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Woord vooraf 

 

Het boekhoudplan van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid werd 

voor het eerst in 1967 gepubliceerd onder de vorm van het zogenaamde ‘groene boek’. De 

laatste editie hiervan werd in 1975 uitgegeven. Sindsdien werden de aanpassingen van het 

boekhoudplan aan de betrokken instellingen en instanties medegedeeld. De meest 

ingrijpende aanpassingen aan het boekhoudplan waren onder andere de herziening van de 

begrotingsklassen in 1987, de invoering van specifieke artikelen voor informatica- en 

leasinguitgaven en de invoering van een beheersbegroting en een opdrachtenbegroting 

ingevolge het KB van 3 april 1997. Het “groene boek” werd echter sinds 1975 niet meer 

op een gecoördineerde wijze bijgehouden. 

 

Om aan deze lacune tegemoet te komen neemt de FOD Sociale Zekerheid het initiatief om 

een gecoördineerd en een hanteerbaar referentiewerk on line ter beschikking te stellen aan 

alle personen betrokken bij de boekhouding van de openbare instellingen van sociale 

zekerheid.  

 

De coördinatie van deze elektronische versie is het werk geweest van het secretariaat van 

de Commissie voor normalisatie op basis van de reglementaire aanpassingen en van 

nuttige documenten terzake van de Commissie. De wijzigingen aangebracht aan het 

boekhoudplan, editie 1975 houden verband met de afschaffing van rekeningen, de 

veranderingen van titels en van nummering, de invoering van nieuwe rekeningen en, als 

bijlage, de nieuwe schema's voor het opstellen van de begrotingsverslagen . 

 

Deze versie integreert de wijzigingen aan de artikelen van begrotingsontvangsten en -

uitgaven van de openbare instellingen van sociale zekerheid, zoals opgenomen in de 

omzendbrief van 19 juli 2007 en in de omzendbrief van 23 juli 2008. Deze wijzigingen 

zijn van toepassing vanaf de opstelling van de prefiguratie 2009. 

 

Het gecoördineerd boekhoudplan wensen wij met deze actie zo snel mogelijk van de 

gebruikers ter beschikking te stellen.  

 

Opmerkingen en suggesties over dit document kunnen toegestuurd worden naar: 

 

FOD Sociale Zekerheid  

DG Sociaal Beleid - Kerngegevens  

Eurostation II 

5de verdieping, bureau 5 D268 

Victor Hortaplein 40, bus 20 - 1060 Brussel 

e-mail: dg-soc.kgds.com-norm@minsoc.fed.be  

tel 02/528 63 53 

 

Hendrik Larmuseau           augustus 2008 

Voorzitter 
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KLASSEN en ONDERKLASSEN 
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Balansrekeningen 
 

KLASSE 1 

FONDSEN EN PROVISIES 
VAN DE 

MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID 

KLASSE 2 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

KLASSE 3 

FINANCIELE REKENINGEN 

KLASSE 4 

REKENINGEN VAN DERDEN 

10. Maatschappelijk kapitaal of 
patrimonium 

11. Reserves van de individuele 
kapitalisatie 

12. Verdelingsreserves en reserves der 
collectieve kapitalisatie 

13. Diverse reserves en opnieuw 
overgedragen resultaten 

14. Provisies voor verliezen en voor 
diverse lasten 

15. Ontvangen borgtochten en garanties 

16. Leningen en voorschotten van derden 
met meer dan één jaar looptijd 

17. Schuldvorderingen en schulden tussen 
instellingen voor sociale zekerheid 
waarop de wet van 16 maart 1954 van 
toepassing is (1) 

18. Schuldvorderingen en schulden tussen 
instellingen voor sociale zekerheid 
waarop de wet van 16 maart 1954 niet 
van toepassing is (2) 

19. Schuldvorderingen en schulden tussen 
takken en ondertakken in de schoot 
van eenzelfde instelling 

20. Onroerende goederen voor 
administratief gebruik 

21. Gebouwen in leasing en soortgelijke 
rechten (3) (4) 

22. Onroerende goederen die een 
belegging uitmaken 

23. Andere materiële vastleggingen en 
voorraden (4) 

24. Afschrijvingen op materiële 
vastleggingen en voorraden voor 
administratief gebruik 

25. Afschrijvingen op gebouwen en 
roerende goederen in leasing (3) (4) 

26. Afschrijvingen op huurhuizen en 
andere gebouwen 

27. Niet vervreemdbare participaties en 
aandelen – Vast renderende effecten 
op meer dan één jaar, niet verkrijgbaar 
voor ieder koper (n.v.v.i.k.) (5) 

28. Betaalde of neergelegde garanties en 
borgtochten 

29. Voorschotten en leningen aan derden, 
met meer dan één jaar looptijd 
(n.v.v.i.k.) (5) 

30. Kas en stukken met geldwaarde 

31. Postcheque en bankrekeningen op 
zicht 

32. Bankrekening op termijn 

33. Toegestane financiële leningen aan 
derden van dag op dag en minder 
dan 10 dagen 

34. Voorschotten en toegestane 
leningen aan derden op één jaar en 
minder 

35. Verhandelbare aandelen 

36. Vastrenderende effecten op één jaar 
en minder niet verkrijgbaar voor 
ieder koper (n.v.v.i.k.) (5) 

37. Vastrenderende effecten 
verkrijgbaar voor ieder koper 
(v.v.i.k.) (6) 

38. Opgenomen leningen en 
voorschotten met looptijd van één 
jaar en minder 

39. Interne financiële overschrijvingen 

40. Werkgevers en andere schuldenaren 
van bijdragen 

41. Begunstigden van sociale prestaties 

42. Openbare machten 

43. Belgische sociale instellingen buiten 
de sociale zekerheid 

44. Instellingen voor sociale zekerheid 
van andere landen 

45. Diverse debiteuren 

46. Diverse crediteuren 

47. Overgangsrekeningen van de activa 

48. Overgangsrekeningen van de passiva 
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Rekeningen van de opbrengsten 
en lasten 

Rekeningen der budgettaire 
ontvangsten en uitgaven 

 

KLASSE 5 

OPBRENGSTEN VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 

KLASSE 6 

LASTEN VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 

KLASSE 7 (11) 

BUDGETTAIRE 
ONTVANGSTEN 

KLASSE 8 (11) 

BUDGETTAIRE UITGAVEN 

50. Sociale bijdragen (7) 

51. Taksen en belastingen aangewend voor 
de sociale zekerheid (7) 

52. Niet terugvorderbare tegemoetkomingen 
van de openbare machten 

53. Opbrengsten van eigendommen en van 
ondernemingen 

54. Diverse opbrengsten voortkomend van 
derden 

55. Niet meer te betalen, toegekende sociale 
prestaties 

56. Terug te vorderen, ten onrechte 
uitgekeerde sociale prestaties 

57. Overdrachten voortkomend van sociale 
zekerheidsinstellingen, waarop de wet 
van 16 maart 1954 van toepassing is (8) 

58. Overdrachten voortkomend van 
Belgische sociale zekerheids-
instellingen, waarop de wet van 16 maart 
1954 niet van toepassing is (9) 

59. Overdrachten in de schoot van een-
zelfde instelling tussen takken en 
ondertakken 

 

60. Toegekende sociale prestaties 

61. Oninvorderbare, ten onrechte 
uitgekeerde sociale prestaties 

62. Lopende uitgaven voor bezoldigingen en 
sociale lasten van het personeel (10) 

63. Andere lopende werkingskosten 

64. Lasten van huurhuizen en diverse 
financiële lasten 

65. Lasten die een vermindering zijn van 
opbrengsten andere dan financiële  

66. Diverse overdrachten naar derden 

67. Overdrachten naar sociale 
zekerheidsinstellingen waarop de wet 
van 16 maart 1954 van toepassing is (8) 

68. Overdrachten naar Belgische sociale 
zekerheidsinstellingen waarop de wet 
van 16 maart 1954 van toepassing is (9) 

69. Overdrachten in de schoot van eenzelfde 
instelling tussen takken en ondertakken. 

70. Niet verdeelde ontvangsten en lopende 
ontvangsten voortkomend van 
Belgische sociale instellingen 

71. Lopende ontvangsten van goederen en 
diensten 

72. Opbrengsten van eigendommen en 
van bedrijven 

73. Rechtstreekse inkomensoverdrachten 
ten voordele van de sociale zekerheid 

74. Inkomensoverdrachten voortkomend 
van de Centrale Overheid, de 
gemeenschappen, de gewesten, de 
provincies, de gemeenten en de 
gelijkgestelde besturen 

