dat het juist de R otterdam se School is, die aan den grondlegger v an de
A m sterdam se richting in de bedrijfseconom ie als eerbewijs de hoogste
onderscheiding verleent, w aaro v er zij beschikt. E en onderscheiding, die
des te hogere w aard e heeft, om dat zij van deze kant komt en die niet
alleen den m an siert, wien dit eerbewijs toevalt, m aar niet m inder de
School die de breedheid van visie toont om over bestaande verschillen
v an inzichten heen dit doctoraat te verlenen. Ligt er voor den grijzen
jongen doctor door droevige fam ilieom standigheden een sluier v an diepe
rouw o v er de dag d er plechtigheid, voor economisch N ederland in alle
kringen, w aarin Limperg verkeert, w erkt of gew erkt heeft, is de 8ste
M ei 1947 een feestdag. Bij de talrijke gelukw ensen, die ongetw ijfeld
reeds zijn binnengekom en, voegt de R edactie van dit M aandblad de hare.
Jonge doctor, proficiat!

DE THEORETISCHE GRONDSLAGEN DER ADMINISTRATIEVE
INRICHTINGSLEER
door A . B. Frielink

1. Inleiding
S edert Prof. Polak in 1922 op de 13e accountantsdag de v ra ag aan
de orde stelde of een algem ene inrichtingsleer bestaan b aar is, bij de
behandeling w a arv an hij tot een min of meer positief antw oord geraakte,
zijn er nog betrekkelijk weinig pogingen ondernom en om aan de v e r
w achtingen in dit opzicht te voldoen.
W e l liet in 1928 D r. Sternheim als tw eede deel van het Leerboek der
A ccountancy een w erk over de adm inistratieve inrichtingsleer het licht
zien, doch meer dan enkele, w elisw aar belangrijke onderdelen v an de
organisatie en de techniek der boekhouding zijn hierin niet opgenom en,
konden ook moeilijk opgenom en w orden, d a a r de adm inistratieve m e
thoden hun snelle ontw ikkeling v an de laatste decenniën nog niet hadden
doorgem aakt. V e rd e r behandelde het w erk uitsluitend de adm inistratie
van ondernem ingen, in het bijzonder industriële ondernem ingen, getuige
ook de nagenoeg de helft van het boek beslaande behandeling der kost
prijsberekening.
V o o rts is nog verschenen v an de hand v an Ch. A. J. Janssens:
,,H oofdlijnen der inrichtingsleer” , doch dit m ocht in vele opzichten geen
verbetering ten aanzien van D r. S ternheim ’s boek w orden genoemd.
T o ch is er behoefte aan theoretische grondslagen, voornam elijk bij
de opleiding van toekom stige beoefenaren der inrichtingsleer. Bij ge
breke v an theorie zal het de leerling immers moeilijk vallen uit te m aken
w at in een voorgelegd probleem principiële betekenis heeft. Is er d a a r
entegen wel een theorie, dan bestaat voor hem de mogelijkheid, om,
zodra hij zich deze heeft eigen gem aakt, de a a rd van het probleem te
onderkennen en de richting van de oplossing te vinden door toepassing
van de theoretische kennis.
Bij de practijkm ensen w ordt de behoefte aan theorie veel m inder ge
voeld. Bij het aa n v atten van een probleem gaan zij grotendeels op hun
ervaring af; m eestentijds nem en zij, al dan niet bew ust, een bestaande
adm inistratie tot voorbeeld, passen deze aan de bijzondere om standig
heden aan, m oderniseren hier en d a a r en komen zo tot een min of m eer
logische opzet. H et valt niet te ontkennen, d at deze ervaringsm ethode
v aak tot goede resultaten leidt. Doch, w a t is theorie anders dan gesyste
m atiseerde ervaring van velen? D e te hooi en te gras opgedane ervaring
zal dan ook slechts nuttig kunnen w erken voor de toekom st, indien zij
h a a r neerslag vindt in een system atisch opgebouw de theorie. Slechts
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op deze wijze is het mogelijk de ervaring aan volgende geslachten door
te geven.
H et o n d erstaande is een poging om tot een afgeronde, theoretische
basis voor de adm inistratieve inrichtingsleer te komen, w elke bij de toe
passing in een bepaald geval tot richtlijn kan dienen. Ik ontveins mij
niet, d at deze eerste poging niet direct volledig geslaagd kan zijn; dis
cussie zal het v raag stu k v erd er kunnen brengen.
Inzicht in hetgeen voor elke toepassing van belang is, is een ander
chapiter. In w ezen kom t dit neer op toepassing van de economie. Dit
inzicht zal steeds geacht w orden aanw ezig te zijn, zodat toepassing van
de inrichtingsleer zonder grondige kennis van de econom ische w eten
schap (voor bedrijfshuishoudingen: van de bedrijfseconom ie) als uit
gesloten aangem erkt moet w orden.

2.

Het onderwerp van de inrichtingsleer

A lvorens wij kunnen gaan spreken over de grondslagen van het
vak, zal er overeenstem m ing m oeten bestaan ten aanzien van hetgeen
v alt onder het begrip „adm inistratieve inrichtingsleer '.
T e n behoeve van de definiëring splitsen wij dit begrip in tw ee delen:
A dm inistratie en Inrichten.
B eschouw en wij eerst „A dm inistratie”. W a t doet de adm inistratie?
H et m eest kenm erkende van de adm inistratie is wel de vastlegging.
I. „D e administratie legt vast"
W a t legt de adm inistratie vast? D it is m oeilijker te beantw oorden. E r
zijn zoveel dingen die door de adm inistratie w orden vastgelegd, d a t het
zw aar v alt om een sam envattende uitdrukking te vinden. V oorlopig
zullen wij ons tev reden stellen m et te spreken van „gegevens” , en wel
van gegevens, die zonder deze vastlegging in de tijd zouden vervluch
tigen. D eze laatste toevoeging is w ellicht w a t ten overvloede, w ant
gegevens die niet zouden vervluchtigen behoeven u iteraard geen v a st
legging. H elem aal overbodig is zij echter niet, d a a r uit deze aanvulling
reeds dadelijk het prim aire motief van de vastlegging blijkt.
II. „D e administratie legt gegevens vast"
W a t is het doel van deze vastlegging? D e adm inistratie is nimmer doel
op zichzelf. D at iem and viool speelt om dat hij dat prettig vindt, of aan
sport doet om dat hij d aa r genoegen in schept, is niets ongew oons; dat
echter iem and een adm inistratie v oert of laat voeren alleen voor het
genot v an h et adm inistreren kom t wel niet voor. H et doel moet derhalve
buiten de adm inistratie gezocht w orden. H et is van uiterm ate groot
belang; elk ogenblik van de dag leggen wij gegevens vast, zonder dat
nog v an adm inistreren gesproken kan w orden (adressen, afspraken,
telefoonnum m ers, etc.). H e t doel is echter ook moeilijk te bepalen; de
redenen w aarom adm inistratie w o rd t gevoerd zijn v an zo uiteenlopende
aard, d at het niet eenvoudig is het gem eenschappelijke te onderkennen.
De een zal, desgevraagd, zeggen: „O m dat de w et het voorschrijft” , de
ander: „Om te w eten of mijn debiteuren wel b etalen ” , de derde: „Om te
w eten of ik niet met verlies verkoop", en zo zijn er tal van m otieven.
E n toch b estaat dat gem eenschappelijke in alle gevallen dat adm ini
stratie w o rd t gi voerd. H et is moeilijk onder w oorden te brengen en
m isschien m eer een kw estie v an aanvoelen dan v an redeneren. D e beste
benadering v o o r de om schrijving v an dit begrip lijkt mij te vinden in
„beh eer” of „verantw oordelijkheid” . Beide w oorden kunnen aanleiding
geven tot m isverstand -— beheer het meeste. H et bedenken van een
nieuw e w oordsam enstelling leek echter nog m inder bevredigend. In het

