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README B16a – Boekhouden – d.d. november 2019 
 

 

 

Op veler verzoek: verklaring waarom er op die wijze werd gematcht 

We hebben de reactie zo vaak gehoord: “Waardoor is er op deze wijze gematcht?” Daarom wordt voortaan bij 

het verwerken van de bankmutatie apart de basis bijgehouden waarop er gematcht wordt. De  overzichten Bij- 

en Afschrijvingen en het Verslag bankmutaties tonen ze nu allemaal. 

 

 

OB-aangifte: nieuw OB-nummer eenmanszaken 

In verband met de wetgeving AVG wordt vanaf 1 januari 2020 door de Belastingdienst aan eenmanszaken een 

nieuw btw-identificatienummer uitgegeven waar geen BSN-nummer meer in gebruikt wordt. Dit nieuwe btw-

identificatienummer dient voor communicatie naar externe partijen: op de facturen, op de website etc. 

Voor de OB-aangifte blijft het huidige (oude) OB-nummer actief. Via de OB/ICP Parameters kan dit btw-

identificatienummer worden ingevuld en wordt het huidige OB-nummer verplaatst naar het nieuwe veld: 

BSN/OB-nummer. 

Nieuwe ondernemers krijgen vanaf 2020 ook twee OB-nummers.  
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OB-aangifte: betaling met kenmerk automatisch in het betaaladvies! 

U kunt er voortaan voor kiezen om ná het vervaardigen van een OB-aangifte met een te betalen bedrag, 

automatisch direct een Crediteurenboeking te laten maken. Deze zal dan in het betaaladvies worden getoond 

zodat u ervoor kunt kiezen om deze te selecteren voor betaling. Hierna wordt deze opgenomen in de 

betaalopdracht met het correcte betaalkenmerk. 

Is iemand anders verantwoordelijk voor de betaling? Een andere medewerker of uw cliënt? Kies dan voor de 

automatische mail: met het bericht dat er een te betalen bedrag is. Óf met de OB-aangifte en het te betalen 

bedrag zónder dat deze automatisch wordt geboekt in de Crediteurenadministratie. 

 

 

 

Fiattering verplicht 

Bij een medewerker kan via het tabblad Fiattering worden ingesteld dat hij of zij bij een nieuwe inkoopboeking 

altijd een fiatteringsmedewerker moet invullen. 

 

Overzicht bij- en afschrijvingen met grensbedrag 

Als er héél veel bij- en afschrijvingen zijn kan het handig zijn om te kiezen om bepaalde bedragen niet te tonen. 

Voer bij de vraag Grensbedrag een waarde in en kleinere bedragen worden dan niet getoond. 
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Deze factuur uitsluiten van opname in Betaaladvies/Incasso-advies 

Tijdens de boeking van een factuur kan worden aangegeven dat die factuur moet worden uitgesloten van 

standaard opname in het betaaladvies of incasso-advies. Door op de regel van de factuur in de laatste kolom te 

kiezen voor F6 extra kunt u daar ‘Nee’ invoeren waardoor uitsluitend deze factuur niet meeloopt in het betaal- 

cq. incasso-advies. 

 

 

Betaaladvies op volgorde van factuurnummer 

Vanaf nu is het mogelijk om het betaaladvies te laten sorteren op factuurnummer. Alle functionaliteit blijft gelijk; 

slechts de volgorde is anders. 

 

Betaaladvies ook met splitscreen functionaliteit 

Als de .pdf van de factuur in de administratie aanwezig is kan deze nu ook in de functie Onderhoud betaaladvies 

op de betreffende regel worden opgevraagd via de splitscreen. 
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Periodieke facturen met periode omzet 

Wanneer in één periodieke factuur over meerdere perioden wordt gefactureerd, dan kan het gewenst zijn om de 

omzet ook over die perioden te splitsen in plaats van het factuurtotaal in dezelfde periode als de factuurdatum. 

Bijv. één factuur per kwartaal met een uitsplitsing van de omzet over drie maanden. Men kan zelf instellen welke 

werkwijze de voorkeur heeft bij Factureringsparameters > Eigenschappen. 

 

 


