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7 nadelen van
boekhouden in Excel
Veel Mkb’ers doen de boekhouding nog in Excel. Logisch,
want Excel is een prachtig softwarepakket dat flexibiliteit en
functionaliteit biedt. Je kunt overzichten maken, rapportages
genereren en je kunt er gegevens in bijhouden. De vraag is:
zijn deze ondernemers nu slimmer omdat zij niet voor een
betaald boekhoudprogramma kiezen, of zien ze iets over het
hoofd? Dat laatste, want Excel blijkt in de praktijk niet het
ideale pakket voor je boekhouding.

Pascale Petiet

Oprichtster en Algemeen directeur

In dit document geven we je zeven redenen waarom
het slimmer is om van Excel over te stappen op online
boekhouden. Zodat je als ondernemer meer tijd overhoudt,
minder fouten maakt en meer inzicht hebt in het reilen en
zeilen van je onderneming.
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1. Excel is tijdrovend

Het grootste nadeel van boekhouden in Excel

weken kwijt te zijn aan het maken van een

is de hoeveel tijd die je er mee kwijt bent.

liquiditeitsprognose met Excel. Dit proces

Niet omdat het programma zo traag werkt,

is qua tijd gehalveerd nadat ze hebben

maar omdat je handmatig alle gegevens

besloten om de administratieprocessen te

moet invoeren en verwerken. Voor iedere

automatiseren.

verkoopfactuur betekent dat je deze eerst
moet aanmaken, dan boeken en later de

Deze oplossing is niet alleen weggelegd

transactie op je bankrekening handmatig

voor grote bedrijven als VolkerWessels, ook

controleren. En dan hebben we het alleen

het MKB kan hiervan profiteren. Moderne

nog maar over de verkoopfacturen binnen de

boekhoudprogramma’s hebben allerlei

administratie.

handigheidjes ingebouwd, waardoor
steeds meer van de boekhouding vanzelf

Om je een idee te geven hoeveel tijd Excel

gaat. Koppel direct je bankrekening,

je kan kosten, geven we hier een voorbeeld.

incassobureau, webshop of betaalmiddel.

De voormalig financieel controller van

Je hoeft bijna niets meer te doen omdat alle

VolkerWessels vertelt in een interview

processen volledig geautomatiseerd zijn.

met E-mergo gemiddeld twee tot drie
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2.	Werken met Excel is lastiger
dan je denkt

Veel Mkb’ers denken ‘je boekhouding opzetten

En daar komt gelijk het tweede probleem om

in Excel is een eitje’. Klopt, maar eigenlijk geldt

de hoek kijken. Om snel de juiste informatie

dit alleen voor ondernemers met een ‘kleine’

uit spreadsheets te halen, moet je een echte

boekhouding. Een kleine boekhouding wil

Excel-specialist zijn. Helaas beschikken

hier zeggen dat ze een klein klantenbestand

de meeste ondernemers slechts over de

hebben, het aantal facturen en bankmutaties

basisvaardigheden en hebben ze moeite met

gering is en 24/7 zakelijk inzicht niet echt

het creëren en begrijpen van formules of

noodzakelijk is.

andere functionaliteiten van Excel. En juist
die kennis heb je nodig om goed te kunnen

Voor dergelijke kleine bedrijven is een

boekhouden in Excel.

administratie in Excel nog overzichtelijk.
Maar dat verandert snel zodra de organisatie
groeit. Het aantal inkomende en uitgaande
facturen neemt in rap tempo toe. In Excel
raak je dan sneller het overzicht kwijt, terwijl
je juist minder tijd voor de boekhouding hebt.
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3. Excel is foutgevoelig

In Excel worden gegevens handmatig

Zo werden er voor de Olympische Spelen in

ingevoerd en verwerkt. De kans dat er iets

Londen 10.000 kaarten te veel verkocht door

fout gaat of dat je niet precies volgens de

een menselijke fout in een spreadsheet. Of

regel- en wetgeving werkt, is aanzienlijk

misschien ken je het “London Whale” incident

groot. Bovendien is een Excel-werkblad

nog wel, waarbij 6 miljard verloren ging door

relatief eenvoudig om zeep te helpen zonder

een fout in een spreadsheet. Helaas zijn

dat je iets doorhebt. Verkeerde verwijzingen,

er nog talloze voorbeelden waarbij “kleine

onjuiste formules zijn slechts enkele

foutjes” grote nadelige gevolgen hebben.

voorbeelden van veelvoorkomende fouten.
Al in 1996 is onderzoek gedaan naar de
foutgevoeligheid van spreadsheets. En wat
blijkt? 88% van de spreadsheets bevatten
fouten! In veel gevallen zullen het kleine
foutjes zijn, maar de gevolgen daarentegen
kunnen wel groot zijn.
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4. Excel is NIET gratis

Boekhouden in Excel lijkt gratis omdat de

Al deze herstelwerkzaamheden nemen

meeste ondernemers al Microsoft Office op

behoorlijk wat tijd in beslag en kan je duur

hun computer hebben staan. Maar schijn

komen te staan. Het is ook maar te hopen dat

bedriegt omdat het je uiteindelijk toch veel

er op fiscaal vlak geen fouten zijn ingeslopen,

geld kan kosten. Zoals eerder aangegeven

want anders krijg je een fiks probleem met

is Excel notoir foutgevoelig. Even verkeerd

de Belastingdienst. Kortom, alle tijd die jijzelf

knippen en plakken, of per ongeluk een

of aan een boekhouder kwijt bent, om fouten

formule wijzigen, kan leiden tot fouten in de

te herstellen, is een onnodige aanslag op je

administratie waar je te laat achter komt.

portemonnee en een typisch voorbeeld van
‘goedkoop is duurkoop’.