m ab

blz. 112

volgende zal zoveel mogelijk van het w oord „verantw oordelijkheid’’
gebruik gem aakt w orden; w a a r dat taalkundig moeilijkheden oplevert
zal het door „beheer” w orden vervangen. M en houde steeds in het oog,
dat aan geen v an beide begrippen een juridische of dergelijke betekenis
mag w orden gehecht.
D oor het grote belang v an de doelstelling voor de gehele verdere
analyse, kunnen wij ons van de vraag n aar het doel van de adm inistratie
niet afm aken met een voorlopige, vrij v ag e aanduiding, doch zullen wij
hierop een concreet an tw o o rd m oeten geven. H iervoor betreden wij
eerst enige zijpaden, door op de betekenis van „verantw oordelijkheid”
en w a t daarm ede sam enhangt n ad er in te gaan.
Beheer over enige zaken oefent degene uit (Verantw oordelijkheid voor
enige zaak heeft degene), die, door de eigenaar daartoe gemachtigd,
gerechtigd is enigerlei soort van handelingen met de zaak te verrichten.
D e „zaak ” in deze begripsbepaling moet ruim opgevat worden. Zij kan
zowel aanduiden „goederen” in economische zin, of een complex van
bijeenbehorende goederen, zoals een bedrijfshuishouding, of een ver
mogen, als de arbeidsprestaties van personen.
D e door de eigenaar gestelde grenzen kunnen variëren van zeer nauw
tot zeer ruim. Zij kunnen bestaan uit het uitdrukkelijke of stilzwijgende
voorschrift om iets met de zaak te doen, dan wel een bepaald resultaat
m et de zaak te verkrijgen.
Indien wij de verantw oordelijkheid ab strah eren van de persoon van
de beheerder, dan kunnen wij spreken v an een beheersfunctie. E r is dan
ook sprake v an verantw oordelijkheid als de eigenaar zelf beheert; hij
heeft dan als het w a re zichzelf gem achtigd.
V o o rts blijkt, d a t over één zaak m eerdere beheerders veran tw o o rd e
lijkheid kunnen dragen, zonder d at dit in strijd komt met de organisatie
leer. De b eheerder over een complex van bijeenbehorende zaken zal nl.
voor de verschillende onderdelen v an dit complex sub-beheerders a a n 
stellen (vooropgesteld, dat dit bij de m achtiging v an de eigenaar stil
zw ijgend of uitdrukkelijk is to eg esta an ), die v o o r hun onderdeel w eer
verantw oordelijkheid dragen, binnen de grenzen door de eerste beheer
der gesteld. L aatstgenoem de treed t in dit opzicht niet op als beheerder,
doch als verteg enw oordiger van de eigenaar; hij tree d t op in de functie
v an eigenaar.
E r zijn dus tw ee soorten van verm enging dezer functie: de eigenaar
die de functie van beheerder uitoefent (verm enging uit historische gron
den) ;
de beh eerd er die een deel van de functie v an de eigenaar uitoefent
(verm enging ontstaan door arbeidsverdeling).
Schem atisch kan dit als volgt w orden uitgebeeld:
I. H istorisch
II. D oor arbeidsverdeling

