
Verdienmodellen 
voor accountants



Inleiding

Met deze whitepaper willen we u, als confrater, graag wat inzichten ge-
ven in de verschillende verdienmodellen die gehanteerd worden in onze 
markt. Ook willen we hiermee onze ervaring delen die wij met deze 
modellen gehad hebben.

Hopelijk vormt dit dan een bron van inspiratie bij het verder uitbouwen 
van uw eigen kantoor.

Wij sommen de verschillende strategieën even op en geven hierbij hun 
voordelen en hun nadelen. Dikwijls is dit gebaseerd op eigen ervaringen 
die wij gedurende de jaren hiermee hebben gehad.

Wij sluiten tenslotte af met twee leuke verhalen ‘uit het leven gegrepen’ 
die je zeker bijkomend inzicht zullen geven van hoe (potentiële) klanten 
denken over ‘prijzen’. 
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Uurtarief

X NADELEN

• Grootste probleem: je legt uw eigen plafond 
vast. Er zijn maar 24 uren op een dag en er 
zijn maar 365 dagen op een jaar en afhan-
kelijk van hoeveel uren per dag dat je wilt 
werken en aantal dagen per jaar weet je al 
direct wat uw maximale omzet zal zijn.

• Gevaar bestaat dat je minder efficiënt gaat 
werken: hoe langer je immers op een pro-
ject of klant werkt hoe meer hij je opbrengt.

• Wil je meer verdienen dan zal je mensen 
moeten inschakelen waarop je een marge 
genereert. Vraag is of je op deze extra (ad-
ministratieve en financiële) (werk) last zit te 
wachten. Noteer dat jij altijd je mensen zal 
moeten betalen maar dat een betaling van 
een klant nooit zeker is. 

• Afhankelijk van de perceptie die de klant 
over uw uurtarief heeft kunnen zich volgen-
de situaties voordoen:

V VOORDELEN

• Gemakkelijk – gewoon uw uren bijhouden

• Klant meent dat je goedkoop bent: risi-
co bestaat dat hij je voor alles en nog 
wat gaat inschakelen, ook voor zaken 
die buiten je kennisgebied vallen. Je 
bent immers veel goedkoper ten op-
zichte van de echte experten die hij 
hiervoor zou moeten inschakelen.

• Klant zijn perceptie is dat je duur bent: 
klant weet dat, wanneer hij met een 
vraag komt, de klok tikt. Zal dus niet zo 
geneigd zijn om vragen te stellen. Je zal 
proactief moeten werken om extra om-
zet uit een bestaand cliënteel te krijgen.

• Na een facturatierun zal je moeten tijd voor-
zien om te reageren op telefoons van ver-
schillende klanten die toelichting willen over 
sommige zaken die je gefactureerd hebt en 
zullen hier mogelijk niet mee akkoord gaan. 
Traditioneel voorbeeld is telefonisch advies 
dat je verstrekt hebt. Eventueel bijkomend 
tijdverlies door opmaken van creditnota’s.

• Heb je veel klanten dankzij uw goedkoop 
uurtarief dan is de kans heel groot dat je te 
maken hebt met een groep van slecht beta-
lend cliënteel die allen maar bij jou komen 
om uw prijs. Er zal altijd een reden zijn om 
u niet te moeten betalen. Je gaat bovenop 
uw goedkope service veel tijd en geld ver-

liezen met het proberen incasseren van on-
betaalde facturen.

• Ben je ziek dan werk je niet en heb je ook 
geen omzet.

• Commercieel wordt elke discussie met een 
nieuwe klant een platvloerse discussie over 
uw prijs per uur in vergelijking met uw con-
fraters. Kwaliteit? Toegevoegde waarde? 
… komt allemaal niet ter sprake. Noteer 
dat geen enkele klant in staat is om kwali-
tatief een vergelijking te maken tussen ac-
countants. Je zal hem zelf moeten zeggen 
waarin jij je onderscheidt. En als je alleen 
wettelijke verplichtingen doet wat is dan uw 
onderscheid met uw confrater?

Besluit: in dit model vraagt de klant zich af: wat 
kost mij dit en waar vind ik de goedkoopste?