Aan het eind van het jaar klopt dan de
balans niet! Ergens heb je een klein foutje
gemaakt, waardoor de balans uit evenwicht
is, maar waar? Dat wordt uren zoeken, om
vervolgens de fout te herstellen. Of de fout
blijft onopgemerkt tot een professionele
boekhouder de administratie checkt.
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5. Excel is niet veilig

Boekhouden in Excel brengt allerlei risico’s

Het kan een stuk veiliger als je voor een

met zich mee op het gebied van dataopslag

boekhoudprogramma met het Zeker-

en veiligheid. De administratie wordt

online keurmerk kiest. Dit keurmerk is

vaak op de eigen computer bewaard en

samen met de Belastingdienst ontwikkeld

beveiligd met een wachtwoord. Helaas is

en laat ondernemers zien of een

het beveiligingsniveau van Excel erg laag en

boekhoudprogramma veilig en betrouwbaar

codes zijn eenvoudig te kraken met allerlei

is. Alle normen en protocollen van het

programmaatjes die je gewoon online kunt

keurmerk Zeker-Online zien er op toe dat de

vinden. En wat als er brand uitbreekt, je

data de hoogst mogelijke veiligheid kent.

computer wordt gestolen of crasht. Als je
geen externe back-up hebt gemaakt, ben je
alles kwijt en kun je een fikse boete van de
Belastingdienst verwachten. Als ondernemer
ben je namelijk verplicht om 7 jaar je
administratie te bewaren. Al die tijd moeten
je Excel-bestanden dus beschikbaar zijn.
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6.	Excel geeft minder inzicht
in je cijfers

Als ondernemer wil je het liefst 24/7 inzicht

Het komt vaak voor dat je in een

hebben in de financiële situatie van je zaak.

boekhoudpakket gemakkelijk

Een Excel-sheet zal je dit inzicht niet direct

relatiebestanden kunt opzetten. Daardoor

geven omdat de informatie verborgen zit. Kijk

kun je eenvoudig inkomende en uitgaan

je naar de hoeveelheid tijd en vooral moeite

facturen koppelen aan een klant of

die je erin moet steken om de informatie

leverancier.

naar boven te krijgen via allerlei formules,
moet je je toch eens achter de oren krabben.
Dezelfde taken kunnen met enorme
snelheid en gemak, worden gedaan met
boekhoudpakketten. Met een paar simpele
drukken op de knop heb je direct inzicht in de
huidige stand van zaken en kun je snel zien
hoeveel er verdiend of uitgegeven is. Daarbij
kun je ook een grootboekrekening bekijken
of bepaalde relaties inzichtelijk maken.
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7.	Met Excel moet je handmatig
Btw-aangifte doen

De Btw-aangifte is een taak die elk kwartaal

Een modern boekhoudprogramma berekent

weer terugkomt. Uit onderzoek van de

niet alleen de btw over een product, dienst

Belastingdienst blijkt dat een kwart van de

of factuur, maar houdt ook bij hoeveel btw

ondernemers te laat is met de aangifte en

je moet afdragen of terugkrijgt. De meeste

daarmee een fikse boete riskeert. Deze groep

boekhoudpakketten faciliteren ook het

heeft zijn administratie duidelijk niet op orde.

versturen van de btw-aangifte vanuit de

Is dat wel het geval dan moet je zelf de juiste

boekhoudomgeving. In een paar klikken mail

informatie uit Excel vissen.

je de btw-aangifte naar de Belastingdienst.
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Kies voor een online
boekhoudprogramma

Gebruik jij op dit moment Excel

Werk jij nog niet samen met een

voor je boekhouding, overweeg dan

administratiebureau omdat je denkt dat te

eens een overstap naar een online

duur is? Dankzij online boekhoudsoftware

boekhoudprogramma. Bovenstaande

betaal jij niet meer voor het invoeren van je

nadelen zijn dan verleden tijd en je zult

cijfers maar alleen voor controle en advies.

ervaren hoe snel en makkelijk het eigenlijk

Bovendien is een adviseur beter op de

allemaal kan. Een goed georganiseerde

hoogte van gunstige fiscale regelingen en kan

boekhouding geeft onder andere inzicht in je

je helpen bij het bepalen van je marktpositie

financiën en dus een goede indruk van hoe

en strategie. Als partner kijkt hij mee in

jouw onderneming ervoor staat.

je administratie, en zal je behoeden voor
fouten. Ga hierover eens het gesprek aan om
te kijken wat er mogelijk is.
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Voor meer informatie of een gratis adviesgesprek:
mail info@oamkb.nl of bel 085 - 30 30 794

Bezoek onze website
www.oamkb.nl

OAMKB
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede
Postbus 2734
6201 JA Maastricht
085-30 30794
info@oamkb.nl
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