A dm inistratief kunnen wij de functies v an „eig en aar” en v an ,;beheerd e r” echter steeds gescheiden zien.
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E r v alt ten slotte nog een derde functie te onderscheiden, nl. die v an
de uitvoerder. U itv o erd er is degene, aan w ie door de beheerder (de
verantw oordelijke persoon) is opgedragen bepaalde handelingen met
de zaak te verrichten, opdat de beheerder aan zijn beheersplicht kan
voldoen. D e u itv o erder heeft dus steeds m et de beheerder en nooit m et
de eigenaar v an doen (wij beschouw en de functies nu immers afzonderI lijk, ook al zijn zij in één persoon v eren ig d ).
D e eigenaar zal willen controleren (beoordelen) of de beheerder aan
zijn plicht heeft voldaan (binnen de grenzen bij de m achtiging gesteld,
is gebleven). D eze behoefte aan controle is zonder meer duidelijk. Zij
geldt v o o r alle menselijke handelingen en is een gevolg v an het feit,
dat de mensen feilbaar en niet allen volkom en eerlijk zijn. E r zijn v e r
schillende m ethodes om deze contrôle uit te oefenen.
D eze m ethodes kunnen in tw ee grote groepen w orden verdeeld:
a. De m ethodes w aarbij de contrôle op de handelingen geschiedt gedu
rende het verloop v an de handelingen zelf;
b. De m ethodes w aarbij de controle ach teraf geschiedt.
De laatste groep heeft tot voordeel d at zij tijd en moeite sp aart ten
opzichte v an de eerste.
H et is nu duidelijk w aarom wij bij de beantw oording van de v ra ag
w a t het doel is v an de vastlegging een omweg hebben gem aakt. Bij de
co n tró le-ach teraf op de handelingen van een beheerder heeft de adm ini
stratie een belangrijke taak te vervullen, juist om dat zij vastlegt, h et
geen an d ers in de tijd zou vervluchtigen.
III.
„De administratie legt gegevens vast, die dienen om de beoor
deling van een gevoerd beheer mogelijk te m aken".
H oe geschiedt de vastlegging? V ro e g er w erd v aa k aangenom en, dat
adm inistratie in ieder geval iets te m aken had met papier en inkt; de
m oderne tijd heeft ons geleerd, dat het ook an d ers kan. D e techniek
v an de vastlegging is dan ook niet van principieel belang. H et hangt
v an de inventieve geest d er technici af w elke andere m ethodes nog
gevonden zullen w orden. E r is echter één ding, dat alle wijzen v an v a st
legging gem een hebben en in de toekom st zullen hebben: Alle adm ini
stratie heeft voor een integrerend deel betrekking op kw antiteiten, uit
gedrukt in getallen, sam engesteld uit cijfers. Z o n d er cijfers geen adm i
nistratie!
H oe geschiedt de beoordeling van het beheer door middel van de v a st
legging? O o k hier zijn tal v an oplossingen mogelijk, die echter het wezen
v an de kw estie niet raken. Eén ding is ook voor de beantw oording van
deze v ra ag w eer v an essentieel belang, nl. het feit d a t voor de beoor
deling een verslag nodig is. D it verslag, sam engesteld uit de v astleg
ging, geeft de grondslag voor de beoordeling v an het gevoerde beheer.
D e vorm v an het verslag, evenals de wijze w aarop dit uit de vastlegging
to t stan d komt, is w eer v an secundair belang.
U it h et tot nu toe besprokene kunnen wij thans de volledige definitie
v an het begrip adm inistratie destilleren:
O nder administratie verstaan wij: H e t op system atische wijze vastleg
gen van gegevens, zodanig, dat uit deze vastlegging een verslag in cijfers
over een gevoerd beheer, dienend om een beoordeling van dat beheer
mogelijk te maken, kan worden samengesteld en het samenstellen van dat
| verslag zelf.
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V o lg t th an s het begrip „inrichten". Bij de inrichting ener adm inistratie
doen zich verschillende vragen voor, die in het kort kunnen w orden
sam engevat met de w oorden W a t? , W ie?, Hoe? (de algem ene vrag en
uit de o rganisatieleer).
W a t? , nl. w elke gegevens m oeten w orden vastgelegd? D e beantw oor
ding v an deze v ra ag behoort tot de economische w etenschap, is in feite
een toepassing van de door deze w etenschap in h aar norm atieve functie
gevonden resultaten. Z o als reeds gezegd, beschouw en wij een grondige
kennis van de (bedrijfs-) economie als conditio sine qua non voor de
beoefening d er inrichtingsleer. D eze toepassing echter behoort to t het
v ak inrichtingsleer.
W ie?, nl. wie moet de gegevens vastleggen? Z o d ra bij de vastlegging
tw ee of m eer personen betrokken zijn, o n tstaat het probleem van de
organisatie der vastlegging. D e inrichtingsleer zal dit probleem dienen
op te lossen.
Hoe?, nl. hoe moet de vaststelling geschieden? W ij hebben reeds
eerder opgem erkt, dat er tal van system en van vastlegging bestaan; de
inrichtingsleer zal m oeten aangeven:
a. de algem ene richtlijnen w aarm ede bij de inrichting der adm inistratie
rekening moet w orden gehouden; en
b. de system en v an vastlegging w elke in bepaalde gevallen het doel
m atigst zijn.
Om de laatste v ra ag n a a r behoren te kunnen beantw oorden is een
groepering d er voorkom ende gevallen noodzakelijk, zodat voor gelijk
soortige gevallen ook gelijke of gelijksoortige system en aangew ezen kun
nen w orden.
M et behulp v an onze definitie van adm inistratie en de om schrijving
v an het begrip inrichten, kunnen wij nu overgaan tot definiëring v an het
begrip „adm inistratieve inrichtingsleer” :
D e administratieve inrichtingsleer is de leer, w elke zich bezighoudt met
de A L G E M E N E richtlijnen w elke bij de inrichting ener administratie
gevolgd moeten worden ten aanzien van de vast te leggen gegevens, de
wijze van vastlegging en d e organisatie der vastlegging, alsmede met de
B IJ Z O N D E R E richtlijnen voor bepaalde groepen van gevallen ten aan
zien van dezelfde problemen.
In het o n d erstaande zal slechts w orden ingegaan op de algem ene
richtlijnen w elke bij de inrichting ener adm inistratie gevolgd m oeten
w orden ten aanzien v an de v a st te leggen gegevens en ■
— in principe ■
—de wijze v an vastlegging. D e organisatie der vastlegging, alsm ede de
bijzondere richtlijnen voor bepaalde groepen v an gevallen blijven buiten
beschouw ing.
3. D e soorten v an adm inistratie
E r zijn verschillende soorten van adm inistratie. De eerste grondslag
der ïnrichtingsleer zal de criteria m oeten aangeven, w elke aangelegd
m oeten w orden bij de beantw oording v an de v ra ag w elke soort van
adm inistratie in een bepaald geval m oet w orden toegepast.
A angezien de adm inistratie steeds dient voor het uitbrengen v an een
verslag o v er een gevoerd beheer, ligt het voor de hand, d a t in dit beheer
ook het voornaam ste criterium voor de toepassing van een bepaald
so o rt adm inistratie gelegen m oet zijn. In d erd aad onderscheiden wij v e r
schillende soorten v an verantw oordelijkheden:
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a. de verantw oordelijkheid voor enig goed, w aarbij de beheerder er
slechts verantw oordelijk voor is, d at de met het goed verrichte
handelingen geschieden door de personen w elke hiertoe door de
eig en aar zijn geautoriseerd; de doelm atigheid dezer handelingen valt
buiten de verantw oordelijkheid;
b. de v eran tw oordelijkheid voor enig goed, w aarbij de beheerder w el
isw aar verantw oordelijk is voor het geheel of een gedeelte der h an 
delingen, doch w aarbij het resu ltaat d er handelingen zich aan objec
tieve beoordeling onttrekt;
c. de verantw oordelijkheid voor enig goed, w aarbij de beheerder vol
ledig v erantw oordelijk is v o o r de doelm atigheid d er m et het goed
v errich te handelingen en w aarbij deze doelm atigheid in het resultaat
objectief kan w orden benaderd.
In overeenstem m ing met deze drie soorten v an verantw oordelijkheid
kunnen ook drie soorten v an verslagen w orden onderscheiden:
a. overzichten van de toestand op een bepaald ogenblik;
b. overzichten van de in een periode verrichte handelingen;
c. overzichten die zowel een beeld geven v an de toestand op een be
paald ogenblik, als van de in een bepaalde periode verrichte hande
lingen.
D eze verschillende soorten verslagen vereisen verschillende soorten
v an adm inistratie. H et zal zonder m eer duidelijk zijn, d at deze soorten
van adm inistratie in het kort met de bekende benam ingen, resp. Enkelboekhouden, K am eralistiek en D ubbel-boekhouden kunnen w orden aa n 
geduid.
A angezien het dubbel-boekhouden de elem enten v an het enkelboekhouden en de kam eraalstijl beide bevat, kan het dubbelboekhouden,
indien dit uit anderen hoofde gew enst is, in alle gevallen w orden toegepast.
H et tw eede criterium is gelegen in de functionaris aan wie het v e r
slag moet w orden uitgebracht. Is dit de eigenaar die het beheer volledig
heeft o v erg edragen, dan is zijn interesse voornam elijk gericht op een
beoordeling van het beheer in de afgelopen periode. Indien deze beoor
deling gunstig uitvalt, b aseert hij hierop het vertrouw en, d at ook in de
toekom st een juist beheer gevoerd zal w orden. In het tegenovergestelde
geval kan hij slechts één m aatregel treffen; de beheerder door een kun
diger persoon te vervangen. H et aan deze eigenaar uit te brengen v e r
slag zal dus sterk op het verleden geïnspireerd m oeten zijn. D eze soort
v an verslagen zullen wij retrospectieve noemen.
A nders staat het met de eigenaar die zich wel enig onderdeel van
het beheer heeft voorbehouden, of met de beheerder, die ten opzichte
v an zijn sub-beheerders de eigenaar vertegenw oordigt. Bij ongunstige
resultaten en bij (v erw ach te) verandering v an om standigheden interes
seert hun in eerste instantie w elke m aatregelen getroffen m oeten w orden
om de resultaten te verbeteren, resp. op peil te houden. Slechts anecdotische w a a rd e heeft v o o r hen d e beantw oording van de v raag : „H oe
hebben wij het er in de afgelopen periode afgebracht?”. D e aan beheer
d ers uit te brengen v erslagen,m oeten dus sterk op de toekom st zijn ge
richt, dat wil zeggen, d at de resultaten van het beheer in het verleden
■zodanig m oeten zijn gegroepeerd en vergeleken, d at hieruit een gedrags
lijn v o o r de toekom st v a lt af te leiden. W ij noem en het k arak ter van
deze verslagen „prospectief".
O o k de retrospectieve verslagen vereisen een ander soort van adm i-
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nistratie dan de prospectieve. D e eerste kunnen wij noem en de F in an 
ciële adm inistratie, de tw eede de Bedrijfsadm inistratie.
De criteria w elke bij de beoordeling v an de toepasbaarheid van een
bepaalde soort v an adm inistratie m oeten w orden aangelegd zijn dus:
A. de aa rd van de verantw oordelijkheid:
B. de functie v an de persoon aan wie het verslag moet w orden uitge
bracht.

4. De wijzen van beoordeling
Bij de definiëring v an het begrip adm inistratie hebben wij gezien, dat
het verslag moet dienen om een beoordeling van een gevoerd beheer
mogelijk te m aken. De tw eede grondslag v an de inrichtingsleer zal
moeten aangeven op w elke wijze beoordeling mogelijk is.
Beoordeling (d.i. controle) geschiedt steeds door vergelijking van het
geen ,,is’’ m et hetgeen „m oet zijn", v erd er te noem en „uitkom st" en
„v erw ach tin g ”. E vengoed als de vaststelling van de uitkom sten tot de
taak v an de adm inistratie behoort, indien dit gegeven zonder v astleg
ging zou vervluchtigen, behoort ook de bepaling van w at „m oet zijn”
onder dezelfde om standigheden tot h aar taak. Als uitkom st of v erw ach 
ting reeds op andere wijze vastliggen, zal adm inistratie niet nodig zijn.
O v er één verantw oordelijkheid w ordt ten hoogste eenm aal elk der
volgende adm inistraties gevoerd:

I

a.
b.
c.
d.

voor
voor
voor
voor

de
de
de
de

sam enstelling van het retrospectieve uitkom stverslag;
sam enstelling v an het retrospectieve verw achtingsverslag;
sam enstelling v an het prospectieve uitkom stverslag;
sam enstelling v an het prospectieve verw achtingsverslag.

