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Voorwoord 
 

Zoals de meesten van ons gebruikte ook ik vroeger gewoon Microsoft Excel om mijn persoonlijke 

financiën ‘bij te houden’. Excel is heel flexibel en heeft heel wat mogelijkheden, maar voor de 

functies die ik voor ogen had schoot het tekort. En aan bestaande financiële software wilde ik geen 

geld spenderen. Ik vond het namelijk vrij cynisch om mensen eerst geld te laten spenderen voor een 

budget programma, dat net als hoofdbedoeling heeft … geld te besparen. Bovendien heb ik tijdens 

een groot deel van mijn leven zelf software ontwikkeld, zij het vooral op een ander platform. 

Toen ik op pensioen ging had ik plots genoeg tijd om zelf een programma te schrijven. En zonder 

‘baas’ in de buurt om mij in te tomen is het project uiteindelijk uitgegroeid tot iets dat zonder 

schroom in het Engels als ‘Personal Finance Software’ mag betiteld worden.  

Voor de opslag van de financiële gegevens heb ik gekozen voor Microsoft’s SQL Server Compact 4.0. 

Deze database werd op dat ogenblik erg gepromoot door Microsoft. De gebruiker ziet een normaal 

Windows bestand met .sdf extensie. De gegevens worden zowel geëncrypteerd als beveiligd met een 

paswoord. Bovendien is deze relationele database ook vrij performant. Microsoft heeft ondertussen 

de verdere ontwikkeling ervan helaas stop gezet, met SP1 als laatste versie. Dit product wordt wel 

nog een tijdje ondersteund. 

Ik gebruik nu al een paar jaar probleemloos Hot-Accounts. Ik ben overtuigd dat het programma ook 

nuttig kan zijn voor anderen. Arm of rijk, iedereen is gebaat met een duidelijk overzicht van de eigen 

bezittingen en schulden evenals de evolutie ervan op langere of kortere termijn. 

Uiteraard kost het wat inspanning en tijd om dit te bereiken. Cash betalingen registreert men best zo 

snel mogelijk. Ook als men heel snel de zaken wil opvolgen is dagelijkse invoer aangewezen. Voor 

anderen kan het volstaan om eenmaal in de maand een door de bank aangeleverd CSV-bestand te 

importeren.  

Het vergt ook wat tijd en moeite om het programma te leren gebruiken. Via deze handleiding hoop ik 

de introductie tot Hot-Accounts zo leerrijk en efficiënt mogelijk te maken. 

 

Edward Kosatka 

 

 

 

 

 



 Hot-Accounts Handleiding 

Pagina: 2 van 55 
 

Voorwoord .........................................................................................................................................1 

Wat is Hot-Accounts?..........................................................................................................................3 

Betreffende deze handleiding. ............................................................................................................4 

DEEL 3: BUDGETBEHEER .....................................................................................................................5 

INLEIDING .......................................................................................................................................5 

BUDGET OPVOLGING, standaard instellingen. .................................................................................6 

Aanpassen instellingen. ...................................................................................................................9 

Transactie details in budget opvolging .......................................................................................... 11 

AANPASSING STANDAARD Budget Types en Budget Items STRUCTUUR ........................................ 13 

Deactiveren standaard budget items voor INKOMSTEN en UITGAVEN ........................................... 14 

Definitie nieuwe budget items voor INKOMSTEN en UITGAVEN. ................................................... 17 

(En passant) Aanpassen budget items in transacties ...................................................................... 21 

OPMAAK VAN EEN NIEUW BUDGET .............................................................................................. 24 

MANUELE OPMAAK van een BUDGET........................................................................................ 25 

100% manuele input (met herhalingsoptie) ............................................................................... 28 

Wijzigen van een budget lijn...................................................................................................... 30 

Invoer via Kopie naar het klembord, Plak, wijzigen input en Toevoegen. ................................... 30 

Versnelde input via kopiëren van één lijn uit het linkse ‘budget’. ............................................... 32 

Kopiëren van een budget .............................................................................................................. 42 

Schrappen van een budget ............................................................................................................ 49 

IMPORT van BUDGET TRANSACTIES .............................................................................................. 50 

Intro .......................................................................................................................................... 50 

VOORBEELD van import van budget transacties ........................................................................ 51 

Eigenlijke import van budget transacties ................................................................................... 52 

  



 Hot-Accounts Handleiding 

Pagina: 3 van 55 
 

Wat is Hot-Accounts? 
Hot-Accounts is een Windows PC programma om persoonlijke financiën te beheren,  met als 

voornaamste kenmerken: 

- 100% gratis 

- Alle gegevens worden geëncrypteerd en zijn enkel via een paswoord toegankelijk 

- Het is een zeer uitgebreid programma, met o.a. 

o Basisfuncties  

 Krachtige wizard om nieuwe (bank)rekeningen te definiëren 

 manuele invoer van bewegingen 

 overzicht rekeningen met huidig saldo 

 overzicht per rekeningtype met actueel totaal saldo 

 standaard beschikbare categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes 

 overzicht inkomsten en uitgaven in definieerbare of selecteerbare periodes 

en dit op 3 niveaus en met drill-down van de onderliggende bewegingen 

o Import van bewegingen vanuit Excel, CSV bestanden of tabellen in bv. een website  

o Definitie van eigen categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes. 

o Budgetbeheer  

 Manuele aanmaak budgetten (faciliteit om bv. records per week, maand, 

2M, 3M, 4M, 6M te genereren) 

 Importeren van een budget vanuit Excel, CSV of tabel. 

 Opvolging over zowel gelijke als ongelijke periodes 

 Ook Actuals met elkaar vergelijken (bv. huidige maand t.o.v. vorig jaar) 

o Portefeuillebeheer 

 Vaste activa, met lineaire afschrijvingen 

 Aandelen en Opties, Futures, eenvoudig magazijnbeheer 

o Financieel Projectbeheer 

o Berekening intresten 

 Basisintresten en getrouwheidspremies 

 Optimalisatie voorstellen 

 Rente profielen, Tax profielen  

 Talrijke overzichten op verschillende niveaus. 

o Betalingsmodule 

 O.a. aanmaak ISO 20022 CT betalingsbestanden 

- Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. 

 De taalkeuze kan op elk ogenblik gewijzigd worden.  

 Ook beperkte beschikbaarheid in een aantal andere talen 

 Vertalingsmodule waarin gebruiker zelf elementen kan vertalen 

- Consolidatie naar een hoofdmunt  

 Import wisselkoersen van een ECB website 

- Uitgebreide Help in de gekozen taal. 
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Betreffende deze handleiding. 
 

De hoofbedoeling van deze handleiding is toekomstige gebruikers snel inzicht te verschaffen in de 

werking van het Hot-Accounts programma. 

 

Slechts weinig mensen zullen echt alle functies van het programma gebruiken. Voor de meesten 

volstaan gewoon de basisfuncties, eventueel aangevuld met het importeren van bewegingen. 

Daarom worden deze mogelijkheden uiteraard ook eerst besproken. 

 

Men kan deze handleiding best lezen in chronologische volgorde, dus als een soort roman, althans 

voor wat het 1e gedeelte betreft: de basisfuncties. Daarna kan men het hoofdstuk kiezen waarin men 

specifiek geïnteresseerd is en dat dan weer best chronologisch lezen. Door de vele 

schermafbeeldingen is het chronologisch lezen heel doenbaar. Wel best via een pc of laptop lezen 

zodat men indien nodig de schermafbeeldingen gemakkelijk kan uitvergroten. 

In deze handleiding zal U geen systematische gedetailleerde uitleg krijgen van de schermen. Dat zou 

namelijk heel saai zijn. U kunt informatie betreffende het gebruik van velden, knoppen en schermen 

opvragen via de uitgebreide tekstballon Help. 

De methode die ik volg is uitleggen hoe bepaalde belangrijke acties kunnen uitgevoerd worden. Bv: 

Hoe het programma installeren? Of hoe nieuwe (bank)rekeningen aanmaken? Deze acties zijn in de 

inhoudstabel terug te vinden. Dit geeft dus, na het doorspartelen van het basisgedeelte, een 

alternatieve manier om de handleiding te lezen.  

Na eerste lezing zou men deze handleiding ook gewoon kunnen proberen na te volgen op de eigen 

pc, bv. in een test database. Dat geeft snel voldoende inzicht hoe men dan de eigen financiën best 

organiseert. 

Ten slotte: let vooral op tekst die in het groen staat. Meestal wordt dan, in het kader van een 

specifiek geval, algemeen gedrag van het programma beschreven.  

 

Nb: Als aanvulling bevat deze handleiding ook enkele links naar (Engelstalige) screencasts. 
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DEEL 3: BUDGETBEHEER 
 

 

INLEIDING 
 

Een gedetailleerde lijst van te verwachten toekomstige inkomsten en uitgaven noemen we een 

budget. 

Budgetbeheer kan men dan definiëren als enerzijds het opmaken van dergelijk budget en anderzijds 

ook het toetsen van de reële inkomsten en uitgaven aan het budget. 

Bij de opmaak van een budget trachten we uiteraard een zo positief mogelijk resultaat te bereiken, 

zonder echter de realiteit uit het oog te verliezen. 

Bij de opvolging is het belangrijk dat reële inkomsten groter of gelijk zijn aan de gebudgetteerde 

inkomsten en dat de reële uitgaven kleiner of gelijk zijn aan de gebudgetteerde uitgaven.  