Het is het slechtst mogelijke model dat je als 
ondernemer-accountant kan gebruiken. Tenzij 
je uiteraard zo weinig mogelijk wilt verdienen 
met de grootst mogelijke inspanning.



Tarief per dag

X NADELEN

• Een dagtarief is meestal niets anders dan een uurtarief x 8.
Alle nadelen van een uurbasis zijn ook hier aanwezig met 
als grootste probleem: je legt uw plafond vast.

• Wat is een dag? Eindeloze discussies over reistijd en ver-
goeding, over zaken die je vanop uw bureau of thuis hebt 
gedaan (en die dus niet gezien zijn door de opdrachtgever)

V VOORDELEN

• Gemakkelijk 

Dit is een model dat in accountancy zelden of nooit wordt toe-
gepast. Uitzonderlijk zal het eens gebeuren voor een bepaald 
project. In dat geval ben je meestal al binnen bij de klant als 
accountant en zal de discussie over de dagprijs veel soepeler 
verlopen.



Maandelijkse 
forfait

• Het tegengesteld belang klant – accountant is duidelijk:
• Klant: hoe meer ik mijn accountant kan laten doen voor zijn 

forfait hoe rendabeler mijn maandelijkse investering is. 
• Accountant: hoe minder ik voor mijn maandelijkse fee doe 

hoe groter mijn rendement op die fee is.

• Gevaar bestaat dan ook dat de klant u heel snel gaat bekijken als 
één van zijn werknemers die hij te pas en te onpas kan lastigvallen 
met vragen waarop zo snel mogelijk een antwoord moet komen. 
Gevaar is ook dat deze op de lange duur helemaal niet meer onder 
uw expertise vallen. De klant zijn perceptie is echter : hiervoor be-
taal ik u toch? Komt overeen met de nadelen van het factureren van 
een te goedkoop uurtarief.

• Met uw meerwaarde als een accountant wordt nergens meer re-
kening gehouden. Uw waarde die in de ogen van de klant hebt zal 
minimaal zijn want je bent gewoon een noodzakelijk kwaad.

V VOORDELEN

• Stabiel inkomen

• Indien niet gekoppeld aan een urenbudget is het een goede oplos-
sing voor recurrent werk. Typisch voorbeeld is een forfait voor het 
vervullen van de wettelijke verplichtingen. Vergeet echter nooit uw 
zware verantwoordelijkheid als accountant in te calculeren evenals 
uw overheadkosten om dit werk efficiënt te kunnen uitvoeren.

X NADELEN

Projectfacturatie

• Meestal is het projectbedrag niets meer dan de afspiegeling van: 
(aantal uren) x (uw uurtarief)

• Het gevolg is dat je onvermijdelijk weer veel van de nadelen van het 
uurtarief meeneemt met als grootste: je creëert uw eigen plafond.

V VOORDELEN

• De bedragen zijn doorgaans hoger

• Je hebt de indruk dat je niet in uren werkt (terwijl in de meeste ge-
vallen het bedrag voor het project zuiver gebaseerd is op het aantal 
uren dat je hiervoor incalculeert)

X NADELEN
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ROI gebaseerde 
facturatie

• De bereidheid van de klant om dit te betalen is volledig gebaseerd 
op de professionele vaardigheid van de accountant om hem zijn 
meerwaarde duidelijk te maken.

• Voor veel confraters is het ‘verkopen’ van een dergelijke facturatie 
iets waar zij moeite mee hebben. Zij slagen er niet in om de klant 
duidelijk te maken welke meerwaarde hun werk heeft opgeleverd of 
gaat opleveren. Slagen zij hier niet in dan heeft dit doorgaans een 
wrang gevoel bij beiden voor gevolg:

• de accountant voelt zich niet gewaardeerd in zijn professio-
neel kunnen 

• de klant vindt dat de accountant van zijn positie misbruik 
maakt om hem veel geld te doen betalen voor zijn expertise.

V VOORDELEN

• Substantiële inkomensverhoging mogelijk die bovendien ethisch 
verantwoord is want gestoeld op wat het de klant opbrengt.

• Indien je het op een correcte manier kan aanbrengen is het een 
eenvoudig en simpel verdienmodel.

X NADELEN

Dit is eigenlijk een soort van projectplanning maar niet meer gebaseerd 
op de uren die je erin steekt maar gebaseerd op de meerwaarde die je 
hiermee creëert voor een klant.