D it houdt niet in, dat over één zaak ook slechts eenm aal alle soorten
van adm inistratie gevoerd zullen w orden. W ij hebben reeds opgem erkt,
dat over een zaak m eerdere beheerders gesteld kunnen zijn. In de
gevallen d at m eer dan eens over dezelfde zaak dezelfde soort v an adm i
nistratie gevoerd moet w orden, is dan ook sprake v an meer dan een
verantw oordelijke persoon over dezelfde zaak. A nderzijds zullen in
bepaalde gevallen sommige der aangegeven verslagen achterw ege kun
nen blijven.
Deze onderscheidingen zijn ietw at subtiel en het is daarom wellicht
goed ze door een enkel voorbeeld te verduidelijken:
Stel A geeft aan B het beheer over een gedeelte v an zijn v e r
mogen, met als grenzen van B.’s verantw oordelijkheid: O p w ille
keurig w elke w ettelijke wijze een rendem ent v an 4 % ’s jaars te
behalen gedurende tien jaar.
B zal de volgende adm inistraties (doen) voeren:
1.
A dm inistratie w aaruit kan blijken w elk rendem ent gedurende
elk der tien beheersjaren is behaald (retrospectief uitkom stverslag);
2.
A dm inistratie w a aru it kan blijken, door w elke oorzaken dit
rendem ent niet overeenkom t met het geëiste, zodat hieruit afgeleid
kan w orden w elke beheersm aatregelèn in de toekom st getroffen
m oeten w orden om te zorgen dat wél dit rendem ent w ordt bereikt
(prospectief uitkom stverslag).
A dm inistraties w aaru it verw achtingsverslagen kunnen w orden
sam engesteld zijn voor B niet nodig, d aa r het gegeven: „4 % ren 

m ab

(blz. 117

dem ent per ja a r” reeds op andere wijze vastligt (nl. in de gesloten
overeenkom st).
A zal echter van de o v erd rach t van de verantw oordelijkheid,
met de daarbij gestelde condities en van de resultaten aantekening
houden (tenzij hij m eent dit te kunnen onthouden; het ligt dan
v ast in A ’s geheugen, adm inistratie is niet no d ig ). D at wil zeggen
d at A voert:
1. een adm inistratie w a aru it een verw achtingsverslag kan w o r
den sam engesteld, en w el een retrospectief verw achtingsverslag,
d aa r A eig en a ar is, die zich geen onderdeel v an het beheer heeft
voorbehouden;
2. een adm inistratie w a aru it een retrospectief uitkom stverslag
kan w orden sam engesteld.
E en an d er voorbeeld:
A (aan deelhouder = eigenaar) d ra ag t aan B (directeur p=
beheerder) voor onbepaalde tijd de verantw oordelijkheid voor een
ondernem ing op, met als grenzen: voldoen aan de w ettelijke en
statu taire bepalingen en een zo hoog m ogelijke netto-w inst te be
halen. B zal de volgende adm inistraties laten voeren:
1. A dm inistratie w a aru it kan blijken hoeveel n etto-w inst er
jaarlijks is behaald( retrospectief uitkom stverslag);
2. A dm inistratie w a aru it kan blijken hoeveel netto-w inst ja a r
lijks m axim aal behaald had kunnen w orden bij de stand v an de
techniek in ieder ja a r (retrospectief v erw ach tin g sv erslag );
.
3. A dm inistratie w aaru it kan blijken door w elke oorzaken de
behaalde netto-w inst in een bepaalde periode afw ijkt v an d e m axi
m aal bereik bare (prospectief uitkom stverslag);
4. A dm inistratie w a aru it kan blijken door w elke oorzaken de
m axim aal bereikbare netto-w inst in een bepaalde periode niet
hoger kon zijn dan zoals zij berekend is (prospectief verw achtingsv e rsla g ).
A als aandeelhouder zal slechts een adm inistratie voeren:
1. A dm inistratie w aaru it kan blijken hoeveel netto-w inst ja a r
lijks is behaald (retrospectief uitkom stverslag).
H e t is niet noodakelijk, d at voor elk soort van verslagen inderdaad
een geheel afzonderlijke adm inistratie w o rd t gevoerd. V e le gegevens
zullen v o o r verscheidene soorten verslagen m oeten w orden vastgelegd,
zij het, d at v aak de groepering dezer gegevens voor verschillende v e r
slagen verschillend zal m oeten zijn. N orm aal is dan ook, dat alle ver
slagen uit één complex, „d e” adm inistratie, w orden sam engesteld.
D e verschillende wijzen w aarop beoordeling door vergelijking van uit
kom st en verw achting mogelijk is, hangen af v an de soort v an v e ra n t
w oordelijkheid w elke is overgedragen. V o o r elke soort van v eran tw o o r
delijkheid b estaa t nl. een! k arak teristiek e wijze v an vaststelling v an h et
geen „moet zijn” , het verw achtingsverslag.
a. Ingeval de beheerder slechts verantw oordelijk is, d at de h an d e
lingen m et de zaak geschieden door degenen die hiertoe door de eige
n a a r gem achtigd zijn, bestaan er m achtigingen. W ij nem en aan dat
deze schriftelijk zijn gegeven en dus een onderdeel v an de adm inistratie
vorm en. H et verw achtingsverslag bestaat dan uit een recapitulatie van
deze m achtigingen.
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b. Ingeval de beheerder w elisw aar verantw oordelijk is voor de met
het goed v errichte handelingen, doch de beoordeling niet op objectieve
wijze uit het resu ltaat kan geschieden, bestaat ier slechts m ogelijkheid
tot beoordeling indien eveneens door de eigenaar een m achtiging is v e r
leend. D eze m achtiging is de gebruikelijke begroting. D e begroting
vorm t dus een onderdeel van de adm inistratie en is tegelijk verw achtingsverslag.
c. Indien de beheerder verantw oordelijk is voor de met het goed v er
richte handelingen en beoordeling op objectieve wijze uit het resultaat
mogelijk is, zal de beoordeling moeten geschieden door vergelijking van
het resultaat met de voor het resultaat gestelde normen. Deze normen
kunnen van drieërlei aard zijn:

ft

1. N orm per tijdseenheid:
2. N orm per eenheid goederen, geld of prestaties:
3. Norm per eenheid geïnvesteerd vermogen.
Bovendien kan de onder 2 bedoelde norm nog zijn uitgedrukt in een
te besteden of in een op te brengen hoeveelheid goederen, geld of
prestaties. Al deze norm en behoren tot de adm inistratie, tenzij de gegevens
reeds op andere wijze vastliggen. U it alle drie kan een verw achtingsverslag w orden sam engesteld, door berekening op grond van de verstreken
tijd, de opgebrachte, resp. bestede hoeveelheid geld, goederen of prestaties
of het geïnvesteerde vermogen in verband met de verstreken tijd. W ij
zullen deze berekeningen noemen ,,norm berekeningen” .
D e uitkomstzijde van elk dezer adm inistraties is dezelfde, zij het dat
verschillende soorten van adm inistratie zullen w orden toegepast voor de
verschillende soorten van verantwoordelijkheid.
D e vijf m anieren w aarop beoordeling van een gevoerd beheer, op grond
van de adm inistratie kan geschieden, kunnen als volgt schematisch w or
den w eergegeven: zie pag. 120.
5. D e onderdelen van de adm inistratie
N a d a t de eerste en tw eede grondslag hebben vastgesteld welke
criteria aangelegd m oeten w orden bij de beantw oording van de v raag
w elke soort van adm inistratie in een bepaald geval moet w orden toe
gepast en hoe dan de beoordeling op grond van het verslag kan geschie
den, zal de derde grondslag m oeten aangeven op w elke wijzen de adm i
nistratie tóf de besproken verslagen k an komen.
W ij onderscheiden hiertoe de volgende onderdelen der adm inistratie,
w elke in b o v enstaand schem a reeds zijn aangeduid:

I
1
a.
b.
c.
d.