75. Kapitaaloverdrachten voortkomend 
van andere derden dan openbare 
overheden 

76. Kapitaaloverdrachten voortkomend 
van de Centrale Overheid, de 
gemeenschappen, de gewesten, de 
provincies en de gemeenten 

77. Sommen die voortspruiten uit de 
verkoop van lichamelijke, patri-
moniale goederen (investeringen) 

78. Ontvangsten inzake 
kredietverleningen aandelen en 
deelnemingen, waarborgen en 
borgtochten.  

79. Schulden van de sociale zekerheid 

80. Niet verdeelde uitgaven en lopende 
uitgaven naar Belgische sociale 
instellingen 

81. Lopende uitgaven voor goederen en 
diensten 

82. Sommen verschuldigd voor interesten en 
gewone financiële lasten.  

83. Inkomensoverdrachten verricht door de 
sociale zekerheid 

84. Inkomensoverdrachten naar, alsmede 
kwade posten inzake opbrengsten 
komende van openbare machten en 
instellingen 

86. Kwade posten inzake 
kapitaaloverdrachten voortkomend van 
de Centrale Overheid, de 
gemeenschappen, de gewesten, de 
provincies, de gemeenten en 
gelijkgestelde besturen.  

87. Sommen verschuldigd voor de 
verwerving van patrimoniale goederen 

88. Uitgaven inzake kredietverleningen, 
aandelen en deelnemingen, waarborgen 
en borgtochten.  

89. Aflossing van schulden 
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Resultaatrekeningen 

 
 
 

KLASSE 9 

Orderekeningen, statistische 
rekeningen en analytische 

exploitatierekeningen 
 

KLASSE 0 

90. …… 

91. Rekeningen van de uitvoering van de begroting 

92. Rekeningen betreffende de wijzigingen van het patrimonium 

93. Exploitatierekeningen 

94. Resultatenrekeningen van verschillende takken in éénzelfde instelling 

95. Overdrachtrekeningen van de budgettaire ontvangsten 

96. Overdrachtrekeningen van de budgettaire uitgaven 

97. …… 

98. …… 

99. …… 

 

00. …… 

01. Orderekeningen van de activa 

02. Orderekeningen  van de passiva 

03. Eindejaarsrekeningen afgesloten buiten de dubbele boekingen om 

04. Louter statistische rekeningen 

05. idem 

06. idem 

07. idem 

08. Analytische exploitatierekeningen 

09. idem 

 

(1) of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
(2) en waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
(3) Omzendbrief N°TUT/MT/130571 van 10/05/1999  
(4) Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is geschrapt (omzendbrief PAR/HVS/47171 van 08/08/1996). 
(5) n.v.v.i.k. = niet verkrijgbaar voor iedere koper. 
(6) v.v.i.k. = verkrijgbaar voor iedere koper. 
(7) Conform met de aanpassingen van 07/06/1988. 
(8) of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
(9) en waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
(10) In zijn verslag van 02/02/1988, staat de Commissie voor Normalisatie een alternatieve classificatie toe. 
(11) Conform met de aanpassingen van 06/10/1987. 
N.B. – a) 19 (op het actief en op het passief), 59 en 69 kunnen samengevoegd worden in de rekeningen van de instelling 

 b) 17 en 18 (op het actief en op het passief), 57 en 67 alsmede 68 kunnen samengevoegd worden in de algemene rekeningen van de sociale zekerheid. 
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1° KLASSERING DER REKENINGEN 
 

De te openen rekeningen in de boekhouding van de instellingen dienen gegroepeerd in 
een opsomming van de rekeningen die het boekhoudplan vormt.De instellingen zijn 
verplicht de klassering der rekeningen van het algemeen rekeningstelsel te volgen 

 
Ze mogen evenwel: 

 
a) minder rekeningen openen, in zoverre bepaalde rekeningen van de opsomming voor 

hen overbodig zijn; 
b) bijkomende onderrekeningen binnen deze van het algemeen plan openen; 
c) nieuwe rekeningen invoeren in de gevallen waar nieuwe verrichtingen die niet waren 

vastgesteld in het algemeen plan door hen worden uitgevoerd.   
De nieuwe rekeningen worden geopend met instemming van de Commissie – of ten 
minste van het Bureau ervan -, die er de gegrondheid alsmede de voorgestelde 
codificatie van onderzoekt. 

 
Er weze bovendien aan herinnerd dat de algemene structuur van het boekhoudplan van 

de instellingen onderworpen aan de wet van 16 maart 1954, overeenkomstig de bepalingen 
van art. 18 van het koninklijk besluit van 7 april 19541 in gemeen overleg wordt 
goedgekeurd door de voogdijminister en de Minister van Financiën. [Voor de OISZ zie 
artikel 17 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog 
op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met 
toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels] 
 

2° CODERING 
 

De rekeningen van het algemeen plan worden logisch gerangschikt.  Die rangschikking 
is gebeurd volgens het decimaal classificatiestelsel dat navolgende mogelijkheden biedt: 
 
a) een codificatie van de instellingen, inzonderheid gebaseerd op hun juridische aard en 

de sociale-zekerheidsregeling, waar elke instelling een volgnummer heeft; 
 
b) een codificatie van de takken en ondertakken van de sociale zekerheid die bestemd is 

om het voorstellen van de boekhoudkundige en economische resultaten van de 
verschillende takken van de sociale zekerheid en hun hergroepering te 
vergemakkelijken. De commissie voor sociale en statistische studiën heeft, ter zake, de 
navolgende codificatie, voor de verschillende sociale-zekerheidstakken voorgesteld 
[codificatie gewijzigd door de commissie Normalisatie van 19/06/2006, doc CN-
RPV/06/06, zie bijlage 19: het begrip ‘tak’]: 

 
c) een boekhoudkundige codificatie van de verrichtingen, naargelang van hun 

economische, financiële of budgettaire aard, die het mogelijk maakt evenveel 
rekeningen te openen als de boekhoudkundige behoeften het vergen. 

                                                 
1 Voor de instellingen van categorie D is het KB van 7 april 1954 niet meer van toepassing. Het is vervangen 

door het KB van 5 augustus 1986. 
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Die laatste codering ligt ten grondslag van de gebruikte nummering.  Het 
rekeningenkader behelst inderdaad 10 rekeningenklassen genummerd van 1 tot 0, die op 
hun beurt in 10 onderklassen zijn verdeeld (2 cijfers), naargelang de noodwendigheden 
van de economische, financiële of budgettaire analyse. 
 

De onderklassen worden vervolgens onderverdeeld in rubrieken (3 cijfers) die op hun 
beurt in rekeningen en onderrekeningen worden verdeeld (4 of 5 cijfers). 
 

Kortom, indien men een rekening wil situeren dient men steeds voor ogen te houden 
dat gaande van links naar rechts, het eerste cijfer de klasse aanduidt, het tweede de 
onderklasse, het derde de rubriek terwijl het vierde en desgevallend het vijfde cijfer 
rangnummers zijn. 
 

3° GROEPERING DER REKENINGEN 
 

Het algemeen boekhoudplan werd aldus uitgewerkt dat: 
 
a) het voldoet aan de eisen van de begrotingsboekhouding gesteld bij de wet van 16 maart 

1954[Voor de OISZ het KB van 3 april 1997], waar deze is opgelegd; 

b) het bijhouden van een economische vermogensboekhouding, al dan niet in verbinding 
ermede (instellingen die niet onder de wet van 16 maart 1954 vallen), mogelijk maakt, 
die de opdracht van elke instelling weergeeft, de evolutie van elke tak of ondertak van 
sociale zekerheid aantoont en tenslotte, het opmaken van een algemene rekening van 
de Belgische sociale zekerheid mogelijk maakt inzonderheid met het oog op de 
integratie van de gegevens van de algemene rekeningen in de Nationale economische 
rekeningen. 

 
De doelstellingen van de begrotingsboekhouding zijn: 

- de begrotingscontrole voorgeschreven bij de wet van 16 maart 1954 mogelijk te 
maken[Voor de OISZ, het KB van 3 april 1997]; 

- de budgettaire verrichtingen te boeken waaronder het mogelijk wordt de rekeningen 
van de uitvoering van de begroting op te maken zoals is voorgeschreven door de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 19542[Voor de OISZ, het KB van 22 
juni 2001]; 

- toe te laten de beheersrekeningen, voorzien door het koninklijk besluit van 7 april 
19542[Voor de OISZ, het KB van 22 juni 2001] op te maken; 

- [de rekeningen van de wijzigingen van het patrimonium, voor wat het budgettaire 
gedeelte betreft, op te stellen zoals is voorzien door het koninklijk besluit van 7 april 
1954]3; 

- het opstellen vergemakkelijken van de gegevens nodig voor het P.P.B.S. 
 

