  (<Alt>+<O>). De rekening 
wordt nu toegevoegd aan het boekhoudplan en de ingave kan voortgezet 
worden. 

Via de knop  kan de fiche van de toegevoegde rekening 
getoond worden om deze te corrigeren of aan te passen. 
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! Wanneer gekozen wordt voor het afleiden van een modelrekening met 
dezelfde Referentie als een reeds in het dossier bestaande rekening zal 
Sage BOB 50 de volgende waarschuwing weergeven: 

 

- Recupereren zal de configuratie van de modelrekening overdragen 
naar de reeds bestaande rekening in het dossier. 

- Aanmaken zal een rekening aanmaken in het dossier maar er dient een 
nieuwe referentie gekozen te worden. 

Bij het bewaren van de algemene rekening dient gelet te worden op een aantal 
punten: 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het boekhoudplan van het dossier, zal Sage BOB 50 het opslaan niet 
toelaten. Een waarschuwing zal verschijnen: 

 

 Als de lengte van de nieuwe Referentie kleiner is dan de gedefinieerde 
lengte voor de algemene rekeningen in het dossier, zal Sage BOB 50 een 
waarschuwing tonen: 
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 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het model zal een waarschuwing verschijnen. Het bevestigen van 
deze waarschuwing zal de algemene rekening aanmaken in het dossier. In het 
andere geval zal een nieuwe referentie ingegeven kunnen worden. 

 

Nadat de rekening aangemaakt werd in het boekhoudplan van het dossier zal 
deze gebruikt worden in de ingave. 
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Afleiden van een bestaande rekening uit het dossier 
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van een algemene rekening  

De rekeningen aangegeven op een witte achtergrond in het scherm Toevoegen 
van een algemene rekening zijn dossierrekeningen (kolom Herkomst). 

 Als de parameters van en algemene rekening uit het boekhoudplan van het 
dossier voldoen voor het aanmaken van een nieuwe algemene rekening die 
gebruikt zal worden voor de boekhoudkundige ingave, kan deze algemene 
rekening gebruikt worden om een nieuwe algemene rekening aan te maken in 
het dossier. 

Het aanmaken van een algemene rekening op basis van een bestaande in het 
boekhoudplan van het dossier gebeurt in 4 stappen: 

1. De cursor plaatsen op de te importeren algemene rekening. 

2. Op de knop  klikken. Dit opent het venster Toevoegen van een 
nieuwe afgeleide rekening. 
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van een algemene rekening | Toevoegen 
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Tip:  De Referentie van de algemene rekening kan op dit moment nog 
aangepast worden. Wanneer deze Referentie aangepast wordt, zullen ook 
de Naam en de Lange naam gewijzigd kunnen worden.  

3. De eventuele titelrekeningen toevoegen voor de nieuw toegevoegde 
algemene rekening door het vak Toevoegen Ontbrekende titelrekeningen 
aan te vinken. Deze bewerking wordt enkel uitgevoerd als de 
titelrekeningen voor de toegevoegde rekening ontbreken in het 
boekhoudplan van het dossier. 

4. De nieuwe algemene rekening opslaan via  (<Alt>+<O>). De rekening 
wordt nu toegevoegd aan het boekhoudplan en de ingave kan voortgezet 
worden. 

Via de knop  kan de fiche van de toegevoegde rekening 
getoond worden om deze te corrigeren of aan te passen. 

Tip:  Wanneer een rekening afgeleid wordt van een (model)rekening met de 
optie Het aanmaken van subrekeningen toelaten niet geactiveerd, zal er 
een waarschuwingsboodschap verschijnen bij het aanmaken van de 
nieuwe rekening: 

 

Bij het bewaren van de algemene rekening dient gelet te worden op een aantal 
punten: 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het boekhoudplan van het dossier, zal Sage BOB 50 het opslaan niet 
toelaten. Een waarschuwing zal verschijnen: 
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 Als de lengte van de nieuwe Referentie kleiner is dan de gedefinieerde 
lengte voor de algemene rekeningen in het dossier, zal Sage BOB 50 een 
waarschuwing tonen: 

 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het model zal een waarschuwing verschijnen. Het bevestigen van 
deze waarschuwing zal de algemene rekening aanmaken in het dossier. In het 
andere geval zal een nieuwe referentie ingegeven kunnen worden. 
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Nadat de rekening aangemaakt werd in het boekhoudplan van het dossier zal 
deze gebruikt worden in de ingave. 

