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1 Algemene informatie

1 Algemene informatie
In dit hoofdstuk verschaffen we algemene informatie over de Bewindvoering in Excel.

1.1

Systeem overzicht

Een intelligent rekening en verantwoordingsjabloon voor (familiaire) bewindvoerders:
▪

Een op Excel gebaseerd verantwoordingsysteem op een Windows of macOS Platform

▪

Tabellarisch systeem voor het eenvoudig creëren van het formulier Rekening en
verantwoording

▪

Handige ingebouwde integriteitscontroles

▪

Snel opslaan als pdf-document

1.2

Gebruiksvoorwaarden
Esset Financial Services geeft u toegang tot diverse bronnen op de website
www.boekhoudeninexcel.nl,

inclusief

documentatie

en

andere

productinformatie, downloads, communicatieforums en andere diensten, tools
en voorbeelden. Alle documenten en bronnen zijn onderworpen aan de volgende
gebruiksvoorwaarden, tenzij wij deze artikelen onder meer specifieke voorwaarden hebben
verstrekt, in welk geval de meer specifieke voorwaarden voor het betreffende artikel gelden.
Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder
voorafgaande kennisgeving aan te passen. Zie onze disclaimer.

1.3

Contact

Ons primaire aanspreekpunt is ons helpdesk systeem. We beschikken niet over de mankracht
om je telefonisch te woord te staan. Anders kunnen we onze producten niet tegen deze
scherpe prijzen aanbieden.
https://support.boekhoudeninexcel.nl/
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1.4

Voordelen
Ben je geen boekhouder, maar ben je wel bewindvoerder voor iemand? Wil je
gemakkelijk de financiële administratie voor dit bewind doen? Wil je eenvoudig
en snel de periodieke rekening en verantwoording aan de kantonrechter

afleggen? Vind je het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven, bezittingen, vorderingen
en schulden lastig? Wil je niet afhankelijk zijn van dure softwarepakketten? Wens je dat er
een vereenvoudigd systeem was zodat je niet alleen tijd bespaart, maar honderden euro’s
aan onnodige kosten, door (zelf) de periodieke rekening en verantwoording op te stellen?
Met behulp van Bewindvoering in Excel bespaar je kostbare tijd die je met je familie kunt
doorbrengen en bespaar je geld die je wel beter kan spenderen. Vanaf nu gaat het (zelf)
opstellen van de periodieke rekening en verantwoording moeiteloos, zo eenvoudig als het
invullen van een tabel.
Met de Bewindvoering in Excel, kun je:
▪

Zelf de periode rekening en verantwoording aan de kantonrechter opstellen met
standaard business software die je al bezit. Maak je geen zorgen, dit is een bijzonder
eenvoudig proces, zelfs de meest ongeorganiseerde, niet technische persoon begrijpt
dit.

▪

Bankafschriften importeren: geen handmatige invoer van bankmutaties nodig. Je hoeft
alleen nog de juiste rubriek te selecteren.

▪

Binnen 60 minuten het formulier rekening en verantwoording opstellen en opsturen
naar de kantonrechter.

▪

Fatale fouten voorkomen dankzij de ingebouwde integriteitscontroles in de template.

▪

Het formulier rekening en verantwoording simpel en snel aanmaken en printen of
opslaan als Pdf-bestand voor verzending naar de kantonrechter of andere betrokkenen.

▪

Honderden euro’s besparen op dure rapportagesoftware. Geen maandelijkse
abonnementskosten, maar een eenmalige betaling!
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1.5

Eigenschappen
Bewindvoering in Excel is een alles-in-een oplossing voor de financiële
administratie en verantwoording van het gevoerde bewind. Simpel in gebruik,
makkelijk te begrijpen én zeer betaalbaar. Deze editie van Bewindvoering in Excel

wordt geleverd met:
▪

volledig aanpasbare rubrieken (de template is al voorzien van alle rubrieken conform
het formulier rekening en verantwoording van de rechtbank

▪

importmodules voor alle Nederlandse banken: download de bankmutaties en kopieer
ze snel in Bewindvoering in Excel

▪

8 bank- en/of spaarrekeningen en 3 leefgeldrekeningen

▪

automatische opstelling van het formulier rekening en verantwoording van de
rechtbank (geen handmatige optellingen nodig).

