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Onttrekkingen of privé-opnames zijn middelen die vanuit het bedrijf naar het 
privé vermogen gaan. Het kan hier naast geld ook om goederen gaan.

Géén zakelijke kosten
Een onttrekking of privé-opname zien we niet als een kostenpost. Het zijn im-
mers middelen die je als privépersoon gebruikt en geen zakelijke uitgaven. Als 
je als ondernemer van een eenmanszaak of V.O.F. geld naar je privérekening 
overmaakt als salaris, noem je dit een onttrekking of privé-opname. De Belas-
tingdienst wil natuurlijk wel weten hoeveel je in een jaar naar je privé-rekening 
hebt overgemaakt. Daarom vragen ze bij de Inkomstenbelasting van een onder-
nemer meestal ook naar de onttrekkingen en privé-opnames.

Andersom geldt eigenlijk hetzelfde. Als jij geld overmaakt van je privérekening 
naar je zakelijke rekening, wordt dit gezien als een privéstorting. Door deze 
storting neemt het Eigen vermogen van je bedrijf toe. Door een onttrekking of 
privé-opname neemt het eigen vermogen uiteraard af.

Onttrekkingen en privé-opnames in InformerOnline
In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je standaard de cate-
gorie 655-Privé vinden. Aan deze categorie koppel je alle inkomsten en uitgaven 
die vanuit je privévermogen worden gemaakt. Het programma streept dan de 
Privé-opnames en privéstortingen binnen deze categorie netjes tegen elkaar 
weg.

Vaak is dit zelfs automatisch te regelen. Zo zou je de BankRobot van Informe-
rOnline kunnen gebruiken om overschrijvingen tussen je privérekening en je 
zakelijke rekening automatisch aan de categorie 655-Privé  te koppelen. Op die 
manier kosten deze transacties je geen extra tijd en is alles meteen netjes bijge-
werkt. Een voorbeeld van een onttrekingsoverzicht in InformerOnline zie je op 
de volgende pagina.
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De banktransacties met een blauw wikkel zijn automatisch door de BankRobot 
verwerkt in de administratie. Zowel voor een onttrekking als voor ene privéstor-
ting zou je een automatisch BankRobot-regel kunnen aanmaken.
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