Voorbeeld 1: als beginnend accountant heb je ooit bij het opstellen 
van uw eerste financieel plan voor een oprichting een weekend be-
steedt aan het uitwerken van een performant excelmodel.
In plaats van dat je voor de tweede klant die een financieel plan wilt 
terug, bijvoorbeeld, 16 uren nodig hebt om dit uit te werken kan je dit 
nu op 4 uur dankzij uw model.

Hiermee creëer je, dankzij uw investering in tijd en kennis van in het 
verleden, op  4h tijd een enorme meerwaarde voor uw klant. Hij krijgt 
inzicht in het avontuur dat hij gaat beginnen en meestal krijgt hij hier-
door ook meer realistische verwachtingen.

Het is evident dat de waarde die je hier levert voor uw klant niet gelijk 
is aan 4h x uw uurtarief maar veel groter is. Er is dan ook geen enkele 
klant die zijn zaken serieus neemt die zal weigeren om u hiervoor een 
behoorlijk forfait te betalen dat vele malen hoger is dan hetgeen je met 
uw uurtarief zou gerekend hebben.

Voorbeeld 2: dankzij uw kennis en knowhow bespaar je via een advies 
waar je, bijvoorbeeld, een uur aan gewerkt hebt, de klant € 10 000.
Het is duidelijk dat als je dit voorlegt aan de klant en je rekent hiervoor 
bijvoorbeeld € 1 000 je gaat te maken hebben met een heel tevreden 
klant. 

Betaalt hij voor dat uur? Neen, hij betaalt u voor al de uren dat u gestu-
deerd heeft en opleidingen gevolgd hebt en ervaring in het veld heeft 
opgedaan. Dat maakt het u mogelijk dat u op dat uurtje tijd dit advies 
heeft kunnen geven waardoor hij € 10 000 bespaart. En daarvoor be-
taalt hij u.



Twee verhalen 
uit het leven gegrepen

De allesweter

Tientallen jaren geleden, toe ik zelf mijn kan-
toor begon, ging ik er prat op dat, gelijk welke 
klant, mij mocht bellen met een vraag en dat 
ik daar direct het antwoord op kon geven. Ik 
was daar heel fier op.

Tijdens een onderbreking bij een van de se-
minaries die ik volgde vertelde ik dit aan mijn 
collega’s. Er stond ook een oudere collega bij 
die de leeftijd had van hetgeen ik op vandaag 
heb en die zijn reactie was nogal onthutsend. 
Hij zei: ‘Je bent er stom genoeg voor’.

Ik was eerlijk gezegd enigszins verbouwe-
reerd en vroeg aan mijn confrater: ‘Mijnheer, 
waarom zegt u zoiets?’

Zijn reactie was een openbaring voor mij.

‘Hoeveel verdient u per dag met die onge-
looflijke dienstverlening van u?’ vroeg hij mij. 
Ik zeg ‘Niets. Wij weten toch allebei dat de 
meeste klanten niet bereid zijn om voor tele-
fonisch advies te betalen?’.

‘Correct’ zei mijn confrater. ‘Daarom ga ik u 
ook even uitleggen hoe ik daar mee omga. 
Wanneer een klant met een vraag belt zeg 
ik hem: ‘Beste klant dat is een interessante 
vraag waar ik best even wat opzoekwerk voor 
doe want waarvoor het antwoord te belang-
rijk is voor uw onderneming.’

Vervolgens zet ik mij aan computer en schrijf 
in een kwartiertje of maximum een halfuurtje 
het antwoord op zijn vraag uit in een memo 
(want ik ken uiteraard al het antwoord op zijn 
vraag en in veel gevallen heb ik al een mo-

delantwoord uit een ander dossier). Op het ein-
de van de maand factureer ik, afhankelijk van 
de meerwaarde van het advies twee tot vier 
uur: ‘Studie, opzoekwerk, uitschrijven advies’.

En elke klant is hier tevreden mee: zij hadden 
een probleem (want anders hadden ze mij niet 
gebeld) en ik heb het opgelost en hiervoor be-
talen zij mij een kleine kostenbijdrage.’