Normaal gezien wordt een budget opgesteld en daarna niet meer gewijzigd. Maar als onze 

verwachtingen totaal onrealistisch blijken te zijn dan kan men ofwel het budget toch wijzigen ofwel 

een ander meer realistisch budget aanmaken waarbij het eerste budget toch blijft bestaan. 

Ik denk dat voor persoonlijke financiën één budget meestal volstaat. Bedrijven gebruiken vaak 

meerdere budgetten. 

Hoe dan ook, in Hot-Accounts kan U tot 4 meerjarige budgetten definiëren en aanpassen. 

Naast manuele invoer kunnen budgetten ook geïmporteerd worden vanaf bv. een Excel werkblad. 

Normaliter worden de actuele inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode vergeleken met deze 

in een budget. In Hot-Accounts worden deze actuele cijfers ook impliciet als een budget beschouwd. 

Dit heeft het voordeel dat men, zonder een echt budget te moeten definiëren, gemakkelijk cijfers 

van bv. deze maand met de cijfers van bv. vorige maand kan vergelijken. 

Deze faciliteit is ook geldig als men meerdere budgetten zou gedefinieerd hebben: het ene budget 

vergelijken met het andere. 

Bovendien is het ook mogelijk om periodes van ongelijke duur met elkaar te vergelijken (bv. actuele 

cijfers van deze maand vergelijken met actuele of budget cijfers van vorig jaar). Het programma doet 

dan automatisch een correctie op basis van het aantal dagen in de verschillende periodes. 

Een belangrijk aspect van budgetbeheer is het niveau van detaillering.  

Hot-Accounts is zeer flexibel op dat vlak: standaard zijn budget types zoals ‘Inkomsten” en ‘Uitgaven’ 

gedefinieerd, met daarin de verschillende standaard budget items of categorieën zoals Wedde, 
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Voeding, … enz. Het programma laat echter toe om heel deze standaard structuur van budget types 

en categorieën door eigen instellingen te vervangen. Dit wordt verderop geïllustreerd. 

Bovendien kan men in de graad van opvolging nog een stapje verder gaan via portfolio of project 

items. Men kan zo, voor bv. een bepaald project, met zijn verschillende inkomsten en uitgaven, over 

om het even welke periode, of gewoon alles, in detail zien of de projectdoelstellingen, althans in 

financiële termen, al dan niet gehaald werden. Dit laatste zal uitgediept worden in de handleiding 

Portefeuille en Financieel Projectbeheer. 

Er is nog een niveau van detaillering dat voor persoonlijke financiën meestal totaal onbelangrijk is 

maar in sommige bedrijf situaties toch nuttig kan zijn: nl. de rekening. 

In Hot-Accounts wordt een budget nl. opgebouwd door de aanmaak van budget transacties. 

Dergelijk budget transactie is eigenlijk een vereenvoudigde versie van een gewone transactie met 

rekeningnummer, datum, bedrag, budget item, opmerking en project/portfolio item.  

BUDGET OPVOLGING, standaard instellingen. 
 

We hebben al eerder kennisgemaakt met het belangrijke Budget Overzicht scherm, dat ik hier ter 

herinnering nog eens toon. (Nb: ik gebruik dezelfde Test database als in de twee vorige 

handleidingen. Ik veronderstel ook dat de lezer Handleiding Deel 1 grondig heeft gelezen en basis 

acties kan uitvoeren. Mijn expliciete instructies zullen hier dus wat beperkter zijn) 
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Het Budget Overzicht scherm toont een gecategoriseerd beeld van echte inkomsten en uitgaven 

(=Actuals) in een bepaalde periode met als hoofdbedoeling na te gaan of men al dan niet een batig 

saldo heeft in deze periode. (Nb: De term ‘Budget’ is een beetje misleidend. Het duidt niet op een 

echt budget maar verwijst eerder naar de budget items of categorieën.) 

Voor manuele input en opvolging van een echt budget gebruiken we een ander scherm . We 

bereiken dit scherm door in de menubalk ‘Budget’ te kiezen en daarna ‘Definieer/Contr. Budget’. 

 

 

 

We zien een scherm dat gelijkenis vertoont met het scherm ‘Budget Overzicht’ maar dat nog wat 

ingewikkelder (*)lijkt.  

Dit scherm heeft als hoofdbedoeling: cijfers (meestal actuele inkomsten en uitgaven van de huidige 

periode) te vergelijken met andere cijfers (meestal gebudgetteerde inkomsten en uitgaven van al 

dan niet dezelfde periode). 
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(*)Het scherm is het gevolg van het ‘compactheidsprincipe’ in Hot-Accounts: alle functies 

betreffende eenzelfde onderwerp bevinden zich best in eenzelfde scherm en moeten met zo weinig 

mogelijk tussenstappen kunnen uitgevoerd worden.  

Laat we dit scherm van dichterbij bekijken: 

 

In dit scherm worden standaard de (ACT) actuele inkomsten en uitgaven van de lopende maand 

vergeleken met de in het BUD budget gedefinieerde inkomsten en uitgaven. De vergelijking gebeurt 

op het hoogste niveau (=Type). De ‘*Alles’ geeft aan dat er geen sub-selecties of beperkingen actief 

zijn. 

Zoals in andere schermen worden de actieve instellingen door blauwe velden aangegeven (Nb: ACT 

en BUD staan hier wel in het rood). 

Hoewel we nog geen BUD budget gedefinieerd hebben gaan we proberen te begrijpen wat het 

getoonde scherm eigenlijk zegt. 

In de kolom ACT_Maand zien we dezelfde cijfers voor de Inkomsten, Uitgaven en Transfers als eerder 

in het gewone Budget Overzicht scherm. Positieve bedragen zijn groen en negatieve bedragen zijn 

rood.  

In de kolom BUD_Maand staan overal nullen. Dit is normaal gezien we geen BUD budget 

gedefinieerd hebben. Er werden geen inkomsten noch uitgaven voorzien voor deze maand. Hoewel 

niet zichtbaar zijn ook hier positieve bedragen groen en negatieve bedragen rood.  

Dan volgt een kolom ‘x1’. Dit is een correctie factor voor het geval links en rechts ongelijke periodes 

staan. De rechtse bedragen worden met deze factor vermenigvuldigd. Maar in dit geval is nul maal 1 

nog nul, vandaar de nullen in deze kolom. Blijkbaar wordt voor deze kolom geen kleur getoond maar 

eigenlijk volgt het de kleur van de kolom ervoor. 

Dan is er de Verschil kolom: de linkse bedragen minus de (in x1 aangepaste) rechtse bedragen. In dit 

geval is dit natuurlijk gelijk aan de linkse bedragen. Positieve bedragen worden in deze kolom groen 

aangegeven, negatieve in het rood. 

We moeten dit als volgt interpreteren: we hebben een effectieve inkomst van 1950 EUR maar we 

hebben 0 EUR aan inkomsten gebudgetteerd. We doen dus beter dan ‘verwacht’. Dit is groen. 

We hebben -869,61 EUR aan effectieve uitgaven, maar we hebben 0 EUR aan uitgaven 

gebudgetteerd. Dit is slechter dan ‘verwacht’. Dit is rood. 
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Het verschil wordt ook nog in Procent uitgedrukt. Het ‘Verschil’ wordt hierbij gedeeld door het 

(aangepaste) gebudgetteerde bedrag. (Nb: Indien, zoals hier, de noemer nul is, neemt het 

programma automatisch 100% als resultaat i.p.v. het theoretische oneindig). De kleur is hetzelfde als 

de kleur in de Verschil kolom. Bemerk dat de % kolom een ingebouwde horizontale staafgrafiek 

bevat die het procentuele verschil visualiseert. Indien een procent groter is dan 100% is wordt toch 

slechts een staafgrafiek ter grootte van 100% getoond.  

 Aanpassen instellingen.  
 

We kunnen voor zowel de linkse als de rechtse kant de instellingen wijzigen evenals het 

detailleringsniveau. 

Bij wijze van vingeroefening gaan we nu de actuele cijfers van deze maand vergelijken met de 

actuele cijfers van vorige maand.  

 

 Selecteer rechts de optie ‘Actueel’ als budget code. 

 

 Selecteer rechts in de periode keuzelijst ‘Maand-1’  

 Druk op de toets ‘Activeer Selecties’ 
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De blauwe velden geven de nieuwe instellingen weer: actuele cijfers van maart 2018 worden 

vergeleken met de actuele cijfers van februari 2018 en dit op type niveau. 

De actuele cijfers van vorige maand worden hier dus als een virtueel budget beschouwd. De titel van 

de kolom is gewijzigd naar ‘ACT_Maand-1’ en uiteraard zijn de bedragen voor inkomsten en uitgaven 

niet nul. 

De ‘x1’ geeft aan dat het programma beide periodes als even lang beschouwt, hoewel februari en 

maart niet evenveel dagen tellen. (Nb: dit is enkel zo als we de periodes uit de lijst kiezen. Als we 

dezelfde van/tot data zouden kiezen via manuele definitie, zal het programma wel rekening houden 

met het echte aantal dagen in elke periode en een correctie factor verschillend van 1 nemen) 

Wat inkomsten betreft geeft de Verschil kolom 0 EUR: het inkomen in deze maand (links) is perfect 

gelijk aan de ‘verwachting’, zoals in de vorige maand. Ook de 0% verschil geeft hier aan dat de 

inkomsten van deze maand helemaal (=100%) corresponderen met de inkomsten van vorige maand. 

