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EEN WOORD VOORAF
Bij den aanvang van deze woordenlijst der Nederlandsche
Handelstaal wenscht de commissie haar standpunt en werkwijze
toe te lichten.
Evenals de commissies voor de Wiskundige en de Natuurkundige Vaktalen was de commissie voor de Handelsterminologie
de meening toegedaan dat haar rol was. niet nieuwe woorden te
smeden. wel de gevestigde commercieele taal te doen kennen.
Haar taak bestond derhalve in het opsporen van deze taal dáár
waar het bedrijfsleven zich van het Nederlandsch bedient nl. in
Noord-Nederland. De commissie was inderdaad van oordeel dat
er slechts één" Nederlandsch .. bestaat. dat boven en beneden
den Moerdijk dezelfde taal wordt gesproken. Waar deze taal
zich in beter voorwaarden heeft kunnen ontwikkelen in het
Noorden. achtte de commissie het vanzelfsprekend dat de aldaar
bestaande vakterminologie door het Zuiden zou worden overgenomen. Het tot stand komen van een taal is niet het werk van
een comité en de commissie heeft er geen oogenblik over gedacht
artificieele woorden te smeden.
Dat een poging tot verspreiding der Noordnederlandsche
vaktaal op weerstand zal stuiten heeft de commissie niet kunnen
afschrikken. Zij is er zich wel van bewust dat haar werk vinnige
critiek zal uitlokken.
Sommige verkeerde uitdrukkingen. klakkelooze vertalingen
uit het Fransch. zijn hier reeds zoozeer vastgeankerd dat het er
naar ziet of ze burgerrecht hebben verkregen. Hieraan hebben de
openbare besturen schuld~ Gebruikt het .. Postboek .. van het
Ministerie van P. T. T. niet stelselmatig het woord" effecten ..
in de beteekenis van het fransche .. effets de commerce .. 7 Draagt
het Bestuur der Postcheques niet de verantwoordelijkheid voor
het invoeren van foutieve termen en verkeerde spellingen 7
Begrijpelijk is het. dat een streven om in te gaan tegen een
tendens. die reeds zooveel terrein heeft veroverd. niet met
onvermengde gevoelens zal worden onthaald.
Het terrein der handelstaal reikt anderzijds verder dan de
onderwijsmiddens en in de zakenwereld heerscht op taalgebied
groote verwarring. De commissie vleit zich met de hoop haar
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opvattingen in deze middens te zien zegevieren. Het is haar niet
onbekend dat meer dan een Zuidnederlandsche firma van Noord~
nederlandsche correspondenten het verzoek ontving zich van de
Fransche taal te bedienen omdat haar" Vlaamsch .. onbegrijpelijk
was. De hoop te kunnen bijdragen tot het verdwijnen van deze
beschamende toestanden is voor haar steeds een aanmoediging
geweest.
De commissie heeft ook geen oogenblik geaarzeld vreemde
woorden. die trouwens niet alleen in Noord~Nederland maar
meestal in de geheele wereld gangbaar zijn. op te nemen. Dat
puriteinen hier een dankbaar arbeidsveld voor hun liefhebberij
zullen vinden heeft ze van haar standpunt niet kunnen doen
afwijken. Slechts dààr waar de Noordnederlandsche usanties of
instellingen van de Zuidnederlandsche verschillen. heeft de com~
missie de Zuidnederlandsche termen. voor zoover ze bestonden.
opgenomen geen benamingvoorgesteld.Van deze in Noord~Neder~
land niet gangbare woorden werden eerstgenoemde door [Zn].
laatstgenoemde door [C] aangeduid. Bij het voorstellen van
nieuwe termen. uitzonderingen trouwens. is de commissie naar
haar beste kunnen op haar taalgevoel afgegaan. Zij hoopt in haar
pogen te zijn geslaagd. doch zal alle suggesties dankbaar onder~
zoeken en zoo het gewenscht mocht blijken. haar eerste opvat~
tin gen herzien.
Om haar doel te bereiken heeft de commissie. zooals
trouwens ook haar voorgangsters. de beste Nederlandsche werken
geraadpleegd. Zij laat als bijlage een lijst der bronnen volgen.
Nadruk dient erop gelegd dat in deze werken nog heel wat bruik~
baars voorkomt dat niet opgenomen werd omdat het niet in het
programma van het M. O. was onder te brengen. De commissie
heeft gemeend niet buiten dit kader te moeten gaan zonder
nochtans het leerplan eng te interpreteeren.
Twee onderdeelen van het programma Handelswetenschap~
pen werden onbewerkt gelaten. nl. het Burgerlijk~ en Handels~
recht en de Staathuishoudkunde.
1/ De juridische vakken werden niet bewerkt daar een
officieele commissie. samengesteld uit vooraanstaande rechts~
geleerden. een ,.- thans bijna volledige ,.- vertaling van het
Burgerlijk Wetboek bezorgt (1). Vermits alleen deze tekst mag
gebruikt worden in de onderwijsinrichtingen van den Staat (2)
(1) Uitgegeven bij L. J. Kryn te Brussel (thans S. V. «Onze Tijd .).
(2) K. B. 22.9-32; 9-10-33; 4-3-35; 9-9-35; 3-9-36.
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spreekt het vanzelf dat de commISSIe hier geen voorlichting had
te geven. (I) Wat het Handelsrecht betreft. hier zou een onder~
scheid kunnen worden gemaakt tusschen zuiver juridische termen
en vakwoorden uit de handelspractijk. Eerstgenoemde hooren
zoowel bij Burgerlijk Recht als bij Handelsrecht en zijn te vinden
in de hiervoor vermelde vertaling. Wat de commercieele vak~
termen aangaat. deze zijn in de diverse rubrieken van onze
woordenlijst ondergebrach t. Vanaf 1898 werden de Belgische
wetten in beide landstalen gepubliceerd. zoodat van talrijke wetten
van ons Wetboek van Koophandel een officieele Nederlandsche
tekst bestaat. Daar de vertalers van deze wetten niet zijn uitge~
gaan van het standpunt door ons gehuldigd. is het begrijpelijk dat
de vakwoorden van onze lijst afwijken van die gebezigd door de
officieele vertalers. De commissie heeft het nochtans niet ge~
wenscht geacht deze vertalingen op te nemen (2) Naar haar
meening volstaat het niet dat een woord in een omcieelen tekst
voorkome. om te kunnen beschouwd worden als hoorende tot den
Zuidnederlandschen taalschat. Het is haar trouwens niet ontgaan.
dat in deze officieele vertalingen verwarring en gebrek aan een~
heid heerschen.
2( Aanvankelijk bestond ook het inzicht een rubriek Staat~
huishoudkunde in te lasschen. De commissie heeft hiervan moeten
afzien wegens ziekte van het in dit vak meest beslagen lid. Door
een samenloop van ongelukkige omstandigheden. is de woorden~
lijst reeds veel later klaar gekomen dan aanvankelijk werd
gehoopt. Om nieuwe vertraging te voorkomen werd de rubriek
Staathuishoudkunde prijs gegeven. De leemte hierdoor ontstaan
moet niet overschat worden: de rubriek der: algemeene handels~
kennis zal voor de terminologie der Staathuishoudkunde vaak
kunnen geraadpleegd worden.
Oorspronkelijk werd er aan gedacht aan elk der commissie~
leden. nl. Lic. G. Van Have (athenaeum Tienen). voorzitter der
commissie. Or R. Vanalderweireldt (athenaeum Vilvoorde). secre~
taris. Or A. Carpentier {athenaeum Aalst}. Lic. A. De Vuyst
{athenaeum Aalst} en Or G. Van Verdeghem (Universiteit Gent)
de bewerking van een der branches van de handelswetenschappen
op te dragen. Dit plan bleek naderhand niet uitvoerbaar omdat de
Handelswetenschappen de verschillende aspecten van éénzelfde
(I) De Nederlandsche teksten van het Burgerlijk Wetboek geven ale bijlage
practische woordenlijsten (Nederlandsch-Fransch).
(2) Aan de commissie is geen wettelijk voorschrift bekend dat het gebruik van
deze uitdrukkingen. in het onderwijs. verplicht maakt.
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menschelijke· bedrijvigheid bestudeeren. Daaruit volgt dat de
meeste termen tehuis hooren zoowel bij Handelskennis als bij
Handelsrekenen en bij Boekhouden (en trouwens ook bij Handels~
recht en Staathuishoudkunde). De commissie heeft geoordeeld dat
het niet opging al deze uitdrukkingen zooveel maal te herhalen.
en heeft de gemeene termen ondergebracht in de rubriek der
handelskennis. Zij hoopt aldus een zeer bruikbare brochure te
hebben samengesteld.
De bewerkte stof is ingedeeld in vier rubrieken:
I. HANDELSKENNIS.
Onder deze hoofding zijn te vinden alle termen die betrek
hebben op de techniek en de organisatie van het bedrijfsleven.
De meeste vakwoorden die volgens het officieeIe leerplan bij
handelsrekenen thuis hooren zijn hier ondergebracht. Handels~
kennis omvat vol eende subrubrieken :
Algemeenheden.
Ondernemingsvormen.
Goederenhandel.
Vervoerhandel.
Assurantie.
Effectenhandel.
Geld en betalingsmiddelen.
Gaat men na hoe in de verschillende branches van het
bedrijfsleven winst wordt gemaakt. dan constateert men paralelIe
strekkingen in goederen. effecten~ en geldhandel. Om niet in nutte~
looze herhalingen te vervallen werden
Termijnhandel en
Arbitrage
in afzonderlijke subrubrieken ondergebracht.
11. HANDELSREKENEN.
Onder de rubriek Handelsrekenen zijn alleen te vinden die
termen. die tot de toegepaste rekenkunde hooren:
Percent~ en permille berekeningen.
Kettingregel
Intrestberekeningen en alle hiermede verband houdende
vraagstukken (rekeningen courant. disconto. enz.)
111. BOEKHOUDEN.
De rubriek Boekhouden geeft voornamelijk hoofden van
rekeningen en benamingen van registers. Terloops wijst de
commissie erop. dat inzake benaming van rekeningen een zekere
vrijheid bestaat. Ook bij franschtalige auteurs kan deze worden
geconstateerd. Wel zijn sommiIJe hoofden van rekeningen algemeen
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in zwang. doch de commissie heeft. zonder op volledigheid te willen
bogen. haar opsomming niet tot deze beperkt. Waar de Zuid~
nederlandsche gebruiken van de Noordnederlandsche afwijken
heeft de commissie ervan afgezien vakwoorden voor te stellen.
Zij wenschte de vrijheid die. zooals hierboven werd betoogd. op
dit gebied bestaat. te eerbiedigen.
IV. ADMINISTRATIEVE INRICHTING.
De commissie heeft het nuttig geoordeeld bij haar woorden~
lijst een nomenclatuur te voegen van de hulpmiddelen in de
kantoren in gebruik. Van deze machines en administratiesystemen
zijn de benamingen ten onzent vrijwel onbekend. zoodat de
commissie hoopt dat ook dit onderdeel van haar werk den
leeraars welkom zal zijn.
De commissie mocht zich verheugen in de belangstelling
van den Heer Inspecteur Prof. Miry. De lçden des commissie.
aan wie hij Nederlandsche werken bezorgde. be dlgen hem ook
hiervoor hun dank. Onze erkentelijkheid gaat tevens tot
Dr C. De Baere. die ons als taalkundig adviseur ter zijde stond.
De commissie meent aan het volbrengen van deze taak haar
beste krachten te hebben besteed. doch is er niettemin van over~
tuigd dat deze eerste proeve ver van volmaakt is. V oor opbou~
wende critiek die. naar ze hoopt. haar niet zal gespaard blijven.
beveelt ze zich ten zeerste aan. Alle suggesties en opmerkingen.
te sturen aan Or R. Vanalderweireldt. Riga Square 27. Brussel 111.
zullen bij de commissie een dankbaar gehoor vinden.