                                                 
2 Voor de instellingen van categorie D is het KB van 7 april 1954 niet meer van toepassing. Het is vervangen 

door het KB van 5 augustus 1986. 
3 Afgeschaft door het KB van 5 augustus 1986. 
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De doelstellingen van de economische vermogensboekhouding zijn: 
 
- de vaststelling van de algemene rekening van de lasten en opbrengsten per tak of 

ondertak van de sociale zekerheid (zelfs per programma); 

- de resultaten van het boekjaar en in voorkomend geval van om het even welk 
dienstjaar naar voor te brengen (door hergroepering van de gegevens van het 
beschouwde dienstjaar gebracht op de rekeningen van twee jaren) per instelling, tak of 
ondertak (zelfs per programma); 

- de balans van de activa en passiva bestanddelen opmaken om op grond van die 
elementen de vermogensbalans te kunnen opstellen; 

- [het opmaken van de rekeningen van de wijzigingen van het patrimonium 
voorgeschreven bij het koninklijk besluit van 7 april 1954, voor het gedeelte dat buiten 
de begroting werd geboekt] 4; 

- gemakkelijker de algemene gegevens verzamelen voor de sociale zekerheid. 
 

Het rekeningenstelsel hiervoor gebruikt omvat 10 klassen van 1 tot 0. 
 
De tien klassen zijn verdeeld als volgt: 
 

a) de klassen 1 tot 4 zijn bestemd voor de verrichtingen die een invloed hebben op de 
balans en die het mogelijk maken de balans van de instellingen of groep van 
instellingen of van de sociale zekerheid in haar geheel op te maken; 

b) de klassen 5 en 6 zijn bestemd voor de opbrengsten (5) en lasten (6) van de sociale 
zekerheid (ondertak, instelling, geheel); 

c) de klassen 7 en 8 zijn bestemd voor de budgettaire ontvangsten (7) en uitgaven (8) 
(wet van 16 maart 1954 en het KB van 3 april 1997); 

d) de klasse 9 is bestemd voor de resultatenrekeningen. 

 
Tenslotte, werd een klasse 0 voorzien die bestemd is voor de orderekeningen en de 

statistische rekeningen alsook in voorkomend geval voor de analytische 
exploitatierekeningen indien de noodzakelijkheid van het houden van een 
exploitatieboekhouding zich voor bepaalde diensten zou opdringen. 
 

 

                                                 
4 Afgeschaft door het KB van 5 augustus 1986. 
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klasse 1 
 
 

rekeningen van de fondsen 
en de provisies van de 

maatschappelijke zekerheid 
 
 
 

ONDERKLASSEN 
 

10. Maatschappelijk kapitaal of patrimonium. 

11. Reserves van de individuele kapitalisatie. 

12. Verdelingsreserves en reserves der 
collectieve kapitalisatie. 

13. Diverse reserves en opnieuw overgedragen 
resultaten. 

14. Provisies voor verliezen en voor diverse 
lasten. 

15. Ontvangen borgtochten en garanties. 

16. Leningen en voorschotten van derden met 
meer dan één jaar looptijd. 

17. Schuldvorderingen en schulden tussen 
instellingen voor sociale zekerheid waarop de 
wet van 16 maart 1954 van toepassing is. 1 

18. Schuldvorderingen en schulden tussen 
instellingen voor sociale zekerheid waarop de 
wet van 16 maar 1954 niet van toepassing is. 2 

19. Schuldvorderingen en schulden tussen 
takken en ondertakken in de schoot van 
eenzelfde instelling. 

 
 
 
 

                                                 
1 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
2 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
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10. Maatschappelijk kapitaal of patrimonium 
 
101 –   
 
 

11. Reserves van de individuele kapitalisatie 
 
111 tot 115 – Wiskundige reserves 
116 tot 119 – Andere reserves van de individuele kapitalisatie 
 
 

12. Verdelingsreserves en reserves der collectieve kapitalisatie 
 
121 tot 123 – Fonds voor jaarlijkse vakantie (afgesloten dienstjaren) 
124 tot 129 – Fonds van verdelingsreserves en van de reserves der collectieve 

kapitalisatie 
 
 

13. Diverse reserves en opnieuw overgedragen result aten 
 
130 – Niet geaffecteerde reserves van de inningsinstellingen 
131 – Administratieve reserves 
132 – Fonds van het vastliggend 
133 en 134 – Overgedragen saldi van niet afgesloten dienstjaren – jaarlijkse vakantie 
135 – Diverse overgedragen boni 
136 – Diverse overgedragen mali 
139 – Andere diverse reserves 
 
 

14. Provisies voor verliezen en voor diverse lasten  
 
141 – Provisies voor waardeverminderingen op voorraden 
142 – Provisies voor waardeverminderingen op aandelen en deelnemingen 
143 – Niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden op vastrenderende effecten 3 
144 – Provisies voor in te vorderen bijdragen en premies 
145 – Provisies voor in te vorderen premie- of bijdrageopslagen en boeten 
146 – Provisies voor in te vorderen verwijlinteresten 
147 – Provisies voor hypothecaire leningen 
148 – Provisies voor andere toegestane leningen en voorschotten 
149 – Diverse provisies 
 
 

15. Ontvangen borgtochten en garanties 
 
151 – Ontvangen borgtochten van huurders 
152 – Borgtochten ontvangen voor werken 
159 – Diverse ontvangen borgtochten en garanties 

                                                 
3 Doc.CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de plenaire vergadering 

van 7 december 2007” 
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16. Leningen en voorschotten van derden met meer da n één jaar looptijd 
 
161 – Leningen op de kapitaalmarkt uitgegeven op meer dan één jaar 
162 – Hypothecaire leningen bij kredietinstellingen, op meer dan één jaar 
163 – Hypothecaire leningen bij andere derden, op meer dan één jaar 4 
164 – Andere terugvorderbare leningen en voorschotten van de Staat (Centrale 

Overheid en gelijkgestelde besturen) op meer dan één jaar 
165 – Andere leningen en voorschotten – lokale machten – op meer dan één jaar 
166 – Andere leningen en voorschotten – kredietinstellingen – op meer dan één   jaar 
167 – Andere leningen en voorschotten voortkomend uit het buitenland, op meer dan 

één jaar 
168 – Leasingschulden op langer dan een jaar en soortgelijke rechten 5 
169 – Andere leningen en voorschotten voortkomend van andere derden, op meer 

dan één jaar 
 
 

17. Schuldvordering en schulden tussen instellingen  voor sociale 
zekerheid waarop de wet van 16 maart 1954 van toepa ssing is 6 
 
170 – Opgenomen hypothecaire leningen op meer dan één jaar 
171 – Opgenomen hypothecaire leningen op één jaar en minder 
172 – Effecten n.v.v.i.k.7 en andere leningen en voorschotten op meer dan één jaar 
173 – Effecten n.v.v.i.k. en andere leningen en voorschotten op één jaar en minder 
174 – Toegestane hypothecaire leningen op meer dan één jaar 
175 – Toegestane hypothecaire leningen op één jaar en minder 
176 – Effecten n.v.v.i.k. en andere toegestane leningen en voorschotten op meer dan 

één jaar 
177 – Effecten n.v.v.i.k. en andere toegestane leningen en voorschotten op één jaar 

en minder 
178 – Rekeningen – courant (met gewoonlijk een debetsaldo) 
179 – Rekeningen – courant (met gewoonlijk een creditsaldo) 
 
 

18. Schuldvorderingen en schulden tussen instelling en voor sociale 
zekerheid waarop de wet van 16 maart 1954 niet van toepassing is 8 
 
180 – Opgenomen hypothecaire leningen op meer dan één jaar 
181 – Opgenomen hypothecaire leningen op één jaar en minder 
182 – Effecten n.v.v.i.k. en andere leningen en voorschotten op meer dan één jaar 
183 – Effecten n.v.v.i.k. en andere leningen en voorschotten op één jaar en minder 
184 – Toegestane hypothecaire leningen op meer dan één jaar 
185 – Toegestane hypothecaire leningen op één jaar en minder 

                                                 
4“Derden” sluit noch voor deze rubriek, noch voor de andere rubrieken waarin het woord vermeld is, de 

Belgische instellingen voor sociale zekerheid in. 
5 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
6 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
7 n.v.v.i.k. betekent: niet verkrijgbaar voor iedere koper; inzake de instelling voor sociale Zekerheid betreft 

het vastrenderende effecten, inbegrepen de kasbons, door deze instellingen uitgegeven buiten markt en 
onmiddellijk overschreven door andere instellingen. 