Boekhouding:
Statistiek:
M achtigingen;
N orm en:

e.

V erslagen.

D e boekhouding en de statistiek staan aan de zijde der uitkom sten
(zij geven aan w a t „is” ), de m achtigingen en de norm en aan de zijde
der v erw achting (zij geven aan w a t „m oet zijn” ): terw ijl de verslagen
u iteraard aan beide zijden voorkom en.
E lk dezer onderdelen heeft zijn eigen kenm erken en taak:
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U itk o m sten ( w e r k e l i j k h e i d )
b o e k h o u d i n g -------------» s t a t i s t i e k l -

c o n t r e ia

g ev al

b o e k h o u d in g

o,1

b o e k h o u d i n g ------------- > s t a t i s t i e k

co n tro le

geval

b oekh o ud ing

sta tistie k

v erslag

geval

[b o ek h ou ding

)

> m a c h t ig i n g e n

re c a p itu la tie

-J s t a t i s t i e k

co n trô le

geval

V e rw a c h tin g ( f i c t i e

controle

>| s t a t i s t i e k |

m a c h t ig i n g
(b eg ro tin g )

norm p 6 r t i j d s
eenhei d
b e r e k e n i n g op
grond van de
v erslag p erio d e

» norm p e r e e n h e i d
goederen, e t c .
b e r e k e n i n g op
grond ven ho e
* v eelh e id
* norm p e r e e n h e i d
.vermogen

b e r e k e n i n g op
grond van g r o o t

S c h e m a tis c h e v o o r s t e l l i n g v an de v i j f m a n ie re n ,
w aarop c o n t r o l e d o or m id d e l v an de
a d m in is tr a tie m o g elijk i s .

a.
D e boekhouding heeft tot voornaam ste kenm erk, dat de gegevens
w elke zij vastlegt, alle op één basis gebracht w of3ên. D eze basis kan
zijn de geld sw aard e of de hoeveelheid v an een bepaalde goederensoort.
In één boekhouding kom t echter altijd slechts één van deze mogelijk
heden voor. In de boekhouding w o rd t alles a.h.w . onder één noem er
gebracht; a l s t a s i s kom t de geldsw aarde het m eeste voor.
D e ta a k v an de boekhouding bestaat uit het leveren v an gegevens
v o o r dê” sam enstelling v an een verslag over een gevoerd beheer. Dus:
cTë boekhouding is het geheel van vastleggingen op één basis — mees
tentijds de g eldsw aarde —■, dat dient om een verslag over een gevoerd
beheer sam en te stellen. D e wijze w aarop dit in het enkel-boekhouden, de
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kam eralistiek en het dubbel-boekhouden geschiedt, mag bekend w orden
geacht.
b. D e statistiek. W ij beschouw en hier u itera ard de statistiek alleen
zoals zij zich als onderdeel v an de adm inistratie voordoet. Kenm erk van
de statistiek is, d at zij de gegevens w elke al dan niet in dezelfde eenIheden zijn uitgedrukt, vastlegt en met elkander in v erb an d brengt.
De taak van de statistiek bestaat uit het verschaffen van gegevens
v oo r het verslag, w elke zich niet tot boekhoudkundige verw erking lenen
om dat zij niet in dezelfde eenheden kunnen w o rd en uitgedrukt, en het
verschaffen v an de grondgegevens voor de berekening v an m achtigingen
en norm en. H et is natuurlijk zeer goed mogelijk, dat voor een of meer
der statistische gegevens (w aartu ssen de statistiek het v erb an d moet
leggen) reeds een boekhouding bestaat. D e statistiek m aakt dan uiter
a a rd gebruik v an de vastleggingen v an deze boekhoudingen, zodat zij
niet alle gegevens opnieuw zelfstandig behoeft v ast te leggen.
c. D e m achtigingen. V a n elke m achtiging mag, onder bepaalde om
standigheden w orden afgew eken. D it moge juridisch bedenkelijk klin
ken, het zullen toch steeds economische overw egingen zijn die de door
slag geven.
D e m achtigingen zijn v an tw eeërlei aard:
1. de m achtigingen ■stuk voor stuk voor afzonderlijke handelingen;
2. de m achtigingen voor een complex v an handelingen.
Bij de eerste zullen om standigheden w elke afw ijkingen geoorloofd
doen zijn zich zelden voordoen. D eze zullen nl. korte tijd vóór elke
handeling w orden verleend, zodat wijzigingen in de om standigheden
tussen h et mom ent van afgifte en de uitvoering onw aarschijnlijk zijn.
In het tw eede geval zullen, vooral indien deze m achtigingen voor een
langere periode w orden verleend (jaarlijkse begrotingen) !) , afwijkingen
echter norm aliter wel voorkom en. D a ar voor elke tot het complex beho
rende categorie van handelingen de om standigheden w a aro n d er afw ij
king geoorloofd w o rd t an d ere zullen zijn, is beoordeling dezer afw ij
kingen slechts mogelijk, indien zij voor elke categorie afzonderlijk be
kend zijn. D it wil zeggen, dat voor elke categorie v an handelingen afzon
derlijk v erw achting en uitkom st bekend zullen m oeten zijn (verdeling
van de begroting in afdelingen, of hoofdstukken en artik elen ).
D e ta a k v an de m achtigingen is, ingeval de beheerder niet v e ra n t
w oordelijk is v oor de doelm atigheid der handelingen, of — indien de
beheerder hiervoor wel verantw oordelijk is -— beoordeling niet op objec
tieve wijze uit h et resultaat kan geschieden, een m aatstaf voor de beoor
deling van de uitkom sten te verschaffen.
d. D e norm en. H et is duidelijk, d at de norm en de hoogste vorm v o o r
stellen v an de hier behandelde controlem iddelen op de uitkom st van een
beheer. A angezien zij echter steeds gericht zijn op het resu ltaat v an het
beheer, zijn zij slechts toepasbaar, indien dit resu ltaat gem eten (d.w.z.
in kw antiteiten uitgedrukt) kan w orden. Z o d ra het resu ltaat onm eetbaar
i) Het is dienstig op te merken dat in het gehele betoog „begroting” steeds naar haar
aard is onderscheiden. De zgn. vaste begroting — in het bijzonder dus de begroting
in de kameralistiek .— is een machtiging. De begroting als controlemiddel — in het
bijzonder dus het variabele budget —• behoort onder de normen thuis.
De begroting als huishoudplan en als taakopdracht zijn organisatorische hulpmiddelen
van de leiding, die m.i. niet tot de administratie behoren.
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is (bv. uit geestelijke w aard en bestaat) ontbreekt de toepassingsm oge
lijkheid en kunnen slechts m achtigingen w orden gebruikt.
Kenm erk van de norm en is, dat voor elke handeling een zo direct
mogelijk v erb an d m et het resultaat w o rd t vastgesbeld. In vele gevallen
is het (technisch of economisch) niet mogelijk dit v erb an d op de norm ale
m anier te m eten. M en neem t dan zijn toevlucht tot de statistische me
thode, w a aro v er in het v o orgaande reeds is gesproken.
T a a k v an de norm en is het verschaffen v an een controlem iddel in
alle gevallen dat beoordeling van de verantw oordelijkheid op objectieve
gronden uit het resu ltaat mogelijk is.
D e evolutie v an de bedrijfseconom ie en van de adm inistratieve tech
niek leidt ertoe, dat in steeds m eer gevallen het v erb an d tussen h an d e
ling en resultaat, hetzij rechtstreeks, hetzij statistisch gem eten kan w o r
den. In een voorlopig-ideaal stadium zullen alle technische bezw aren
v an deze m etingen zijn opgeheven, zodat dan slechts de vorm en v an
beheer w aarbij meting van het resu ltaat op physiologische moeilijkheden
stuit (d e geestelijke w a ard en ) gerekend behoeven te w orden tot de
tw eede categorie v an verantw oordelijkheden.
e.
H et verslag. H et verslag vorm t het culm inatiepunt van elke adm i
nistratie. W ij hebben in het voorgaande de verschillende soorten v e r
slagen reed s de revue laten passeren. Kenm erk van elk verslag is. dat
het een sam envatting geeft van de door de adm inistratie vastgelegde
gegevens.
D é taak van het verslag is het zodanig sam envatten v an de v a st
gelegde gegevens, dat uit de door de adm inistratie geordende, doch door
h a a r talrijkheid onoverzichtelijke m assa, een overzichtelijk beeld kan
w orden gevorm d. H et hangt af v an het verm ogen tot het overzien van
een m assa v an de persoon die het verslag moet lezen, hoever met de
sam envatting der gegevens moet w orden gegaan om dit overzichtelijke
beeld te verkrijgen.
6.

