
ADMINISTRATIE

OP ORDE 
 

- STAPPENPLAN

- HOE LANG MOET IK 

DOCUMENTEN BEWAREN?

- ARCHIEFSYSTEEM



Hoe werkt deze handleiding?
In de pagina's hierna vind je een archiefsysteem terug. 
Aan de hand daarvan kan je jouw documenten klasseren 
in een eenvoudige mappenstructuur. 

Een opruimcoach?

Een professional organizer?

Wat is dat?

Hoor je het nu donderen in Keulen? 
Dan ben je niet de enige!

Een opruimcoach of Professional Organizer is iemand met
een passie voor orde en een talent voor organisatie, die je

begeleidt bij het opruimen en structureren van je woon-
en/of werkomgeving, op drie grote gebieden: 

spullen, administratie en tijdsindeling.
Wat ik allemaal kan doen voor jou kan je hier lezen!

Een administratie op orde 

hoeft geen gedoe te zijn!

HOOFDMAP

SUBMAP

bij te houden documenten / verdere onderverdeling

Daarbij staat ook telkens vermeld hoe lang je documenten
moet bewaren. Twee vliegen in één klap dus!

https://www.opruimcoach-barbara.be/diensten/


Als opruimcoach help ik niet alleen bij het op orde houden van
jouw administratie, maar geef ik ook advies en tips over ontspullen
en minimaliseren, hoe je best spullen kan opbergen. 
Maar ook over timemanagement, hoe je meer tijd en energie krijgt
en hoe een to-do-lijst en planning bij te houden.

Resultaat:

      
      meer overzicht en structuur in je huis en leven, zodat je weer
meer tijd en energie hebt voor wat echt belangrijk is!

      een administratie op orde zorgt ervoor dat je geen financiële
verliezen meer hebt door laattijdige betalingen

      een vaste plek geven aan alle spullen, zodat je niet constant
tijd verliest met zoeken naar spullen omdat je niet meer weet
waar je ze gelegd hebt

      een makkelijk op te ruimen huis dat niet binnen de kortste
keren weer verandert in een chaotische warboel. 
Rust in je huis en hoofd dus!

      je bespaart centen! Hoe? Meer overzicht en structuur zorgen
er voor dat je weet wat je hebt en dus dingen niet meerdere keren
aankoopt!

      je kan onverwacht bezoek ontvangen zonder zorgen!

      een investering op lange termijn met blijvend resultaat!
     

Waarom zou ik een

opruimcoach inschakelen?



      Wie is opruimcoach Barbara?

Samen met mijn man, dochter (4 jaar) en pasgeboren zoontje
woon ik in Schelle.

      Mijn missie? 
Mensen helpen bij het opruimen, organiseren en zorgen voor
routine en structuur op maat. Of ik dat graag doe? Ja, ik vind het
heerlijk om te zien hoe overzicht kan helpen om terug rust te
brengen én tijd en energie te besparen!

      Hoe ziet mijn opbergsysteem er uit? 
Alleszins niet gesorteerd volgens de kleuren van de regenboog,
maar eerder eenvoudig en praktisch toepasbaar, zonder veel
fancy opbergsystemen. Een lege schoendoos is vaak al voldoende
om orde te scheppen 😉

      Was ik altijd al fan van opruimen? 
Neen! Vroeger was ik een echte sloddervos en kon ik moeilijk
afscheid nemen van spullen! Overal stapeltjes en spullen in mijn
slaapkamer was geen uitzondering.

      Waarom heb ik dan nu mijn beroep gemaakt van
opruimen?

Wel, op een bepaald moment was ik het onrustig gevoel in mijn
huis beu en ben ik beginnen opruimen. 
Het gaf mij zo veel voldoening dat ik daarna niet meer gestopt
ben. Ik vond het zelfs zo leuk dat ik een opleiding tot Professional
Organizer heb gevolgd. 
Sedertdien is opruimen en organiseren mijn passie!

Wie ben ik?

Opruimen lijkt simpel en dat is het ook!
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STAPPENPLAN

1. VERZAMEL

Verzamel alle losse documenten en papieren op één plaats.

Stapelden de documenten zich ondertussen op en weet je niet meer 
waar te beginnen? Volg dit stappenplan:

2. SORTEER

Sorteer eerst per categorie (tip: kijk naar het logo). Gebruik daarvoor deze
handleiding: op de volgende pagina's vind je de mogelijke categorieën terug. 
En daarna per categorie per jaartal.

3. BEWAAR

Werk een eenvoudige mappenstructuur uit op papier. 
Deze handleiding bevat alle mogelijke categorieën, maar waarschijnlijk heb jij
niet van elke categorie een document en misschien wil je wel wat aanpassen,
zodat jij gemakkelijk documenten kan terug vinden. 
Bedenk desnoods zelf categorieën, denk daar vooral aan waar jij documenten
gaat zoeken. Zorg voor logische categorieën. 
Maak je structuur duidelijk en overzichtelijk. Je kan daarbij werken met kleuren
en labels.