8 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
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186 – Effecten n.v.v.i.k. en andere toegestane leningen en voorschotten op meer dan 
één jaar 

187 – Effecten n.v.v.i.k. en andere toegestane leningen en voorschotten op één jaar 
en minder 

188 – Rekeningen – courant (met gewoonlijk een debetsaldo) 
189 – Rekeningen – courant (met gewoonlijk een creditsaldo) 
 
 

19. Schuldvorderingen en schulden tussen takken en ondertakken in de 
schoot van eenzelfde instelling 
 
190 – 
191 – 
192 – Diverse opgenomen leningen en voorschotten op meer dan één jaar 
193 – Diverse opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder 
194 – 
195 – 
196 – Diverse toegestane leningen en voorschotten op meer dan één jaar 
197 – Diverse toegestane leningen en voorschotten op één jaar en minder 
198 – Rekeningen – courant (met gewoonlijk een debetsaldo) 
199 – Rekeningen – courant (met gewoonlijk een creditsaldo) 
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klasse 2 
 
 

rekeningen van de 
vastgelegde middelen 

 
 
 
 

ONDERKLASSEN 
 

20. Onroerende goederen voor administratief 
gebruik. 

21. Gebouwen in leasing en soortgelijke 
rechten. 9 10 

22. Onroerende goederen die een belegging 
uitmaken. 

23. Andere materiële vastleggingen en 
voorraden. 10 

24. Afschrijvingen op materiële vastleggingen 
en voorraden voor administratief gebruik. 

25. Afschrijvingen op gebouwen en roerende 
goederen in leasing. 9 10 

26. Afschrijvingen op huurhuizen en andere 
gebouwen. 

27. Niet vervreemdbare participaties en 
aandelen – Vastrenderende effecten op 
meer dan één jaar, niet verkrijgbaar voor 
iedere koper (n.v.v.i.k.). 

28. Betaalde of neergelegde garanties en 
borgtochten. 

29. Voorschotten en leningen aan derden, met 
meer dan één jaar looptijd (n.v.v.i.k.) 

 
 

                                                 
9 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
10 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
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20. Onroerende goederen voor administratief gebruik  
 
201 – Aankoopkosten 
202 – Gronden voor administratieve gebouwen 
203 – Meerwaarde door herschatting op gronden voor administratieve gebouwen 
204 – Gebouwen in opbouw 
205 – Administratieve gebouwen 
206 – Meerwaarde door herschatting van administratieve gebouwen 
207 – Particuliere telefooninstallaties 
 
 

21. Gebouwen in leasing en soortgelijke rechten 11 12 
 
 

22. Onroerende goederen die een belegging uitmaken 
 
220 – Aankoopkosten 
221 – Gronden voor huurhuizen en voor sociale woningcomplexen 
222 – Bouwgronden 
223 – Meerwaarde door herschatting van gronden voor huurhuizen en voor sociale 

woningcomplexen 
224 – Meerwaarde door herschatting van bouwgronden 
225 – Gebouwen in opbouw 
226 – Gebouwen in sociale woningcomplexen 
227 – Huurhuizen 
228 – Meerwaarde door herschatting van gebouwen in sociale woningcomplexen 
229 – Meerwaarde door herschatting van huurhuizen 
 
 

23. Andere materiële vastleggingen en voorraden 12 
 
231 – Meubelen, materieel en schutsels voor administratief gebruik 
232 – Machines voor administratief gebruik 
233 – Rollend materieel voor administratief gebruik 
234 – Bibliotheek voor administratief gebruik 
236 – Roerende goederen in leasing en soortgelijke rechten 11 
239 – Voorraden verbruiksgoederen 
 
 

24. Afschrijvingen op materiële vastleggingen en vo orraden voor 
administratief gebruik 
 
241 – Volledige afschrijvingen op de aankoopkosten 
242 – Afschrijvingen op gebouwen 
243 – Afschrijvingen op meerwaarde door herschatting van gebouwen 
244 – Afschrijvingen op particuliere telefooninstallaties 
245 – Afschrijvingen op meubilair, materieel en schutsels voor administratief 

gebruik 
                                                 
11 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999  
12 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
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246 – Afschrijvingen op rollend materieel voor administratief gebruik 
247 – Afschrijvingen op machines voor administratief gebruik 
248 – Volledige afschrijvingen op de bibliotheek voor administratief gebruik 
249 – Afschrijvingen op voorraden voor administratief gebruik 
 
 

25. Afschrijvingen op gebouwen en roerende goederen  in leasing 13 14 
 
251 – Afschrijvingen op gebouwen in leasing en soortgelijke rechten 
252 – Afschrijvingen op roerende goederen in leasing en soortgelijke rechten 
 
 

26. Afschrijvingen op huurhuizen en andere gebouwen  
 
261 – Volledige afschrijvingen op de aankoopkosten 
262 – Afschrijvingen op gebouwen in sociale woningcomplexen 
263 – Afschrijvingen op huurhuizen 
264 – Afschrijvingen op de meerwaarde door herschatting van gebouwen in sociale 

woningcomplexen 
265 – Afschrijvingen op de meerwaarde door herschatting van de huurhuizen 
 
 

27. Niet vervreemdbare participaties en aandelen – Vastrenderende 
effecten op meer dan één jaar, niet verkrijgbaar vo or ieder koper 
(n.v.v.i.k.) 
 
270 – Aandelen van V.Z.W. 
271 – Niet vervreemdbare participaties en aandelen van kredietinstellingen 
272 – Niet vervreemdbare participaties en aandelen in andere openbare of 

particuliere instellingen 
273 – Niet vervreemdbare buitenlandse participaties en aandelen 
274 – Kasbons n.v.v.i.k. op meer dan één jaar – Staat (Centrale Overheid en 

gelijkgestelde besturen) 
275 – Kasbons n.v.v.i.k. op meer dan één jaar – kredietinstellingen 
276 – Kasbons n.v.v.i.k. op meer dan één jaar uitgegeven door andere derden 15  
277 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op meer dan één jaar – Staat 

(Centrale Overheid en gelijkgestelde besturen) 
278 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op meer dan één jaar -

kredietinstellingen 
279 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op meer dan één jaar uitgegeven 

door andere derden 15 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999  
14 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
15 Met uitzondering van kasbons en effecten n.v.v.i.k. uitgegeven door sociale zekerheidsinstellingen – zie 

rubrieken 176 en 186 
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28. Betaalde of neergelegde garanties en borgtochte n 
 
281 – Als huurder betaalde of neergelegde borgtochten 
282 – Betaalde garanties voor administratieve lasten 
283 – 
289 – Diverse betaalde of neergelegde garanties en borgtochten 
 
 

29. Voorschotten en leningen aan derden, met meer d an één jaar looptijd 
(n.v.v.i.k.) 
 
290 – Voorschotten op hypothecaire leningen 
291 – Hypothecaire leningen aan personeelsleden, op meer dan één jaar 
292 – Hypothecaire leningen aan andere personen, op meer dan één jaar 
293 – Andere leningen en voorschotten aan personeelsleden, op meer dan één jaar 
294 – Andere leningen en voorschotten aan de Staat (Centrale Overheid en 

gelijkgestelde besturen), op meer dan één jaar 
295 – Andere leningen en voorschotten aan lokale machten, op meer dan één jaar 
296 – Andere leningen en voorschotten aan kredietinstellingen, op meer dan één jaar 
297 – Andere leningen en voorschotten aan andere openbare of particuliere 

ondernemingen, op meer dan één jaar 
298 – Andere leningen en voorschotten aan het buitenland, op meer dan één jaar 
299 – Andere leningen en voorschotten aan andere derden, op meer dan één jaar. 
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klasse 3 
 
 

financiële rekeningen 
 

 
 
 
 

ONDERKLASSEN 
 

30. Kas en stukken met geldwaarde. 

31. Postcheque – en bankrekeningen op zicht. 

32. Bankrekeningen op termijn. 

33. Toegestane financiële leningen aan derden 
van dag op dag en minder dan 10 dagen. 

34. Voorschotten en toegestane leningen aan 
derden op één jaar en minder 

35. Verhandelbare aandelen. 

36. Vastrenderende effecten op één jaar en 
minder, niet verkrijgbaar voor ieder koper 
(n.v.v.i.k.). 

37. Vastrenderende effecten verkrijgbaar voor 
ieder koper (v.v.i.k.). 

38. Opgenomen leningen en voorschotten met 
looptijd van één jaar en minder. 

39. Interne financiële overschrijvingen.  
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30. Kassen en stukken met geldwaarde 
 
