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In de boekhoudwereld worden alle bezittingen van het bedrijf activa ge-
noemd. Zoals je misschien wel weet staan alle bezittingen aan de linkerkant van 
de balans. Daarom noemt men deze linkerkant ook wel de activa kant.

De activa worden onderverdeeld in twee groepen; de vaste- en de vlottende 
activa.

Vaste Activa
De Vaste activa zijn alle bezittingen van het bedrijf die langer dan één jaar ge-
bruikt worden. Het zijn dus geen bezittingen die je in je bezit hebt om later te 
verkopen, zoals voorraden. Je verdeelt deze ook weer in verschillende groepen.

Immateriële Vaste Activa
De term immaterieel geeft al aan waar we bij deze groep aan moeten denken. 
Het gaat hier om bezittingen die je niet kunt aanraken, zoals bijvoorbeeld een 
patent. Je kunt een patent niet aanraken, maar het patent heeft wel degelijk een 
belangrijke waarde voor een bedrijf. Andere voorbeelden van immateriële vaste 
activa zijn ook wel octrooien en goodwill.

Materiële Vaste Activa
In tegenstelling tot de immateriële vaste activa kun je de materiële vaste activa 
wél aanraken. Het bedrijfsgebouw, de machines, maar ook alle computers en 
ICT apparaten zijn voorbeelden van deze groep.

Financiële Vaste Activa
Ondanks de term financieel moet je bij deze groep niet denken aan het geld dat 
het bedrijf in kas of op de bank heeft staan. Deze horen namelijk bij de liquide 
middelen. Bij deze groep horen bijvoorbeeld de leningen die het bedrijf zelf 
heeft uitstaan. Dus iemand heeft geld geleend en een schuld aan het bedrijf.

Het is belangrijk dat de aanmaning goed bij jou past. Dat betekent dat je altijd 
moet beseffen dat je de aanmaning namens jouw bedrijf stuurt.
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Vlottende Activa
In tegenstelling tot de vaste activa staan de vlottende activa korter dan één jaar 
op de balans. Anders gezegd, van deze bezittingen gaan we uit dat ze binnen 
een jaar worden omgezet in geld. Belangrijke voorbeelden van bezittingen die 
tot deze groep behoren zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen.
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