 
 Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 
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Afleiden van een titelrekening uit het model of het dossier 

Het is niet enkel mogelijk om algemene rekeningen af te leiden, ook 
titelrekeningen kunnen hiervoor gebruikt worden. De procedure voor het 
afleiden kom overeen met de procedure voor het afleiden van een algemene 
rekening uit het model of het dossier. 

Dezelfde beperkingen en werkwijzen als eerder reeds aangegeven gelden ook 
voor het afleiden van titelrekeningen. 

! Er is een verschil in de schermen Toevoegen van een nieuwe afgeleide 
rekening (bij het afleiden van een dossiertitelrekening) of Toevoegen van 
een nieuwe rekening via een model (bij het afleiden van een 
modeltitelrekening). 

Aangezien de geselecteerde rekening een titelrekening is, zal in beide 
schermen bovenaan een keuze gemaakt moeten worden voor het aanmaken 
van een Titelrekening of een algemene rekening (Klassieke rekening). 
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Aanpassen van de zoekopdracht 

Wanneer in het scherm Toevoegen van een algemene rekening geen rekening 
getoond wordt die voldoet aan de eisen van de gebruiker, is het mogelijk om 
de zoekopdracht aan te passen om zo het aantal getoonde afleidbare 
rekeningen te vergroten of te wijzigen in de gewenste zin. 
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van een algemene rekening  

Na deze wijziging zal de procedure voor het afleiden van een rekening uit het 
model of het dossier volledig analoog gebeuren met de punten 

- Afleiden van een modelrekening 
- Afleiden van een bestaande rekening uit het dossier 
- Afleiden van een titelrekening uit het model of het dossier 

Bij het opslaan van een nieuwe algemene rekening moet aan enkele punten 
aandacht geschonken worden: 

 Wanneer de zoekterm manueel werd aangepast, zal in de schermen 
Toevoegen van een nieuwe afgeleide rekening (bij het afleiden van een 
dossierrekening) of Toevoegen van een nieuwe rekening via een model (bij 
het afleiden van een modelrekening) de voorgestelde Referentie ingevuld 
worden op een intelligente manier. Wanneer mogelijk, zal geprobeerd worden 
het rekeningnummer uit de ingave voor te stellen. Wanneer er een conflict is 
in de klassen (eerste tekens) van deze ingaverekening en de rekening die als 
bronrekening voor het afleiden dient, zal de Referentie van de bronrekening 
voorgesteld worden. 
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Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening | Toevoegen 

 Wanneer in het bovenstaande scherm dezelfde Referentie verschijnt als 
deze van de bronrekening voor het afleiden moet de Referentie natuurlijk 
aangepast worden. Sage BOB 50 zal dit aangeven met de volgende boodschap: 

 

 Wanneer gekozen wordt voor het afleiden van een modelrekening met 
dezelfde Referentie als een reeds in het dossier bestaande rekening zal 
Sage BOB 50 de volgende waarschuwing weergeven: 
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- Recupereren zal de configuratie van de modelrekening overdragen 
naar de reeds bestaande rekening in het dossier. 

- Aanmaken zal een rekening aanmaken in het dossier maar er dient een 
nieuwe referentie gekozen te worden. 

 

 

Het kan voorkomen dat een zoekterm geen enkel resultaat oplevert. De lijst 
met af te leiden rekeningen zal dan leeg zijn. Wanneer in dit geval op de knop 

 geklikt wordt, zal Sage BOB 50 de mogelijkheid geven om te 
vertrekken vanuit een volledig blanco signaletiekfiche voor het aanmaken van 
de rekening. 