En zullen we nu even de winstgevendheid van 
uw kantoor even vergelijken met het mijne, 
beste confrater?’

Ik moet eerlijk bekennen: ik voelde mij hele-
maal niet vernederd of beledigd. Integendeel, 
ik besefte dat dit gesprek de grootste leer-
school geweest was die ik ooit nog zou krijgen 
over hoe ik mijn bedrijf moest laten groeien.



De fiscale fixer

Dit verhaal werd mij jaren geleden door een con-
frater verteld. Ik herinner mij niet meer of hij het 
mij voor waarheid vertelde of als voorbeeld. Ik 
maak dus alle voorbehoud hieromtrent.

Ook wil ik uitdrukkelijk stellen dat ik mij distantieer 
van de aanpak die ik hieronder toelicht.

Het is echter een schoolvoorbeeld van hoe de psy-
che van klanten in elkaar zit en daarom de moeite 
waard om het te vertellen. 

Het verhaal gaat als volgt:

Een confrater hanteerde met de regelmaat van de 
klok volgende strategie: Wanneer hij de belastin-
gaangifte invulde zette hij systematisch in verschil-
lende dossiers een nul teveel achter de inkomsten.

U ziet uiteraard de bui al hangen. Wanneer de be-
lastingberekening binnenkomt krijgt de klant bijna 

een beroerte en komt hij, haast huilend, toege-
sneld bij zijn accountant, met de bruine envelop in 
zijn handen en met de melding dat hij dit onmoge-
lijk kan betalen en dat zijn boekhouder hem moet 
helpen.

Gelukkig was er onze confrater die zijn klant op 
zijn gemak stelde en hem beloofde dat, aangezien 
hij wel een paar mensen bij de fiscus kende, hij 
dit voor hem wel zou fixen. Probleem was dat dit 
echter wat geld ging kosten, om precies te zijn (ik 
spreek over de jaren negentig) Bef 5 000. Geloof 
mij, in die tijd een reusachtig bedrag dat je op wei-
nig dossiers maar kon factureren.

En wat deed onze dierbare confrater? Hij belde 
zijn contactpersoon bij de fiscus om hem te mel-
den dat hij een schrijffout had gemaakt en of ze 
dat even wilden rechtzetten. In die tijd was dit alle-
maal geen probleem. De accountants kenden de 
controleurs en de controleurs kenden de accoun-
tants. Duurtijd: 10 minuutjes.

Om kort te gaan, binnen de veertien dagen komt 
de klant bij zijn accountant met de nieuwe bereke-
ning in zijn hand om hem persoonlijk te bedanken 
voor zijn inspanning en uiteraard met het obligate 
envelopje dat hij met veel dankbaarheid overhan-
digde. Hij was immers aan een ramp ontsnapt en 
dat dankzij zijn fantastische accountant.

En om het verhaal nog wat op te fleuren. In die tijd 
zagen middenstanders en zelfstandigen mekaar 
nog geregeld op café en onze brave burger die 
op een week tijd, dankzij zijn accountant, zoveel 
fiscale besparing heeft gedaan, vertelt natuurlijk, 
na een paar pinten, met veel verve, aan de toog en 
voor iedereen die het horen wilt, wat een fantasti-
sche accountant hij heeft en wat die allemaal kan 
fixen dankzij zijn relaties.  

En, u raadt het al, onze ‘fantastische’ confrater, die 
zijn kantoor groeide als kool.



Nogmaals, ik herinner mij niet meer of dit voor waar 
is verteld maar de essentie van het verhaal is be-
langrijk en is waar: wanneer je erin slaagt dat door 
uw toedoen een klant, vandaag, uit zijn zak, x euro 
minder moet betalen, dan is hij hiervoor altijd bereid 
om, zonder problemen en zelfs met dankbaarheid, 
van dit uitgespaard geld een stukje aan u te geven.

Ik zeg uitdrukkelijk ‘vandaag’. Zo zal het heel moei-
lijk zijn om een substantiële vergoeding te vragen 
voor een enorme besparing die je voor uw klant kan 
realiseren maar die pas binnen enkele (tientallen) 
jaren zich zal manifesteren. Denk bijvoorbeeld aan 
een vergoeding voor successieplanning. Boven-
dien heeft dit geld ook nooit hun pocket verlaten of 
lag er een effectieve berekening van dit te betalen 
bedrag in de bus. Dat bedrag is niet meer en niet 
minder gewoon een berekening die jij als expert 
doet op vandaag en waarvan nooit een concreet 
overschrijvingsformulier (van de fiscus) op de tafel 
zal liggen. 