De uitgaven van deze maand zijn echter aanzienlijk groter dan die van vorige maand: er werd 491,33 

EUR meer uitgegeven of 130% meer dan de uitgaven de maand ervoor. Deze 130% geeft dus aan dat 

de uitgaven van deze maand 2,30 maal zo groot zijn als de uitgaven van de maand ervoor. 

We willen nu meer in detail weten waaraan precies we meer gespendeerd hebben t.o.v. vorige 

maand. 

 

 Wijzig daartoe het getoonde detail niveau naar ‘Item’ 

 Druk op de toets ‘Activeer Selecties’ (We bekomen een nieuw meer gedetailleerd overzicht.) 

 Klik in het rooster op de titel van de kolom ‘Verschil’  
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Door de laatste klik werd het rooster gesorteerd volgens het veld Verschil, van klein naar groot. 

Blijkbaar werden deze maand een aantal uitgaven gedaan voor zaken waarvoor de maand ervoor 

helemaal niets werd uitgegeven. Men kan hier duidelijk zien voor welke budget items (categorieën) 

dit gebeurd is.  

In geval van Voeding zien we uitgaven in beide periodes. Er werd in de lopende maand 78,77 EUR 

meer uitgegeven of bijna 43% meer dan de maand ervoor of nog anders geformuleerd: bijna 1,43 

keer zoveel als de maand ervoor.  

Beneden zien we dat voor de budget items Autogebruik en Verzekeringen niets werd uitgegeven 

terwijl dat wel het geval was in de maand ervoor.  

Nb: als exact 100,00% wordt aangeduid voor het % Verschil betekent dit meestal dat er voor het 

betreffende onderdeel geen cijfers beschikbaar zijn in het rechtse budget (i.g.v. rood) of in het linkse 

budget (i.g.v. groen). Het kan natuurlijk voorkomen dat zowel het linkse als het rechtse een niet-nul 

bedrag hebben, met het ene bedrag precies het dubbele van de andere. In dat geval is de 100% 

natuurlijk wel betekenisvol. 

Transactie details in budget opvolging 
Net als in het Budget Overzicht scherm zien we de onderliggende transacties als we in het bovenste 

rooster op een lijn klikken. 

Het 2e rooster geeft de transacties voor de betreffende lijn in het linkse ‘budget’ en het 3e rooster 

toont de corresponderende transacties voor de betreffende lijn in het rechtse ‘budget’. 

Als we bv. op de lijn ‘ABONNEMENTEN’ klikken zien we in het 2e rooster de twee transacties waaruit 

het bedrag van -80,50 EUR voor de lopende is opgebouwd. Het 3e rooster geeft geen transacties aan, 

wat correspondeert met de 0 EUR voor het ‘rechtse budget’.  
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 Klik in het hoofdrooster op bv. de lijn ‘Abonnementen’. (het 2e en 3e rooster geven de 

onderliggende transacties voor respectievelijk het ‘linkse’ en ‘rechtse’ ‘budget’) 

Als we op de lijn ‘VOEDING’ klikken zien we in zowel 2e als 3e rooster effectieve transacties voor de 

respectievelijke totaal bedragen -262,69 EUR en -183,92 EUR voor de linkse en rechtse budgetten. 

 

 Klik in het hoofdrooster op de lijn ‘VOEDING’. (2e en 3e rooster tonen de detail transacties) 

BELANGRIJKE CONCLUSIE: We kunnen de budget module ook gebruiken zonder echte budgetten te 

definiëren. Enkele maanden transacties zijn al voldoende daartoe. 
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AANPASSING STANDAARD Budget Types en Budget Items STRUCTUUR 
 

Vooraleer we echte budgetten gaan definiëren is dit misschien het ogenblik om de standaard 

structuur van Budget Types en Budget Items (categorieën) eventueel te herbekijken. 

 In handleiding, deel 1 heb ik al een overzicht gegeven van deze standaard structuur. Het is een vrij 

gedetailleerde lijst die voor de meesten zeker voldoende is. Men kan indien nodig ook snel eigen 

budget items toevoegen.. 

Hot-Accounts is geschreven met primair persoonlijke financiën is gedachten, maar clubs en 

organisaties die niet verplicht zijn om een boekhouding te voeren kunnen het programma eveneens 

gebruiken. Typisch heeft men daar budget categorieën als ‘Lidgelden’, ‘Subsidies’, ‘Huur zaal’, enz. 

Ook willen clubs graag weten wat bv. een bepaald tornooi of activiteit netto heeft opgeleverd. Dit 

laatste is perfect mogelijk in Hot-Accounts via de eerder vermelde project items. 

Deze handleiding is geen gedetailleerde gids in hoe men nu precies een budget moet opstellen. Wel 

zal ik hier via voorbeelden aangeven hoe Hot-Accounts kan helpen bij het opstellen van een budget.  

Ik heb op internet eens gezocht naar Nederlandstalige informatie betreffende budgetten en ben op 

volgende interessante site terecht gekomen, nl. http://www.budgetplanner.be/ Men kan hier in 

detail verwachte Inkomsten en uitgaven ingeven. 

Bij wijze van voorbeeld  zal ik eerst tonen hoe de huidige standaard budget item structuur kan  

vervangen worden door volgende structuur, zoals voorgesteld in de budget planner website. 

1) Inkomsten 

a. Werk 

b. Uitkeringen 

c. Onregelmatige inkomsten 

d. Andere Inkomsten 

2) Uitgaven 

a. Wonen 

b. Dagelijks leven 

c. Gezondheid 

d. Belastingen 

e. Kinderen 

f. Mobiliteit 

g. Communicatie 

h. Vrije tijd en relaties 

i. Afgesproken betalingen 

j. Onvoorziene uitgaven 

 

Eigenlijk hebben we wat geluk daar de budget types ‘INKOMSTEN’ en ‘UITGAVEN’ hetzelfde blijven. 

http://www.budgetplanner.be/
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In Hot-Accounts kan men eventueel ook de budget types vervangen door andere hoofd categorieën. 

Het programma voorziet in een 2-ledige hiërarchische structuur van Budget Types en Budget Items, 

waarbij elk budget item behoort tot één bepaald Budget Type. (Nb: zoals eerder vermeld er is nog 

een derde niveau, nl. Project/Portfolio item, maar dat wordt in de module Portefeuillebeheer 

gebruikt om bv. per project of portfolio item het totaal van inkomsten en uitgaven te kennen, en is 

dus niet te beschouwen als een verdere detaillering van budget items). 

Aanpassingen aan de structuur van budget types en categorieën gebeuren natuurlijk best als er nog 

geen transacties ingevoerd werden. Ik ga hier de wijziging toch doen in de huidige Test database. Dit 

betekent wel dat we straks voor al deze bewegingen het budget item moeten aanpassen.  

Nb: Als men dergelijke uitgebreide werkzaamheden aanvat is het aangewezen om veiligheidshalve 

een Database Back-up kopie aan te maken, zodat men, indien nodig kan terugkeren naar de 

oorspronkelijke situatie. Dit kan (zie ook handleiding Deel 2) door in de menubalk de optie Database 

te kiezen en dan Aanmaak DB Backup Kopie.  

Een boodschap schermpje geeft aan waar en met welke naam de back-up kopie aangemaakt werd. 

  

Deactiveren standaard budget items voor INKOMSTEN en UITGAVEN 
We gaan de bestaande budget items voor Inkomsten en Uitgaven dus vervangen door een nieuw set. 

We beginnen met het ‘deactiveren’ van de bestaande budget items voor INKOMSTEN en UITGAVEN. 

We doen dit best door deze budget items te ‘verbergen’. 
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Dit betekent o.m. dat bv. in het Transacties scherm, bij een opzoeking van budget items, deze 

verborgen budget items niet meer getoond worden. Verbergen is een techniek die in heel wat Hot-

Accounts schermen gebruikt wordt. Bv. (bank)rekeningen die niet meer gebruikt worden kunnen 

ook verborgen worden. De meeste roosters hebben daarom een optie om hetzij enkel zichtbare 

records te tonen, hetzij enkel de verborgen records, hetzij alles. Verborgen records kunnen ook weer 

gereactiveerd worden op elk ogenblik. 

We gaan eerst naar het Budget/Portfolio items scherm door op de menubalk ‘Budget’ en dan 

‘Budget/Portfolio Items’ te klikken: 

 

 

 

We vragen in dit scherm eerst een overzicht van budget items voor het budget type ‘INKOMSTEN’: 

 Druk op de opzoekingsknop boven het rooster (links van ‘Wis’) 

 Klik in het opzoekingsrooster op de lijn ‘INKOMSTEN’. (het overzicht wordt nu beperkt tot 

enkel budget items voor het budget type ‘INKOMSTEN’) 
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Om deze standaard budget items voor het budget type ‘INKOMSTEN’ te verbergen doen we het 

volgende: 

 Klik in de lege linkerbovenhoek van het rooster (alle budget items voor het budget type 

‘INKOMSTEN’ worden geselecteerd. ) 

 

 Druk op de knop ‘Verbergen’ (het rooster wordt geleegd) 

We kunnen verborgen budget items eventueel terug zichtbaar maken door boven het rooster de 

optie ‘Toon enkel verborgen’ te kiezen of ‘Toon Alles’ (=verborgen en niet verborgen records) 

 

We gaan dat nu niet doen. In de plaats daarvan klikken in het opzoekingsrooster op de lijn 

‘UITGAVEN’.  