301 – Kas 
302 – Postzegels 
303 – Fiscale zegels 
304 – Te innen cheques 
305 – Te innen vervallen coupons 
306 – Te innen vervallen effecten 
309 – Diverse stukken met geldwaarde 
 
 

31. Postcheque- en bankrekeningen op zicht 
 
311 – Postchequerekeningen 
312 – Openbare schatkist – Rekeningen-courant 
313 – Nationale Bank – Rekeningen op zicht 
314 – 
315 – Algemene Spaar- en Lijfrentekas – Rekeningen op zicht 
316 – Andere openbare financiële instellingen – Rekeningen op zicht 
317 – Belgische particuliere banken – Rekeningen op zicht 
318 – Banken in het buitenland – Rekeningen op zicht 
 
 

32. Bankrekeningen op termijn 
 
321 – 
322 – Algemene Spaar- en Lijfrentekas – Rekeningen op termijn 
323 tot 327 – Andere openbare financiële instellingen – Rekeningen op termijn 
328 – Belgische particuliere banken – Rekeningen op termijn 
329 – Banken in het buitenland – Rekeningen op termijn 
 
 

33. Toegestane financiële leningen aan derden van d ag op dag en minder 
dan 10 dagen 
 
331 – Daggeldleningen (call money) 
332 – Toegestane leningen op minder dan 10 dagen 
 
 

34. Voorschotten en toegestane leningen aan derden op één jaar en minder 
 
340 – 
341 – Toegestane hypothecaire leningen aan personeelsleden, op één jaar en minder 
342 – Toegestane hypothecaire leningen aan andere personen, op één jaar en minder 
343 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan personeelsleden, op één jaar 

en minder 
344 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan de Staat (Centrale Overheid 

en gelijkgestelde besturen), op één jaar en minder 
345 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan lokale machten, op één jaar 

en minder 
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346 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan kredietinstellingen, op één 
jaar en minder 

347 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan andere openbare of 
particuliere ondernemingen, op één jaar en minder 

348 – Andere toegestane leningen aan het buitenland, op één jaar en minder 
349 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan andere derden, op één jaar en 

minder 
 
 

35. Verhandelbare aandelen 
 
351 – Verhandelbare aandelen van Belgische kredietinstellingen 
352 – Verhandelbare aandelen van andere Belgische, openbare of particuliere 

ondernemingen 
353 – Buitenlandse verhandelbare aandelen 
 
 

36. Vastrenderende effecten, op één jaar en minder,  niet verkrijgbaar voor 
iedere koper (n.v.v.i.k.) 
 
360 – Kasbons n.v.v.i.k. op één jaar en minder – Staat (Centrale Overheid en 

gelijkgestelde besturen) 
361 – Kasbons n.v.v.i.k. op één jaar en minder - Kredietinstellingen 
362 – Kasbons n.v.v.i.k. op één jaar en minder – uitgegeven door andere derden 16 
363 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder – Staat 

(Centrale overheid en gelijkgestelde besturen) 
364 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder, uitgegeven 

door de lokale machten 
365 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder - 

Kredietinstellingen 
366 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder, uitgegeven 

door andere openbare of particuliere ondernemingen 
367 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder, uitgegeven in 

het buitenland 
368 –  
369 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder, uitgegeven 

door andere derden 16 
 
 

37. Vastrenderende effecten verkrijgbaar voor ieder  koper (v.v.i.k.) 
 
370 – Kasbons v.v.i.k. – Staat (Centrale Overheid en gelijkgestelde besturen) 
371 – Kasbons v.v.i.k. – Kredietinstellingen 
372 – Kasbons v.v.i.k. – uitgegeven door andere derden 
373 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. – Staat (Centrale Overheid en 

gelijkgestelde besturen) 
374 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. – uitgegeven door lokale machten 
375 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. – kredietinstellingen 

                                                 
16 Met uitzondering van kasbons en effecten n.v.v.i.k. uitgegeven door de Belgische instellingen van sociale  

zekerheid en onderschreven door deze laatsten – zie rubriek 177 en 187. 
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376 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. – uitgegeven door andere openbare en 
particuliere ondernemingen 

377 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. – uitgegeven in het buitenland 
378 – Liquiditeiten in portefeuille 17 
379 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. – uitgegeven door andere derden 
 
 

38. Opgenomen leningen en voorschotten met looptijd  van één jaar en 
minder 
 
381 – Opgenomen leningen uitgegeven op de kapitaalmarkt, op één jaar en minder 
382 – Opgenomen hypothecaire leningen, op één jaar en minder, bij 

kredietinstellingen 
383 – Opgenomen hypothecaire leningen, op één jaar en minder, bij andere derden 
384 – Andere opgenomen leningen en voorschotten voortkomend van de Staat op 

één jaar en minder (Centrale Overheid en gelijkgestelde besturen) 
385 – Andere opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder 

voortkomend van lokale machten 
386 – Andere opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder 

voortkomend van kredietinstellingen 
387 – Andere opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder 

voortkomend uit het buitenland 
388 – Leasingschulden op langer dan een jaar die in de loop van het jaar vervallen en 

soortgelijke schulden 18 
389 – Andere opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder 

voortkomend van andere derden. 
 
 

39. Interne financiële overschrijvingen 
 
391 – Interne financiële overschrijvingen. 
 

                                                 
17 Doc.CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de plenaire vergadering 

van 7 december 2007” 
18 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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klasse 4 
 
 

rekeningen van derden 
 

 
 
 
 

ONDERKLASSEN 
 

40. Werkgevers en andere schuldenaren van 
bijdragen. 

41. Begunstigden van sociale prestaties. 

42. Openbare machten. 

43. Belgische sociale instellingen buiten de 
sociale zekerheid. 

44. Instellingen voor sociale zekerheid van 
andere landen. 

45. Diverse debiteuren. 

46. Diverse crediteuren. 

47. Overgangsrekeningen van de activa. 

48. Overgangsrekeningen van de passiva. 

 
 
 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 20

40. Werkgevers en andere schuldenaren van bijdragen 
 
400 tot 402 – Werkgevers l/r bijdragen voor sociale zekerheid voor werknemers en 

dienstbodepersoneel. 
 
4000 tot 4029 
 

403 – Werkgevers l/r bijdragen en premies voor arbeidsongevallen 
 
4030 tot 4039 
 

404 – Werkgevers l/r bijdragen en premies voor beroepsziekten 
 
4040 tot 4049 
 

405 – Zelfstandige arbeiders l/r verplichte bijdragen 
 
4050 tot 4059 
 

406 – Diversen schuldenaren van bijdragen, hun l/r 
 
4060 tot 4069 
 

407 – Diversen l/r bijdrageverhogingen en boeten 
 
4070 tot 4079 
 

408 – Diversen l/r verwijlinteresten 
 
4080 tot 4089 
 

409 – Diverse l/r in te vorderen gerechts- en andere kosten voor verrichtingen  
van de inning der sociale bijdragen 

 
4090 tot 4099 
 

 
41. Begunstigden van sociale prestaties 

 
410 tot 412 – Begunstigden van prestaties l/r terug te vorderen ten onrechte 

uitgekeerd 
 
4100 tot 4129 
 

413 tot 415 – Begunstigden van prestaties l/r te betalen toegestane verstrekkingen 
 
4130 tot 4159 
 

416 – Begunstigden van prestaties l/r belastingen op betaalde sociale uitkeringen 
 
4160 tot 4169 
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417 – Begunstigden van prestaties l/r terug te vorderen diverse bedragen 
 
4170 tot 4179 
 

418 – Begunstigden van prestaties l/r te betalen diverse bedragen 
 
4180 tot 4189 
 

419 – 
 
 

42. Openbare machten 
 
420 en 421 – Centrale Overheid l/r budgettaire rijksbijdrage van sociale zekerheid 

 
4200 tot 4219 
 

422 – Centrale Overheid l/r taksen en belastingen aangewend voor de sociale 
zekerheid 