De adm inistratie d er huishoudingen

In de term inologie zoals die in punt 2 is besproken, kunnen wij elke
huishouding als een verantw oordelijkheid of beheer zien. D e beheerder
is hierbij de hoogste dirigerende leider (of het hoogste dirigerende
college). U it de organisatieleer is echter bekend, dat deze zijn bevoegd
heden kan delegeren; door deze afsplitsing o n tstaat een nieuw e v e r
antw oordelijkheid, die ondergeschikt is aan de eerste. V a n deze door
delegatie ontstane verantw oordelijkheden zijn er norm aliter meerdere;
deze verantw oordelijkheden zijn ten opzichte v an elkaar nevengeschikt.
W ij kunnen d erhalve een huishouding k arak teriseren als een complex
van onder- en nevengeschikte verantw oordelijkheden. E lk van deze v e r
antw oordelijkheden kan in één van de in punt 3 genoem de categorieën
w orden gerangschikt, w aarm ede dan is vastgesteld op w elke wijze con
trole op het beheer door middel van de adm inistratie mogelijk is en w elke
verslagen voor de beoordeling v an dit beheer m oeten w orden gem aakt.
In principe is derhalve voor elke verantw oordelijkheid een afzonder
lijke adm inistratie noodzakelijk. V o o r de nevengeschikte v eran tw o o r
delijkheden geeft dit geen moeilijkheden. Bij de ondergeschikte echter, die
gedeeltelijk dezelfde zaak betreffen, eist de economie, dat deze adm ini
straties gecom bineerd w orden. In elke huishouding zijn alle neven
geschikte verantw oordelijkheden tegelijkertijd ook o n d erg esch ik t( nl.
ten minste aan de hoogste dirigerende leiding). D e m eeste verantw oor-
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delijkheden in een huishouding kunnen enerzijds beschouw d w orden als
zelfstandig (nl. ten opzichte van de overige nevengeschikte v eran tw o o r
delijkheden), doch zijn anderzijds ondergeschikt (nl. ten minste aan de
hoogste leiding).
In dit com bineren van de verschillende adm inistraties voor elke v e r
antw oordelijkheid tot één adm inistratie van de huishouding kan geen
w etenschappelijke system atiek v erw ach t w orden, zomin als in w elk
ander geval van „com bineren’’ ook. D e literatuur heeft in dit combi
neren steeds het centrale punt van de inrichtingsleer gezien, getuige
de vele m onografieën, die adm inistraties v an bepaalde huishoudingen
behandelen. T o ch is, in het bijzonder voor de opleiding, vaststelling van
de p laats van het com bineren en system atisering van de overige onder
w erpen der inrichtingsleer v an veel groter belang.
D oor de onm ogelijkheid van w etenschappelijke system atiek in de
m ethodes van com bineren is dit namelijk m eer een kw estie van aanleg,
dan van aanleren. M en noem t deze aanleg tot com bineren v aak intuïtie;
zij speelt in vele andere w etenschappen een veel grotere rol dan alge
meen w ordt aangenom en en is vooral in de kunst belangrijk. De aanleg
kan door oefening w orden ontw ikkeld, doch komt nooit boven een voor
elke persoon v aststaan d punt. D e m oderne psychotechnische m ethoden
m oeten het mogelijk m aken om de (latente) aanleg voor com bineren te
meten, w a ard o o r vooraf zal kunnen w orden vastgesteld in w elke m ate
iem and aanleg heeft voor de beoefening der inrichtingsleer.
Bij het com bineren van de verschillende adm inistraties in een huis
houding tot ,,de” adm inistratie doet zich het probleem v an de interne
controle voor. D eze interne controle berust hierop, dat bij overgang van
een beheerde „zaak", of een gedeelte d aarvan, van de ene v eran tw o o r
delijkheid n aa r de andere, de ontvangst in de tw eede met de afgifte in
de eerste verantw oordelijkheid overeen moet stemmen. H e t is duidelijk,
d at dit slechts geldt voor de nevengeschikte beheren; w aarm ede tegelijker
tijd de grenzen v an de interne controle zijn af gebakend. H et zal nooit
mogelijk zijn beoordeling v an de verantw oordelijkheid der hoogste lei
ding in een huishouding door middel v an interne controle te verkrijgen.
Bij het com bineren moet er, ten behoeve van de interne controle, a a n 
dacht aan w orden geschonken, dat de gegevens w elke door de adm ini
stratie w orden verzam eld ten behoeve van de beoordeling van neven
geschikte verantw oordelijkheden, zodanig w orden gegroepeerd, dat v e r
gelijking van ontvangst en afgifte in de opvolgende verantw oordelijk
heden, mogelijk is.
D e aan d ach t moge er nog op w orden gevestigd, d a t de gekozen term i
nologie „verantw oordelijkheid ”, „zaak ” , „afgifte” en „ontvangst" licht
to t m isverstand kan leiden. R eeds eerder is uiteengezet, dat deze term i
nologie w o rd t gebruikt bij gebrek aan beter en dat m et nam e het begrip
„zaak ” zeer ruim w orde opgevat.
D e organisatie der vastlegging, die wij ook to t de inrichtingsleer
rekenden, kom t nagenoeg uitsluitend bij de adm inistratie van huishou
dingen ter sprake. O ok bij deze organisatie m oeten wij rekening houden
m et de eisen der interne controle, en wel in die zin, dat het doen v e r
vullen v an verschillende functies door één persoon nim mer zodanig mag
geschieden, dat door fraude van deze niet meer geconstateerd kan w or
den of „afgifte” en „ontvangst ’ overeenstem m en.
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7.

Hoe bereikt de administratie haar doel?

D e adm inistratie bereikt h aar doel -— beoordeling van een gevoerd
beheer mogelijk te m aken .— in verschillende etappes.
a. M eten, resp. schatten. D e adm inistratie d ru k t de gevolgen van
handelingen in kw antiteiten uit. T eneinde deze dus in de adm inistratie
te kunnen vastleggen m oeten zij gem eten of geschat w orden.
b. V astleggen. D e uitkom st van elke meting of schatting w o rd t v a st
gelegd in een eerste aantekening. H et hangt v an de a a rd v an de meting
af, op w elke wijze deze vastlegging geschiedt.
c. G roeperen. V o o r verschillende sam en te stellen verslagen is een
verschillende groepering nodig. In de adm inistratie w orden de eerste
aantekeningen zodanig gegroepeerd, dat door sam envatting (zie d.) elk
der verslagen kan w orden verkregen. H et groeperen kan geschieden
door sortering van docum enten die de eerste aantekening bevatten, door
overnem en v an de gegevens van deze docum enten in boeken of op sta
ten en op an d ere wijzen, afhankelijk v an de stand der techniek.
d. Sam envatten. D oor de sam envatting, w elke n aa r gelang v an de
technische eisen in één of m eer etappes geschiedt, w o rd t het verslag
sam engesteld.
e. V ergelijken. D e beoordeling v an het beheer geschiedt ten slotte
door vergelijking v an het uitkom st- met het verw achtingsverslag. D eze
beoordeling vorm t uiteraard zelf geen deel v an de adm inistratie.

8.

Eonkele belangrijke details.