Met andere woorden: lucht, wat de klant betreft 
‘een bewering’. 

Wil u, van een besparing die u realiseert voor klant, 
een stukje voor uzelf, dan blijken uit dit verhaal de 
twee basisvoorwaarden die moeten voldaan wor-
den:
• indien we geen actie ondernemen komt er een 

gepeperde rekening 
• als deze rekening er komt moet ze vandaag (of 

binnen zeer afzienbare tijd) betaald worden en 
niet binnen x aantal jaren

Zo heb ik zelf al successieplanning in extremis 
gedaan. Dit kwam erop neer dat ik bericht krijg 
vanuit het ziekenhuis dat een klant zijn toestand in 
versneld tempo achteruit gaat en dat er moet ge-
handeld worden. Ik verwittig dus direct de notaris 
en spring in mijn wagen om zo snel mogelijk naar 
het ziekenhuis te rijden. De notaris zelf die kwam 
daar ondertussen aan op een zware motor om on-
derweg geen vertraging op te lopen. 

Aan het ziekbed van de klant, samen met zijn 
vrouw en met twee verpleegsters als getuigen, 
werd vervolgens een aangepast huwelijkscontract 
gemaakt en werden de nodige testamenten opge-
maakt.

Denkt u nu dat er op dat ogenblik ook maar ie-
mand is die vraagt: ’Hoeveel gaat dat hier kosten?’

Iedereen besefte immers hoeveel geld er binnen 
de 6 maand van de erfenis naar de fiscus zou 
moeten gaan indien deze noodoperatie niet zou 
plaatsvinden. Psychologisch lag de rekening er zo 
goed als.

Daarom, zolang de klant het niet voelt in zijn por-
temonnee of de dreiging van het te moeten beta-
len is niet heel dichtbij, is uw besparing lucht voor 
hem en daarom ook zo moeilijk uit te leggen dat 
hij hiervoor meer dan een uurtarief zal moeten be-
talen.



Optimale strategie

De optimale strategie is afhankelijk van accountant tot ac-
countant.

Veel accountants kennen uiteraard bovenstaande maar 
voelen zich toch het comfortabelst bij het rekenen van een 
uurtarief.

Perfect. 

Het enige dat wij willen aantonen is dat er verschillende 
verdienmodellen zijn en dat het mogelijk is om uw omzet te 
maximaliseren dankzij een juiste mix.

Wij stellen vast dat, wanneer je dergelijke benadering volgt, 
dat uw marge 1.3 tot 1.8 maal hoger ligt dan kantoren met 
een vergelijkbare omvang maar met een uurtarievenmodel.

Is het dus uw bedoeling om te ondernemen en uw activi-
teit te laten groeien dan zal je waarschijnlijk in bovenstaand 
model de nodige inspiratie vinden.

Is uw passie echter accountant spelen en in een roes ko-
men van het inboeken van stukken en het kloppen van uren 
dan is bovenstaande niet direct aan u besteedt.

Dit doet echter niets af aan het feit dat beide profielen zich 
even gelukkig kunnen voelen. En daar draait het uiteraard 
uiteindelijk om.

Of om het met de woorden van een wijze confrater te zeg-
gen: ‘Je kan nooit iemand dwingen om gelukkig te zijn.’ 

Rudi Mattheus 
31 juli 2020

Persoonlijk geloven wij in het volgende model:

• Voor het vervullen van de wettelijke verplichtingen: een 
maandelijks forfaitair bedrag waarin ook wat ruimte is 
voorzien voor ad hoc advies zoals telefonisch beant-
woorden van vragen

• Controles: op basis van uurtarief. Heeft naar onze be-
scheiden mening geen verdere toegevoegde waarde 
voor een klant

• Voor periodiek advies: een rendementsbedrag dat de 
voorbereiding en de toegevoegde waarde dekt

• Bijzondere opdrachten: altijd een rendementsgeba-
seerd budget