4. BERG OP

Archiveer alle documenten in je mappen volgens jouw structuur.
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LOOPBAAN EN PENSIOEN

LOOPBAAN

Loonfiches

(per persoon)

Wettelijk verplicht: 10 jaar bijhouden
Aanbevolen: bijhouden tot pensioen

Opleidingen

Tewerkstellingen (o.a. contracten)

PENSIOEN

Documenten pensioen algemeen

Jaarlijks uittreksel Federale Pensioendienst (FPD)

DIPLOMA'S EN GETUIGSCHRIFTEN

Aanbevolen:
bijhouden tot pensioen

Levenslang bij te houden

Diploma's en professionele titels

Getuigschriften

Andere studiebewijzen

Minstens 7 jaar bijhouden Werk met 8 tabbladen:
7 voor de jaren die je moet bewaren
1 voor de bewijsstukken van het
huidige jaar

BELASTINGEN

PER TABBLAD (= per jaar)

Belastingaangifte (wat je ingediend hebt)

Aangslagbiljet (wat je ontvangen hebt van de fiscus)

Bewijsstukken, fiscale attesten en documenten

ZAKELIJKE BOEKHOUDING (ook per kalenderjaar bijhouden)

Boekhouding

Facturen (best opgesplitst: inkomende en uitgaande)

Afhoudingen voor sociale zekerheid In principe: 2 jaar bij te houden

Raadpleeg zeker ook eens mypension.be

Digitaal bewaard op
myminfin.be? Dan hoef je de
papieren versie niet meer bij
te houden.

http://mypension.be/
http://myminfin.be/
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PERSOONLIJKE EN FAMILIALE DOCUMENTEN

Levenslang bij te houden

Geboorte-, adoptie en/of erkenningsakten

Paspoort

Trouwboekje

Documenten (echt)scheiding, echtscheidingsvonnis

Documenten en contracten huwelijk / samenwonen

Testament of andere documenten met betrekking tot uw nalatenschap

Betalingsbewijzen voor alimentatiegeld In principe: 5 jaar bij te houden

JURIDISCH

Deurwaarderskosten 1 jaar bij te houden

Documenten advocaat

Erelonen en facturen advocaat 5 jaar bijhouden

Erelonen en facturen notaris 5 jaar bijhouden

Notariële akten en documenten
(incl. schenkingen en bankgiften)

Levenslang bijhouden
Evenwel: alle documenten die je sinds 
1 januari 2015 voor een notaris hebt
ondertekend kan je online raadplegen via
notaris.be

AUTO

Inschrijvingsbewijs (enkel deel huis, het andere hou je in je auto)

Autoverzekering
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BANK EN VERZEKERINGEN

BANKDOCUMENTEN

Kwitanties lening/krediet

Contracten en overige bankdocumenten

Kasbons

Overige financiële documenten

VERZEKERINGEN

Van alle verzekeringen bij te houden: contractvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en overige verzekeringsdocumenten

Schadegeval verzekering

Levensverzekeringen

5 jaar bijhouden

Bijhouden tot 10 jaar na het verstrijken van de polis of zolang er
een schade- of vergoedingsprocedure aan de gang is

Levenslang bijhouden of 
tot na uitkering en belasting

MEDISCH

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Gezondheids- en inentingsboekje

Bloedgroep(kaart)

Uitslagen van analyses en onderzoeken

Röntgenfoto's

Levenslang bijhouden

HOSPITALISATIEVERZEKERING Bijhouden zolang de verzekering geldt

(per gezinslid)

Ziekenfondsboekje / documenten ziekenfonds

BETALINGSBEWIJZEN MEDISCHE KOSTEN 2 jaar bijhouden
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HUIS

BELANGRIJKE DOCUMENTEN WONING

Bouwplannen

Stroomschema van elektriciteitsleidingen

Handleidingen van verwarmingstoestellen

Levenslang bijhouden of 
tot bij verhuis

Keuringsattesten

EnergiePrestatieCertificaat (EPC)

Postinterventiedossier

Facturen architect

BOUWEN EN VERBOUWEN

Contracten onroerende goederen

Facturen aannemer(s)

10 jaar bijhouden

Facturen verbouwingen, werken en/of keuringen

HUUR

Huurcontract

Betalingen

5 jaar bijhouden

Poetshulp

ABONNEMENTEN EN AANSLUITINGEN

Telefonie, tv en internet

Gas - water - elektriciteit

2 jaar bijhouden

Facturen en bewijs betaling nutsvoorzieningen
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GARANTIE

Kassatickets garantie

Aankoopfacturen

Garantiebewijzen

(best alfabetisch ordenen)

2 jaar bijhouden

UITKERINGEN

Werkloosheid

Gezinsuitkeringen

5 jaar bijhouden

2 jaar bijhouden

OVERIGE

Kassatickets (kleine bedragen)

Restaurant- en hotelrekening

Transportfacturen

1 maand bijhouden
! let wel: kunnen ook dienen als bewijs bij
schade of diefstal

6 maanden bijhouden

1 jaar bijhouden

SCHOOLDOCUMENTEN

Enkel studiebewijzen (diploma’s en getuigschriften) en rapporten moet u
bewaren (zie hierboven).
Schriften, huistaken, werkstukken, toetsen of agenda’s hoeft u niet te
bewaren, tenzij de school u dit gevraagd heeft.

