
 
  

Oliebollen! Champagne! En bankafschriften privérekeningen!!

Digitalisering is handig, maar het heeft ook nadelen. Vroeger lag er elke week een envelop van 
je bank op de mat met daarin je bankafschriften. Tegenwoordig vragen banken geld voor deze 
service, dus wie ontvangt ze nog steeds per post?

Belastingcontrole en bankafschriften
Dat je de afschriften van je zakelijke rekening moet  
bewaren, snappen de meeste ondernemers nog wel. 
Maar lang niet iedereen realiseert zich dat ook de 
bankafschriften van de privérekeningen voor de  
belastingdienst van belang kunnen zijn bij een  
belastingcontrole. Je zult dus ook deze afschriften 
zeven jaar moeten bewaren. In de praktijk blijken deze 
afschriften bij een boekenonderzoek helaas vaak te 
ontbreken. 

Een foutje dat zomaar € 900,- kan kosten
Als de belastingdienst er bij een controle om vraagt,  
kun je die privéafschriften natuurlijk altijd nog even 
downloaden. Helaas kan dat bij veel banken tot maximaal 
anderhalf jaar terug. Als “service” bieden de meeste 
banken dan nog wel aan om de ontbrekende afschriften 
na te sturen… voor € 5,- per afschrift. Als je dan over de 
afgelopen vijf jaar een stuk of twaalf afschriften per jaar 
moet opvragen, kost dat al snel € 300,-. Oja, die van de 
privérekening van je partner hebben we ook nog nodig. 
Net als die van de gezamenlijke rekening. Zo is die 
kostenpost van € 300,- ineens € 900,-. Gelukkig beginnen 
banken de afschriften over een langere periode digitaal 
beschikbaar te stellen, maar nog niet iedere bank doet dat.

Afschriften privérekening naar de boekhouder?
Je doet er dus verstandig aan om de bankafschriften 
van je privérekening geregeld te downloaden en op 
te slaan op een plek waar je ze kunt terugvinden. En 
natuurlijk zorg je ook voor een back-up. 

Je kunt ze naar je boekhouder sturen. Die heeft toch al 
veel informatie van je. Heb je gelijk een back-up buiten 
je eigen woning of bedrijfsruimte. 

Een nieuwe traditie?
Het probleem met dit soort dingen is natuurlijk dat je 
het snel vergeet. Vooral als je het maar af en toe moet 
doen. We kennen al een jaarlijks moment waarop we 
terugblikken. Laten we daarom het downloaden van de 
privé afschriften toevoegen aan de tradities van oud en 
nieuw. 

Naast het nuttigen van oliebollen en champagne, staat 
oud en nieuw voortaan ook voor het downloaden van de 
financiële gebeurtenissen over het afgelopen jaar.

Een financieel gezonde traditie! 
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