!  Deze rekening zal niet onderworpen zijn aan het model en valt als het ware 
buiten het concept van de uniformisering van het boekhoudplan. 
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Gebruik van de naam van de rekening 

Bij het ingeven van een boeking zal gebruik gemaakt worden van een deel van 
de omschrijving van de algemene rekening (Naam of Lg. Naam), bevestigd 
door een druk op de <Enter> of <Tab> toets. Waar nodig zal ook bijkomende 
uitleg verstrekt worden over het gebruik van het opzoekscherm via 
<Alt>+<↓>, <F11> of de knop . 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 

! De sneltoets <Alt>+<↓> zal het zoekvenster openen wanneer de cursor zich 
in de zone voor het rekeningnummer bevindt. Wanneer echter de optie 
Prioritaire opening van de laatste rekeningen geactiveerd werd in het 
Persoonlijk profiel van de gebruiker (Algemene configuratie | Instellingen 
| Persoonlijk profiel tabblad Pref.) zal bij een eerste maal <Alt>+<↓> de 
lijst met de laatst gebruikte rekeningen geopend worden, een tweede maal 
<Alt>+<↓> vanuit dit scherm zal het opzoekscherm openen. 
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Na het ingeven en bevestigen van (een deel van) de (Lange) Naam van de 
gewenste rekening zal automatisch een opzoekscherm verschijnen dat alle 
rekeningen die overeenstemmen met deze ingave toont. 
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Er kunnen zich 2 situaties voordoen bij een dergelijke ingave: 

- De algemene rekening bestaat in het dossier 
- De algemene rekening bestaat niet in het dossier 
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 De algemene rekening bestaat in het dossier 

Wanneer de algemene rekening bestaat in het dossier, zal deze na het 
selecteren uit het opzoekscherm gewoon overgenomen worden door 
Sage BOB 50, dit is de standaard gang van zaken. 
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Tip:  Wanneer gekozen wordt voor het opzoeken (via <Alt>+<>,<F11> of )  
van de algemene rekening, zal deze gewoon voorkomen in het 
opzoekscherm. 
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 De algemene rekening bestaat niet in het dossier 

Wanneer de algemene rekening niet teruggevonden wordt in de opzoeklijst, 
zal het scherm Toevoegen van een algemene rekening opgeroepen dienen te 

worden via . Het venster Toevoegen van een algemene rekening 
verschijnt. 
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van een algemene rekening 

! Wanneer een rekening dezelfde Referentie en Naam heeft in zowel het 
boekhoudplan van het dossier als in het model, zal en deze uit het dossier 
getoond worden in het venster Toevoegen van een algemene rekening. 

Tip:  Wanneer gekozen wordt voor het opzoeken van de algemene rekening, 

zal deze niet voorkomen in het opzoekscherm. De knop  uit het 
opzoekscherm dient gebruikt te worden om het scherm Toevoegen van 
een algemene rekening te bekomen. 

Aangezien het opzoeken op (een deel van) de omschrijving van de rekening 
geen resultaat opleverde, kan het toevoegen op 2 manieren gebeuren: 

- De rekening komt voor in het model 
- De rekening komt niet voor in het model 
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De rekening komt voor in het model 
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van een algemene rekening 

De rekeningen aangegeven op een blauwe achtergrond in het scherm 
Toevoegen van een algemene rekening zijn modelrekeningen (kolom 
Herkomst). 

Wanneer een modelrekening geschikt is voor de boekhoudkundige ingave kan 
deze overgedragen worden naar het boekhoudplan van het dossier, samen 
met de instellingen uit het model (VU, categorie,…). 

! Wanneer een (titel)rekening dezelfde Referentie en Naam heeft in zowel 
het boekhoudplan van het dossier als in het model, zal enkel deze uit het 
dossier getoond worden in het venster Toevoegen van een algemene 
rekening. 

Het activeren van een algemene rekening uit het model van het boekhoudplan 
gebeurt in 4 stappen: 

1. De cursor plaatsen op de te importeren algemene rekening. 

2. Op de knop  klikken. Dit opent het venster Toevoegen van een 
nieuwe rekening via een model. 
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van een algemene rekening | Toevoegen 

Tip:  De Referentie van de algemene rekening kan op dit moment nog 
aangepast worden. Wanneer deze Referentie aangepast wordt, zullen ook 
de Naam en de Lange naam gewijzigd kunnen worden.  

3. De eventuele titelrekeningen toevoegen voor de nieuw toegevoegde 
algemene rekening door het vak Toevoegen Ontbrekende titelrekeningen 
aan te vinken. Deze bewerking wordt enkel uitgevoerd als de 
titelrekeningen voor de toegevoegde rekening ontbreken in het 
boekhoudplan van het dossier. 