Bron: vlaanderen.be (v.08.2021)
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NOG ENKELE TIPS

Kies mooie mappen met een leuke kleur of print. Wie zegt dat
administratie saai hoeft te zijn?
Zorg wel voor handige mappen. Mappen waar je snel documenten kan in
opbergen, zijn het beste. Zorg voor zo weinig mogelijk tussenstappen,
zoals perforeren, elk document in een plastiek mapje… want anders blijven
de papieren toch maar rondslingeren.

Zorg voor een administratieplek met kantoormateriaal, zodat alles
binnen handbereik ligt en je onmiddellijk aan de slag kan. Vaak is het ook
handig om vlakbij die administratieplek jouw archief te hebben, zodat je
documenten direct kunt archiveren.

Las regelmatig een administratiemoment in en noteer dat in je planning.
Bv. iedere keer om de 2 weken en een langer jaarlijks
administratiemoment. Op dat grote administratiemoment is het ook tijd
om oude documenten te verwijderen, zodat je deze slechts bewaart voor
hoelang ze bewaard moeten worden.

Vermijd papierstapels. Hou niet bij wat niet nodig is. Plak eventueel een
sticker GEEN RECLAME op de brievenbus.

Digitaliseer zo veel mogelijk. Daar kan je trouwens met dezelfde
mappenstructuur werken als jouw papieren archief.
 Gebruik zeker ook de digitale platformen van de overheid: mypension.be
en myminfin.be.

http://mypension.be/
http://myminfin.be/


Al goed en wel Barbara. Nu heb ik een systeem om mijn documenten te
bewaren. Maar wat met de dagelijkse post? Hoe doe ik dat? Heb je daar een
praktisch systeem voor? 
Ja hoor! Een postroutine is – naast andere handige routines – opgenomen
in mijn routineprogramma.
Schrijf je nu in!

REORGANISEER JOUW HUIS EN LEVEN MET

MIJN ROUTINEPROGRAMMA!

Heb je enkel vragen over één routine, een werkend postsysteem of heb je
hulp nodig bij het opruimen van spullen of het beter plannen van jouw tijd?
Dan is een adviesgesprek misschien iets voor jou!
In een gesprek van 1,5 uur online of aan huis krijg je de nodige tips en tricks
om zelf gemotiveerd aan de slag te gaan zonder mijn hulp!

START SAMEN MET MIJ JOUW OPRUIMVERHAAL

EN BOEK NU JOUW ADVIESGESPREK!

https://www.opruimcoach-barbara.be/12-routines-per-mail/
https://www.opruimcoach-barbara.be/adviesgesprek/


Wil jij ook graag een administratie op orde?

Zelfs met deze handleiding zie je soms het bos door de bomen niet meer
en lijkt het onbegonnen werk om die stapels papieren aan te pakken.

Na mijn opleiding rechten en notariaat aan de universiteit ben ik werkzaam
geweest op verschillende notariskantoren. Ik ben ervan overtuigd dat deze
achtergrond mij helpt als Professional Organizer, zeker bij het ordenen en
organiseren van administratie.

En waarom zelf alles uitzoeken als iemand jou in 1-2-3 kan helpen met het
op orde brengen van jouw administratie? Ik help je graag!

Contacteer mij en dan gaan we samen aan de slag!

BOEK VANDAAG NOG 

JOUW GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK IN! 

Opruimcoach Barbara

www.opruimcoach-barbara.be

hallo@opruimcoach-barbara.be

 0494/75.96.02

 Interescautlaan 45, 2627 Schelle

https://calendly.com/opruimcoach-barbara/gratis-kennismakingsgesprek
https://calendly.com/opruimcoach-barbara/gratis-kennismakingsgesprek
https://calendly.com/opruimcoach-barbara/gratis-kennismakingsgesprek
https://calendly.com/opruimcoach-barbara/gratis-kennismakingsgesprek
http://www.opruimcoach-barbara.be/
https://www.facebook.com/opruimcoachbarbara
https://www.instagram.com/opruimcoach_barbara/
https://www.pinterest.com/opruimcoachbarbara/
http://www.opruimcoach-barbara.be/
mailto:hallo@opruimcoach-barbara.be