I. Tolerantie. O n d er tolerantie v ersta an wij d e grens, w aarbeneden
afw ijkingen w elke bij de controle blijken, geen invloed hebben op de
beoordeling. Indien dus de afw ijkingen deze grens niet overschrijden,
w orden zij geacht nihil te zijn. In bepaalde gevallen kan de tolerantie
zelf nihil zijn; elke afw ijking w ordt dan in aanm erking genomen.
De to lerantie is zelf een norm, de berekening van de tolerantie be
h o o rt dus in het onderdeel norm berekeningen thuis. Z o als uit het boven
staan d e blijkt, is zij echter een norm met een bijzonder k arakter, als het
w a re een norm v an de tw eede graad.
D e boven aangegeven handelw ijze kan in het volgende schem a w o r
den uitgedrukt:

II.
Uitzonderingsregel. D e uitzonderingsregel houdt in, d at voor
het uitoefenen v an een doelm atige controle niet noodzakelijkerw ijze alle
handelingen aan een beoordeling behoeven te w orden onderw orpen,
doch d a t slechts beoordeling v an de afw ijkingen tussen uitkom st en
v erw ach tin g nodig is.
Bij de schem a’s onder punt 4 hebben wij gezien, d a t steeds controle
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on tstaat door vergelijking v an de resultaten v an tw ee n aast elkaar
staan d e delen v an de adm inistratie. Bij toepassing v an de uitzonderings
regel kunnen v erw achting en uitkom st in één onderdeel v an de adm ini
stratie w orden opgenom en. W ij gaan dan als het w are afw ijkingen
adm inistreren.
H et onderdeel van de adm inistratie dat zich hiertoe het beste leent, is
in het algem een de boekhouding, om dat in de boekhouding reeds het
grootste aan tal gegevens is opgenom en, zodat het erbij nem en v an de
verw achtingen relatief weinig m eer arbeid veroorzaakt. Bovendien is
in de boekhouding reeds alles op een zelfde basis gebracht en leent de
techniek van het dubbel-boekhouden zich zeer goed tot het tot uitdruk
king brengen v an de afwijkingen.
T oepassing v an de uitzonderingsregel leidt dus o.m. tot het systeem
van variabele budgettering (d.i. het opnem en van de norm en in de boek
houding).
A an toepassing v an de uitzonderingsregel is een bezw aar verbonden.
V o o r de ene soort uit te brengen verslagen is nl. vergelijking met een
andere norm berekening of m achtiging noodzakelijk dan voor een andere
soort. Indien nu alleen afw ijkingen met één bepaalde norm berekening
geboekt w orden, is vergelijking met andere norm berekeningen of m ach
tigingen niet m eer mogelijk; wij hebben voorts gezien, d at uit de adm i
n istratie v an een huishouding verschillende soorten verslagen m oeten
w orden sam engesteld.
T eneinde dit bezw aar op te heffen, w orden in m oderne rekeningscHema’s enerzijds alle kosten n aar soorten, anderzijds n a a r kostenplaatsen en -d rag ers geboekt. De boeking n a a r soorten is noodzakelijk
voor de sam enstelling v an het retrospectieve verslag, die n a a r kostenplaatsen en -d rag ers voor de sam enstelling v an het prospectieve verslag.
V e rd er zijn de absolute bedragen nog nodig voor de berekening van
de norm en v o o r de toekom st. Hierbij spelen dus statistische overw egin
gen een rol.
III.
Schattingen. H et gebruik van schattingen w ordt vero o rzaak t
door technische en econom ische om standigheden; hetzij dat bij de stan d
v an de techniek exacte w aarnem ing geheel uitgesloten geacht moet w o r
den, hetzij d at exacte w aarnem ing zoveel kosten en m oeiten vereist, d at
het belang van nauw keurige vaststelling hier niet tegen opweegt. H et
gebruik van schattingen is slechts zolang noodzakelijk, en daarm ede
aan v aard b aar, als de stand v an de techniek geen exacte w aarnem ing
gedoogt.
In tw ee gevallen doet in de adm inistratie de noodzakelijkheid van
schattingen zich op grote schaal voor:
a. indien periodieke verslagen m oeten w orden opgesteld en niet alle
gegevens over de verslagperiode in de adm inistratie zijn opgenom en;
b. indien in een huishouding voor de verschillende verantw oordelijk
heden afzonderlijke verslagen m oeten w orden v erv aard ig d en wél voor
het gehele complex, doch niet voor elke verantw oordelijkheid exacte
gegevens bekend zijn.
Beide om standigheden doen zich u iteraard ook gecom bineerd voor,
reeds in to taal geschatte gegevens m oeten dan nog op geschatte wijze
verdeeld w orden.
E r is in de huishouding één critiek mom ent aan te wijzen, w aarop
steeds exacte w aarnem ing moet geschieden. D it is het moment van
contact met de buitenw ereld (het mom ent van de ruil). U itera ard is
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hierbij vooropgesteld, dat de aa rd van de huishouding meting van resul
taten principieel mogelijk m aakt; in het tegenovergestelde geval is er
noch v an adm inistratie, noch van schatting of exacte w aarnem ing sprake.
De schattingen m oeten steeds v erv an g en w orden door exacte w a a r
neming. D it is niet in alle gevallen mogelijk voor elke schatting afzon
derlijk; door het contact met de buitenw ereld is het echter wel steeds
mogelijk een groep van schattingen te verv an g en door een groep van
exacte w aarnem ingen.
L aat men de vervanging v an schattingen door m etingen achterw ege,
dan krijgt men een adm inistratie die gebaseerd is op fictieve gegevens,
w a arv o o r de ouderw etse boekhouder (in zeker opzicht terecht) zo’n
vrees toonde. M en dient nl. steeds voor ogen te houden, dat het uitein
delijke doel v an de adm inistratie is het verschaffen v an een verslag over
een gevoerd beheer. Bij de aan v aard in g van de verantw oordelijkheid
w o rd en de b eheerder bepaalde zaken ter beschikking gesteld. N a d a t de
b eheerder zijn beheersdaden heeft verricht is er een ogenblik, w aarop
de verantw oordelijkheid een einde neem t. O p dit m om ent moet gecon
stateerd w o rd en of de zaken w a arv o o r verantw oordelijkheid w ordt
g ed ragen zijn toe- of afgenom en, dan wel gelijk zijn gebleven (dit
geschiedt buiten de adm inistratie om ), terw ijl het verslag m oet aanw ijzen
w aarom het „eindverm ogen” nu juist zó groot is. Periodiek, over a a n 
sluitende perioden, zijn reeds verslagen sam engesteld en beoordeeld.
D oor sam entelling hiervan moet dus het verslag over de gehele beheersperiode tot stan d kunnen komen. Indien nu bij het opstellen v an de perio
dieke v erslag en v a n schattingen is gebruik gem aakt, w elke later niet
door exacte w aarnem ingen zijn vervangen, kan deze sam entelling geen
v erklaring geven v o o r de grootte van het beheerde goed bij de beëindi
ging v an de verantw oordelijkheid.
IV .
Incidentele of periodieke verslagen. H e t verslag over een ge
vo erd beheer kan incidenteel of m et regelm atige perioden gegeven w o r
den. V ro e g er w as het nog wel gebruikelijk om de verslagen (bv. van
zeereizen onder de O ost-Indische C om pagnie) incidenteel op te m aken.
In de tegenw oordige tijd, m et zijn n a a r continuïteit strevende (bedrijfsen andere) huishoudingen, is het incidentele verslag uitzondering.
D oor de periodiciteit der verslagen on tstaan bijzondere problem en ten
aanzien v an de periode ten laste of ten gunste w a arv an lasten of baten
g eb rach t m oeten w orden. In punt 8, III onder S chattingen is hierop reeds
gew ezen.
D e lengte v an de periode w aaro v er verslag moet \v o rd en uitgebracht
is afhankelijk v an de aa rd v an het verslag en v an incidentele factoren,
w elke laatste hier v erd er buiten beschouw ing zullen blijven. V o o r re tro 
spectieve v erslagen is een periode van een ja a r algem een gebruikelijk
en in de meeste gevallen doelm atig.
V o o r de prospectieve verslagen is een kortere periode in het algem een
noodzakelijk. U it deze verslagen m oet immers blijken w elke m aatregelen
m oeten w o rd en genom en om de uitkom sten op peil te houden of te v e r
hogen. E en periode v an een ja a r zou dan tot gevolg hebben, d at een fout
die aan het begin v an het ja a r w o rd t gem aakt, het gehele ja a r kan door
w erken. In uitzonderingsgevallen is een langere periode v o o r de prospec
tieve verslagen nodig, nl. indien de schattingen w elke voor een kortere
periode nodig zouden zijn, m et zo w einig zekerheid kunnen w orden
gem aakt, d at geen betrouw bare conclusies uit het verslag getrokken
kunnen w orden. E en dergelijk geval doet zich bijvoorbeeld voor bij
exploitatiem aatschappijen van onroerend goed.
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D e lengte v an de periode der prospectieve verslagen zal m oeten w o r
den bepaald op grond van de grootte der fouten w elke zich kunnen
voordoen in vergelijking met de kosten w elke aan de verslaglegging
op verschillende term ijnen verbonden zijn.