 
4220 tot 4229 
 

423 – Centrale Overheid l/r diverse debiteuren 
 
4230 tot 4239 
 

424 – Centrale Overheid l/r diverse crediteuren 
 
4240 tot 4249 
 

425 – Provincies en gemeenten l/r debiteuren 
 
4250 tot 4259 
 

426 – Provincies en gemeenten l/r crediteuren 
 
4260 tot 4269 
 

427 – 
 
 

43. Belgische sociale instellingen buiten de sociale zekerheid 
 
430 tot 434 – Belgische sociale instellingen l/r debiteuren 

 
4300 tot 4349 
 

435 tot 439 – Belgische sociale instellingen l/r crediteuren 
 
4350 tot 4399 
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44. Instellingen voor sociale zekerheid van andere landen 
 
440 tot 445 – Instellingen voor sociale zekerheid van andere landen l/r debiteuren 

 
4400 tot 4459 
 

446 tot 449 – Instellingen voor sociale zekerheid van andere landen l/r crediteuren 
 
4460 tot 4499 
 

 
45. Diverse debiteuren 

 
450 – Te ontvangen vervallen interesten 

 
4500 – 4509 
 

451 – Te ontvangen vervallen financiële aflossingen 
 
4510 tot 4519 
 

452 tot 459 – L/r diverse debiteuren 
 
4520 tot 4599 
 

 
46. Diverse crediteuren 

 
460 – L/r sociale dienst van het personeel 

 
4600 tot 4609 
 

461 – L/r pensioenfonds van het personeel 
 
4610 tot 4619 
 

462 – Andere vervallen werkingsuitgaven 
 
4620 –  
4621 – Te betalen bezoldigingen 
4622 – Kas voor weduwen en wezen – ingehouden bijdragen 
4623 – R.M.Z. – bijdragen gezondheidszorgen 
4624 – Ministerie van Financiën - bedrijfsvoorheffing 
4625 – Te betalen pensioenen 
4629 – Diverse crediteuren 
 

463 et 464 – L/r derden tussenkomende in de verstrekkingen 
 
4630 tot 4649 
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465 – Derden tussenkomenden in uitkeringen 
 
4650 tot 4659 
 

466 – Vervallen te betalen interesten 
 
4660 tot 4669 
 

467 – Vervallen te betalen financiële aflossingen op leningen 
 
4670 tot 4679 
 

468 en 469 – L/r diverse crediteuren 
 
 

47. Overgangsrekeningen van de activa 
 
470 en 471 – Gelopen en niet vervallen bijdragen voor sociale zekerheid der 

werknemers en dienstbodepersoneel 
 
4700 tot 4719 
 

472 – Gelopen en niet vervallen bijdragen en premies voor arbeidsongevallen 
 
4720 tot 4729 
 

473 – Gelopen en niet vervallen bijdragen en premies voor beroepsziekten 
 
4730 tot 4739 
 

474 – Gelopen en niet vervallen bijdragen voor sociale zekerheid der zelfstandigen 
 
4740 tot 4749 
 

475 – Andere gelopen en niet vervallen sociale bijdragen 
 
4750 tot 4759 
 

476 – Gelopen en niet vervallen te ontvangen interesten 
 
4760 tot 4769 
 

477 – Andere gelopen en niet vervallen opbrengsten 
 
4770 tot 4779 
 

478 – Vooruitbetaalde wedden van het personeel 
 
4780 tot 4789 
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479 – Andere vooruitbetaalde lasten 
 
4790 tot 4799 
 

 
48. Overgangsrekeningen van de passiva 

 
480 en 481 – Interesten op gelopen en niet vervallen leningen 

 
4800 tot 4819 
 

482 – Andere gelopen en niet vervallen lasten 
 
4820 tot 4829 
 

483 – Bij voorbaat ontvangen opbrengsten 
 
4830 tot 4839 
 

484 – 
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klasse 5 
 
 

opbrengsten van de sociale 
zekerheid 

 
 
 
 

ONDERKLASSEN 
 

50. Sociale bijdragen.19 

51. Taksen en belastingen aangewend voor de 
sociale zekerheid.19 

52. Niet terugvorderbare tegemoetkomingen 
van de openbare machten. 

53. Opbrengsten van eigendommen en van 
ondernemingen. 

54. Diverse opbrengsten voortkomend van 
derden. 

55. Niet meer te betalen, toegekende sociale 
prestaties. 

56. Terug te vorderen, ten onrechte 
uitbetaalde prestaties. 

57. Overdrachten voortkomend van sociale-
zekerheidsinstellingen, waarop de wet van 
16 maart 1954 van toepassing is.20 

58. Overdrachten voortkomend van Belgische 
sociale-zekerheidsinstellingen, waarop de 
wet van 16 maart 1954 niet van toepassing 
is.21 

59. Overdrachten in de schoot van eenzelfde 
instelling tussen takken en ondertakken. 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Conform met de aanpassingen van 07/06/1988 
20 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
21 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
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50. Sociale bijdragen.22 
 

 
501 – Gelopen sociale bijdragen op bezoldigingen van de werknemers 

(Algemene RSZ regelingen, bijzondere regeling mijnwerkers en 
gelijkgestelden, bijzondere regeling zeelieden ter koopvaardij). 

 
5010 – Zonder onderverdeling (eventuele overgangsrekening, in principe op 

het einde van de periode afgesloten). 
5011 – Eigenlijke sociale zekerheidsbijdragen op bezoldigingen betaald aan de 

werknemers met inbegrip van deze loonmatiging van de werknemers. 
 
50110 – Zonder onderverdeling (overgangsrekening). 
50111 – Ouderdoms- en overlevingsverzekering. 
50112 – Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
50113 – Invaliditeitsverzekering mijnwerkers. 
50114 – Werkloosheidsverzekering. 
50115 – Kinderbijslag. 
50116 –  
50117 – Arbeidsongevallen (bijdragen). 
50118 – Beroepsziekten. 
50119 – 
 
N.B. De onderverdeling van die bijdragen onder werknemersbijdragen 
en werkgeversbijdragen zal extra-boekhoudkundig uitgevoerd worden. 
 

5012 –  
5013 – Bijdragen voor de regelingen van de jaarlijkse vakantie van de 

werknemers (werkgeversbijdragen): 
 
50131 – Jaarlijkse vakantie – gewone bijdragen op uitbetaalde lonen. 
50132 – Jaarlijkse vakantie – bijdrage 0,41 %. 
50133 – Jaarlijkse vakantie – jaarlijkse bijdrage bijkomende uitkering 

op uitbetaalde bezoldigingen 
50134 – 
50135 – Jaarlijkse vakantie – bijzondere bijdrage van 1,55 %. 
50136 – 
50137 – Bijkomend verlof ondergrondse mijnwerkers op uitbetaalde 

lonen. 
50138 – 
 

5014 – Werkgeversbijdragen voor de sociale promotie (kredieturen) beheerd 
door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 

5015 – Werkgeversbijdragen voor het Fonds voor sluiting der ondernemingen 
beheerd door de R.V.A. 

 
N.B. Het blijkt dat de verrichtingen van dit Fonds zouden moeten 
opgenomen worden in de algemene rekeningen van de sociale zekerheid 
vermeld in het Algemeen Verslag van de Sociale Zekerheid, daar die 

                                                 
22 Conform met de aanpassingen van 07/06/1988 
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verrichtingen niet opgenomen zijn in de economische hergroepering van 
de Centrale Overheid zoals de verrichtingen van de sociale promotie. 
 

5016 – Werkgeversbijdragen ten gunste van de verschillende Fondsen voor 
bestaanszekerheid (V.Z.W. ten dienste van de ondernemingen). 

 
Eventuele onderverdeling 50160 tot 50169 volgens de verschillende 
fondsen. 

 
5017 – Bijdragen van de contractuelen gesubsidieerd door het I.B.F. (Inter 

departementaal Begrotingsfonds) 
5018 –  
5019 – Andere bijdragen op bezoldigingen van de werknemers: 
 

50191 – Regularisatie van de sociale bijdragen – individuele 
kapitalisatie – wettelijke stortingen. 

50192 –  
 

502 – Andere sociale bijdragen ten voordele van de regelingen voor werknemers 
(andere dan 506 à 509) (gelopen bijdragen). 