4. De nieuwe algemene rekening opslaan via  (<Alt>+<O>). De rekening 
wordt nu toegevoegd aan het boekhoudplan en de ingave kan voortgezet 
worden. 

Via de knop  kan de fiche van de toegevoegde rekening 
getoond worden om deze te corrigeren of aan te passen. 

Bij het bewaren van de algemene rekening dient gelet te worden op een aantal 
punten: 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het boekhoudplan van het dossier, zal Sage BOB 50 het opslaan niet 
toelaten. Een waarschuwing zal verschijnen: 
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 Als de lengte van de nieuwe Referentie kleiner is dan de gedefinieerde 
lengte voor de algemene rekeningen in het dossier, zal Sage BOB 50 een 
waarschuwing tonen: 

 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het model zal een waarschuwing verschijnen. Het bevestigen van 
deze waarschuwing zal de algemene rekening aanmaken in het dossier. In het 
andere geval zal een nieuwe referentie ingegeven kunnen worden. 

 

Nadat de rekening aangemaakt werd in het boekhoudplan van het dossier zal 
deze gebruikt worden in de ingave. 
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Deel 6 -Praktisch gebruik van het model 

 106 

De rekening komt niet voor in het model 

Het is mogelijk om een andere algemene rekening te kiezen in het scherm 
Toevoegen van een algemene rekening op voorwaarde dat deze in het 
boekhoudplan van het dossier voorkomt (BP dossier). Deze algemene rekening 
zal dan bij de ingave gebruikt worden. 

Tip:  De keuze voor een andere rekening is mogelijk omdat Sage BOB 50 in 
het scherm Toevoegen van een algemene rekening alle dossiers- en 
modelrekeningen toont die eenzelfde titelrekening (stam) hebben. 

 

! Wanneer een (titel)rekening dezelfde Referentie en Naam heeft in zowel 
het boekhoudplan van het dossier als in het model, zal enkel deze uit het 
dossier getoond worden in het venster Toevoegen van een algemene 
rekening. 

 

Als de gewenste rekening niet voorkomt in het model van het boekhoudplan, 
kan het toevoegen van een rekening op 2 verschillende manieren gebeuren: 

- Kiezen voor het afleiden van een andere rekening 
- Aanpassen van de zoekopdracht 

Kiezen voor het afleiden van een andere rekening 

Het scherm Toevoegen van een algemene rekening stelt alle algemene 
rekeningen met eenzelfde titelrekening voor (behorende tot het model of tot 
het dossier). Het is dus mogelijk om een andere algemene rekening te kiezen 
die zal dienen als basis voor het aanmaken van de nieuwe rekening. 

Het gebruik van de knop  zal een afgeleide rekening aanmaken 
gebaseerd op de gekozen rekening in het scherm Toevoegen van een 
algemene rekening. De volgende mogelijkheden bieden zich aan: 
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 Afleiden van een algemene rekening uit het model (BP model): Dit gebeurt 
op exact dezelfde manier als het punt De rekening komt voor in het model. 

 Afleiden van een algemene rekening uit het dossier (BP model): De 
toevoegprocedure bestaat uit het gebruiken van een dossierrekening, deze te 
dupliceren en de referentie aan te passen; meer hierrond onder het punt 
Afleiden van een algemene rekening uit het boekhoudplan. 

 Afleiden van een titelrekening uit het model of dossier: De 
toevoegprocedure bestaat uit het gebruiken van een titelrekening uit het 
model of het dossier, deze te dupliceren en de referentie aan te passen; meer 
hierrond onder het punt Afleiden van een titelrekening uit het model of 
dossier. 
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van een algemene rekening  
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Afleiden van een algemene rekening uit het boekhoudplan 

1. De cursor plaatsen op de te importeren algemene rekening. 

2. Op de knop  klikken. Dit opent het venster Toevoegen van een 
nieuwe afgeleide rekening. 
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van een algemene rekening | Toevoegen 

Tip:  De Referentie van de algemene rekening kan op dit moment nog 
aangepast worden. Wanneer deze Referentie aangepast wordt, zullen ook 
de Naam en de Lange naam gewijzigd kunnen worden.  