Verklaring der gebruikte teekens
lZn] Zuidnederlandsche. in Holland niet gangbare benaming.
[Nn] Noordnederlandsche. ten onzent niet gangbare term.
[C] Door de Commissie voorgestelde benaming of uitdruk.
king.
Vertalingen staan tusschen gebroken haakjes [ ]
Verklaringen. afkortingen en tegenstellingen. staan tusschen
afgeronde haakjes ( )
In de rubriek Boekhouden zijn de hoofden van rekeningen
tusschen aanhalingsteekens .. .. geplaatst.
Synoniemen of uitdrukkingen met dezelfde beteekenis zijn
gescheiden door een komma.
Teg = Tegenstelling

INHOUD
Blz.

Een woord vooraf.
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EERSTE DEEL
HANDELSKENNIS
Hoofdstuk I. -

Algemeene begrippen

Handel
~szaak

; koop~ ; goederen~ ; geld~ ; effecten~ ; ~ in onroerende
goederen; boek~; sluik~; land~; zee~; karavaan~; een ~
beginnen; ~ drijven; in den ~ gaan; in den ~ zijn ; barat~
[fr. : troc] ; wind~
Instellingen ten nutte van den handel
Kamer van koophandel
Rechtbank van koophandel
Handelsregis ter
Entrepot
publiek ~; particulier ~; fictief ~
Informatiebureau
Consulaire diensten
Staatsbureau voor handelszaken
Markt
jaar~; ~halle; ~bericht; ~prijs; binnenlandsche ~; buiten~
landsche ~; op de ~ gooien; de ~ bederven; onder de ~
verkoopen; op de ~ plaatsen; de ~ in handen hebben; de
stand van de ~; een ~ vinden voor ... ; de stemming van de ~
Stemmingen van de markt
opgewonden
willig. levendig
vast
prijshoudend
kalm
flauw. zwak. lusteloos
loom. gedrukt. traag
Beurs
-gebouw; effecten-; koren-; wol~; goederen~ ; schippers- ;
-reglement; ~usantie; -tijd; -waarde; -zaken; -noteering ;
aan de - genoteerd worden; ~bericht; -comité; -bestuur;
-blad; jaarVeem [fr. magas. génér.]
Natie
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Staking van betaling
concurrente crediteuren
preferente crediteuren
Surséance van betaling. uitstel van betaling [fr. : sursis]
Faillissement; failleeren; gefailleerde
Failliet. (1)
Faillietverklaring
Rechter~commissaris

Curator
Accoord [fr. concordat]
Failliet~voorkomend accoord [C]
Rehabilitatie
Rehabili teeren
Bankbreuk. bankroet
Bedrieglijke bankbreuk
Eenvoudige bankbreuk
Bankroetier
Hoofdstuk 11. -

Ondernemingsvormen

Eenmanszaak. eenmansonderneming
koopman. handelaar
Vennootschapszaak. vennootschapsonderneming
Vennoot
opnemen van een ~ ; uittreden van een ~
Vennootschap
een ~ aangaan; een ~ ontbinden
~ onder firma [fr. : en nom collectif]
onder gemeenschappelijken naam handel drijven
firma. firma~naam [fr. : raison sociale]
firmant, compagnon
commanditaire ~
commanditaire vennoot. stille vennoot
complementaire vennoot. complementaris. beheerende
vennoot. werkende vennoot
naamlooze ~
(zie ook effectenhandel Dl. I Hoofdst. VI)
akte van oprichting. statuten
beheerder [Z.n.] directeur [N.n.]
gedelegeerd beheerder [c.] [fr.: administrateur délégué]
(I) Fallilel heeft twee beteekeni~8en nl. die van FailllJsemenl en di~
Ge/allle~rde.

VII!}

I;

raad van beheer [Z.n.] directie [N.n.]
commissaris (1)
raad van toezicht [fr. : college des commissaires]
commanditaire vennootschap op aandeelen
coöperatieve vereeniging
coöperatieve credietvereeniging
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kapitaal (in een vennootschap)
voor een - deelnemen; - in een zaak steken; - inbrengen;
zijn - volstorten; statutair - ; nieuw - trekken; ongestort - ;
volgefourneerd - ; volgestort -; -uitbreiding; -svermeerdering ; -svermindering
Winst
-bepaling; - over 19 .. ; bedrijfs-; statutaire -verdeeling;
deelgerechtigde in de - ; uitkeering van de Dividend
primair -; super-; -uitkeering; - uitkeeren; oprichters-;
Tantièmes; tantièmisten
Winst -aandeel (~ deel in de winst)
opnemen op zijn - ; met het - verrekenen
Maatschap. Handelingen voor gemeene rekening
compagniehandel: compagniezaken; consortium
meta affaires. meta transacties; meta bankier; metisten;
conto a meta ; trio affaires; conto a trio; conto a terzo
quarto affaires; conto a quarto. enz.
Hoofdstuk 111 . .- Goederenhandel
§ 1. -

Algemeene termen

Collecteerende handel. verzamelende handel
Distribueerende handel. verdeelende handel
Producent. voortbrenger
Consument. verbruiker
Eigen handel
Commissiehandel
Actieve handel
Passieve handel
(I) De commissie acht het gewenscht er de aandacht op te vestigen dat het
woord bestuurder in Noord-Nederland een veel ruimer beteekenis heeft dan len
pnzent : b".tuurder. zijn én directeuren én cQmmi8.ari.,en.
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Reizende handel
Gevestigde handel
Groothandel, grossierderij, engroshandel
Groothandelaar, grossier, en groshandelaar
En gros verkoopen, in 'tgroot verkoopen
En grosprijs
Kleinhandel, detailhandel
Kleinhandelaar, detailhandelaar, detaillis t, detailleur
Winkelier: marskramer: marktventer
In 't klein verkoopen, en detail verkoopen
Detailprijs: detailverkoop
Warenhuis: Bazaar
Filiaal [fr. : succursale] filialensysteem
Half~groothandel, klein~groothandel

Binnenlandsch~ handel
Buitenlandsche handel
Invoerhandel, invoer, importhandel, import
Importeur, importatie, importeeren
Uitvoerhandel, uitvoer, exporthandel, export
Exporteur, exportatie, exporteeren
Doorvoerhandel, doorvoer, transitohandel, transito
Bijzondere handel
Wereldhandel

§ 2. -

Ontstaan van Koop en Verkoop

Offerte
een ~ maken (doen): om een ~ vragen: een ~ aannemen:
een ~ afwijzen: een ~ intrekken: op een ~ ingaan: een ~
geldig tot ... : een ~ vast tot ... : bemonsterde ~: ~ met zicht~
zending: voor~: tegen~: vaste ~: vrijblijvende ~: ~ mits
onverkocht
Offreeren
vast ~ : vrijblijvend ~ : mits onverkocht ~ :
Bod
Tegenbod
Bestelling, order
een bestelling doen: een - geven aan ... : een - uitvoeren
Bestellen
Goederen ~
Bestelbrief: bestelkaart
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Code
~woord

;

woord~

voor~

~er

;

cijfer~

privaat~

;

branche~

bieden; een

~

sluiten.

;

Koop
;

~en

voor~; ~er;

~en

;

; te

~

Verkoop
onderhandsche~. ~ uit de hand ; ~ bij inschrijving ; ~ in veiling;

- bij opbod; - bij afslag
Veiling
~sconditie (ook veilconditie) ; in ~ brengen; -skosten ; ~sprijs ;
- bij opbod; - bij afslag
Reflectant. gegadigde
Mijn
visch~ ; -en (b. v. den kavel mijnen)
Vendumeester. afslager
Kavel
~ing ; ~beschrijving (ook notitie) ver~en ; ver~ing
Verkoopvoorwaarden. verkoopcondities
Koopcontract. standaardcontract. uniformcontract
§ 3. -

Levering

Levering
~stijd

(ook levertijd) ; -svoorwaarden. -scondities

Loco
~affaires

[fr. : en disponible] ~goederen ; ~ ~ offerte ; ~ - prijs;
-verkoopen
Directe levering. prompte levering. levering uit voorraad
Tijd
affaires op~. ~affaires [fr.: à livrer]; op
handelen
Affaires op aflading [fr. : sur embarquement]
Zeilend per s/s ... ; stoomend per s/s ...
Geladen
Ladend
Laadklaar
Prompte aflading

Juli~aflading
October/November aflading
Op aflading na heropening der scheepvaart
Affaires op levering [sur livraison]

~

koopen; op

~
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Juli-levering
Lange levertijden
§ 4. -

Qualitei t

Qualiteit. Kwaliteit
-saanduiding: op bezien van - [fr. : sur agréation]
Monster
verkoop op -: een - trekken. een - steken: een - bezichtigen: een - onderzoeken: aan het - beantwoorden: offerte-.
verkoop- : koop-. bestel- : type-. standaardVerkoop op merk
Verkoop op beschrijving
Verkoop op doorsnêequaliteit van het seizoen
Verkoop op insp~ctiecertifkaat
§ 5. _.. Quantiteit

Quantiteit. Kwantiteit
op uitgeleverd gewicht. uitleverend
op afscheepgewicht. op aflaadgewicht.
gewicht. inladend
manco. onderwicht

op

ingenomen

Bruto-gewicht: netto-gewicht
Kortingen op het gewicht
Tarra
netto -. reëele -. werkelijke - : gemiddelde -. gereguleerde -:
uso -. gebruikelijke -: rijks -: origineele -. factuur -:
geschreven - : gereduceerde - : extra tarreeren. tarren
Goedgewicht
Stille uitslag
Lekkage
Decalo
Bezemschoon
Rafactie
rafactionneeren : rafactiemeester
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§ 6. -

Prijs

Prijs
-niveau; -courant; - per eenheid. eenheidsKortingen op den prijs
contant. korting voor contant
rabat
accept - ; extra omzetpremie
premie op het aantal
Netto-cassa. rein-netto [fr. : net comptant]
Prijs eerste kosten
vrij af (af) magazijn. fabriek. pakhuis. entrepot [fr: prix délivré.
en magasin]
vrij langs boord (F. A. S.)
franco station van afzending
vrij aan boord (F. O. B.)
franco (vrij) wagon. spoor
kost en vracht
kost. verzekering en vracht. kost assurantie en vracht (C.I.F.)
geloste condities. vrij wal. vrij loods [fr. : franco destination]
vrij huis. magazijn [fr. : franco domicile]
In entrepot
In consumptie
§ 7. -

Betaling

Betaling
-svoorwaarden
verkoop à contant; prompt cassa. gloeiend contant; onder
rembours; rembourszending. verrekenpakket; cassa tegen
documenten. (DIP)
verkoop op crediet
rembourscrediet. bank rembours
geconfirmeerd bankcrediet
huurkoop. koop op afbetaling; huurkoopcontract ; huurkoopsysteem ; termijnbetaling [fr.; payement par termes.
par acom ptes]
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§ 8. - Handel In edele metalen