 Klik in het opzoekingsrooster op de lijn ‘UITGAVEN’. 

We zien nu (met ‘Toon Zichtbaar’ nog actief), de huidige budget items voor het budget type 

UITGAVEN. Aan de teller rechts boven de ‘Print Grid’ toets zien we dat er zich 31 records in het 

rooster bevinden. 
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 Klik in de lege linkerbovenhoek van het rooster (alle 31 budget items voor het budget type 

‘UITGAVEN’ worden geselecteerd. Nb: het getal naast de ‘Verbergen’ knop geeft aan hoeveel 

records er geselecteerd werden) 

 

 Druk op de knop ‘Verbergen’ (het rooster wordt weer geleegd) 

Alle standaard budget items voor de budget types ‘INKOMSTEN’ en ‘UITGAVEN’ zijn nu verborgen. 

We gaan nu, zoals eerder aangegeven,  nieuwe budget items definiëren voor deze budget types. 

 

 

 

Definitie nieuwe budget items voor INKOMSTEN en UITGAVEN. 
 

We definiëren eerst nieuwe budget items voor het budget type ‘UITGAVEN’ (de sub-selectie voor 

UITGAVEN is nog actief ). De volgende 10 categorieën gaan we toevoegen. Ik heb naast de categorie 

ook een getal geplaats dat we in het SorteerNr veld gaan invullen. Door deze opgaande nummering 

zullen de nieuwe budget items in het Transacties scherm ook in deze volgorde getoond worden i.g.v. 

opzoekingen in een opzoekingsscherm.  
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WONEN 950 

DAGELIJKS LEVEN 955 

GEZONDHEID 960 

BELASTINGEN 965 

KINDEREN 970 

MOBILITEIT 975 

COMMUNICATIE 980 

VRIJE TIJD EN RELATIES 985 

AFGESPROKEN BETALINGEN 990 

ONVOORZIENE UITGAVEN 995 
 
  

 

 Type ‘WONEN’ in het Budget Item input veld 

 Druk op de opzoekingsknop achter het Budget Type veld (Opgelet: deze actie moet 

uitgevoerd worden! Het getoonde Budget Type overzicht is namelijk nog afkomstig van de 

eerdere sub-selectie opzoeking (knop naast de WIS toets). Het rooster in weliswaar in beide 

gevallen identiek maar de ‘Zoeken van’ term is verschillend. Deze moet ‘Budget Type’ zijn en 

niet ‘Geselect. Budget Type’)  

 Klik in het opzoekingsveld op de lijn ‘UITGAVEN. (dit budget type wordt nu naar de input 

zone gekopieerd) 

 Type ‘950’ in het Sorteernummer veld. 

 Druk op de Toevoegen toets. (het nieuwe record wordt in het rooster getoond ) 

We definiëren nu het budget item ‘DAGELIJKS LEVEN’ met sorteernummer 955  
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 Type ‘DAGELIJKS LEVEN’ in het Budget Item input veld 

 Klik in het opzoekingsveld op de lijn ‘UITGAVEN. (NB: daar de juiste opzoeking ‘Budget Type’ 

al actief is, kunnen we onmiddellijk op de UITGAVEN lijn klikken.  

 Type ‘955’ in het Sorteernummer veld. 

 Druk op de Toevoegen toets. (het nieuwe record wordt in het rooster toegevoegd ) 

We herhalen dit voor de 8 andere nieuwe UITGAVEN budget items met het aangegeven 

sorteernummer. Het overzicht in het rooster is alfabetisch (binnen een bepaald Budget Type). Als we 

echter in het rooster op de titel ‘SorteerNr’ klikken krijgen we volgend overzicht. 

 

 Klik op SorteerNr in het rooster. (we zien dan de volgorde zoals in bv. het Transacties 

scherm i.g.v. opzoeking budget types) 

We doen nu hetzelfde met de 4 nieuwe INKOMSTEN budget items: 

WERK 905 

UITKERINGEN 910 

ONREGELMATIGE INKOMSTEN 915 

ANDERE INKOMSTEN 920 
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We zetten eerst even de sub-selectie filter af:  

 Klik op de WIS knop boven het rooster (alle niet-verborgen budget items worden weer 

getoond): 

 

We voegen het eerste INKOMSTEN budget item toe, nl. WERK 

 Type ‘WERK in het Budget Item input veld 

 Klik in het opzoekingsveld op de lijn ‘INKOMSTEN. (NB: daar de juiste opzoeking ‘Budget 

Type’ nog actief is, kunnen we onmiddellijk op de INKOMSTEN lijn klikken.  

 Type ‘905’ in het Sorteernummer veld. 

 Druk op de Toevoegen toets. (het nieuwe record wordt in het rooster getoond ) 

We herhalen dit voor de 3 andere budget items, met het aangegeven Sorteernummer. 

 

We hebben nu alle standaard budget items voor de budget types INKOMSTEN en UITGAVEN 

vervangen door een nieuw set. 
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(En passant) Aanpassen budget items in transacties 
Hoewel wij de oude budget items gedeactiveerd hebben tonen zowel het Budget Overzicht als 

Aanmaak/Controle Budget schermen nog dezelfde oude budget items als voorheen.  

Als we dit willen wijzigen dan moeten we aan alle bestaande transacties een nieuw budget item 

toewijzen. Volgende methode beschrijft hoe dit kan gebeuren. 

Eerst zoeken we welke oude budget items effectief ooit in een transactie gebruikt werden. Daartoe 

doen we in het Budget Overzicht scherm een speciale selectie van de periode: nl. ‘ALLES’. 

 

 Selecteer in het Budget Overzicht scherm de periode ‘Alles’ 

 Druk op ‘Activeer Nieuwe Selecties’ 
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Gezien de van/tot periode ‘Alles’ bevat dit overzicht al de budget items die ooit in transacties 

gebruikt werden. De budget items voor INKOMSTEN en UITGAVEN in dit overzicht moeten vertaald 

worden naar een nieuw budget item. Men stelt daartoe best een ‘vertalingstabel’ op met de 

conversies die moeten gebeuren, zoals b.v. hieronder.

 

Nb: Omdat de standaard budget items gedetailleerder zijn dan de nieuwe is een conversie tabel vrij 

eenvoudig op te stellen. Omgekeerd zou het wat moeilijker zijn. 

We gaan nu de effectieve omvorming doen in het Transacties scherm. 

Belangrijk is dat we ook in het Transacties scherm een overzicht nemen dat voldoende ver in het 

verleden ligt om alle transacties ooit te omvatten. (Nb: de oudste datum is 1/1/1900 en de datum die 

het verst in de toekomst ligt is 31/12/2099) 

 Wijzig in het Transacties scherm de begindatum van het overzicht naar 1/1/1900 

 Wijzig de einddatum van het overzicht naar 31/12/2099 

 Druk de VNieuw toets (we zijn nu zeker dat alle records in het rooster zitten) 

 In het rooster klikken we op de Budget Item kolom (de transacties worden nu alfabetisch 

gesorteerd volgens budget item) 

 

We gaan nu bv. eerst de twee eerste lijnen converteren van ABONNEMENTEN naar WONEN 

Dat doen we als volgt: 
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 Klik in het lege vakje vooraan (multi-lijn selectie!) in de eerste ABONNENMENTEN lijn  

 Selecteer nu ook de overige lijn(en). (Boven de Schrappen toets ziet men het aantal lijnen 

dat werd geselecteerd evenals het totaal bedrag. Bovendien is ook de ‘B’ toets beschikbaar 

gekomen.) 

 Overschrijf het budget item input veld met de beginletters van het nieuwe budget item 

‘WONEN’ 

 

 Klik in het opzoekingsrooster het nieuwe budget item ‘WONEN’ (de budget type wordt naar 

het corresponderend input veld gekopieerd) 

 Klik nu op de toets ‘B’ 

We krijgen een waarschuwingsschermpje: 

 

Het vraagt bevestiging tot wijzigen van het budget item voor de geselecteerde lijnen naar WONEN. 

 Klik OK 
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We zien dat het budget item inderdaad is gewijzigd voor de betreffende transacties.  

We herhalen bovenstaande procedure voor alle transacties met oude budget items die we nog 

zien. Nb: Als er slechts 1 transactie voor het oude budget item is kunnen we natuurlijk simpel de lijn 

aanklikken, het budget item wijzigen en dan Wijzigen drukken. 

Als we daarna terugkeren naar het Budget Overzicht scherm mogen we enkel nog nieuwe budget 

items zien: 

Dat is inderdaad het geval. 

Nb: de budget items ‘Initialisatie rekening’  en ‘Transfer tussen eigen rekeningen’ blijven ook in het 

nieuwe model bestaan.  

OPMAAK VAN EEN NIEUW BUDGET 
We kunnen nu eindelijk verder gaan met een toch niet onbelangrijk gedeelte van het Budgetbeheer, 

nl. de opmaak van een nieuw budget.  