3. De eventuele titelrekeningen toevoegen voor de nieuw toegevoegde 
algemene rekening door het vak Toevoegen Ontbrekende titelrekeningen 
aan te vinken. Deze bewerking wordt enkel uitgevoerd als de 
titelrekeningen voor de toegevoegde rekening ontbreken in het 
boekhoudplan van het dossier. 

4. De nieuwe algemene rekening opslaan via  (<Alt>+<O>). De rekening 
wordt nu toegevoegd aan het boekhoudplan en de ingave kan voortgezet 
worden. 

Via de knop  kan de fiche van de toegevoegde rekening 
getoond worden om deze te corrigeren of aan te passen. 
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Tip:  Wanneer een rekening afgeleid wordt van een (model)rekening met de 
optie Het aanmaken van subrekeningen toelaten niet geactiveerd, zal er 
een waarschuwingsboodschap verschijnen bij het aanmaken van de 
nieuwe rekening: 

 

Bij het bewaren van de algemene rekening dient gelet te worden op een aantal 
punten: 

 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het boekhoudplan van het dossier, zal Sage BOB 50 het opslaan niet 
toelaten. Een waarschuwing zal verschijnen: 

 

 Als de lengte van de nieuwe Referentie kleiner is dan de gedefinieerde 
lengte voor de algemene rekeningen in het dossier, zal Sage BOB 50 een 
waarschuwing tonen: 
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 Als door het veranderen van de Referentie een rekening ontstaat die reeds 
bestaat in het model zal een waarschuwing verschijnen. Het bevestigen van 
deze waarschuwing zal de algemene rekening aanmaken in het dossier. In het 
andere geval zal een nieuwe referentie ingegeven kunnen worden. 

 

Nadat de rekening aangemaakt werd in het boekhoudplan van het dossier zal 
deze gebruikt worden in de ingave. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen 

  



Gebruik van de naam van de rekening 

 111 

Afleiden van een titelrekening uit het model of dossier 

Het is niet enkel mogelijk om algemene rekeningen af te leiden, ook 
titelrekeningen kunnen hiervoor gebruikt worden. De procedure voor het 
afleiden kom overeen met de procedure voor het afleiden van een algemene 
rekening uit het model of het dossier. 

Dezelfde beperkingen en werkwijzen als eerder reeds aangegeven gelden ook 
voor het afleiden van titelrekeningen. 

! Er is een verschil in de schermen Toevoegen van een nieuwe afgeleide 
rekening (bij het afleiden van een dossiertitelrekening) of Toevoegen van 
een nieuwe rekening via een model (bij het afleiden van een 
modeltitelrekening). 

Aangezien de geselecteerde rekening een titelrekening is, zal in beide 
schermen bovenaan een keuze gemaakt moeten worden voor het aanmaken 
van een Titelrekening of een algemene rekening (Klassieke rekening). 
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Aanpassen van de zoekopdracht 

Wanneer in het scherm Toevoegen van een algemene rekening geen rekening 
getoond wordt die voldoet aan de eisen van de gebruiker, is het mogelijk om 
de zoekopdracht aan te passen om zo het aantal getoonde afleidbare 
rekeningen te vergroten of te wijzigen in de gewenste zin. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening  

Na deze wijziging zal de procedure voor het afleiden van een rekening uit het 
model of het dossier volledig analoog gebeuren met het punt Kiezen voor het 
afleiden van een andere rekening. 
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Bij het opslaan van een nieuwe algemene rekening moet aan enkele punten 
aandacht geschonken worden: 