▪

budget instelbaar per rubriek per maand voor de (periodieke) bewaking van inkomsten
en uitgaven

▪

realisatie per rubriek per maand overzichtelijk in beeld gebracht

▪

vergelijking tussen realisatie en budget met afwijkingen uitgedrukt in euro’s en
percentages (instelbare rapportageperiode)

▪

praktisch dashboard met handige top 10 lijsten van inkomsten en uitgaven

▪

samenvatting van het vermogen en praktische vermogensopstelling, waarbij je in één
oogopslag of je alles goed hebt verwerkt

▪

overzicht van interne overboekingen tussen banken, zodat je direct ziet of je iets
vergeten bent

▪

handige draaitabel om bijvoorbeeld specificaties van rubrieken (waar de rechtbank om
vraagt) snel te maken

▪

ultieme flexibiliteit: wijzig relatiegegevens, rubrieken, bewindvoerders, budgetten,
rekeningen, kleuren, lettertypen etc.
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2 Installatie
In dit hoofdstuk leer je hoe je Bewindvoering in Excel installeert. Maak je geen zorgen, dit is
extreem eenvoudig. Maar voordat je dat doet, zorg er alsjeblieft voor dat je computer en
software voldoen aan de vereisten.

2.1

Platform en software vereisten
Vanwege de complexiteit van de formules in het pakket, ben je genoodzaakt
Microsoft Excel te gebruiken. Nogmaals, maak je geen zorgen, je hoeft je niet
druk te maken over deze formules. Het enige wat je hoeft te doen is blanco cellen

vullen.
Bewindvoering in Excel werkt met Microsoft Excel 2007 voor Windows (of nieuwer) en
Microsoft Excel 2011 voor Mac (of nieuwer). We bevelen aan dat je de nieuwste versie
gebruikt van Microsoft Excel, welke momenteel Excel 2021 is van de Office 365 Suite (zowel
pc als Mac).
Computer Deel

Vereiste

Computer en

Pc: 1 gigahertz (GHz) of snellere x86-bits of x64-bits processor met

Processor

SSE2-instructieset. Mac: Intel-processor

Geheugen

Pc: 2 GB RAM
Mac: 4 GB RAM

Diskruimte

Pc: 3,0 GB beschikbare schijfruimte
Mac: 6 GB beschikbare schijfruimte. HFS + hardeschijfindeling (ook wel
Mac OS Extended of HFS Plus genoemd)

Station

Geen Cd-rom-station of dvd-rom-station is benodigd

Monitor

Monitor vereiste voor pc en Mac is een 1280 x 800 resolutie.

Operating systeem

Gebruik de nieuwste versie van een besturingssysteem voor een
optimale ervaring.

Heb je geen exemplaar van Microsoft Excel? Download een gratis trial via de link hieronder:
https://products.office.com/en-us/try
Bewindvoering in Excel is NIET GETEST met open source software zoals OpenOffice, Google
spreadsheets of Numbers voor de Mac. De werking kunnen we dan niet garanderen.
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2.2 Installatie
Installatie is erg simpel. Bewindvoering in Excel wordt per download aangeboden.
Je hoeft alleen Bewindvoering in Excel op te slaan op een locatie op je harde
schijf. Bewaar je product in een map op je harde schijf die je snel kunt vinden.
Belangrijk
Je moest eerst het ZIP-bestand uitpakken, voordat je ermee gaat werken in Excel. Ga naar
de map waar je het ZIP-bestand hebt opgeslagen. Rechtsklik op het ZIP-bestand en selecteer
Alles uitpakken. Pas nadat alles is uitgepakt open je jouw Bewindvoering template.
Wanneer je een Excel-bestand direct opent vanuit het ZIP-bestand, dan resulteert dat
dikwijls in een “Alleen lezen” foutmelding.
Geen macro’s – betere beveiliging
Bewindvoering in Excel werd opzettelijk ontworpen zonder macro’s. Er worden alleen
formules gebruikt voor het verwerken van transacties, creëren van documenten en het
opstellen van professioneel ontworpen dashboards en rapporten. De afwezigheid van
macro’s maakt jouw template veel veiliger.
Tip 1
Sla je bestand s.v.p. op met een logische bestandsnaam (voor snelle verwijzing). Voorbeeld:
Bewindvoering_Betrokkene_2019-001.xlsx
Tip 2
Gebruik een nieuw volgnummer of referentie wanneer je jouw bestand opslaat. In het geval
dat er iets fout gaat kun je zo altijd verder werken met een eerder opgeslagen template. Je
hebt dan niet direct al je werk verloren.

2.3 Back-ups
Omdat je de template opslaat op een lokale harde schijf, maak regelmatig een
back-up van je bestanden. Je kunt handmatig een back-up maken op een externe
harde schijf of USB-stick. Zelf geef ik de voorkeur aan de Cloud. Omdat je al met
Microsoft Excel werkt, heb je waarschijnlijk ook al OneDrive geïnstalleerd (Office 365 komt
met 1 tb gratis ruimte). Als je bestanden zijn opgeslagen in de OneDrive map op je computer,
dan worden ze automatisch geüpload in de Cloud.
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3 Starten met Bewindvoering in
Excel
Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met Bewindvoering in Excel.
In het sjabloon zijn witte cellen de invulcellen en grijze cellen bevatten formules en zijn
daarom beveiligd.

3.1

Navigatie

Je navigeert door Bewindvoering in Excel met het hoofdmenu of via het menu bovenaan
ieder tabblad. Of navigeer via de tabbladen onderin: Instellingen, Rubrieken, Rekening en
verantwoording etc.
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3.2 Instellingen
In het eerste tabblad ‘Instellingen’ vul je de gegevens van de betrokkene/rechthebbende in,
alsmede de gegevens van de curator(en)/bewindvoerder(s).
Deze gegevens komen terug op het formulier ‘Rekening en verantwoording’.
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3.3 Rekeningen
Nu vul je alle bankrekeningen in waarvoor je de mutaties wilt bijhouden. Als je dit gedaan
hebt, dan kun je later uit deze lijst kiezen bij Mutaties. Een kas of portemonnee is ook een
mogelijke rekening.
Zoals je ziet berekent het sjabloon automatisch alle mutaties en eindsaldi per periode per
rekening.
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3.4 Tegenrekeningen
Als je gebruikt maakt van de importmodule van de ING, ASN, KNAB, RABO, SNS of Triodos
dan heb je geluk!
Want Bewindvoering in Excel kan automatisch een rubriek toekennen aan een transactie op
basis van de tegenrekening. Helaas voegt de ABN AMRO en Van Lanschot geen
tegenrekening toe aan de download.
Vul deze tabel en bij het importeren van de transacties (zie 4.4) wordt automatisch een
rubriek toegekend aan de betreffende transacties.
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4 Gebruik
In dit gedeelte bespreken we stap-voor-stap de diverse onderdelen van het pakket.