Eerst bekijken we de manuele opmaak van een budget met de talrijke mogelijkheden van versnelde 

input. Daarna zien we hoe we een budget al dan niet gedeeltelijk kunnen kopiëren, wijzigen en 

eventueel ook importeren vanaf bv. een Excel werkblad. 
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MANUELE OPMAAK van een BUDGET 
In de eerder vermelde budget planner website heb ik wat cijfers ingeven betreffende verwachte 

inkomsten en uitgaven met volgend overzicht als resultaat..  

 

Als oefening gaan we nu in Hot-Accounts een overeenkomstig budget aanmaken.  
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Daartoe keren we eerst terug naar het scherm voor het beheer van budgetten: in de menubalk 

klikken we op Budget en dan op Definieer/Contr. Budget. 

 

We gaan een budget opmaken voor het budget met code ‘BUD’ (staat standaard zo ingesteld) en 

daar we een budget gaan opmaken voor het huidig jaar kiezen we aan de rechterkant als periode 

‘Jaar’  

 Selecteer rechts de budget code ‘BUD’ (Nb: staat standaard al zo ingesteld) 

 Selecteer rechts de periode ‘Jaar’ 

 Klik op de toets ‘Activeer Selecties’ 

OPGELET: Budgetten kunnen enkel voor de rechterkant gedefinieerd worden!  

 

Links mag om het even wat staan. Soms wil men wel snel consulteren wat zich in een gelijkaardige 

periode heeft afgespeeld in het verleden. Als men zich baseert op bv. op de actuele gegevens van het 
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voorbije jaar dan kiest men links best voor ACT, Jaar-1. In ons geval zit er echter nog niets in Jaar-1, 

dus heb ik in het bovenstaande overzicht links de opties ‘ACT’ en ‘ Jaar’ gekozen. 

 Vink de optie ‘Activeer input’ aan. (Nb: deze optie is enkel beschikbaar als rechts een echt 

budget gekozen werd) 

Een aantal velden zijn extra beschikbaar gekomen waarin we de input kunnen doen van budget 

transacties. Naast rekening, datum, bedrag, optioneel een opmerking, budget item en optioneel ook 

een project/portfolio item (dat we hier niet gaan gebruiken) zijn er nog een paar zeer krachtige 

opties om de input te versnellen. Ik ga deze verduidelijken aan de hand van enkele voorbeelden. 
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Eerst gaan we de inkomsten budgetteren:  

Hierboven zien we de details betreffende de te verwachten INKOMSTEN. 

Voor WERK ontvangen we rond de 25e van iedere maand op onze zichtrekening 1600 EUR. Rond 20 

december ontvangen we ook nog een extra 1600 EUR eindejaarspremie. 

 

100% manuele input (met herhalingsoptie) 
 

In het inputgebied drukken we op de toets .AC (=account). Er verschijnt een opzoekingsscherm om 

de rekening aan te duiden. We klikken op de lijn met de zichtrekening (ArgZr) zodat de rekening naar 

het inputveld wordt gekopieerd.  

Dan stellen we de datum in, het bedrag, en eventueel opmerking.  

Om het budget item te vinden kunnen we ofwel de .BI toets indrukken ofwel de eerste letters van 

het budget item (bv. ‘we’) in het budget item input veld typen. In beide gevallen wordt een 

opzoeking gestart voor budget items. We klikken in het opzoekingsvenster op de lijn ‘Werk’, waarna 

dit budget item naar het input veld wordt gekopieerd.  

Ten slotte stellen we de herhalingsfactor in op ‘+Elke maand’ en drukken op de Toevoegen toets. 

 

 Klik op de toets ‘.Ac’ in het input gebied. (een rekening opzoekingsscherm verschijnt) 

 Klik in het opzoekingsscherm op de lijn met de zichtrekening (ArgZr) (De zichtrekening 

wordt naar het inputveld gekopieerd) 

 Stel de datum in op de eerste keer dat de wedde wordt toegekend, nl. 25/01/2018) 

 Stel het bedrag in op 1600 EUR 

 Type in het opmerkingsveld eventueel ‘Wedde’ 

 Klik op de toets .BI (budget item) (een opzoekingsscherm budget items verschijnt) 

 Klik op de lijn ‘WERK’ (het budget item wordt naar de inputzone gekopieerd) 
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 Selecteer als herhalingsoptie: ‘+Elke maand’ (belangrijk: er wordt maandelijks herhaald 

vanaf de opgegeven datum en zo vaak als dat de budget periode niet overschreden wordt) 

 Druk bovenaan de knop Toevoegen. 

De informatielijn geeft aan dat 12 records toegevoegd werden in het BUD budget. We kunnen deze 

effectief zien door a) in het hoofdrooster op het budget type ‘INKOMSTEN’ te klikken ofwel b) de 

optie ‘Toon Alles’ aanvinken (=transacties voor alle budget items worden getoond, zowel voor het 

linkse als het rechtse ‘budget’). 

De 12 toegevoegde records bevinden zich in het 3e rooster (=rechts budget) 
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Wijzigen van een budget lijn 
We gaan nu even voor de laatst gegenereerde lijn op 25/12/2018 de datum wijzigen naar 

20/12/2018. Daartoe scrollen we in het 3e rooster wat naar beneden en klikken op de betreffende 

lijn. De gegevens worden naar de input velden gekopieerd en we zijn in Wijzigen/Schrappen mode. 

 Klik in het 3e rooster op de net gegenereerde budget lijn op 25 december (wedde)  

 Wijzig in het input datum veld de datum naar 20/12/2018 

 Druk op WIJZIGEN. (De datum in het record wordt gewijzigd) 

Invoer via Kopie naar het klembord, Plak, wijzigen input en Toevoegen. 
We gaan nu het budget record aanmaken voor de eindejaarspremie. Daar we nogal lui van aard zijn 

proberen we zoveel mogelijk input te vermijden. We zien dat de pas aangemaakte budget records 

voor werk eigenlijk grotendeels overeenkomen met wat we willen intypen (zelfde rekening, zelfde 

budget item). Het laatste van 20 december (daarnet gewijzigd) heeft ook nog dezelfde datum. 

We passen hier dezelfde techniek toe die we o.a. in het Transacties scherm gezien hebben maar die 

ook beschikbaar is in de meeste Hot-Account schermen: het kopiëren van een (of zelfs meerdere) 

lijn(en) naar het klembord, de knop ‘Initialiseren’ indrukken om in toevoegen mode te komen (i.p.v. 

wijzigen/schrappen) en dan, na eerst eventueel wijzigen van de input, de knop Toevoegen drukken. 

 Klik in het 3e rooster, vooraan in de lege kolom, op de daarnet gewijzigde wedde budget 

lijn (de gegevens staan wel in de input velden maar we zitten in Wijzigen/Schrappen mode) 

 Druk ‘Ctrl+C’ (om de gegevens van de lijn naar het klembord te kopiëren) 

 Druk op de Initialiseren toets (Toevoegen knop komt beschikbaar) 

 Druk de PLAK toets (Gegevens van het klembord worden naar de input velden gekopieerd)  
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 Wijzig de omschrijving van ‘Wedde’ naar ‘Eindejaarspremie’ (Alle andere velden staan al 

goed) 

 Druk Toevoegen. (Een nieuw BUD budget record wordt toegevoegd in het 3e rooster) 

We kunnen het scherm ook bekijken op budget item niveau: (wijzig daartoe ‘Type’ naar ‘Item’ en 

druk de ‘Activeer Selectie’ toets)

Voor het budget item WERK geeft de kolom BUD_Jaar het totaal van gebudgetteerde bedrag aan. 

Details kunnen we zien in het 3e rooster. 
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Versnelde input via kopiëren van één lijn uit het linkse ‘budget’. 
We gaan nu de UITGAVEN budgetteren en beginnen met de uitgaven voor WONEN.  

OPGELET: budget bedragen voor UITGAVEN zijn normalerwijze NEGATIEF. 

 

We gaan nu een nog snellere methode gebruiken om budgetten te definiëren. 

Deze methode is in eerste instantie bedoeld om één of meerdere lijnen van het linkse ‘budget’ (dus 

het 2e rooster!) te kopiëren naar het rechtse budget. (3e rooster) We kunnen zo een compleet budget 

kopiëren naar bv. een ander budget en/of naar een toekomstige periode. Dat is voor straks. Maar 

wat we nu gaan doen is slechts 1 lijn van het linkse budget naar het rechtse kopiëren. Als slechts één 

lijn wordt aangeduid in het linkse budget (dat mag in dit geval gewoon ergens in de lijn zelf klikken 

zijn) wordt de informatie van de lijn naar de input velden gekopieerd én blijft de herhalingsoptie 

beschikbaar én blijft de Toevoegen toets beschikbaar. Eigenlijk is het grote verschil gebaseerd op 

het feit dat als men op een lijn in het 3e rooster klikt we in Wijzigen/Schrappen mode zijn maar als 

men in het 2e rooster een lijn aanklikt we in Toevoegen mode zijn. 

We gaan nog iets speciaals doen: ook aan de linkse kant gaan we het budget instellen op ‘BUD’ ‘Jaar’, 

dus hetzelfde als rechts. Met de in vorige alinea geschetste werkwijze kunnen we zo snel 

gelijkaardige records toevoegen in een budget.  
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 Kies ook aan de linkse kant het ‘BUD’ budget (de Activeer Selecties toets wordt beschikbar) 

 Druk op de ‘Activeer Selecties’ toets (een overzicht wordt getoond voor zowel links als 

rechts het BUD budget voor het lopend jaar) 

 We klikken in het hoofdrooster op de lijn WERK (in zowel roosters 2 als 3 zien we dezelfde 

detaillijnen) 

 We klikken in het 2e rooster op een lijn 

 

Bemerk dat de gegevens van aangeklikte lijn naar de inputvelden werden gekopieerd en dat de zowel 

de Toevoegen toets als de herhalingsoptie beschikbaar zijn. 