 
5021 – Tijdelijke forfaitaire bijdragen van de alleenstaanden en de gehuwden 

zonder kinderen (werknemersbijdrage). 
5022 – Hoofdelijke bijdrage, voor kinderbijslag (werkgeversbijdrage). 
5023 – Bijdrage voor het Tewerkstellingsfonds (K.B. nrs. 181 en 185) 

(werkgeversbijdrage). 
5024 – Verplichte bijkomende bijdrage voor de ouderdomsverzekering geïnd 

door de R.V.P. 
5025 – Facultatieve bijkomende bijdragen voor de ouderdomsverzekering 

geïnd door de R.V.P. 
5026 – Bijdrage voor de bevordering van de tewerkstelling. 
5027 – Achterstallige bijdragen te storten door de gemeenten en ermee 

gelijkgestelde openbare diensten. – art. 10 – Wet van 1 augustus 1985. 
5028 – 
5029 – Regularisatie van de bijdragen voor de pensioenverzekering. 

 Wet van 5 augustus 1968. 
 

503 – Sociale bijdragen van de regeling van de zelfstandigen (gelopen 
bijdragen). 

 
5030 – 
5031 – 
5032 – 
5033 – 
5034 – Sociale solidariteitsbijdrage 1982 – K.B. nr. 12. 
5035 – Sociale solidariteitsbijdrage 1983 – K.B. nr 186. 
5036 – Bijdrage inzake loonmatiging der inkomsten 1984 – 1985 – 1986 – 

K.B. nr. 289. 
5037 – Consolideringsbijdragen – K.B. nr. 464. 
5038 –  
5039 – Diverse bijdragen 
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504 – Sociale bijdragen van de regeling van de statutaire personeelsleden van de 
overheidsdiensten (gelopen bijdragen). 

 
5041 – Bijdragen voor gezondheidszorgen (werkgevers en personeelsleden – 

extra-boekhoudkundig te ventileren). 
5042 – Bijdragen voor beroepsziekten (bijdr. werkgever). 
5043 – Bijdrage voor kinderbijslag ( bijdr. werkgever). 
5044 – Solidariteitsbijdragen voor werkloosheidsverzekering (bijdragen van 

personeelsleden mandatarissen inbegrepen). 
5045 – Tijdelijke forfaitaire bijdragen van alleenstaanden en gehuwden zonder 

kinderen. (675 F/maand) (16,73 €/maand) 
5046 – Loonmatiging. 
5047 – Pensioenbijdragen van de statutaire personeelsleden van de gemeenten 

aangesloten bij de R.S.Z.P.P.O. 
 

505 – Sociale bijdragen verschuldigd door de begunstigden van sociale prestatie 
en van vakantiegeld (gelopen bijdragen). 

 
5051 – Persoonlijke bijdragen verschuldigd op vergoedingen voor 

beroepsziekten en arbeidsongevallen. (via het F.B.Z. en de 
verzekeringsinstellingen): 

 
50510 – Zonder onderverdeling (overgangsrekening). 
50511 – Ouderdoms- en overlevingsverzekering. 
50112 – Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
50113 – Invaliditeitsverzekering mijnwerkers. 
50114 – Werkloosheidsverzekering. 

 
5052 – Bijdrage voor gezondheidszorg op rust- en overlevingspensioenen (via 

uitbetalingsinstellingen). 
5053 – Bijdrage voor de ouderdomsverzekering, verschuldigd op de 

invaliditeitsuitkeringen en op het brugpensioen. 
5054 – Gesubrogeerde renten. 
5055 – Inhouding op het dubbel vakantiegeld (via uitbetalingsinstellingen en 

werkgevers). 
5056 – Solidariteitsbijdragen op het vakantiegeld. 
5057 – Tijdelijke vermindering maandelijks toegepast op de kinderbijslag. 
5058 –  
5059 – Diverse bijdragen op sociale prestaties. 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 29

506 – Sociale bijdragen verschuldigd voor facultatieve aanvullende regelingen 
(gelopen bijdragen). 

 
5061 – Niet-terugvorderbare sociale bijdragen verschuldigd door derden 

(buitenwettelijke stortingen). 
5062 – Bijdragen verschuldigd voor een gemeenschappelijke sociale dienst. 
5069 – Diverse bijdragen verschuldigd door de werknemers. 
 

507 – Netto-opbrengst van de loonmatiging (werkgeversbijdrage). 
 
5071 – Netto-opbrengst van de loonmatiging. 
5072 –  
5073 –  
 

508 – Diverse sociale bijdragen 
 
5081 – Bijdragen voor het Rijksfonds voor sociale reclassering van de 

mindervaliden 
5082 – Tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds (voor verlies van 

bijdragen). 
5083 – Bijdragen van Belgische privé-instellingen (1). 
5084 – Bijdragen van Buitenlandse instellingen (1). 

(1) De bijdragen die verschuldigd zijn ten gevolge van regularisatie of 
overdracht tussen regelingen dienen beschouwd te worden als 
overdrachten van inkomens tussen instellingen (708 en 709) voor 
zover het de regularisatie betreft tussen Belgische sociale-
zekerheidsinstellingen, die al dan niet aan de wet van 16 maart 1954 
onderworpen zijn.23 

5089 – Diverse sociale bijdragen - provisiefonds geneesmiddelen 24 
 

509 – Bijdrageverhogingen en boeten 
 
5090 – Niet-verdeelde bijdrageverhogingen en boeten. 
5091 – Bijdrageverhogingen en boeten regeling voor werknemers. 
5092 – Bijdrageverhoging en boeten regeling voor zelfstandigen. 
5093 – Bijdrageverhoging en boeten regeling voor persoonlijke bijdragen. 
5094 – Diverse bijdrageverhogingen en boeten. 
5099 – Bijdrageverhogingen en boeten - provisiefonds geneesmiddelen.24 

 
 

                                                 
23 Of al dan niet aan het KB van 3 april 1997 
24 Doc.CN-RPV-07-R01-04 “De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 26 april 2007”. 
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51. Taksen en belastingen aangewend voor de sociale zekerheid 25 
 

510 – 
 
5101 – Aandeel op de taksen geheven op de verzekeringspremies van 

 voertuigen. 
5105 – Bijdragen op de hoge inkomens. (meer dan 3 miljoen (74368,06 €)) 
5106 – 
 
 

52. Niet terugvorderbare tegemoetkomingen van de openbare machten 
 
520 – Forfaitaire dotatie van de Staat 

 
5200 tot 5209 
 

521 – Gewone tegemoetkomingen van de Staat in de kostprijs van de prestaties 
 
5210 tot 5219 
 

522 – Gewone tegemoetkoming van de Staat in verhouding tot de inkomsten 
 
5220 tot 5229 
 

523 – Tegemoetkomingen van de Staat om het hoofd te bieden aan een gebrek 
aan bijdragen en interesten 

 
5230 – Zonder onderverdeling 
5231 – Tegemoetkomingen om het hoofd te bieden aan een gebrek aan 

bijdragen 
5232 – Tegemoetkomingen om het hoofd te bieden aan een gebrek aan 

interesten. 
 

524 – Ten laste neming van deficit door de Staat 
 
5240 tot 5249 
 

525 – Forfaitaire budgettaire tegemoetkomingen van de Staat in de 
werkingskosten 

 
5250 tot 5259 
 

526 – Diverse gewone tegemoetkomingen van de Staat 
 
5260 tot 5269 
 

527 – Tegemoetkomingen van de Staat met investeringsdoeleinden 
 
5270 tot 5279 

                                                 
25 Conform met de aanpassingen van 07/06/1988 
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528 – Tegemoetkomingen van provincies en gemeenten 
 
5280 tot 5289 
 

529 – Tegemoetkomingen van provincies en gemeenten met 
investeringsdoeleinden 

 
5290 tot 5299 
 
 

53. Opbrengsten van eigendommen en van bedrijven 
 

530 – Verwijlinteresten 
 
5300 – Zonder onderverdeling 
5301 – Verwijlinteresten verschuldigd door de werkgevers 
5302 – Verwijlinteresten verschuldigd door de loontrekkenden 
5303 – Verwijlinteresten verschuldigd door de zelfstandigen – sociaal statuut 
5304 – Verwijlinteresten verschuldigd door de zelfstandigen – vroegere 

regeling 
5309 – Diverse verwijlinteresten 
 

531 – Gelopen interesten, uitgifte- en terugbetalingpremies en commissies op 
vastrenderende effecten 

 
5310 – Zonder onderverdeling 
5311 – Uitgiftepremie en commissie op leningen uitgegeven op de 

kapitaalmarkt door sociale-zekerheidsinstellingen 
5312 – Idem op leningen uitgegeven door de Centrale Macht 
5313 – Idem op leningen uitgegeven door de provincies en gemeenten 
5314 – Idem op andere leningen 
5315 – 
5316 – Gelopen intresten en terugbetalingpremies op leningen uitgegeven op 

de kapitaalmarkt door sociale-zekerheidsinstellingen 
5317 – Idem op leningen uitgegeven door de Centrale Macht 
5318 – Idem op leningen uitgegeven door provincies en gemeenten 
5319 – Idem op andere leningen 
 