9.

Synthese

Bij de inrichting v an een adm inistratie zal de volgende w erkw ijze
gevolgd m oeten w orden:
a. A nalyse v an het complex in verantw oordelijkheden (In de practijk
zal dit veelal betekenen het scheppen of op zijn minst het form uleren
v an de verantw oordelijkheden; d.w.z. het toepassen van de organi
satieleer op de huishouding);
b. H et vaststellen v an de aa rd en periode der verslagen w elke ten be
hoeve van elke verantw oordelijkheid behoren te w orden uitgebracht;
c. H et vaststellen v an de gegevens w elke ten behoeve van elk verslag
in de adm inistratie m oeten w orden opgenom en;
d. H et vaststellen van de wijze w aarop de noodzakelijke gegevens w o r
den gem eten of geschat en in eerste aantekening w orden vastgelegd;
e. H et v aststellen v an de wijze w aarop en de technische hulpm iddelen
w aarm ede de eerste aantekeningen in de adm inistratie w orden ge
groepeerd en getotaliseerd, opdat de vereiste verslagen (zie b) uit
de adm inistratie kunnen w orden sam engesteld, w aarbij het combi
natieverm ogen, n aast de kennis van de technische hulpm iddelen van
belang is, doch w aarbij tevens de eisen v an de interne controle steeds
in het oog behoren te w orden gehouden. D it betekent het toepassen
v an de organisatieleer op de adm inistratie;
f. H et vaststellen v an de vorm der uit te brengen verslagen.
H etgeen onder de punten a. t.m. d. is om schreven is steeds door
redenering en m et kennis v an de technische m ogelijkheden te vinden. Bij
de punten e. en f. komt het com binatieverm ogen n aar voren (zie hier
boven onder 6.).
D e punten e. en f. vorm en een zeer belangrijk en uitgebreid onderdeel
v an de inrichtingsleer. In vele gevallen v alt daarop zozeer het zw aarte
punt, d at men dit onderdeel aanziet voor de gehele adm inistratieve
inrichtingsleer en dan ook spreekt v an de organisatieleer der adm ini
stratie, als synoniem voor adm inistratieve inrichtingsleer. Ik hoop in het
v o o rg aan d e te hebben aangetoond, dat d a a ra a n iets vooraf behoort te
gaan, dat zich in algem ene grondslagen laat form uleren en d at niet tot
de organisatieproblem en behoort.

10.

Samenvatting

E r is behoefte aan algem ene grondslagen der adm inistratieve inrich
tingsleer. H et is moeilijk om het algem ene, d at in elke adm inistratie a a n 
wezig is, te form uleren. Als term voor dit algem ene is gekozen „v e ran t
w oordelijkheid” of „beheer”.
D e verschillende soorten van adm inistratie hangen sam en met de
verschillende soorten van verantw oordelijkheid en met de functie van
de persoon aa n wie verslag moet w orden uitgebracht.
Beoordeling geschiedt steeds door vergelijking van uitkom st m et v e r
w achting. D ë verw achtingen kunnen gebaseerd zijn op m achtigingen of
op norm en. D e uitkom sten w orden ontleend aan boekhouding en statis
tiek. De v erslagen w orden zowel uit de verw achtingen als uit de uit
kom sten opgesteld.
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E lke huishouding kan gezien w orden als een complex van bijeenbehorende, nevengeschikte en ondergeschikte verantw oordelijkheden, die elk
hun eigen adm inistratie vereisen. E en belangrijk onderdeel van de inrichtingsleer houdt zich bezig met de wijze w aarop deze afzonderlijke
adm inistraties m oeten w orden gecom bineerd to t „d e” adm inistratie van
de huishouding.
In tern e controle berust op overgang v an de ene verantw oordelijkheid
n aa r een andere, nevengeschikte verantw oordelijkheid, w aarbij ont
v an g st in de tw eede overeen m oet stem m en met afgifte in de eerste. Bij
het com bineren m oeten de eisen van de interne controle in het oog
w ord en gehouden.
D e adm inistratie bereikt h aar doel in de volgende etappes: M eten,
resp. schatten — V astleggen —■ G roeperen —- S am envatten .— V e rg e
lijken.
T o leran tie en uitzonderingsregel leiden ertoe, d at de adm inistratie
zich beperkt tot het vastleggen van afw ijkingen boven een bepaalde
grens. D it mag er niet toe leiden d at de vastlegging van de absolute
bedragen verw aarlo osd w ordt.
S chattingen zijn noodzakelijk door technische en econom ische om stan
digheden; zij dienen steeds v erv an g en te w orden door exacte w a a r
neming zodra d at mogelijk is. D eze vervanging is steeds mogelijk op het
mom ent v an de ruil.
Incidentele v erslagen zijn uitzondering. D e lengte van de periode van
periodieke verslagen hangt af van de aa rd van het verslag.

IS HET VERLIES GELEDEN DOOR BETALING VAN CREDITEU
RENSCHULDEN VOOR REKENING V AN EEN VROEGEREN MEDE-FIRMANT VOOR DE I.B. AFTREKBAAR VOOR DENGENE, DIE
DEZE VERPLICHTINGEN NAKOMT, INDIEN OP DEN MEDE
VENNOO T GEEN VERHAAL BESTAAT?
door G. A . van H o u t
E en vennootschap onder firm a failleerde en na de liquidatie bleef een
gedeelte der crediteurenschulden onbetaald. T ijdens de oorlogsjaren kwam
een der vroegere firm anten in goeden doen te verkeeren met als gevolg,
d at hij w erd aangesproken voor de vroegere schulden der firma, die hij
ten volle voldeed.
Bij de indiening van zijn aangifte voor de Inkom stenbelasting over het
jaar, w aarin hij deze verplichtingen nakwam , w erd daarm ede rekening
gehouden, in dien zin, dat hij van zijn inkomen in aftrek bracht de helft
van de door hem ten laste van de vroegere firma gedane betalingen en
wel op grond van het feit, d at voor dit deel geen verhaal bestond op den
vroegeren m edefirm ant. D e inspecteur w eek bij de aanslagregeling van
de aangifte af en verhoogde het aangegeven inkomen met de in aftrek ge
brachte betalingen ten laste van den ex-firm ant. T egen dezen aanslag
w erd bezw aar gem aakt, w aarbii h et volgende w erd aangevoerd.
T o en de firma nog niet geliquideerd w as, w erd de belasting betaald
over de behaalde winst. Bij het berekenen van de w inst heeft het geen
rol gespeeld of de crediteuren al of niet betaald w erden. D a t cliënt dat
thans voor zijn deel doet kan dan ook hoegenaam d geen aanleiding geven
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