Moesten we een lijn in het 3e rooster aangeklikt hebben dan zouden we 3 acties extra moeten doen 

om tot hetzelfde resultaat te komen, nl. : Ctrl+C, dan de ‘Initialiseren’ toets en dan de PLAK toets. 

Klikken in het 2e rooster is dus sneller en we gaan deze methode nu zo veel mogelijk gebruiken. 

De huur moet bv. iedere 5e van de maand betaald worden.  

Deze eerste keer gaan we iets meer velden in de input manueel moeten wijzigen, nl. de datum 

(5/1/2018), het bedrag (-650) NEGATIEF!, de Omschrijving (Huur), het budget item (WONEN) en de 

herhalingsoptie (+Elke Maand)  

 

In de inputvelden, doe volgende aanpassingen:  
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 Wijzig de datum naar 5/1/2018 

 Wijzig het bedrag naar -650 

 Wijzig de omschrijving naar ‘Huur’ 

 Wijzig het budget item naar ‘WONEN’ 

 Wijzig de herhalingsoptie naar ‘+Elke Maand’ 

 Druk Toevoegen (12 budget records worden toegevoegd) 

 

In het hoofdrooster werd een lijn toegevoegd (Wonen). We klikken hierop om detaillijnen te zien in 

rooster 2 en 3. We klikken ook op bv. de bovenste lijn in het 2e rooster. De gegevens ervan worden 

gekopieerd naar de input velden. 

We staan klaar om een budget voor elektriciteit (met eveneens budget item ‘WONEN’) in te voeren. 

 Elektriciteit wordt rond de 15e van de maand afgehouden. (nu moeten al minder velden gewijzigd 

worden daar ook het input veld budget item al goed staat)  

We drukken Toevoegen. 

 

Oei, ik heb mij vergist! Het bedrag moest -50 EUR zijn i.p.v. -650 EUR. We gaan even de12 

gegenereerde budget lijnen schrappen en opnieuw aanmaken (individueel wijzigen van het bedrag in 

de 12 records is natuurlijk ook mogelijk maar dat duurt wellicht langer). 
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In het 3e rooster sorteren we daartoe op het veld Opmerking (klik daartoe op de titel v/d kolom) en 

selecteren (in multi-lijn selectie!) de 12 lijnen met als opmerking ‘Elektriciteit’ en drukken daarna 

Schrappen (de teller boven de Schrappen toets geeft het aantal geselecteerde lijnen).

 

We drukken op OK in de waarschuwingsboodschap. De 12 records worden verwijderd. 

 

We maken nu de Elektriciteit budget records opnieuw aan, ditmaal met de juiste cijfers: 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen.  

(12 budget records worden toegevoegd) 

 

Gas wordt om de 2 maanden op de 20e v/d maand afgehouden, te starten op 20/02/2018. 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen.

(6 budget records worden toegevoegd) 

 

Water wordt midden maart, één maal per jaar aangerekend. 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen.

(1 budget record wordt toegevoegd) 

 

Brandverzekering wordt midden januari, éénmaal per jaar aangerekend. 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen.  

 
(1 budget record wordt toegevoegd) 
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We definiëren nu het budget in voor ‘Dagelijks leven’  

 

Voor Eten en drinken budgetteren we een wekelijkse uitgave van 100 EUR. We starten op bv. op 

vrijdag 5 januari, maar normaal winkelen we op zaterdag. Daartoe stellen we het veld Dag Wk/Mnd 

veld in op 6 (=6e dag van de week). Het budget item is DAGELIJKS LEVEN 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen.  

(52 budget records worden aangemaakt.) 

In het hoofdrooster wordt een nieuwe lijn ‘Dagelijks leven’ getoond. We klikken op deze lijn om in 

rooster 2 en 3 details hiervoor te zien. Bovendien klikken op bv. op de 1e lijn in het 2e rooster. Deze 
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bevat nl. het budget item ‘Dagelijks Leven’, zodat het budget item in de input al goed staat voor 

volgende opdracht. 

We voorzien 35 EUR per maand voor Kleding, op de laatste dag van de maand. (In de maand januari 

starten we wel onze aankoop op de 24e). Om de laatste dag van de maand op te leggen stellen we 

het veld Dag Wk/Mnd in op 31. (als de maand korter is wordt de laatste dag v/d maand genomen) 

(12 budget records worden toegevoegd) 

We kunnen deze 12 records wat beter zien als het onderste rooster via de ‘+’ toets (*) wat vergroot 

wordt (het 2e rooster wordt tijdelijk onzichtbaar). Bekijk de datums van de gegenereerde records. 

 

Via de ‘N’ toets herstellen we terug het normale beeld. 

(*) de ‘+’ en ‘N’ toetsen zijn enkel zichtbaar als het scherm in zijn basis afmeting staat. Men kan een 

scherm terug in basis afmeting plaatsen door op het ‘-‘ teken achter de ‘Einde’ toets te klikken. 

Na gaan we een Gezondheid budget aanmaken met volgende details: 

 

De meesten van ons weten niet op voorhand wanneer we zullen ziek worden. Gedetailleerd 

budgetteren is dus moeilijk. Ik heb daarom alle kosten in één pot ‘ziekenfonds’ gestoken, 25 EUR per 

maand, bv. in het midden van de maand. 
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Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen.  

 
(12 budget records worden toegevoegd) 

In het hoofdrooster werd een lijn ‘GEZONDHEID’ toegevoegd. We klikken hierop om details in 

roosters 2 en 3 te zien. We klikken ook op een lijn in het 2e rooster om de gegevens naar de input te 

kopiëren voor de volgende opdracht: 

Vlaamse Zorgverzekering, 50 EUR, 1x per jaar midden januari. 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen.  

 
(1 budget record wordt toegevoegd) 
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Voor Mobiliteit hebben we maar één post, nl. een abonnement openbaar vervoer van 100 EUR, 

3maandelijks te verlengen, te beginnen vanaf 1/2/2018. 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen.   

(4 budget records worden toegevoegd) 

In het hoofdrooster wordt een lijn MOBILITEIT toegevoegd: 

 

Voor Communicatie definiëren we volgende details: · 

GSM: 25 EUR/maand, te betalen op de 25e. 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen. 

 
(12 budget records worden toegevoegd) 

In het hoofdrooster wordt een nieuwe lijn ‘COMMUNICATIE’ getoond. We klikken hierop om details 

te zien in 2e en 3e rooster. We klikken ook op een lijn in het 2e rooster om volgende input te 

vergemakkelijken daar het budget Item ook al goed staat) 

Internet: 80 EUR/maand, te betalen op de 10e. 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen. 

 
(12 budget records worden toegevoegd) 

Voor Vrije tijd en relaties hebben we volgende verwachtingen: · 

We spenderen gemiddeld 750 EUR aan Vakantie in de maand juni (datum 1/6/2018). 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen. 

 
(1 budget record wordt toegevoegd) 



 Hot-Accounts Handleiding 

Pagina: 40 van 55 
 

In het hoofdrooster wordt een lijn ‘VRIJE TIJD EN RELATIES’ toegevoegd. We klikken daarop om 

details te zien. Dan klikken we op een lijn in het 2e rooster om volgende input voor te bereiden. 

 

Aan UITGAAN spendeer ik ongeveer 100 EU per maand of +/- 23 EUR per week (meestal zaterdag 

avond) maar de 1e week van het jaar ben ik op 1/1/2018 uitgegaan 

Klik op een lijn in het 2e rooster en pas de gegevens aan zoals hieronder en druk dan Toevoegen. 

 
(52 budget records worden toegevoegd) 

 

Een budget voor sparen? 

In de hoger vermelde Budget Planner website kan men ook een bedrag ingeven voor ‘Sparen’, in de 

zin van ‘een bedrag dat men opzij legt en dat niet beschikbaar is voor andere uitgaven’ 

.De vraag is: hoe we dit moeten behandelen in Hot-Accounts? 

 

 Het antwoord is eenvoudig: we moeten hiervoor niets doen!  

Het bedrag dat men ‘spaart’ in een bepaalde periode is namelijk gelijk aan de rekenkundige som 

van Inkomsten en Uitgaven (indien negatief) in die periode. 
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Hierboven het eindresultaat dat overeenstemt op de opgave.  

De c1 en c2 totalen geven het resultaat aan voor de betreffende budget codes en periodes. Indien 

positief geeft dit het gebudgetteerde gespaarde bedrag aan. 

In dit overzicht heb ik ook de optie Toon Alles aangevinkt. Hierdoor worden voor zowel de linkse als 

de rechtse kant alle transacties voor de aangeduide periodes en budget in roosters 2 en 3 getoond. 

Aan de teller boven elk rooster zien we hoeveel records er in zitten. 

Via de Export toets kunnen we deze lijnen in het klembord plaatsen en daarna via Ctrl+V in een Excel 

plakken. Met een pivot tabel kunnen we in enkele klikken deze data omvormen naar volgende 

tabel(*): 
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De blauwe lijn geeft het netto resultaat voor elke gebudgetteerde maand aan. Over het hele jaar is 

het gebudgetteerde resultaat 1804 EUR of gemiddeld 150,33 EUR/maand, al is er een aanzienlijk 

tekort voor de maand juni (vakantie) en een groot overschot in de maand december 

(eindejaarspremie). 