532 – Interesten op leningen en voorschotten aan derden 
 
5320 – Zonder onderverdeling 
5321 – Interesten op hypothecaire leningen 
5322 – Interesten op bankrekeningen 
5323 – Interesten op leningen en voorschotten 
5324 – Interesten op deposito’s, waarborgen en borgtochten 
5325 – Lopende financiële opbrengsten 
5326 – Interesten op terug te vorderen voorheffing 
5327 – Gerechtelijke interesten. 
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533 – Dividenden van aandelen en opbrengsten van participaties in openbare 
bedrijven 

 
5330 – Zonder onderverdeling 
5331 – Coupons van aandelen 
5332 – Andere opbrengsten van participaties in openbare bedrijven 
 

534 – Dividenden van aandelen en opbrengsten van participaties in particuliere 
bedrijven 

 
5340 – Zonder onderverdeling 
5341 – Coupons van aandelen 
5342 – Andere opbrengsten van participaties in particuliere bedrijven 
 

535 – Diverse winsten op effectenportefeuille 
 
5350 – Zonder onderverdeling 
5351 – Winsten op uitgaande effecten 
5352 – Meerwaarde door herwaardering van aandelen en participaties 
5353 – Meerwaarde door herwaardering van vastrenderende effecten. 
 

536 – Winsten op wisselkoers 
 
5360 tot 5369 
 

537 – Winsten op verkoop van vastgelegde middelen 
 
5370 tot 5379 
 

538 – Brutohuur van huurhuizen en gronden 
 
5380 tot 5389 
 

539 – 26 
 
 

54. Diverse opbrengsten voortkomend van derden. 
 

540 – Kwade posten inzake ingekohierde belastingen op goederen en diensten 
alsmede op belastingen op inkomens 

 
5400 tot 5409 
 

541 – Verkoop of wederverkoop van verbruiksgoederen 
 
5410 – Zonder onderverdeling 
5411 – Verkoop van verbruiksgoederen 
5412 – Verkoop van archiefstukken of van schroot 
5413 – Verkoop van publicaties 

                                                 
26 Rubriek geschrapt (Omzendbrief N°TUT/MT/130571 van 10/05/1999) 
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5414 – Verkoop van drukwerk 
5415 – Verkoop van documentatie. 
 

542 – Tegemoetkomingen van Belgische derden in de werkingskosten 
 
5420 – Zonder onderverdeling 
5421 – Niet forfaitaire tegemoetkomingen van de openbare machten in de 

werkingskosten 
5422 – Tegemoetkomingen van het personeel in de werkingskosten 
5423 – Tegemoetkomingen van derden in de werkingskosten 
5424 – Teruggave van werkingskosten. 
 

543 – Brutohuur van onroerende goederen met administratief gebruik 
 
5430 tot 5439 
 

544 – Overdrachten van sociale bijdragen en van wiskundige reserves 
voortkomend van Belgische derden 

 
5440 – Zonder onderverdeling 
5441 – Sociale bijdragen voortkomend van de Centrale Overheid 
5442 – Sociale bijdragen voortkomend van de plaatselijke overheden 
5443 – Sociale bijdragen voortkomend van particuliere instellingen 
5444 –  
5445 – Wiskundige reserves voortkomend van de Centrale Overheid 
5446 – Wiskundige reserves voortkomend van de plaatselijke overheden 
5447 – Wiskundige reserves voortkomend van particuliere instellingen. 
 

545 – Diverse functionele ontvangsten voortkomend van Belgische derden 
 
5450 – Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor 

gehandicapten - terugbetaling 
5451 tot 5454 – Tegemoetkomingen van Belgische derden in de geleverde 

sociale prestaties 
5455 tot 5459 – Andere functionele ontvangsten voortkomend van Belgische 

derden 
 

546 – Inkomensoverdrachten van het buitenland 
 
5460 – Zonder onderverdeling 
5461 – Sociale-zekerheidsinstellingen van andere landen – overdracht van 

sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
5462 – Sociale-zekerheidsinstellingen van andere landen – overdracht van 

wiskundige reserves 
5463 – Sociale-zekerheidsinstellingen van andere landen – tegemoetkoming in 

de uitbetaalde sociale prestaties 
5464 – Sociale-zekerheidsinstellingen van andere landen – tegemoetkoming in 

de werkingskosten 
5465 – Ontvangsten komende van het Europees Sociaal Fonds 
5466 – Internationale instellingen – diverse te ventileren overdrachten 
5469 – Diverse overdrachten komende van het buitenland 
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547 – Schenkingen en legaten voortkomend van bedrijven 
 
5470 tot 5474 – Schenkingen en legaten in species 
5475 tot 5479 – Schenkingen en legaten in natura. 
 

548 – Schenkingen en legaten voortkomend van V.Z.W. en van particulieren 
 
5480 tot 5484 – Schenkingen en legaten in species 
5485 tot 5489 – Schenkingen en legaten in natura. 
 

549 – Niet terugvorderbare buitengewone ontvangsten 
 
5490 tot 5499 
 
 

55. Niet meer te betalen, toegekende sociale prestaties 
 

550 – Verstrekkingen – gezondheidszorgen toegestaan aan begunstigden 
 
5500 – Gezondheidszorgen i.v.m. internationale overeenkomsten 
5501 – Algemene zorgen 
5502 – Farmaceutische verstrekkingen en synthese materieel 
5503 – Paramedische verzekeringmedewerkers 
5504 – Speciale verstrekkingen 
5505 – Heelkunde – anesthesiologie 
5506 – Verlossing – gynaecologie - verloskunde 
5507 – Ziekenhuisverpleging 
5508 – Plaatsing (verstrekkingen bedoeld in artikel 23.10 van de wet van 

9.8.1963) 
5509 – Sociale ziekten. 
 

551 – Andere verstrekkingen ten voordele van begunstigden 
 
5510 – Zonder onderverdeling 
5511 – 
5512 – Uitgaven voor beroepsvorming en voor heropleiding 
5513 – Kosteloze steenkolenbedeling aan mijnwerkers en andere 

rechthebbenden 
5519 – Diversen. 
 

552 tot 555 – Uitkeringen 
 
5520 – Zonder onderverdeling 
5521 – Ouderdomsrente 
5522 – Overlevingsrente 
5523 – Ouderdomspensioenen 
5524 – Overlevingspensioenen 
5525 – Aanpassingsuitkeringen weduwen 
5526 – Vergoedingen en pensioenen voor invaliditeit 
5527 – Aanvullend pensioen ter vervanging van het vakantiegeld 
5528 – Invaliditeitsrente 
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5529 – Renten aan rechthebbenden 
5530 – Kapitalen van renten en bijkomende diverse lasten 
5531 – Uitkeringen bij overlijden en begrafeniskosten 
5532 – Vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd 

weekloon 
5533 – Uitkeringen bij zwangerschap 
5534 – Kraamgeld 
5535 – Gewone kinderbijslagen 
5536 – Kinderbijslagen voor invaliden 
5537 – Wezenuitkeringen 
5538 – Kinderbijslagen voor gehandicapten 
5539 – Kinderbijslagen bij heropening der scholen 
5540 – Gezinsvakantiegeld 
5541 – Diverse kinderbijslagen 
5542 – Vergoedingen voor herstel inzake beroepsziekten 
5543 – Werkloosheidsuitkeringen 
5544 – 
5545 – Vergoedingen voor beroepsvorming en - opleiding 
5546 – Gewoon vakantiegeld 
5547 – 
5548 – Aanvullend vakantiegeld voor ondergrondse mijnwerkers 
5549 – Kosteloze steenkolenbedeling in species uitgekeerd aan mijnwerkers en 

andere rechthebbenden 
5550 – 
5551 – 
5552 – 
5553 – 
5554 – 
5555 – Sociale reclassering van mindervaliden (individuele prestaties) 
5556 – Beschermde werkplaatsen (lonen en sociale lasten) 
5557 – Toelagen voor onderhoud 
5558 – Toelagen voor oprichting 
5559 – Vergoedingen en diverse uitkeringen 
 

556 – Tewerkstelling van werklozen door de openbare machten 
 
5560 – Supplementen ten laste van de openbare machten 
5561 – Supplementen ten laste van de R.V.A. 
 

557 – Ten laste nemen van lasten van werkgevers 
 
5570 – Zonder onderverdeling 
5571 – