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Apothekers in diAloog met hun rAAdgevers  

Boekhouding voor 
apothekers 
Kortrijk, 14 & 21 mei 2014, 20.00 uur

Opnames ter beschikking voor wie een sessie
niet kan bijwonen 

Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats

Woensdag 14 en 21 mei 2014 van 20.00 tot 22.00 uur. 
Ontvangst vanaf 19.30 uur met broodjes. 

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 te Kortrijk

Inschrijving

Het inschrijvingsgeld bedraagt:
- 235 euro voor SWAV-leden 
- 260 euro voor niet-leden 
Inschrijven gebeurt elektronisch vóór 7 mei 2014 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Als door de Vlaamse overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via de 
KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u via
www.kmo-portefeuille.be.

Opnames 

Deelnemers kunnen de opname van een gemiste sessie 
achteraf bekijken. Hiervoor heeft u een computer 
met internet nodig. Opgelet: een opname komt niet in 
aanmerking voor accreditatie. 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
t: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma

Tijdens deze opleiding wordt op interactieve wijze 
ingegaan op een aantal basisconcepten van boekhouden. 
Deze basiskennis moet u in staat stellen om mee te 
praten en te discussiëren met uw boekhouder en zo een 
actieve rol te spelen in beslissingen over het te hanteren 
beleid of de te voeren strategie. 

Op het einde van deze opleiding bent u in staat om 
volgende vragen te beantwoorden:

- Wat is de functie van de kas, wat is een kasverschil 
en wat kost u een kasverschil?

- Wat is Vlottende Activa en wat is het belang hiervan?
- Wat is het verschil tussen een aflossing en een 

afschrijving?
- Wat is Eigen Vermogen?
- Wat is een stand Rekening Courant in Debet of in 

Credit?
- Wat is liquidatiewaarde?
- Wat is het rendement op u eigen vermogen?
- Heb ik een gezonde balans met een goede financiele 

structuur?
- Hoe kijken mijn bankier en mijn leveranciers naar 

mijn jaarrekening? 

Docenten

Marc Feys, Lic. TEW, Erkend Boekhouder-Fiscalist
Gunther Kerkhof, Lic. TEW, Erkend Boekhouder-Fiscalist

Erkenning

Als academische bevestiging van uw actieve deelname 
aan deze opleiding, ontvangt u na afloop een attest van 
deelname uitgereikt door het Postuniversitair Centrum 
van de KU Leuven Kulak. 
Tegemoetkoming van het Fonds 313 en accreditatie voor 
ziekenhuisapothekers werden aangevraagd. 

Boekhouding voor apothekers  

Apothekers moeten dagelijks met diverse raadgevers 
overleggen. Net als voor iedere onderneming, is een 
goede boekhouding de basis voor een goed economisch 
management van uw apotheek. Deze boekhouding is niet 
enkel een wettelijke verplichting of een louter fiscaal 
instrument, want op basis van uw boekhouding kunt u 
ook: 

• belangrijke investeringsbeslissingen nemen of
• worden uw financieringsbehoeften vastgesteld of 
• kunt u uw rentabiliteit bijsturen. 

Als apotheker bent u immers niet enkel een 
zorgverstrekker, maar moet ook uw onderneming 
rekening houden met de administratieve en 
economische realiteit. Stakeholders als leveranciers,
uw bankier, … kijken mee naar uw cijfers.

Binnen de cyclus Apothekers in dialoog met hun 
raadgevers reiken we apothekers tijdens korte – vaak 
interactieve – opleidingen een theoretische achtergrond 
aan om hen in deze verschillende situaties te 
ondersteunen.

Doelgroep
De opleiding richt zich op zelfstandige apothekers en op 
apothekers in loondienst die als zelfstandig apotheker 
wensen te starten.

Organisatie
Samenwerking tussen het Postuniversitair Centrum 
van de KU Leuven Kulak en de SWAV (Socio-
Wetenschappelijk Apothekersvereniging).

Oprechte dank ook aan Belmedis, Farma Belgium en 
Febelco voor de promotionele ondersteuning.