Als we dit budget ook in de realiteit volgen dan sparen we gedurende de eerste 5 maanden in totaal 

302 EUR maar dat is eigenlijk niet genoeg om de vakantie te betalen. Zonder andere reserves zullen 

we dit jaar niet op vakantie kunnen gaan. Als we op vakantie gaan zullen we die extra reserves 

moeten aanspreken voor 448 EUR. Dit tekort wordt wel in de loop van de volgende maanden 

weggewerkt. 

(*) in Hot-Accounts is deze tabel actueel niet rechtstreeks beschikbaar. Met ziet de gegevens wel in 

het hoofdrooster als men de respectievelijke maanden (Jan, Feb,…,Dec) selecteert. Dit is wel nogal 

omslachtig. Export en omvorming naar pivot tabel in Excel gaat het snelst. 

De kolom BUD_Jan correspondeert met de 1e kolom in vorige pivot tabel. Het c1 totaal geeft het 

batig saldo van 13 EUR voor de gebudgetteerde maand januari. Het c2 totaal geeft het batig saldo 

van 1804 EUR voor het gebudgetteerde jaar. 

Kopiëren van een budget 
Eens dat men een budget heeft aangemaakt of ook als men al een tijdje met het programma effectief 

gewerkt heeft kan men vrij snel een budget aanmaken via het kopiëren van bestaande gegevens.  

Ik geef hier een overzicht van de mogelijkheden: 

a) Kopiëren van (eventueel een gedeelte van) Actuals (dus van echte bewegingen) naar één van 

de 4 echte budgetten (BUD, BU2, BU3 en SIM), waarbij de datum optioneel kan verhoogd 

worden met n jaar (n=0, 1, 2, …) 

b) Kopiëren van (eventueel een gedeelte van) een echt Budget (BUD, BU2, BU3 en SIM) naar 

één van de 4 echte budgetten (BUD, BU2, BU3 en SIM), waarbij de datum optioneel kan 

verhoogd worden met n jaar (n=0, 1, 2, …) 

Eigenlijk hebben wij voorheen al van deze faciliteit gebruik gemaakt, zij het dat we toen telkens 

slechts 1 record gekopieerd hebben, maar waarbij wel de herhalingsoptie beschikbaar bleef. 
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Dit aanduiden moet gebeuren in het 2e rooster. De gekopieerde records komen terecht in het 3e 

rooster, dus het rechtse budget. (dit mag eventueel hetzelfde budget zijn als links, uitgezonderd 

uiteraard Actuals). 

Indien men meerdere lijnen aanduidt kan men geen herhalingsoptie kiezen, maar dan kan men wel 

aangeven met hoeveel jaar of jaren de datum moet verhoogd worden. 

Een belangrijke regel hierbij is dat alle transacties (met hun eventueel aangepaste toekomstige 

datum) binnen de periode moeten vallen die rechts werd gedefinieerd. Anders krijgt men een 

foutboodschap! 

Bij wijze van oefening gaan we alle actuele transacties van het jaar kopiëren naar het BU2 budget, 

maar opzettelijk nemen we de rechtse periode te beperkt, nl. enkel januari.  

Nb: dit is wellicht een goed moment om een extra back-up te maken van de database! (Kies 

daartoe in de menubalk de optie ‘Database’ en dan de optie ‘Aanmaak DB Back-up Kopie’) 

Eerst stellen we links ‘ACT’, ‘Jaar’ in en rechts ‘BU2’,’Jan’ en met optie ‘Item’ i.p.v. Type. 

 

 Kies links ‘Actueel’ als budget indien dat niet het geval zou zijn 

 Kies links ‘Jaar’ als periode 

 Kies rechts ‘BU2’ als budget 

 Kies rechts ‘Jan’ als periode 

 Wijzig Type in Item 

 Druk ‘Activeer Selecties’ 
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We doen nu in het scherm eerst volgende acties: 

 Vink de optie ‘Toon Alles’ aan (we zien uiteraard  enkel bewegingen in het 2e rooster 

(Actuals jaar). Voor het rechtse budget BU2, Januari hebben we immers nog niets vastgelegd) 

 Vink de optie ‘Activeer Input aan (de ‘Toevoegen’ toets wordt nu beschikbaar). 

 Klik in het lege vakje links linksboven het 2e rooster (alle records van dit rooster worden 

geselecteerd. Boven de Knop ‘Toevoegen’ zien we hoeveel records geselecteerd werden) 

 Druk op de toets ‘Toevoegen’ 

 

We krijgen een (gedeelte van) een foutboodschap te zien. Als men op de cursor op de rode 

foutboodschap plaatst en de ↓ op het toetsenbord drukt zien we de rest van de boodschap. (“ten 

minste 1 te kopiëren transactie heeft een datum buiten de (rechtse) budget periode”). 

We corrigeren dit door rechts ook ‘Jaar’ als periode in te stellen. 

 Kies rechts ‘Jaar’ als periode 

 Druk ‘Activeer Selecties’ 

Het scherm wordt opnieuw getoond met de nieuwe instellingen. 

 Klik opnieuw in het lege vakje links linksboven het 2e rooster en  
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 Druk op de toets ‘Toevoegen’ 

  

 Druk ‘OK’ in het boodschap schermpje om het kopiëren te bevestigen. 

 

Het BU2 budget voor dit jaar is nu identiek aan onze actuele bewegingen voor het jaar. 



 Hot-Accounts Handleiding 

Pagina: 46 van 55 
 

We kunnen BU2 nu verder aanpassen. Eigenlijk hebben de budget bewegingen voor de budget items 

‘INITIALISATIE REKENING’, en ‘TRANSFER tussen eigen rekeningen’ geen zin. We kunnen ze snel 

verwijderen door a) Toon Alles uit te vinken b) in het hoofdrooster de betreffende lijn aan te klikken 

(bv. INITIALISATIE REKENING) c) in het 3e rooster deze bewegingen allemaal te selecteren d) de 

toets ‘Schrap’ te drukken. 

 Vink ‘Toon Alles’ uit (de roosters worden geleegd) 

 Klik in het hoofdrooster op de lijn ‘INITIALISATIE REKENING’ (de initialisatie bewegingen 

worden getoond in 2e en 3e rooster) 

 In het 3e rooster (dus rechtse budget BU2) selecteren we alle lijnen (b.v. door in de linker 

bovenhoek van het rooster te klikken) 

 We drukken de ‘Schrap’ toets.  

 Bevestig met ‘OK’ in het boodschap schermpje. (deze records worden uit het BU2 budget 

verwijderd) 

 

Voor de lijn INITIALISATIE REKENING zien we nu ook een nul totaal voor de kolom BU2_JAAR. 

 We herhalen vorige werkwijze, voor het budget item ‘TRANSFER tussen eigen rekeningen’ 

Overzicht na verwijdering van de ‘TRANSFER tussen eigen rekening’ bewegingen in BU_Jaar. 

In ACT zitten enkel bewegingen voor de eerste 3 maanden en daar BU2 een kopie is van ACT (minus 

de bewegingen voor INITIALISATIES en TRANSFERS), bevat BU2 ook slechts bewegingen voor het 

eerste kwartaal. 

Als oefening gaan we nu voor de resterende 8 maanden van het jaar de bewegingen uit het BUD 

Budget kopiëren naar het BU2 Budget. 

Rechts kunnen we BU2, jaar laten staan maar links kiezen we het BUD budget en dan de periode van 

1 april tot en met 31 december. Daar er hiervoor geen voorgeprogrammeerde optie bestaat gaan we 

deze periode via de optie ‘manueel’ instellen. 

 Kies links het BUD budget  
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 Stel als periode ‘Manueel’ in (daardoor kan men nu manueel de begin- en einddatums 

instellen) 

 Stel links de begindatum van de periode in op 1/4/2018 

 Stel links de einddatum van de periode in op 31/12/2018 

 Kontroleer dat de rechtse instelling nog op BU2 en Jaar staat  

 Druk op Activeer Selecties 

 

 

We vinken nu terug de ‘Toon Alles’ optie aan en selecteren de (blijkbaar 151) bewegingen van het 2e 

rooster en drukken Toevoegen. 

 Vink de optie ‘Toon Alles’ aan. (in 2e en 3e roosters worden de bewegingen getoond. Het 2e 

rooster heeft betrekking op het linkse BUD budget, voor de periode 01/04-31/12 v/h jaar. De 

kolom titel is nu ‘BUD_Manueel’. We moeten nu wel degelijk naar de blauwe velden kijken 

hoe de effectieve instellingen zijn.) 

 We selecteren alle bewegingen van het 2e rooster.  

 Druk Toevoegen 

 Bevestig met ‘OK’ in het boodschap schermpje. 