4.1

Algemeen gebruik

Voor je veiligheid zijn de meeste tabbladen beveiligd (zonder wachtwoord). Op die manier
voorkom je dat je per ongeluk formules overschrijft. Grijze cellen in de tabellen bevatten
formules en zijn daarom beveiligd. Je hoeft alleen de witte cellen in de tabellen in te vullen.
Let op! In het tabblad Rekening en verantwoording is de kleurstelling precies andersom. In
dit blad kun je snel navigeren naar het volgende (grijze) invulveld met de Tab-knop.
Beveiliging verwijderen
De beveiliging verwijder je via Controleren, Beveiliging blad opheffen. Dit is geheel op eigen
risico. Voor het herstellen van je document kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Maak dus altijd eerst een back-up, voordat je de beveiliging verwijderd.
Tabel of rapport afdrukken
Voor alle tabbladen is het afdrukbereik optimaal ingesteld. Wil je weten hoe een tabel of
rapport er op papier uit ziet? Klik dan op Bestand, Afdrukken. Een afdrukvoorbeeld wordt
getoond. Je hoeft alleen nog maar op Afdrukken te klikken.
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4.2 Rubrieken invullen of aanpassen
Bewindvoering in Excel is flexibel. De rubrieken zijn volledig naar eigen wens instelbaar.
Begin met het invullen van de groepen. Advies is om deze rubrieken niet te wijzigen, omdat
ze een op een aansluiten met het rapport Rekening en verantwoording van de rechtbank.
Je gebruikt deze rubrieken om de (bank)mutaties te specificeren.
De rubrieken komen terug op het formulier Rekening en verantwoording.
In onderstaand voorbeeld zijn rubrieken zonder saldo verborgen met behulp van een filter
die je rechts van de ‘Rang’ kunt selecteren. Klik hiervoor op het filter en selecteer alleen
‘Saldo’.

Rubrieken voor interne overboekingen
Onderaan de tabel vind je enkele (verborgen) lichtgrijze regels. Deze rubrieken gebruik je
wanneer je geld overschrijft van de ene rekening naar de andere rekening. Bij Netto inkomen
geef je aan Van welke rekening het bedrag komt. En bij Uitgaven geef je aan Naar welke
rekening het geld gaat.
Met behulp van het filter maak je ze zichtbaar.
18
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4.3 Budget instellen
Je vult in het tabblad Budget (indien gewenst) het budget per rubriek per maand in, zodat
je gedurende het jaar de inkomsten en uitgaven beter kunt bewaken.
Selecteer in cel C6 de rapportageperiode. De cumulatieve bedragen bevatten dan alleen de
gegevens tot die periode.
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4.4 Mutaties verwerken
Je kunt op twee manieren de mutaties van de verschillende kas- en bankrekeningen
verwerken: 1) mutaties handmatig invullen van de transacties of 2) mutaties importeren
met een van de gratis importmodules.
1. Mutaties handmatig invullen
Als je weinig bankmutaties hoeft te verwerken, dan is het vaak sneller om die handmatig in
te vullen. Bijvoorbeeld: een spaarrekening waarop je alleen rente ontvangt.
De tabel mutaties bestaat uit de volgende velden:
Rekening

Selecteer een rekening uit de lijst. De rekeningen heb je bij Instellingen al
gedefinieerd.

Omschrijving

Geef in je eigen woorden aan waar de mutatie betrekking op heeft.
Bijvoorbeeld: ontvangen rente of aankoop kleding.

Datum

Dit is de datum van mutatie/transactie.

Bedrag

Komt er geld binnen? Dan is het bedrag positief. Gaat er geld uit? Vul dan
het bedrag negatief in.

Rubriek

Tot slot kies je een rubriek uit de lijst.

Controles

Dit unieke sjabloon voert enkele controles uit, opdat je niks verkeerd doet.
De volgende foutmelding zijn mogelijk:
Rubriek bestaat niet: er kan een tikfout hebben plaatsgevonden als je de
rubriek handmatig intypte. Kies (opnieuw) een rubriek uit de lijst
Rekening bestaat niet: er kan een tikfout hebben plaatsgevonden als je de
rekening handmatig intypte. Kies (opnieuw) een rekening uit de lijst
Geen datum: vergeet niet een datum in te vullen anders kan de juiste
periode niet bepaald worden.

Let op! Als je de naam van een rubriek aanpast en je hebt deze rubriek al eerder gebruikt
bij de mutaties, dan treedt de foutcode ‘Rubriek bestaat niet’ op. Kies dan de rubriek met de
nieuwe naam uit de lijst.
Automatische uitbreiding tabel
De tabel breidt zich vanzelf uit, zodra je in de eerstvolgende regel iets begint in te tikken. Je
beschikt dus over een oneindig aantal regels.
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2. Mutaties importeren
Moet je veel (bank)mutaties verwerken? Dan wil je die natuurlijk niet allemaal met de hand
intikken. Daarom hebben we voor alle Nederlandse banken gratis importmodules gemaakt.
Het werkt heel simpel.
▪

Download de bankmutaties bij de bank in CSV- of Excelformaat

▪

Open de download in Excel

▪

Kopieer en plak de mutaties in de importmodule

▪

De importmodule zet de gegevens om naar de kolommenstructuur van het tabblad
Mutaties

▪

Kopieer en plak nu de mutaties vanuit de importmodule naar Bewindvoering in Excel.

Stap-voor-stap instructies vind je in de importmodules zelf. Deze verschillen namelijk per
bank.
Automatische rubricering op basis van de tegenrekening
Als je gebruikt maakt van de importmodule van de ING, ASN, KNAB, RABO, SNS of Triodos
dan wordt automatisch een rubriek toegekend aan de transacties op basis van de
tegenrekening (zie 3.4). Helaas voegt de ABN AMRO en Van Lanschot geen tegenrekening
toe aan de download.
Voor alle regels waar nog geen rubriek aan is toegevoegd selecteer je een rubriek uit de
dropdownlijst.

4.5 Interne overboekingen controleren
Om te controleren of je interne overboekingen in alle rekeningen juist hebt verwerkt is het
rapport Interne overboekingen gemaakt. In de kruistabellen zie je hoeveel geld er van welke
rekening naar een andere rekening is overgemaakt.
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De laatste kruistabel is het saldo van de interne overboekingen. Het bedrag rechtsonder in
deze tabel moet altijd nul zijn. Alleen dan weet je zeker dat je een uitgave (overboeking)
van de ene bank óók als ontvangst in de andere bank hebt geboekt.
Heb je een verschil?
Geen probleem. Dankzij deze kruistabellen heb je razendsnel opgespoord tussen welke
rekeningen er een verschil zit.
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4.6 Rekening en verantwoording invullen
Nu ben je klaar om met het rapport Rekening en verantwoording aan de slag te gaan. Op
basis van de mutaties wordt het rapport grotendeels automatisch ingevuld. Dit document
bestaat uit de volgende onderdelen:
Zaakgegevens
Allereerst vul je het zaknummer in. Dit nummer vind je in de brieven van de rechtbank. Het
nummer begint met BM, CB of MB.
1. Persoonsgegevens
Bijna alle persoonsgegevens van zowel de curatoren als de betrokkenen worden
overgenomen uit Instellingen. Selecteer of er sprake is van bewind of curatele.
2. Netto inkomen
De bedragen van deel 2 Netto-inkomen worden automatisch ingevuld op basis van de
rubrieken die je kiest bij de mutaties (zie 4.4)

3. Uitgaven
Ook alle uitgaven worden automatisch per rubriek opgeteld op basis van jouw keuzes bij
Mutaties.
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4. Persoonsgebonden budget
Beantwoord nu enkele vragen over het persoonsgebonden budget Je kunt de betreffende
vakjes aanvinken en de vragen beantwoorden in de grijze cellen.
5. Bezittingen
Vul nu het begin- en eindsaldo in van de rekeningen. Deze saldi worden gebruikt voor de
eindcontrole.
Beginsaldo +/- mutaties = Eindsaldo
De namen van de rekeningen zijn al ingevuld voor je. Die heb je bij Instellingen al ingevoerd.
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6. Interne overboekingen
Deze is een beetje tricky. Op basis van de derde kruistabel bij Interne overboekingen vul je
nauwkeurig in van welke rekening er geld is overgemaakt naar andere rekeningen.
Vul verder alle andere bezittingen in: aandelen/obligaties, verzekeringen, onroerend goed,
waardevolle roerende goederen en vorderingen.
7. Samenvatting
Indien de uitkomst van de rekensom (F -/- C) niet gelijk is aan nul, dan ben je verplicht om
dat toe te lichten. Maar wees gerust. Dankzij Bewindvoering in Excel ga je hier geen verschil
zien.
8. Schulden
Naast bezittingen kan er ook sprake zijn van schulden. Specificeer de schulden in dit
gedeelte en beantwoord de overige vragen.
9. Onverdeelde nalatenschap
Als de betrokkenen gerechtigd is – voor zover bij jou bekend – in een (nog) onverdeelde
nalatenschap, dan kun je dat hier kwijt.
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10. Algemene toelichting
Hier is nog ruimte voor een algemene toelichting. Indien van toepassing kun je die op een
aparte bijlage bijvoegen.
11. Ondertekening
Tot slot onderteken je dit document. Als er een tweede bewindvoerder is aangesteld, dan
dient hij/zij dit document ook te ondertekenen.
12. Mening en handtekening betrokkene
Ook de betrokkene ondertekent het formulier als hij/zij daartoe in staat is.
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Samenvatting vermogen
Voor je gemak hebben we ook een samenvatting gemaakt van het vermogen onderverdeeld
in bezittingen en schulden.
Vermogensopstelling
Dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel. Want als het goed is wordt hier een
verklaring gegeven voor de wijziging in het vermogen. De formule luidt:
Eindvermogen – beginvermogen = Inkomsten – uitgaven + toe-/afname bezittingen +
toe-/afname schulden
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4.7 Rekening en verantwoording opslaan als pdf
Wil je het formulier rekening en verantwoording opslaan als pdf?
Klik dan op Bestand, Opslaan als. Geef het bestand een logische naam, bijvoorbeeld:
NaamBetrokkene2018 en kies als bestandsformaat PDF (*.pdf).
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4.8 Realisatie bekijken
Het tabblad Realisatie toont de mutaties per rubriek per maand. Je ziet direct hoeveel er per
maand overblijft of niet. De gegevens worden per maand, kwartaal en totaal getoond. Ook
hier kun je regels zonder saldo verbergen met behulp van het filter in cel W7.
Selecteer in cel C6 de rapportageperiode. De cumulatieve bedragen bevatten dan alleen de
gegevens tot die periode.
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4.9 Samenvatting tonen
Tot slot is er nog een praktische samenvatting toegevoegd, met daarin:
▪

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven gelijk is aan de toe- of afname van de
rekeningen.

▪

De inkomsten en uitgaven per maand (en de cumulatieve bedragen daarvan).

▪

De ontwikkeling van het saldo van de rekeningen.

▪

Een specificatie van de rekeningen en het netto inkomen en uitgaven van de grootste
rurbrieken.

30

4 Gebruik

4.10 Draaitabel gebruiken
Gebruik de draaitabel om je eigen rapportages te maken. Het is te complex om de werking
van draaitabellen in deze handleiding uit te leggen. Gebruik daarvoor s.v.p. de online
bronnen van Microsoft.
Rechtsklik op de draaitabel om de gegevens te vernieuwen. Selecteer Vernieuwen.

4.11 Tabellen sorteren
Je bent niet verplicht om alle mutaties direct in de goede volgorde in te voeren. Je kunt ze
door elkaar vastleggen in de tabel Mutaties. Je kunt ze altijd sorteren in de juiste volgorde,
bijvoorbeeld op datumvolgorde.
Klik ergens op de kolom waarop je wilt sorteren. Klik vervolgens op Gegevens, Sorteren. Kies
dan op welke kolom je de tabel wenst te sorteren. Dat kan op alle kolommen.
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4.12 Einde bewind
Bij het einde van het bewind of de curatele, of bij het einde van je werkzaamheden als
bewindvoerder of curator, maak je over de laatste periode een overzicht van de inkomsten
en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Deze eindrekening
en verantwoording leg je af aam:
 de betrokkene,
 of de opvolgend bewindvoerder of curator.
Als deze persoon akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst hij zijn
handtekening. Gaat hij niet akkoord, dan moet hij de redenen aangeven.
Ook voor deze eindrekening gebruik je het formulier Rekening en verantwoording.

4.13 Eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene
Is de betrokkene overleden? Dan gebruik je echter het formulier ‘Eindrekening en
verantwoording na overlijden’.

Dat formulier is iets anders en bevat voornamelijk informatie over de erfgenamen.
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