 Wanneer de zoekterm manueel werd aangepast, zal in de schermen 
Toevoegen van een nieuwe afgeleide rekening (bij het afleiden van een 
dossierrekening) of Toevoegen van een nieuwe rekening via een model (bij 
het afleiden van een modelrekening) de voorgestelde Referentie ingevuld 
worden op een intelligente manier. Wanneer mogelijk, zal geprobeerd worden 
het rekeningnummer uit de ingave voor te stellen. Wanneer er een conflict is 
in de klassen (eerste tekens) van deze ingaverekening en de rekening die als 
bronrekening voor het afleiden dient, zal de Referentie van de bronrekening 
voorgesteld worden. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen | Toevoegen 

van een algemene rekening | Toevoegen 

 Wanneer in het bovenstaande scherm dezelfde Referentie verschijnt als 
deze van de bronrekening voor het afleiden moet de Referentie natuurlijk 
aangepast worden. Sage BOB 50 zal dit aangeven met de volgende boodschap: 
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 Wanneer gekozen wordt voor het afleiden van een modelrekening met 
dezelfde Referentie als een reeds in het dossier bestaande rekening zal 
Sage BOB 50 de volgende waarschuwing weergeven: 

 

- Recupereren zal de configuratie van de modelrekening overdragen 
naar de reeds bestaande rekening in het dossier. 

- Aanmaken zal een rekening aanmaken in het dossier maar er dient een 
nieuwe referentie gekozen te worden. 

 

Het kan voorkomen dat een zoekterm geen enkel resultaat oplevert. De lijst 
met af te leiden rekeningen zal dan leeg zijn. Wanneer in dit geval op de knop 

 geklikt wordt, zal Sage BOB 50 de mogelijkheid geven om te 
vertrekken vanuit een volledig blanco signaletiekfiche voor het aanmaken van 
de rekening. 

!  Deze rekening zal niet onderworpen zijn aan het model en valt als het ware 
buiten het concept van de uniformisering van het boekhoudplan. 



Het model gebruiken in het boekhoudplan 

 115 

Het model gebruiken in het boekhoudplan 

Rekeningen worden niet enkel tijdens de ingaven aangemaakt, ze kunnen ook 
toegevoegd worden via de signaletiekfiche of de lijstweergave van het 
boekhoudplan. Ook hier zal het gebruik van een model een invloed uitoefenen. 
De werkwijze voor signaletiekfiche en lijstweergave komen volledig overeen.  

Het toevoegen van een algemene rekening zal als volgt gebeuren: 

- In lijstweergave via de knop  

- In de fiche via de knop  

 

Boekhouding & Financiën | Bestand | Boekhoudplan | Fiche |  

Tip:  Wanneer in de lijstweergave op de knop  geklikt wordt, zal de fiche 
voor de geselecteerde rekening geopend worden samen met het scherm 
Toevoegen van een algemene rekening. 
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De volgende 3 mogelijkheden bestaan voor het toevoegen van een algemene 
rekening of titelrekening. Aangezien deze overeenkomen met de werkwijze bij 
de ingaven, zal hier dan ook naar verwezen worden: 

 De rekening wordt toegevoegd vanuit het model: deze procedure komt 
grotendeel overeen met deze van het toevoegen tijdens de ingaven. Ze zal hier 
dan ook niet meer herhaald worden. 

 De rekening wordt toegevoegd op basis van een andere rekening uit het 
dossier: deze procedure komt grotendeel overeen met deze van het toevoegen 
tijdens de ingaven. Ze zal hier dan ook niet meer herhaald worden. 

 Een titelrekening wordt toegevoegd: de procedure voor het toevoegen van 
een titelrekening zal gelijkaardig verlopen aan de bovenstaande stappen met 
een verschil in de schermen Toevoegen van een nieuwe afgeleide rekening en 
Toevoegen van een nieuwe rekening via een model  

Tip:  Wanneer de bronrekening voor het afleiden een titelrekening is, zal in 
de schermen Toevoegen van een nieuwe afgeleide rekening en 
Toevoegen van een nieuwe rekening via een model de keuze gemaakt 
moeten worden voor het toevoegen van een Titelrekening of een 
algemene rekening (Klassieke rekening). 

   

 

De nieuwe algemene rekening opslaan via  (<Alt>+<O>). De rekening wordt 
nu toegevoegd aan het boekhoudplan en de ingave kan voortgezet worden. 