BU2 jaar is nu dus opgebouwd uit de actuele bewegingen van het de eerste 3 maanden én de in BUD 

gebudgetteerde bewegingen voor de rest van het jaar. Dit is natuurlijk enkel wat ‘spielerei’, een pure 

oefening, gewoon om de mogelijkheden van het programma te tonen. 
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Het laatste wat ik nog wil tonen is het kopiëren naar een toekomstig periode. Bv. we kopiëren b.v. 

alle BU2, jaar budget transacties naar bv. BU2, volgend jaar. We stellen daartoe eerst het scherm in: 

 Kies links het BU2 budget  

 Kies links als periode ‘Jaar’ 

 Kies rechts eveneens BU2 budget 

 Kies rechts als periode ‘Jaar + 1’ 

 Druk op Activeer Selecties 

 

 Met de opties ‘Toon Alles’ en ‘Activeer input’ aangevinkt selecteer alle records in het 2e 

rooster 

 Stel de ‘Yr+’ teller in op 1 (verhoogt de datum van de geselecteerde transacties met 1 jaar)  

 Druk op Toevoegen en Bevestig met ‘OK’ in het boodschap schermpje. 

 

BU2 jaar en BU2 Jaar+1 zijn nu gelijk.  
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Schrappen van een budget 
Daar we BU2 voorlopig niet effectief gaan gebruiken wensen we dit te schrappen. 

Maar eigenlijk kunnen we een budget als dusdanig niet schrappen: we kunnen enkel budget 

transacties in een bepaalde periode voor een bepaalde budget code verwijderen! 

In dit geval kunnen we hetzij het schrappen doen in twee stappen, telkens voor BU2_Jaar en 

BU2_Jaar+1 ofwel in 1 stap door rechts de periode op manueel in te stellen van 1/1/2018 t.e.m. 

31/12/2019 en dan alle records te selecteren in het 3e rooster en Schrap drukken. 

 Stel het rechts budget in op ‘BU2’ 

 Stel de periode van het rechts budget in op manueel, met begindatum =1/1/2018 en 

einddatum=31/12/2019 

 Druk ‘Activeer Selecties’ 

 

  Met ‘Toon Alles’ en ‘Activeer Input’ aangevinkt, selecteer alle records in het 3e rooster 

 Druk ‘Schrap’ en Bevestig via OK in het boodschap schermpje  

Alle records werden verwijderd uit BU2 voorin de periode 2018-2019. 
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IMPORT van BUDGET TRANSACTIES 
 

Intro 
We hebben in Handleiding, deel 2 gezien hoe transacties uit bv. een Excel of CSV bestand kunnen 

geïmporteerd worden in Hot-Accounts. 

Ik verwijs naar de betreffende handleiding hoe dit in detail kan gebeuren. 

Het enige echte verschil met de import van gewone transacties is de optie rechts van de Import 

toets: standaard staat deze ingesteld op ‘Actueel’= gewone transacties. Maar als men één van de 

andere opties kiest dan importeert men de bewegingen eigenlijk naar het betreffende budget. 

 

 

Bij een import van budget transacties worden ook veel minder velden en opties weerhouden dan 

voor de import van gewone transacties:  

Verplicht zijn: 

a) De standaard rekening 

b) De standaard budget item (a en b moeten ingevuld zijn om de Plak toets beschikbaar te 

krijgen) 

c) Datum 

d) Bedrag 

Als men zo de import doet krijgen natuurlijk alle geïmporteerde budget records hetzelfde 

gespecifieerde standaard budget item.  

Normaliter wenst men een specifiek budget item voor elke beweging mee te geven. Men kan het 

budget item in de input voorzien en er naar refereren via het budget item kolom nummer. Opgelet: 

dit budget item moet echt 100% identiek zijn aan één van de budget items in de betreffende 

database anders wordt de input lijn verworpen. 

Optioneel kan men in de input ook nog een Opmerking meegeven evenals een Project/Portfolio 

item.  

Nb: Alle velden en opties betreffende de tegenpartij worden, indien meegegeven, gewoon 

genegeerd. 
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VOORBEELD van import van budget transacties 
 

Een budget aanmaken via import van budget transacties is uiteraard enkel interessant als men 

ergens in Excel snel deze informatie kan opbouwen of terugvinden. Anders kan men beter een van de 

methodes gebruiken die ik voorheen geschetst heb. 

Om snel wat informatie in Excel beschikbaar te krijgen exporteer ik bv. eerst het (BUD, Jaar) budget 

en plak het in een Excel werkblad. 

Daarna gaan we aan de hand van deze informatie via de IMPORT methode een BU2 budget 

aanmaken. 

In het Budget scherm stellen we rechts ‘BUD_Jaar’ in en links om het even wat (bv. ‘ACT_Maand’)  

 Stel rechts het BUD budget in 

 Stel rechts als periode ‘Jaar’ in 

 Druk de toets ‘Activeer Selecties’ 

 

 Vink ‘Toon Alles’ aan (de budget transacties worden nu getoond in het 2e en 3e rooster. Het 

derde rooster bevat de bewegingen die we wensen te kopiëren naar Excel) 

 Druk de Export toets voor het 3e rooster (Dit kopieert de gegevens van het 3e rooster, 

inclusief de titels, naar het klembord. Nb: bij gewoon selecteren en kopiëren via Ctrl+C 

worden geen titels weerhouden) 

 In Excel, plak ergens de gegevens via Ctrl+V 
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Ik heb voor de gemakkelijkheid bovenaan een lijn toegevoegd met het kolom nummer waarnaar we 

straks kunnen refereren.  

In geval van een budget import kunnen we enkel de velden gebruiken die ik hier in blauwe 

achtergrond heb aangeduid. 

Eigenlijke import van budget transacties 
We gaan nu aan de hand van de informatie in deze Excel een import doen naar bv. het BU2 budget. 

OPGELET: ik zeg hier niet BU2, JAAR budget.  In geval van IMPORT van een budget is er geen 

beperking op de datum van de bewegingen!  

Kontroleer dus zeker de datums in de input daar deze tussen 1/1/1900 en 31/12/2099 mogen liggen! 

We selecteren nu de hele tabel, eventueel titels inbegrepen, en drukken Ctrl+C om de gegevens naar 

het klembord te kopiëren. 

 In Excel, selecteer de hele tabel, eventueel met titels 

 Druk Ctrl+C (kopieert de tabel naar het klembord) 

 Ga in Hot-Accounts naar het Importeren Transacties scherm 

o In de menubalk, klik op Andere 

o Dan op ‘Importeren Transacties’ 

 Stel de Standaard rekening in (ArgZr) 

 Stel het standaard budget item in (Initialisatie rekening) 

o Nb: De Plak toets is nu beschikbaar gekomen door de 2 vorige acties 

 Stel volgende kolommen in: 

o Datum (hier kolom 4) 

o Bedrag (hier kolom 5) 

o Budget item (hier kolom 1) 

o Opmerking (hier kolom 7) 

o Rekening Alias (hier kolom 3. Nb: daar alle records refereren naar hetzelfde rekening 

is dit hier eigenlijk overbodig en kan men deze kolom op 0 laten staan) 

o Project/Portfolio item (hier kolom 8 Nb: daar geen enkel record een project/portfolio 

item heeft is dit hier eigenlijk overbodig en kan men deze kolom op 0 laten staan) 
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 Stel veiligheidshalve nu al het BU2 budget in 

 Druk ‘PLAK’ 

 

Alle records, behalve de titel, worden in het ‘Klaar voor Import’ werkbestand geplaatst. Nb: moest er 

ergens een budget item of rekening alias in de input staan die het programma niet terugvind in de 

database dan wordt het record in het werkbestand ‘Verworpen’ geplaatst. 

We zien dat het totaal bedrag =1804 EUR wat klopt met de eerdere gegevens. 

Door op de titel ‘Valutadatum’ te klikken sorteert men de records volgens datum. We zien dan 

gemakkelijker of er records zijn met een datum die buiten de verwachting vallen. Wie zien effectief 

een abnormale datum 1/1/1990. (Nb: ik heb opzettelijk een foute datum ingevoerd, maar dit kan 

ook per ongeluk gebeuren.). Als we zo IMPORT zouden drukken wordt dit budget record toch 

aanvaard, maar in het budget van 1990 geplaatst terwijl voor 2018 er een record ontbreekt. 
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We corrigeren de input, selecteren opnieuw de velden in de tabel, kopiëren deze via Ctrl+C naar het 

klembord, en drukken opnieuw de PLAK toets met dezelfde specificaties als daarstraks. De gegevens 

worden opnieuw naar de werkbestanden geschreven en lijken nu wel OK. 

  

 Kontroleer of de budget optie naast IMPORT correct ingesteld werd (hier BU2 of Budget 2) 

 Druk de ‘IMPORT’ toets 

 

We krijgen een extra kontrole scherm. 
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 Klik op OK om de gegevens effectief te importeren in het BU2 budget. 

Als we naar het BUDGET scherm terugkeren, met links BU, Jaar en rechts BU2, Jaar, dan zien we dat 

de twee budgetten identiek zijn. 

 

We hebben in vorige oefening het budget BUD_Jaar budget via export in het 3e rooster naar het 

klembord gekopieerd, deze gegevens vervolgens via Ctrl+V geplakt in een Excel blad en vanuit deze 

Excel opnieuw de gegevens geïmporteerd in dezelfde Hot-Accounts database, nu als een BU2 Jaar 

budget. 

 

Als laatste actie schrappen we dit voorlopig overbodig BU2 jaar budget door, met de opties Toon 

Alles en Activeer Input aangevinkt, in het 3e rooster (BU2_Jaar) alles te selecteren en SCHRAP te 

drukken. 

Na OK in het boodschap schermpje worden de budget transacties in BU2, jaar verwijderd. 

 


