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Voorwoord 
 
 
Waarde lezer, 
 
Deze uitgave is de nieuwste editie van de eerdere 4 deeltjes die ik in 1998 als theorie schreef voor de 
cursus Boekhouden. Deze cursus diende tot voorbereiding van het toenmalige examen Boekhouden, 
Bedrijfshuishoudkunde, Vermogensbeheer en Beheersadministratie van de Stichting Vakexamen 
Makelaardij in Onroerende Goederen. Velen hebben het examen toen nog in de Brabanthallen in Den 
Bosch afgelegd.  
 
Sinds de eerste uitgave hebben zich grote veranderingen voltrokken, zowel in de wijze van 
examinering als vakinhoudelijk. In het jaar 2008 werd afscheid genomen van de tot dan gangbare 
papieren examinering en deed de flex-toets zijn intree. Tegelijk werd het oude vak Boekhouden (toen 
al enige tijd Bedrijfsadministratie/Bedrijfseconomie geheten)  uitgebreid met een deel Taxaties en een 
deel Fiscaliteiten (beide afkomstig van Makelaardijleer). FFT bleek geen gemakkelijke materie en werd 
een omvattender en complexer vak dan Bouwkunde of Makelaardijleer, waarvoor landelijke slagingen 
van slechts 20% overigens zeer gebruikelijk waren.  Ook in de relevante wetgeving op het gebied van 
de jaarrekening en ondernemingen veranderde er met name de laatste jaren het nodige.  
 
Al met al bestond er een goede aanleiding om de gehele tekst kritisch onder de loep te nemen. Daar 
waar wenselijk werd de tekst geactualiseerd of herschreven. Hoezeer ook een duidelijk gestelde uitleg 
de basis van ieder vak is: juist tijdens de cursus vindt nadere toespitsing op het examen plaats en is er 
de zo noodzakelijke oefening aan de hand van vraagstukken. Tesamen met de uitleg in de lessen zelf 
geeft dat een complete en gedegen voorbereiding op de toets. Het doorlezen van theoriemateriaal is 
nuttig, maar zeker bij een ‘rekenvak’ als FFT onvoldoende. Hierbij is gezegd dat ook van deze theorie 
bepaalde paragrafen wel eens wat minder relevant zullen zijn, maar voor het algehele beeld en inzicht 
toch waardevol. Zo is het onderdeel over het klassieke boekhouden bewust  beperkt gehouden.   
 
Voor de onderdelen Fiscaliteiten en Taxaties binnen FFT wordt verwezen naar het theoriemateriaal  
over deze beide deelonderwerpen.  
 
Rest mij de lezer veel nut van deze uitgave te wensen en een goed resultaat bij het examen. 
 
Leiden, augustus 2016. 
 
 
Mr W.D. Bierens de Haan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