Via de knop  kan de fiche van de toegevoegde rekening 
getoond worden om deze te corrigeren of aan te passen. 
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Deel 7 - Aanmaken van een nieuw dossier  

Dit gedeelte bespreekt het aanmaken van een 
nieuw dossier en de mogelijkheden die het 
gebruik van een model toevoegt aan deze 
procedure. De nadruk zal vooral liggen op de 
schermen die het boekhoudplan en de modellen 
behandelen. 
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Nieuw dossier 

Het aanmaken van een nieuw dossier biedt verschillende mogelijkheden voor 
het beheer van het boekhoudplan. Zo zal na de ingave van de Lengte van de 
algemene rekeningen de mogelijkheid bestaan om dit boekhoudplan als volgt 
aan te maken: 

Geen recuperatie: Het dossier wordt aangemaakt zonder boekhoudplan 

Recuperatie van een model: Het dossier zal aangemaakt worden met een 
standaard boekhoudplan en zal verbonden zijn met het gekozen model. Op 
deze manier zal het boekhoudplan enkel de meest gebruikte algemene 
rekeningen bevatten; de andere rekeningen zullen, omdat ze opgeslagen zijn in 
het model van het boekhoudplan, steeds beschikbaar zijn zoals reeds eerder 
beschreven in het gedeelte : De rekening komt voor in het model. 

Bij deze keuze stelt Sage BOB 50 zowel de standaard voorziene modellen voor 
als de eventuele gepersonaliseerde modellen. 

! De mogelijkheid tot het gebruik van gepersonaliseerde modellen is 
afhankelijk van de Sage BOB 50 licentiecode. 

Recuperatie van het plan van een ander dossier: Wanneer er gerefereerd 
werd naar een ander dossier (voor de recuperatie van gegevens) in de 
voorgaande stappen van het aanmaken van het dossier, zal deze keuze 
toelaten het boekhoudplan van dit dossier te recupereren. 
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Bestand | Nieuw dossier | Aanmaken van een nieuw dossier 

! De keuze voor de Lengte van de algemene rekeningen beïnvloedt de 
beschikbare modellen. 

Als de opgegeven Lengte van de algemene rekeningen kleiner is dan de lengte 
van de algemene rekeningen van bepaalde modellen, worden deze laatste 
modellen niet voorgesteld in de lijst. 

Wanneer echter de opgegeven Lengte van de algemene rekeningen groter is 
dan deze opgegeven in het gekozen model, zal Sage BOB 50 de algemene 
rekeningen van het boekhoudplan in het aangemaakte dossier aanpassen. 

Tip:  De standaard door Sage BOB 50 voorziene modellen bevatten algemene 
rekeningen met een lengte van 6 karakters. 
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Wanneer een dossier aangemaakt gebruik makend van een model van een 
boekhoudplan, wordt dit model automatisch verbonden met het dossier. 

 
Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Algemene opties 

Tip:  De rekeningen uit het model waarvoor de optie Aanmaken bij nieuw 
dossier/conversie aangevinkt is, zullen aanwezig zijn in het dossier samen 
met de Automatische rekeningen en Collectieve rekeningen die in het 
model werden opgegeven. De andere rekeningen zullen beschikbaar zijn 
via het model. 

Voor meer informatie rond de optie Aanmaken bij nieuw dossier/conversie, zie 
het gedeelte Aanmaken bij nieuw dossier/conversie in deel 4 Uitwerken van 
het te gebruiken model. 
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Praktische gids 

De Uniformisering van het boekhoudplan is het hulpmiddel voor KMO's 
om hun boekhoudplan te beperken zodat enkel de voor hun 
boekhouding noodzakelijke algemene rekeningen aanwezig zijn. 

De Uniformisering van het boekhoudplan biedt de fiduciaires de 
mogelijkheid tot het standaardiseren van de structuur van het in hun 
dossiers gebruikte boekhoudplan. Dit om aan de verschillende 
dossierbeheerders een leidraad te verstrekken inzake het aanmaken en 
gebruiken van algemene rekeningen. 

Deze praktische gids is gericht aan alle Sage BOB 50 gebruikers. Het 
lezen ervan kan door iedereen gebeuren, en vereist geen bijzondere 
voorkennis behalve een zekere boekhoudkundige kennis. 

Het doel van deze praktische gids rond de Uniformisering van het 
boekhoudplan is u deze functionaliteit te laten ontdekken op een zo 
natuurlijk mogelijke manier met de nadruk op alle mogelijkheden voor 
een aan uw behoeften aangepast gebruik.  