Gehalte
Standaardgoud ; standaardzilver
Affineeren, flneeren ; affinage ; ongeflneerd
Essay; essayeur; essayeeren; 'essayeursmerk, keur: essaybriefje,
keurbriefje ; essayeerloon, essayloon
§ 9. - Termijnaffaires

Termijnaffaires, termijnhandel
termijnmarkt; termijnnoteering : termijnstemming
Contracteenheid, eenheid
Liquidatiekas
(Zie verder Dl I., Hoofdstuk VII)
Goederenarbitrage (zie DI I, Hoofdstuk VIII)
§ 10. - TU8schenpersonen

T usschenpersoon, tusschenhandelaar
Agent
handels-: -schap, -uur: hoofd-uur: generaal -, generaal
-uur: sub- ; -uurcontract
Commissionnair
inkoop- ; verkoop- ; import- ; exportConsignatie ; consignatiecontract ; consignatiecrediet: consigneeren, in consignatie zenden, in commissie geven
Geconsigneerde [fr. : consignataire]
Consigneerder, committent, lastgever, commissiegever, consignant (1)
Provisie, commissie: delcredere, delcredre-provisie
Agentuur- en commissiehandel
Makelaar
- in goederen: eerste hands- ; -dij : -sloon, courtage
Handelsreiziger
Factoor, factor, factorij

(I) Van consignataris schijnt de beteekenis niet vast te staan: volgens het
zestalig woordt"nboek zijn consignataris en geconsigneerde synoniem: het vertaalt
beide door consignataire. Mols, Beknopt handelslexicon. stelt consignataria gelijk
met consignant en tegenover geconsigneerde.
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------------------------------

§ 11. - Documenten

Factuur
doorslagprovisorische -. voorloopige definitieve -. slot-. finaal-. eindconsulaire -. certificaat van oorsprong
ingaande - ; uitgaande Factureeren
Wichtnota
Rekening; nota
Warrant cedul
Opslagbewijs (is op naam). ceel (is aan toonder)
Volgbriefje [eng: delivery order]
Inkoop
-rekening. -factuur
Verkoop
-rekening
bruto - provenu; netto - provenu
Consignatiefactuur
Pro forma factuur. gefingeerde rekening. gefingeerde factuur.
conto finto
Sluitnota. sluitbriefje. koopbriefje. koopbiljet. beursbriefje
Filière

Hoofdstuk IV. § 1. -

Vervoer

Techniek

Vervoer
- te lande
- per as ; - per spoor
- te water
- ter zee. zee-. zeetransport
zeevaart
wilde vaart. trampvaart; wilde booten. vrachtzoekers
lijnvaart; lijnbooten. liners
binnenvaart
ongeregelde vaart. wilde vaart; losse binnenschippers
beurtvaart; beurtdienst ; beurtschippers
Luchtvervoer
Tonnenmaat
bruto - ; netto-
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Reeden : reeder : reederij
Stuwadoor. stouwer
Bevrachten. charteren: bevrachter
Vervrachten: vervrachter
Bevrachting
reis~ ; tijd~ : rees~. ~ bij den roes [fr. : à forfait]
Vracht
maat~ ; gewichts~ : ~ in fuIl ; primage ; ~calculatie
Ligdagen. overligdagen; liggeld (Teg. : Spoedpremie)
Orderhaven : optiehaven: goederen met optie verladen
§ 2. -

Tusschenpersonen

Expediteur: expeditiebedrijf:
groupagedienst
Scheepsmakelaar
Scheepsgeconsigneerde
Cargadoor
§ 3. -

tusschenexpediteur:

groupage;

Documenten

Vrachtbrief; duplicaatvrachtbrief : beurtvaartadres ; charterpartij.
charter. cherterpartij ; reischarter; tijdcharter. timecharter
Cognossement. connossement
recta ~. ~ op naam; order ~; ~ aan toonder. blanco ~;
optie ~ ; origineel ~. verhandelbaar ~ (Teg.: copijen); door~
Manifest
Cargalijst
Vrachtnota
Volgbriefje
Stuurmans reçu
Permissie tot inladen
Hoofdstuk V. -

Assurantie of Verzekering

§ 1. -

Verzekering
onderlinge

~; ~

Techniek

tegen vaste premie;

sommen~; schade~;

goederen~: vermoÇ/ens~; over~; onder~; premier~risque ~

;
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brand-; transport-; zee-; binnenvaart-: bagage-: auto-;
chomage-: vee-: hagel-: stormschade-: crediet-: delict-:
diefstal-: inbraak-: machine-: ziekte-: ongevallen-: invaliditeits-: sociale-: her-: oogst-: levens-. - op het leven:
- op een hoofd: - op twee hoofden: levenslange -: compagnons-: overlevings-: tijdelijke -: gemengde -: vaste termijn -:
studiebeurs-: volks-: - tegen verbeurde premie: - tegen
premierestitutie : - van lijfrente (dadelijk ingaande: uitgestelde: tijdelijke: levenslange): casco-: cargo-: premie-;
- van imaginaire winst. - tegen gemis van verwacht voordeel; glas-: molest-; -smaatschappij: -starief; -sbedrijf:
-skantoor ; een - sluiten: tegen-; - van huu..-gevaar [Z.n.]:
- van verhaal der geburen [Z.n.]
Assuradeur. verzekeraar: herverzekeraar
Geassureerde. verzekerde; herverzekerde
Verzekeringsnemer. verzorger
Begunstigde. bevoordeelde
Risico
Koopsom [fr. : prime unique]
Premie
bruto - : netto - : -reserve
Wiskundig adviseur. actuaris
Wiskundige reserve
Schadereserve
Afkoopwaarde
Zeeschade; averij-grosse. gemeene averij; averij-particuliere,
bijzondere averij: dispache ; dispacheur
Vrij van beschadigdheid [fr. : franc d'avarie partictilière]
V rij van beschadigdheid onder ..... 010
Franchise
Serie
Schade afmaking [fr. : règlement des dommages]
Eigenbehoud [fr. : plein]
§ 2. -

TU8schenpersonen

Verzekeringsagent; verzekeringsmakelaar, assurantiemakelaar
Afsluitprovisie (bij acquisitie): afmakingsprovisie (bij schaderegeling)
§ 3. -

Documenten

Polis
beurs- (beursconditie) : maatschappij-, eigen -; getaxeerde -;
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open ~; contract~ [fr.: police d'abonnement]; voorloopige ~;
definitieve ~ ; ~ bedrag (ook verzekerd bedrag) ; reis~ ; tijd~ ;
premievrije ~
Aanhangsel [fr. : avenant]
Schaderekening

Hoofdstuk VI. § 1. -

Effectenhandel
Effecten

Effect, fonds. stuk (nooit titel)
Effecten
~beurs; ~order; ~zegel; ~makelaar; ~boek; ~kantoor; ~markt;

~noteering; ~nota; noodlijdende ~ [fr.: avec coupons en
souffrance] ; rentabiliteit der ~
Fondsen
~markt ; ~ met vasten intrest; courante ~ ; incourante ~ [fr.:
non cotés] ; ~nota ; staats~ ; noodlijdende ~

Aandeel
~enkapitaal ; oprichters~ ; preferent ~, prioriteits~ ; gewoon ~;
cumulatief preferent ~ ; bonus~ (= ~ ter uitkeering der reser~
ve gratis aan de aandeelhouders toegekend); ~ op naam;
~ aan toonder; een ~ volfourneeren. een ~ volstorten; een
volgefourneerd ~. een volgestort ~ ; een niet volgefourneerd
~. een niet volgestort ~ ; bijstorting op een ~; ~en plaatsen;
agio op ~en; ~ zonder nominale waarde; ~ met maximum~
dividend; een ~ voor de kapitaalsvermindering afstempelen
(Teg. : bijstempelen)
Aandeelhouder
een ~ executeeren
Opvraging, opgevraagde storting [fr. : appel de fonds]
Bijstorting eischen [fr. : faire un appel de fonds]
Bewijs
~ van deelgerechtigdheid [fr.: action de jouissance]; op~
richters~ ; winst~ [fr. : action de dividende] (1)
Mantel; dividendblad; dividendbewijs; talon
(I) De commissie acht het gewenscht er de aandacht op te vestigen dat
- zooals trouwens ook in de Fransche vaktaal - de beteekenis der benamingen
van effecten niet scherp is afgebakend. Zoo is b.v. bij Speerstra «winstbewijs.
synoniem van c action de jouissance ••
In Nederlandsche handboeken wordt daarenboven overvloedig gebruilt
gemaakl van het fransche • action de jouissance.,
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Recepis (= voorloopige titel)
Obligatie
-leening; -houder; -rente; hypothecaire -; kortloopende [fr.: bon de caisse] ; uitgelote -; uitgelote -s betaalbaar
stellen (domicilieeren) ; aflosbare -; afgeloste -; een - ter
aflossing aanbieden; een - inkoopen; -schuld; een - afbetalen [fr. : rembourser]
Staatsfonds; schatkistbiljet, schatkistpromesse [fr.: bon de trésor]
Scrip
Mantel; couponblad; coupon; talon
Coupon
-dag; -provisie; -koers; -belasting; een - verzilveren; een
- betaalbaar stellen, een - domicilieeren ; halfjaarlijksche -,
Juli-

§ 2. -- Leeningen

Schuld
geconsolideerde vlottende conversie
Leening
een - uitschrijven, een - uitgeven; uitgifte eener - ; op een inschrijven; een - plaatsen; een volteekende -; een overteekende - ; een - loopen hebben; premie- ; hypothecaire -;
binnenlandsche - ; buitenlandsche -; gedwongen -; vrijwillige - ; een converteerbare - ; een niet converteerbare -; een
- converteeren ; een - aflossen; een - aflosbaar stellen.
Premieleening; premielot; premietrekking, uitloting; uitlotingssysteem
Aflossing
plan van -, -splan ; -tabel
- door middel van annuïteiten; - met premie, - met agio;
à pari

§ 3. -

Emissie

Emissie
-koers; -syndicaat; -consortium; -bedrijf
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Emitteeren: emittent
Uitgifte
koers van -: - à pari: - met agio. - boven pari: - met
disagio. - beneden pari
Plaatsing
- à pari: - boven pari: - beneden pari: -skoers
Inschrijving
-sbiljet: openstaande - [fr.: souscription en cours] de openstellen: vrije - [fr.: à titre réductible] : bevoorrechte -.
- met voorkeursrecht [fr. : à titre irréductible]
- door bank of consortium: à forfait nemen [fr.: prise
ferme]: à guichet nemen [fr. : prise à la commission]
Inschrijver
Toewijzing [fr. ; répartition]

§ 4. -

Beurszaken

Waarde
nominale koers-. beurs-. ruilreëele Noteering
- in eensgevend geld (per stuk): - in procenten; - ex dividend: - cum dividend; - ex claim; - cum claim; - met
inbegrip der loopende rente: - zonder inbegrip der loopende
rente
Rente bij rekenen [fr. : bonifier les intérêts]
Koers
bied-: laat-: openings-: hoofd-: hoogste -; laagste -.
slot-: gedane -: dag-: -avans (stijging); -verlies (daling);
op (tot) den huidigen -; de - steunen; gedrukte -; loome -;
de - staat à (boven. beneden) pari
Order
gelimiteerde -; ongelimiteerde -; - bestens; - tegen
openingskoers: dagOmrekeningsgetal. reductiegetal (change fixe)
Claim. claimbewijs ; claimrecht. recht van voorkeur
Beleening; effecten beleenen: surplus; suppleeren; akte van
surplus
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Prolongatie
een - sluiten: in - geven: -akte: -nemer: -gever: -rente.
report: stukkenhuur • deport
Prolongeeren
Contante affaires
Termijnaffaires
rescontre [fr.: Iiquidation1: rescontredag: passagekoer
[fr. : cours de compensation]
(zie Deel 1 Hoofdstuk VII)
Effectenarbitrage
(zie Deel 1 Hoofdstuk VIII)

§ 5. -

TUlschenpetsonen

Effectenmakelaar [N.n.]. wisselagent [Z.n.]

§ 6. -

Documenten

Aankoopnota : verkoopnota

Hoofdstuk VII. -

Termijnhandel

Speculeeren
à la hausse -. in de liefhebberij zijn
à la baisse -. in den wind zijn. in de contramine zijn.
mineeren
Speculant
beroeps- : gelegenheidshaussier
baissier. contramineur

contra~

Vaste affaires. affaires op termijn fixe
Premie
-affaires : -gever : -nemer : -trekker : -verklaring [fr. : réponse
des primes] : dag der -verklaring. ~verklaringsdag
Hausse -. - te leveren
Baisse ~. ~ te ontvangen
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Gecombineerde ~. dubbele ~. stellage. vrije keus. optie
Optant
Garant
Stel geld (2 maal de premie)
Affaire met noch. keur
affaire met noch te leveren. koopers keur
affaire met noch te ontvangen. verkoopers keur

Hoofdstuk VIII. -

Arbitrage

Arbitrage
goederen~

; wissel~ ; directe~ ; indirecte~ ; effecten~ ; metaal~;
; coupon~; verschillen~. zelfstandige ~; vereffenings~
Arbitrant. arbitrageur. arbitrageant
Arbitreeren. arbitrageeren
Calculatie tafels
Parikoers; parikoersentafel
Pariteit; pariteitentafel
rente~

Hoofdstuk IX. -

Banken en crediet

Bank
circulatie~; crediet~; deposito~; giro~

; hypotheek~ ; wissel~;
van leening (pandhuis); ~accept; ~accreditief; ~aval;
~crediet ; ~disconto ; ~garantie ; ~politiek ; ~referentie ; ~relatie;
~papier ; ~wezen; ~consortium; ~rekening; disconto~; han~
dels~ ; spaar~ ; ~wet ; algemeene ~ ; boerenleen~. landbouw~;
koloniale ~ ; ~concentratie
Bankier
~

~shuis

Bankagentschap
Bijbank (bij uitgiftebanken in fr. : succursale)
Deposito
à ~ plaatsen; in ~ nemen; ~gelden; ~rekening; ~bewijs;
~rente ; een ~ opzeggen ; ~storting ; ~houder (houder van een
~rekening); ~termijn ; ~ met onderpand
~'s met een jaar opzegging
~. s met zes maand opzegging
~'s met acht dagen opzegging
~. s met een dag opzegging. dag~
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direct opvraagbare ~rekening;
zegging
~ voor een jaar vast of fixe
Opzeggingstermijn
Opvragen. opvorderen. disponeeren
Opvraging. opvordering. dispositie
Deponent. deposant
Deposi taris

~

zonder voorafgaande

op~

Bewaarneming (van effecten) ; bewaargeving
open ~
gesloten ~
Bewaarloon
Incassobedrijf
Incasso
~papier ; ~provisie : ~remise ; ~tarief:
Incasseeren
Quitantielooper. kaslooper. wissellooper

~wissel

:

~kosten

Retourkosten
Arbitrage (zie DI. I Hoofdstuk VIII)
Emissiebedrijf (zie DI. I Hoofdstuk VI § 3)
Crediet
op

~

koopen: ~ verleenen: ~waardig: ~bank: ~prOVlSle:
: ~prijs : ~promesse ; ~risico : documentair ~ :

handels~

leveranciers~
afnemers~

openbaar
privaat ~

~

lang ~
kort ~
prolongatie (zie bI. 27)
beleening (zie bI. 26)
rembours~
promesse~

accept
blanco
gedekt

~.

~

~

ongedekt

~

jO

persoonlijke zekerheidsstelling : borg; een soliede ~ ; een ~ stellen;
~steller ; ~stelling
zakelijke zekerheidsstelling
hypotheek
~gever : ~ nemer
pand (onderpand)
in ~ geven; een ~ inlossen ; ~houdende crediteuren
verpanden
goederen ~; effekten ~; juweelen ~; wissels ~ (zie
Deel 11. Hoofdstuk lIl)
borgtocht
akte van ~

Hoofdstuk X -

Geld en Betaalmiddelen

§ 1. -

Geld en Wissel

Geld
~eenheid.

rekeningseenheid (unité monétaire)
munten
papier~. fiduciair ~
muntbiljet, staats~

metaal~.

giraal~

clearing. verrekening
clearing house, verrekenkamer
Standaard
munt~;

enkele

gouden
~

~;

; dubbele

~

goudwissel
; hinkende

~.

~;

goudkern

kreupele

zilveren

~.

~

Munt
~wezen; ~stelsel; ~wet; reken~

[fr.: monnaie de compte] ;
standpenning [fr. monnaie
principale]; pas~. kleingeld [monnaie auxiliaire]. teeken~
(onder de kreupele standaard: munt die tot een onbeperkt
bedrag wettig betaalmiddel is maar waarvan de vrije aan~
munting werd stopgezet) ; volwichtige ~
Negotiepenning [fr. : monnaie commerciaie]
Aanmunten
Aanmunting
vrije ~
Gewicht
~Ioon;

~meester;

standaard~.
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bruto-; netto-; fijn -. remedie. ruimte. speling op het - ;
passagier-. grensAlliage
(In Noord-Nederland
onedel metaal; in Zuid-Nederland = legeering)
Gehalte
remedie op het Muntvoet [fr. : pied. taille]
Waarde (der munten)
nominale metaal-. substantiëele -. reëele Muntpari. muntpariteit
wettelijk(e) Koers
-waarde; bied-; laat-; wissel-; zicht-; cheque-. chequenoteering ; een - maands- ; twee - maands- ; zes - maands-;
cable- ; -lijst. -bericht [fr. : cote] ; -kaartje [fr. : carte-cote]
Devies. valuta
valutamarkt
Herleiding (van vreemd geld)
Noteering
- met de vaste waarde in het buitenland [fr. : incertain 1
- met de vaste waarde in het binnenland Lfr. : certain]
Agio
-noteering. dis-noteering ; - doen; goudWissel
-makelaar. -agent; -courtage; -markt; -kantoor; - koers
Goudpunt
- van invoer; - van uitvoer

§ 2. -

Constatatle der betaling

Kwijting [fr. : acquit]
Voldaan [fr. : pour acquit]
Kwiteeren. quiteeren. voor voldaan teekenen
Kwijtschrift. kwijtbrief. quitantie. kwitantie
Reçu. ontvangbewijs
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§ 3. Documenten van het betalingswezen

Wissel
~brief; ~personeel

; ~som ; ~bedrag; ~ruiterij; schoorsteen~;
(complaisance papier)
een ~ trekken
trekker; betrokkene; nemer; houder
Traite
disponeeren
Remise
remitteeren
Orderclausule
wissel aan eigen order; wissel aan (de) order van ....
Wissel exemplaren
primawissel (1) ; secundawissel ; tertiawissel
prima; secunda; tertia
cassatorische clausule
Accept (2)
~atie ; ~ant ; ~kosten; ~tijd
Accepteeren
een wissel ~
geaccepteerd
N on acceptabel
Domicilieering; domicilieeren bij ... ; gedomicilieerde wissel; gedomicilieerde [fr. : domiciliataire]
Endosseeren
endossant
geëndosseerde
Endossement
volledig ~
blanco ~
procura ~. incasso ~
waarde ter incasseering. ter incasso
pand~

waarde tot pand. waarde tot borgstelling
Allonge (verlengstuk van een wissel)
Aval. wisselborgtocht
avalist. avalant. avalgever
goed voor aval. voor aval. per aval
(J I Beteekent ook: wissels die bij de centrale credietinstelling verdisconteerd
kunnen worden (Mols).
(2) Accept heeft verschillende beteekenissen: JO geaccepteerde wissel; 2·
acceptatieformule (event. handteekening); 30 promesse of orderbriefje.
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Vervaldag
dagwissel
markt- of miswissel
datowissel
usowissel
zichtwissel
nazichtwissel
langzichtwissel
Waarde- of valutaclausule. waarde-erkenning
waarde in goederen
waarde in rekening
waarde ontvangen
waarde in wissels
waarde overeengekomen
waarde genoten
waarde in mijzelf
Dekkingsclausule
en stel op rekening van ...
Adviesclausule
volgens advies van .. .
zonder advies van .. .
Protest
een wissel -eeren; -kosten; ge-eerde wissel; -wissel
(=
protestabel. wissel waarop niet voorkomt .. zonder
kosten .. ) ; -akte
- van non acceptatie
- van non betaling
verklaring van weigering
Regres
regelmatigspringHerwissel [fr. : retraite]
Retourrekening
Orderbriefje. promesse
gedomicilieerd(e) solidair(e) Schuldbriefje [fr. : simple promesse]
Kredietbewijs [fr. : accréditif]
aanvraag naar '"
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Cheque
- overeenkomst: - formulier: -rekening: -verkeer
- aan toonder: - aan order: - op naam: rectaAssignatie (1)
Postcheque
-rekening: stortingsbiljet : ontvangkaart
Giroverkeer
overschrijvingsbiljet. overschrijvingsbevel. girobiljet. girobevel
overschrijvingsblad
overschrijving. giro
overschrijven. gireeren
binnenlandsche overschrijving
internationale overschrijving
postgiro. postchequerekening. postrekening
bankgiro
girant
giraat
Kredietbrief
Postwissel [fr. : mandat poste]
Veiligheidsmaatregelen
kruissing. crossing
algemeene kruissing. general crossing
speciale kruising. special crossing
algemeen gekruist. crossed generally
speciaal gekruist. crossed specially
gekruiste cheque. crossed cheque
gekruist kredietbewijs
verreken-cheque. clearing-cheque
( I) Assignatie wordt in verschillende beteekenissen gebruikt. In NoordNederland is het een document dat vrijwel overeenstemt met het Kredietbewijs
der Nationale Bank van Belgii!. Ten onzent bestaat geen een.temmigheid. Meest
verspreid is de opvattins van cheque getrokken op een niet-bankier. De zeer
speciale beteekenis door het Bestuur der Postcheques aan het woord assignatie
Begeven. vergroot nog de verwarrill8.
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TWEEDE DEEL

HANDELSREKENEN
Hoofdstuk I. -

Percent, Permille, Kettingregel

Percent. procent
-berekening; -sgewijze; - boven .t honderd; - van .t
honderd; - onder •t honderd
Ten honderd
Permille. promille
- berekening
Methode der evenmatige (evenredige) deelen van honderd (duizend)
Methode der evenmatige (evenredige) deelen van het percent
(permille)
Kettingregel.
Hoofdstuk 11. -

Intrest

Intrest (interest)
-berekening; enkelvoudige - ; samengestelde - ; op - zetten;
- op - ; - opbrengen; - vergoeden; - geven; tegen X I° -.
verschenen - ; de - gaat in op ; vervallen Rente
-berekening; op - zetten; - op -; gekweekte -; -gevend;
-loos; -verlies; -verschil; -dagen; loopende -; verschenen - ;
-besparing
-voet. -stand (percent)
O

Beginkapitaal
Eindwaarde
Methode van de evenredige (evenmatige) deelen van den tijd
Methode van de evenredige (evenmatige) deelen van het kapitaal
Methode van de evenredige (evenmatige) deelen van het percent
Methode van de standvastige deelers
Standvastige deeler; verkorte standvastige deel er
Renteproduct. rentenummer; verkort renteproduct
Rekening - courant
- zonder intrestberekening
- met intrestberekening
- met denze1fden rentevoet. met denzelfden rentestand
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met verschillenden rentevoet. met verschillenden
rentestand
~ met intrestwijzigingen. met perioden indeeling
een - openen bij: een - afsluiten: in ~ staan: ~houder
- in scontrovorm
- in staffelvorm
Progressieve methode. directe methode
Retrograde methode. indirecte methode
Staffelmethode. saldi methode : rentenota
Debetkapitalen ; debetrenteproduct. debetproduct
Creditkapitalen : creditrenteproduct. creditproduct
Rood renteproduct
Inschrijfdatum
Vervaldatum. vervaldag. valutadag
Valuteeren; valuteering
Openingsdag. aanvangsdag
Afsluitdatum. afsluitdag. sluitingsdag
Bruto saldo kapitaal. bruto saldo [fr.: balance provisoire des capitaux]
Saldo renteproducten. saldo producten
Crediet provisie : omzetprovisie
Saldo~biljet

Gemiddelde vervaltijd. gemiddelde vervaldag. uniformdatum
Hoofdstuk lIl. -

Disconto

Disconto
~voet

(of kortweg -): officieel -: particulier -. privaat - :
promesse ~ : wissel ~ : banken Disconteeren: verdisconteeren
een wissel - : een promesse Discontabel
Niet discontabel
Disconteerbaar papier
Nominale waarde
Contante waarde
Respijtdagen Ifr. : jours de gräceJ
Looptijd
Kortloopend papier. kortzichtwissel
Disconto~aanvraag

Nota van disconto. disconto nota
Plaatsverlies
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Bankplaats
Opmerking: Vaktermen en uitdrukkingen die betrekking hebben
op:
Goederenhandel
Effectenhandel
Geld en Wissel
Edele metalen
Assurantie
Vervoer
zoeke men in Deel I
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DERDE DEEL

BOEKHOUDEN
Hoofdstuk I. -

Algemeen gedeelte

Boekhouden
Enkel boekhouden, enkele methode
Dubbel boekhouden, dubbele methode
Cameralistisch boekhouden, boekhouding naar den came~
raalstijl
Geheim boekhouden
Boekhoudstelsels
Journaal~grootboekmethode, Amerikaansche methode
Boekhouden volgens de dagelijksche, enkelvoudige methode
of methode der enkelvoudige overdrachtposten
Boekhouden volgens de maandelijksche, collectieve methode
of methode der collectieve overdrachtposten [méthode par
centralisation]
Boekhouding (het geheel der aanteekeningen)
Boekhouder
Accountant [expert~comptable]
Boekhoudleer [théorie de la comptabilité]
10 Personalistische theorieën
a) Schuldtheorie
b) Ontvang~ en uitgeeftheorie
Materialistische theorieën
a) Tweerekeningenreeksentheorie
b) Zaaktheorie
N. B. Hier worden alleen bedoeld: theorieën van het dubbel
boekhouden.
Boekhoudkunde [science comptable]
Boeken [comptabiliser]
Een post boeken, een bedrag boeken
Op nieuwe rekening boeken [porter à nouveau]
Boeking [comptabilisation], post
Boekingsbescheiden [pièces comptables]
Boekingsregels
Overboeken, gireeren, overdragen, overbrengen, afboeken
Het saldo overdragen op nieuwe rekening
Den interest overbrengen ten bate van de verlies~ en winst~
rekening
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Het kasverschil op de rekening verlies en winst afboeken
Boekjaar, boekhoudtijdperk, boekhoudkundig tijdperk, boekings~
periode
Boekwaarde
Inventaris
Inventariseeren
Balans [Ie bilan]
Ware balans
Onware balans
Gedeprecieerde balans, gedeprimeerde balans, gedeflatteerde
balans
Geflatteerde balans
Een balans opmaken, samenstellen of opstellen
Een balans flatteeren (teg. : deflatteeren)
Een balans overleggen
Een balans sluit als haar beide tellingen overeenstemmen
De liquiditeit van een balans
De balanswaarde der goederen
Balansleer. balanslezen
Proef~ en saldibalans [balance de véri6cation et par soldes]
Eindbalans
Beginbalans
Kolommenbalans [balance carrée]
Actief. activa (enkelv. activum). actieve vermogensbestanddeelen,
positieve waarden
Vastliggend. vastliggende middelen. vaste goederen
Realiseerbaar, realiseerbare middelen
Beschikbaar. beschikbare middelen. liquide middelen. be~
talingsmiddelen
Balansposten rangschikken in volgorde der realiseerbaarheid
Passief. passiva (enkelv. passivum). passieve vermogensbestand~
deelen. negatieve waarden
Eigen kapitaal. zuiver vermogen (schulden der zaak aan het
aansprakelijk hoofd)
Vreemd kapitaal (schulden jegens derden)
op langen termijn
op korten termijn
direct opeischbaar
Balansposten rangschikken in volgorde der opeischbaarheid
Correctieposten [réductions d'actif]
Orderekeningen lC] [comptes d'ordre]
(zie ook aanhangsel 1)
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Bedrijfskapitaal [fonds de roulement]
Omzet [chiffre d'affaires]
Bedrijfsresultaat, resultaat, bedrijfsuitkomst
Rekening
Een rekening openen
Een rekening afsluiten
Een rekening heropenen
Op een rekening boeken, administreeren
Een rekening klopt
In rekening staan bij een bank
In rekening staan met de zaak
Een rekening in scontrovorm
Een rekening in staffelvorm
afkortingen mlr of M/R (mijn rekening)
oIr of OIR (onze rekening)
zlr of Z/R (zijn rekening)
hlr of H/R (hun of haar rekening)
DIr (dollar rekening)
R. M./r (Reiehsmarken rekening)
fr. fr.fr (Fransche francs rekening)
Tegenrekening [compte de contrepartie]
Hoofdrekening
Hulprekening [sous compte]
Enkelvoudige rekening
Collectieve rekening
Gemengde rekening
Resultaatrekening, resultatenrekening
Rekening van bezit, rekening eener bezitting
Rekening van schuld
Slui trekening
Hoofd van een rekening
Credit (teg.: debet)
Credittellingen
Crediet
crediet verleenen
Debet (afkort. : Debt)
Debettellingen
Crediteeren
Debiteeren
Saldo (meerv. : saldi)
Debetsaldo (teg.: creditsaldo)
Nadeelig saldo (teg.: batig saldo of voordeelig saldo)
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Verliessaldo (teg. : winstsaldo)
Saldo A. P. (anno passato = vorig jaar)
Een rekening wijst een saldo aan
Een saldo vereffenen
Een saldo afboeken
De saldistaten getrokken uit debiteuren~ en crediteurenboek
opstellen
Saldeeren [solder]
Het saldo bijschrijven om de rekening te saldeeren
Dagboek, hulpboek
N. B. Uit dit boek worden de journaalposten gehaald
Tabellarisch dagboek
Gesplitst dagboek (zie aanhangsel 11)
Inkoopboek [journal des achats, facturier d'entrée]
Uitgaand retourboek
Verkoopboek [journal des ventes, facturier de sortie]
Ingaand retourboek
Kasboek
Bankboek
Postgiroboek, giroboek, postrekeningboek
Remiseboek [journal des effets à recevoir]
Ingaand remiseboek
Uitgaand remiseboek
Traiteboek [journal des effets à payer]
Diverse~postenboek, gemengde~postenboek, prima~nota, aanvul~

1ings~memoriaal [journal des divers]
Bijboek
N. B. De inschrijvingen in dit boek worden niet gejourna~
liseerd (zie aanhangsel 11)
Hoofdboek
N. B. Beteekenis zie aanhangsel 11.
Debiteurenboek en Crediteurenboek [livre des comptes personnels
ou comptes courants]
Vervaldagenboek [échéancier]
Copieboek
Algemeen memoriaal, memoriaal
N. B. Zie aanhangsel 11.
Memoriaalpost
Klapper, index [répertoire]
Journaal
Journaalpost [article]
Maandjournaalpost

42

Sluitpost
Rectificatiepost [artic1e rectificatif]
Journaliseeren
Journaliseermethode
Transporteeren [reporter. à reporter]
N. B. Overbrengen van totaal op volgende folio
Transport. per transport [report]
Grootboek
Grootboekpost
Aan ... X (bij inschrijving aan debetzijde. op het debet)
Per... X (bij inschrijving aan creditzijde. op het credit)
Algemeen grootboek
Zie aanhangsel 11.
Subgrootboek (debiteuren~ en crediteurenboek)
Zie aanhangsel 11.
Pro~memorie (afkort. : P. M.)
Een pro~memoriepost
u Interesten ..
u Korting ..
u Koersverschil ..
u Coupons ..
Zie ook: Boekhouding der vennootschappen
.. Loonen ..... arbeidsloonen ..
.. Salarissen ..
.. Onderhoud ..
u Incassoloon ..... Incassoprovisie ..
T ~r incasso opzenden
Aan een bank ter incasso zenden
u Provisie ... u Commissie ..
u Pakhuishuur ..
u Advertenties ..
u Fiscale zegels ..
.. Onkosten ..... Algemeene onkosten ..
u Onkosten N. R. .. (nieuwe rekening)
.. Privé ... u Huishouding .. [frais de ménage]
N. B. Voor andere beteekenis van u Privé.. zie: Boekhou~
ding der Vennootschappen
u Gebouwen ..
u Terreinen ..
u Machines ... u Machinerieën ••
u Gereedschappen .,

---------------------------

..
..
..
..
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Meubilair ..
Kantoormeubelen ..... Kantoormeubilair ..... Kantoorinventaris ..
Winkelinventaris ..
Recht op de firma... .. Goodwill ... .. Commercieele waarde ..
[Fonds de Commerce]
.. Bank ..... Bankier ..
N. B. Ook het woord .. Kassier .. wordt in Nederland
gebruikt in de beteekenis van Bank.
.. Bank. deposito ..
Bij de bank à deposito (met onmiddellijke opvraging. met
3 dagen opvraging) plaatsen .
.. Effecten ..... Fondsen .. [Ti tres]
.. Postrekening ..... Postchequerekening ..... Postgiro ..
.. Goederen ..
.. Goederen onderweg ..
.. Varende goederen ..
.. Goederen in huurkoop ..
.. Ingaande retourrekening ..
.. Uitgaande retourrekening ..
.. Grondstoffen ..
.. Kas ..... Kassa ..
Kasgeld [encaisse]
Ontvangsten en uitgaven
.. Debiteuren ..
.. Debiteuren v/g of vr/g (afk. vreemd geld)
.. Huurkoop-dèbiteuren ..
.. Dubieuze debiteuren ..... dubieuse debiteuren ..... dubieuze
vorderingen .. (teg. : volwaardige vorderingen)
De insolventie van een debiteur
.. Crediteuren ..
.. Crediteuren v/g of vr/g ..
.. Cliënten ..... Klanten ..... Afnemers ..
.. Leveranciers ..
.. Te innen wissels ..
.. Te innen wissels el g .. (afkort. eigen geld)
.. Te innen wissels v!g ..
.. Te betalen wissels ..
.. Te betalen wissels e/g .. ; .. Te betalen wissels v/g ..
.. Hypotheek ..
.. Hypotheek o/g .. (afkort. opgenomen geld). hypothecaire
schuld (eischer)
.. Hypotheek u/g .. (afkort. uitgegeven geld)
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_.•.._ - - - - - - _._-_.

"Beleening". "Prolongatie". "Effecten-prolongatie" [nantissement]
" Prolongatie olg "
" Prolongatie uI g ..
N. B. In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tusschen
prolongatie en beleening.
" Inkoopen ... " Inkooprekening"
" Verkoopen ". "Verkooprekening ..
"Trading account ..
"Voorraad ..
Winst
Verlies
" Kapitaal ..
N. B. Zie ook hiervoor: Passief
Werkkapitaal
Met een vast kapitaal werken
" Reserve ... " Reservefonds ..
Zie ook verder: Boekhouding der Vennootschappen.
" Reserve dubieuze debiteuren ..
N. B. De Fransche benamingen "Prévisions pour .....
" Provisions pour ..... "Réserve pour ..... vertaalt men eenvormig door het woord .. Reserve ..
Geheime reserve (teg. : zichtbare reserve)
.. Afschrijving ". " amortisatie ..
.. Afschrijving op gebouwen ..
Machines afschrijven
Aflossing. delging
Een schuld of een geldleening aflossen of delgen
.. Herdisconto .. [réescompte]
Permanente inventaris. permanente balans
Hoofdstuk 11. -

Commissie- en Compagniehandel

.. Goederen in commissie ..... Goederen van N. N. te X ...
Goederen worden in commissie ontvangen
.. Goederen in consignatie... .. Goederen onder N. N. te X ...
.. Goederen o/N. N. te X ..
Goederen worden in consignatie gezonden
.. 1/2 (1/3) aandeel in goederen (met A en B) ..... Deelneming in
compagniezaken ..... Deelname in compagniezaken ..... Eigen
aandeel ..... Eigen deelname .. [Marchandises à 1/2 (ou à 1/3]
.. Goederen in compagnie ..... Goederenmaatschap .. [marchandises
en participation]
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Hoofdstuk lIl. --- Boekhouding der Vennootschappen (1)
§ 1. -

Vennootschap onder een firma

.. Kapitaal N. N ... [Tel s/c Capital]
.. N. N. nog te storten .. [Tel sic Associé. obligé]
Winstverdeeling
De ~ in de balans opnemen
.. Privé N. N. [Tel sic Privé. courant. PrélèvementsJ
§ 2. -

Commanditaire Vennootschap

.. Commanditair Kapitaal .. [Capital de commandite]
.. Commanditair Kapitaal N. N ...
.. Commanditair N. N. nog te storten .. [Tel associé com~
mandite à verser]
.. Privé N. N ... (voor beheerende vennooten)
.. Winstaandeel Commanditair N. N ... of .. Crediteuren.. (voor
commanditaire vennooten)
§ 3. -

Naamlooze Vennootschap

Aandeelen
Inschrijvingsregister der ~
Overschrijving van ~
Register der overschrijvingen van ~
.. Kosten van overschrijving ..
De nieuwe verkrijger of cessionnaris van
De cedent van ~

~

~register

.. Aandeelenkapitaal ..
.. Gewoon ~ ..
.. Preferent ~ ..
.. Aandeelhouders nog te storten ..
Aandeelhoudersgrootboek [registre des ac ti ons nominatives]
Een aandeelhoudersgrootboek aanleggen
.. Inschrijvers .. [Souscripteurs]
.. Inbrengers .. [Apporteurs]
.. Inbreng .. [Apport]
(I) Voor de algemeene terminologie der vennoot8chappen zie DI. I. Hoofdst.

11 en VI.
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- van een bedrijf in een N. V .
.. balans
Immaterieele Omzetten eener zaak in een N. V .
.. Statutaire depots .. , .. Aandeelen voor waarborg van beheer .. ,
.. Effectendepot ..
.. Statutaire deposanten .. , Effectendeposanten ..
Verbeurd verklaarde aandeelen N. N ... [Exécution actions
N. N., Actionnaire défaillant N. N.]
Agio op aandeelen ..
Aanwenden van het agio
.. Agioreserve ..
.. Oprichtingskosten ..
.. Inrichtingskosten .. [Frais de Ier établissement]
.. Kosten van kapitaaluitbreiding ..
.. Uitbreidingskapitaal .. ,
Reserve tot kapitaaluitbreiding ..
[Réserve pour augmentation de capital]
Aflossing van eigen aandeelen uit het stamvermogen [remboursement du capital par voie d'actif]
Terugbetaling op aandeelen .. [remboursement sur actions]
Reserve tot inkoop van eigen aandeelen.. [Fonds de rachat
d'actionsI
.. Ingekochte eigen aandeelen .. [Actions rachetées]
Aflosbaar gestelde aandeelen .. [Actions à rembourser]
Obligaties, obligatiën
.. Ongeplaatste obligaties .. [Obligations à la souche]
Obligaties in portefeuille ..
.. Eigen obligaties in onderpand gegeven ..
.. Agio op obligaties.. [Prime sur émission d' obligations1
.. Disagio op obligaties .. [Perte id.]
.. Uitgelote obligaties .. [Obligations sorties au ti rage]
.. Aflosbare obligaties ..
Register der uitlotingen van Uitlotingen van - à pari, boven pari. beneden pari (na
overeenkomst)
Agio op uitgelote -, .. Uitlotingspremie ..
.. Aflosbaar gestelde - ..
Aflossing van - door inkoop
.. Ingekochte obligatiën ..
- aan de circulatie onttrekken (vernietigen)
Obligatieleening
Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of
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t ..

.. Agio der n 010 ~ ..
Koersverschil der ~ ..
" "d
D lsaglo
er ~ ..
Een ~ omzetten in een andere
Conversiepremie der ~
Obligatiehouders
.. ~ nog te storten ..
~ grootboek
Dienst der leening ..... Emissiekosten
Coupons
.. Te betalen ~
.. Nog te betalen intrest op ~ .. (C) [Prorata intérêt s/obliga~
tions]
Couponboek
Couponvernietiger
Verjaarde ~
Verjaringstermijn der ~
Winstverdeeling
Onverdeeld winstsaldo ..
.. Dividend ..
Beschikbaar ~
Resteerend ~
.. Onverdeeld ~
Onverdeeld ~ saldo ..
.. ~ reserve
Onverschenen ~ bewijzen
~ boek
Verjaarde ~ bewijzen
.. Interimdividend ..
.. Te betalen interim ~
Slot ~
Cumulatief ~
.. ~ cumulatieve aandeelen
~ en tantièmebelasting
.. Reserve ..
.. Wettelijke ~
.. Buitengewone ~ ..... Extra ~
Fictieve ~. Geheime ~. Reëele ~
.. Belastings~ [Réserve fiscale]
.. ~ voor waardevermindering van effecten. gebouwen
.. ~ voor koersverschillen op beleggingen of .. Effecten ~ ..
.. Assurantiereserve
.. ~ assurantie eigen risico
.. Belegde reserve .. [Réserve placée]
ft

Ol

Ol

ft . . .

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft
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.. Effecten. Hypotheek. Deposito. Gebouwen. Prolongatie
van de ~ ..
.. Belegde assurantiereserve ..
.. Rente of intrest vld ~ ..
Opties
§ 4. - Commanditaire Vennootschap op aandeel en

.. Commanditair aandeelenkapitaal ..
.. Commanditair kapitaal nog te storten .. of .. Commanditaire
aandeelhouders ..
.. Commanditair dividend ..
§ 5. -

Samenwerkende vennootschap, Coöperatieve
vereeniging . Credietvereeniging

.. Inlegsommen .. [Capital]
.. Kapitaal nog te storten ..
.. Entréegelden ..
.. Vrijwillige kapitaal~deelname ..
.. Winstaandeel leden ..
Inleggelden. Inleg [mise]
§ 6. -

Liquidatie

Liquidatie
.. ~rekening .. [Répartitions]
.. ~resultaten .. [Liquidation. Résultats de la liquidation]
.. Liquidatiekosten ..
~balans. ~accoord

Liquidateuren
Machines enz. realiseeren (te gelde maken)
Hoofdstuk IV. -

Bankboekhouding

Bankverrichtingen (1)
Verpanding van credietsaldo's in vreemde valuta
Afdeeling
Wissel~: effecten~: prolongatie~: deposito~: buitenlandsche
wissel~ : crediet~ : giro- : - safed eposito of kluis-: kas- (kasadministratie) : incasso- of administratie: coupon(I) Zie ook Handelskennis. Dl. I.
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Rekening
.. Wissel- .. ; .. remise- .. ; .. traite- .. ; .. koersverschillen- .. ;
[changes); .. accept- .. ; .. -houders .. ; .. effectenorders .. ;
.. beursorders .. ; .. koersverschillen-effecten ..
.. Effectenbezit ..
Een rekening bij de bank hebben
Zaken
Geld- ; crediet- ; effectenCredit
Beleenings-; rekening-; courant-; accept-; borgtocht of
aval- ; wissel of discontoOrder
-boek; -briefje; dag- ; vastleggen der orders
Cliënten
Rekening- ; courant- ; kasAdministratie
Geld- ; stukken- (bij effectenafdeeling)
Boek
Effectenontvang-; verkoop-; cliënten-; inkoop- cliënten;
cliëntensubgroot-; kascliënten inkoop-; kascliënten verkoop-;
ontvang- cliënten; leverings- cliënten of expeditie- cliënten;
beurs boekjes ; inkoop- beurs; verkoop- beurs; persoonlijk
depot- of stukken-rekening courant -; fondsen- of stukken-;
ontvang-beurs; leverings-beurs; prolongatie-u/g; dag- der
overboekingen prolongaties ui 9 en depots; ontvang- en
verzend-; -onderpanden prolongatie u/ g; prolongatie- 0/ 9 ;
ontvang- en verzend- onderpanden prolongatie o/g
Depot. voorraad
Uit - leveren. Het onderpand uit het fondsen- lichten
Zijn positie indekken
Fondsenbalans
Herbeleening
Prolongatie-onderpanden
Accoord-fiatteering
Storting-con troleregister
Reiswissels
Mappen der remiselijsten
Corres ponden ten
Incasseeren van wissels door loopers
Incasso
- lijsten; doorslagen der - lijsten; - verantwoording met
verantwoordingsformulieren ; - provisie; - memoriaal
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Nota van geïncasseerde remises
Mutatiestaat
Hoofdstuk V.
§ 1. -

~

Transportwezen

Scheepvaartonderneming

Rekening
.. Schepen .. : .. schip in aanbouw .. ; .. afschrijving op schepen ..
.. reizen- .. : .. exploitatie- ..
.. Vrachten en passages ..
.. Averij- ..
.. Inladings- en lossingskosten ..
.. Expeditie- .. : .. magazijn- .. : .. steenkolen .. : .. haveninrichtingen .. ; .. depots van steenkolen en victualiën .. :
.. verschepers en ontvangers .. : .. remboursen ..
Boek
Manifest-: uitgaande vrachtrekeningen- ; scheepsrekeningen-.
inkomend vrachtrekeningen-: commissie- (copieën van uitgaande commissie-nota's waarbij agenten, expediteurs enz.
worden gecrediteerd)
Kapiteinsrekeningenboek
Exploitatieregister
Exploitatieontvangsten :
Vrachten
Passages
Assurantie-premiën ol goederen
Kleine kosten (kosten in rekening gebracht aan verschepers
en ontvangers b.v.: bestelloon, douane-kosten, expeditiekosten, kosten wegens fustageonderzoek, incasso-premie,
inladingskosten, consulaatkosten, kraankosten, lichterloon,
telloon, afhaalloon, enz.)
Diversen
Exploitatieuitgaven :
Bedrijfskosten der schepen (gages, steenkolen, verbruiksartikelen voor dek en machine-dienst, diversen b. v. aan- en
afmonsteren, waschloon)
Bedrijfskosten der sleepbooten
Proviand
Scheepsongelden (voor de in rekening gebrachte havenkosten
b.v. sleeploon, stuwage, huur laadmateriaal. jollegelden,
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dispatch~money. lichterkosten. dekkleedenhuur. uitgaand~ en
inkomend clareeren. enz.)
Averij
Assurantie~premiën

Onderhoudskosten der schepen
Ziekengelden
Provisiën en commissiën (voor agenten. cargadoors enz.)
Schadevergoedingen
Kosten eigen werkplaats
Algemeene onkosten
Onkosten eigen loodsen
Diverse uitgaven
§ 2. - Spoorwegondernemingen. Tramondernemingen
Spoor~

en tramwegen
Rekeningen
" Werkplaats .. ; " inventaris der werkplaats ..
" Magazijnonkosten .. (worden ten laste van magazijnvoor~
raad gebracht om vertrekkingsprijs te bepalen)
" Vernieuwingsfonds voor Weg en Werken ..
" Vernieuwingsfonds voor Rollend Materieel ..
" Concessie en Oprichting .. ; "aanleg .. ; .. locomotieven .. ;
" rijtuigen .. ; "wagens .. ; exploitatie der werkplaats .. ;
"exploitatie uitgaven en ontvangsten .. ; .. administratie~
kosten .. ; " afrekening vervoer in rechtstreeksch verkeer .. ;
exploitatieuitgaven van een tramwegmaatschappij
a. Algemeene ad~inistratie.
Hoofdadministratie.
Chef der exploitatie en bureau.
Drukwerken. Belastingen. Diversen.
b. Dienst van Weg en Werken.
Chef de bureau. opzichters. enz.
Baan~. overweg~. brug~ en wisselwachters. verblijf~ en overwerkgelden.
Onderhoud der kunstwerken. gebouwen. baan.
telefoon. vld inventaris.
Diversen.
c. Dienst van Tractie en Materieel.
Chef de bureau. opzichter~machinist en wagenmeester.
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Machinisten. stokers. treinsmeden. werklieden.
verblijf- en overwerkgelden
Besparingspremie en kilometergelden
Brandstoffen
Smeermaterialen
Onderhoud der locomotieven. rijtuigen en
wagens van den inventaris
Diversen
d. Dienst van Beweging en Vervoer
Chef de bureau
Stationchefs. kommiezen. klerken
Stationsarbeiders. wisselwachters. enz.
Treincontroleurs. conducteurs. remmers
Onderhoud vld inventaris
Diversen
Exploitatieontvangsten :
Reizigers en abonnementen; bagage. bestelgoederen;
levende dieren; vrachtgoederen: rij- en voertuigen.
Diversen
Boeken
Depouillement-boek vld. exploitatie-uitgaven
Exploitatieboek der werkplaats
Staten
Goederenstaat ; kasstaat ; verbruiksstaat ; exploitatiestaat
der werkplaats.
§ 3. -

Autobusbedrijf

Motorbus- en vrachtauto-onderneming
Dienst
Personen- ; vrachtenRegisters
Repartitieboek (om exploitatiekosten ten laste der diensten
te brengen)
Personendienstenboek
Maandoverzicht personendienst
Dienstenboek
Dagrapportenboek (personendienst en vrachtendienst)
Rekeningen
.. Autobussen .. ; .. vrachtwagens .. ; .. benzine .. ; .. olie en
vetten .. ; .. banden autobussen .. ; .. banden vrachtwagens .. ;

S3

.. Onderhoud en vernieuwing autobussen .. ; .. id. vrachtwagens ..
.. Exploitatie: dienst I. II. 111. enz ...
.. Exploitatie vrachtendienst ..
Arbeidsindeeling
Chef-monteur; chauffeur
Dagrapport der chauffeurs vld. personendienst
Kilometerprijs voor vrachtendienst
Kilometerteller; tijd-kilometer-teller of chrohodograph
Hoofdstuk VI. -

Pabrieksboekhouding

Inrichting der fabriek
Boekhouding
- van handelszaken. - van fabriekszaken
Stoffen
Grond- [matières premières]; hulp- [matières accessoires.
approvisionnements] ; materialen [matièresde consommation]
Kosten
Ontvang- [frais de réception]; algemeene -; magazijn-;
constante -; variabIe -; degressieve -; progressieve -;
directe en indirecte productie-; fabricage-; onderhouds-;
kantoor- ; reis- ; verkoopDe productie- moeten over de productie worden omgeslagen [imputer]
De indirecte en algemeene - naar verhouding der directe verdeelen
Reclame; krachtopwekking
Loonen
Directe - ; indirecte - ; loonverdeelingstaat ; loonstaat: daglijsten der -; weeklijsten der - ; recapitulatiestaat der weeklijsten voor Salarissen
Tijdschrijver
Productie. afzet van een bedrijf
N. B. Afzet ook = verkoop.
Massaproductie; stuk-; serieVerlagen der Product
Gereed - ; bij- [sousproduit] ; hoofd-
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Fabrikaat
Half Opbergen v/h -: bewaring v/h -: opslagplaats voor het Kostprijs
- v/h fabrikaat: -berekening: omzet - [prix de revient commercial]: fabricage- [prix de revient de fabrique]: -boekhouding: -vOet: -periode: - per eenheid product [prix de
revient par unité]: -factoren [éléments du prix de revient]:
werkelijke - : -formules: -kaarten
V óór- en nacalculatie
Prijs
Grens- ; magazijn- v/h fabrikaat
Vertrekkings- der grondstoffen [prix de revient des matières
premières]
Een zoo laag mogelijken verkoop- willen bekomen (scherp
calculeeren)
Vertrekkingsbon
Rekenin'g
FabricagevoorraadverkoopGoederen in bewerking
sociale lasten
Orders tt: .. loon tt: directe loonen tt: loon machienkamer
Onderhoud
vracht van verkoop ..
Expeditielokaal
Administratie
Verkoop- : - der vorderingen
Boek
Magazijn-: onkosten groot-; order-: - der orders [Livre
des commandes]
Geperforeerde bon- : verstrekkings - grondstoffen [Bon de
livraison]: grondstoffen groot- : register der afgeloopen
orders : kostprijzen groot- : recapitulatieloonMateriaalverbruikstaat [Imputation matières de consommation]
Begeleide kaart
Magazijnmeester (Magazijnier Z. N.)
Handelsdirecteur Technische directeur
Op voorraad werken
Verdeeling in hoofden
Accoordbevinding
Bedrijfsstatistiek
Of
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AANHANGSEL I.

Rangschikken der Balansposten in Rubrieken
Waar nagenoeg alle Fransche auteurs voor het rubriceeren
der balans posten een uniforme nomenclatuur aannemen. behouden
de Nederlandsche beoefenaars van het boekhouden zich een
ruime vrijheid voor.
Wij laten daarom. bij wijze van documentatie. een paar
indeelingen volgen
*

..

..

A. E. C. van Saarloos : .. De balans als bedrijfseconomische
verantwoording ... blz. 39. 40. 41. N. V. Uitgeversmaatschappij
G. Delwel. Wassenaar. 1926.

ACTIVA
A. VASTE GOEDEREN EN WAT DAARTOE KAN
GEREKEND WORDEN
1. Terreinen
2. Gebouwen
3. Bedrijfsinstallatie
a) Machinerieën
b) Gereedschappen c..s
c) Modellen
d) Transportmiddelen
e) Inventaris kantoor
4. Bedrijfsafdeelingen
a) Krachtstation
b) Kranen
c) Laboratorium
5. Immateriëele waarden
a) Patenten
b) Goodwill
6. Deelnamen in andere ondernemingen

B. LIQUIDE MIDDELEN
1. Direct beschikbaar
a) Kas
b) Bank
2. Na opvraging
a) Deposito's met 1 à 2 dagen opvraging
b) Vorderingen over 1 à 2 dagen vervallende
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3. Beleggingen
a} Effecten
b) Belegde reserve

C. VOORRADEN TER LIQUIDATIE
1. Magazijngoederen
a) Grondstoffen
b) Fabricaten
c} Goederen in bewerking
2. Goederen elders
a) Voorraden Filialen
b) Consignatiegoederen
c) Varende goederen

D. VORDERINGEN
1. Kapitaalsvorderingen
a) Aandeelhouders nog te storten
b) Disagio op obligatiën
2. Vorderingen op derden
a) Debiteuren
b) Wissels en promessen
c) Rekeningen
d) Deposito's

E. FICTIEVE ACTIVA
1. Oprichtingskosten
2. Emissiekosten

F. WINSTEN VERVALLENDE IN HET VOLGEND EN
KOMENDE TEN BATE VAN DIT BOEKJAAR
1. Onkosten
2. Intrest
3. Provisie

PASSIVA
A. EIGEN MIDDELEN
1. Kapitaal
2. Reserve
3. Reserve tot uitloting van obligatiën. enz.

B. VREEMDE MIDDELEN
1. Obligatieleening
2. Agio op obligatiën
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C. SCHULDEN op KORTEN TERMIJN
1.
2.
3.
4.

Crediteuren en wissels
Niet afgehaald dividend
Niet ingewisselde coupons
Beleeningen o/g

D. SCHULDEN op LANGEN TERMIJN
Hypotheek

E. CORRECTIEPOSTEN
1. Afschrijving op dubieuse debiteuren
2. Ketelfonds. enz ...

F. VERLIEZEN VERVALLENDE IN HET VOLGEND
EN KOMENDE TEN LASTE VAN DIT BOEKJAAR
1. Onkosten
2. Intrest
3. Provisie
4. Loonreserve
G. WINSTVERDEELING
".

*

".

A. A. D. Bouwhof & J. C. Lagerwerff: .. Elementair leer~
boek der Bedrijfshuishoudkunde. P. Noordhoff N. V. Groningen.
2e druk 1931. blz. 275.

ACTIVA
a/ Vastgelegde middelen
b/ Vlottende middelen
cl Betalingsmiddelen

PASSIVA
a/ Eigen kapitaal
bi Vreemd kapitaal op langen termijn
cl Vreemd kapitaal op korten termijn
dl Direct opeischbare schulden
Nota Bene: In den geest der schrijvers behooren tot activa
litt. b. : _goederen en debiteuren; tot activa litt. C.: te innen
wissels. bankcrediet en ka~.
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AANHANGSEL 11
Verband tusschen de boeken
Uit onderstaande schema's moge de beteekenis van sommige
benamingen der lijst blijken.

1. Methode van het ongesplitste dagboek

r"'B'~~~h~'~d~~

of memoriaal

i

I··················..ï·················:

v

\\ Algemeen Memoriaal

JI

I
V

WGrootboek

1\

Dit schema geeft de werkwijze in de dagelijksche methode
weer. Nochtans is goed denkbaar een ongesplitst memoriaal met
zoodanigen vorm dat collectieve overdrachtposten er uit geput
kunnen worden.

2. Methode der gesplitste dagboeken
._-- .. -- .... _.. -----

Bescheiden

____ ~_---__-'. - - -~
~

Dag· of
hulpboeken

!

l

f

Inkoopboek
Verkoopboek
enz.
Prima· nota

I
'V

Journaal
I1

1\

I

'V

Algemeen Grootboek
11

I1

I

I

. '------------1>

Subgrootboeken :
DebiteurenCrediteurenboek

\ MagaziJn· of
Bijboeken ) Voorraadboek
(~n:~S~bo~~
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De methode der gesplitste dagboeken behoort in hoofdzaak
doch weer niet uitsluitend - tot het stelsel der collectieve
overdrachtposten.
N. B. De dubbel omrande registers zijn hoofdboeken.
Hoofdboeken zijn boeken waarin alle flnancieele feiten
en veranderingen zijn opgenomen.
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VIERDE DEEL

ADMINISTRATIEVE INRICHTING
Hoofdstuk I. -

Kantoormachines en Kantoormateriaal

Adresseermachines
- met metalen plaatjes
- met stencil plaatjes
- met gegoten regels
Boekhoudmachines
- met schrij Erol
- met vlakke schrijfplaat
Briefopeners. briefopenmachines
Briefsluitmachines. enveloppensluitmachines
Briefvouwmachines
Chequewriters. chequeprotectors
Controleklokken
Copieermachines
Dicteermachines
bestaan uit:
I/-een opneemapparaat
a) op wasrol
b) op gelatine-plaat
c) op gemagnetiseerde draad
2/ een afluister- of weergeefapparaat
3/ een schaaf- of slijpapparaat (voor apparaten met wasrol)
Doorschrij fapparaten. doorschrij fsystemen
Drukmachines
roteerende vlakDuplicators
Endosseermachines
Factureermachines
Hechtmachines. nietmachines
Hectografeerapparaten
Kasregisters. registreermachines
Lichtdrukapparaten (fotografische reproductie)
Muntsorteer-geldsorteermachines
Munttel- geldtelmachines
Perforators, perforeermachines
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Rekenlinealen
Reken~ en telmachines
schrijvende ~
niet schrijvende ~
~
~
~

~

~
~

~

met een telwerk
met meer telwerken
met instel pennen. schuifpennen of hefboompjes
met toetsen
a) ~ met meerrijïg toetsenbord of volledig toetsenbord
b) ~ met tien toetsenbord (tientoetsensysteem)
met handbediening
met electrische beweegkracht of electrisch werkende

~

met vasten wagen
met verplaatsbaren wagen
a) met handverplaatsing
b) met automatische wagenterugloop (bij electrisch
werkende ~)

~ met automatische wagenterugloop en tabulatie. met
shuttlemechanisme. met shuttle~wagen

~

met zichtbare telwielen (in controlevenster)
met directe aftrekking of directe aftrekinrichting (bij
telmachines)

~

verticaal tellende ~
en horizontaal tellende

verticaal~

~

of

~

met crossfooter

Functietoetsen : Totaaltoets
Subtotaaltoets
Aftrek toets
N iet~teltoets
Niet~schrijftoets

Repe teertoets
Correctietoets
Terugslagtoets (bij tientoetsensysteem)
Omschrijvingstoetsen (data. woordafkortingen)
Contactlineaal (bij electrisch werkende)
Contactgevende functietoetsen
Schrijfmachines
~
~

met toetsenbord
met letterplaat
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electrische - met automatische wagenterugloop en regel verspringer
- met uitneembaren wagen
- met verstelbare regelopschuiving
- met regelfljnsteller
- met telapparaten of telblokjes
tabeleertoets
terugslagtoets
lint omschakeling
kantoormodel
reismodel [fr. : portable]
Statistiekmachines. statistiekapparaten
bestaan uit:
1/ een ponsmachine
2/ een sorteermachine
3/ een tabeleermachine
Stenografeermachines
Tijdklokken
Wakerklokken
Hoofdstuk 11. -

Administratiesystemen

Opbergen
een brief -; alphabetisch - ; numeriek -; numeriek-alphabetisch Opbergsystemen
Kantoorboeken
losbladige - ; vaste of gebonden Kettingformulieren
Kaartsystemen
kaart ; steekkaart
Indexsystemen
Ponskaartsystemen
Signaalsystemen
ruiters
Blokstempels

63

BIBLIOGRAPHIE
§ 1. -

Woordenboeken

M. E. Barentz: Algemeen Nederlandsch Handelswoordenboek.
Cohen Zonen. Amsterdam
Diferee's Practisch Viertalig Woordenboek voor Handel en
Industrie. Stella Editie. Amsterdam.
P. J. Mols en W. J. Witsenboer : Beknopt Handelslexicon. 2' druk.
DelweI. Wassenaar.
Oosting's Handelswoordenboek in vier talen. Van Goor~Zonen.
Den Haag
D. Smit: Verklarend Handelswoordenboek. 2" druk. Serie Schid~
lofs Zakwoordenboekjes. Meulenhoff. Amsterdam.
J. W. A. Van Kluyve: Handelswoordenboek. Handelsweten~
schappelijke bibliotheek. J. De Witstraat. Leiden.
Viertalig Technisch Woordenboek. Kluwer. Deventer.
Zestalig Handelswoordenboek. 1931. Wolters. Groningen.
§ 2. -

V.

Bizondere Werken

J. Bergman en J. C. Holtzappel : Inleiding tot de Nederlandsche

Handelscorrespondentie. 2 deelen. 1932. Versluys.
Amsterdam.
F. A. BJömer en W. K. V. Lustig: Eenvoudige Handelskennis,
6" druk. 1930. W olters. Groningen.
Het Boekhouden in zijn eenvoudigste toepassing, 3 deelen.
Wolters. Groningen.
Het Handelsrekenen in zijn eenvoudigste toepassing, 3 dee~
len. Wolters. Groningen.
A. A. Bouwhof en J. C. Lagerwerff: Handelsrekenen, 4 deelen
+ supplement. Noordhoff. Groningen.
A. A. Bouwhof. J. C. Lagerwerff en J. H. A. Krediet: Boekhouden,
5 deelen. Noordhoff. Groningen.
G. W. Comello en F. A. Van der Bilt: Beknopte inleiding tot
de techniek van den Handel, 4e druk, 1930, Wolters.
Groningen.
Handelsrekenen, 4 deelen. Wolters. Groningen.
Nieuw Leerboek voor het Boekhouden, 1928. Wolters,
Groningen.

H. L. Couzijn: Vaktermen uit het Bankbedrijf. 1923. Muusses.
Purmerend.
A. Eisenberger : Organisatie en Techniek van den Handel. 3e druk.
1931. Brinkman en Zoon, Amsterdam.
J. Hagers : Het Koopmansboekhouden en zijn toepassingen. in de
praktijk. 4 deelen. Van der Laan, Den Haag.
G. P. J. Hogeweg : Beginselen der Handelskennis, ie druk~ Del~
wel. Wassenaar.
C. Knapper, G. De Bruyn en E. Smit: Leerboek van het Han~
delsrekenen, 13e druk. 1924. Muusses, Purmerend.
G. Knop: Handelstechniek, 1913. Thieme, Zutphen.
H. L. C. Kok: Handelsrekenen. 3 deelen
2 deelen modellen en
formulieren. Wolters, Groningen.
Dr W. Kreukniet: Practisch Boekhouden. 4 deelen + supplement.
OelweI. Wassenaar.
Dr W. Kreukniet en J. J. L. Smeets: Beginselen van het dubbel
boekhouden. 3 deelen. Delwel. Wassenaar.
W. Speerstra : Hoofdzaken uit de organisatie en techniek van
den Handel, 2e druk, 1935. Wolters. Groningen
E. Smit en W. Speerstra : Handelsrekenen. 1932. Wolters,
Groningen.
H. Tielemans: De Boekhouding van een Motorbus~ en Vrachtauto~onderneming. Van der Laan. Den Haag.
E. Tieskens :De Boekhouding eener Scheepvaartonderneming,
Van der Laan. Den Haag.
L. F. Van Meeuwen en W. F. Zuurdeeg: Handelskennis,
15e druk. 1931. Delwel. Wassenaar.
M. Van Overeem : Leerboek van het Handelsrekenen, 3 deelen
+ tafels. Honig. Utrecht.
-- Handelswetenschappen voor H. B. S., Honig. Utrecht.
A. E. C. Van Saarloos : De balans als bedrijfseconomische ver~
antwoording, 1926. Delwel. Wassenaar.
C. Ziesel: Practische Handelskennis, 1930. Noordhoff. Groningen.

+

Uitgayen yan dan Vlaamschan L88raarsbond, O. M.

o.

1. Onze Taal in de Staatsmiddelbare Onderwijsinrichtingen te
Brussel. (Uitgeput).
2. Een Alarmkreet van de leerkrachten van het Middelbaar
Onderwijs. (Uitgeput).
3. Het Nederlandsch in de OHicieele Scholen voor Middelbaar
Onderwijs, door J. Viskens. (Uitgeput).
4. Handelingen van het eerste Vl. Pedagogisch Congres O. M. O.
8.00 fr.
5. Woordenlijst van de Nederlandsche Wiskundige vaktaal, Ie
en 2e uitgave. (Uitgeput).
6. Woordenlijst van de Nederlandsche Natuurkundige taal. 3.30 fr.
7. De Wet van 14 Juli 1932, door Dr C. De Baere.
8.00 fr.
7,50 fr.
8. Woordenlijst van de Nederlandsche Handelstaal.

Deze BrochUl'e wordt franco toegezonden na storting van
7.50 fr. op postchequerekening nr. 113101 van Dr. J. UYTTER.
HOEVEN, Borgerhout.
Leden van O. M. O. behoeven slechts 3.75 fr. te storten.
De WoordenHjst van de NEDERLANDSCIIE NATUUH.
KUNDIGE VAKTAAL wordt franco toogezonden na storting van
3,30 fr. op postchequerekenlng nr. 1131at van D~. J. UYTTBR.
HOEVEN, Borgerhout.
Leden van O. M. O. behoeve:1 slecbts 1,80 fr. te storten.

201738_031
_woo005woorO 1
Woordenlijst van de Nederlandsche handelstaal

e Markt 2, Aar8chot

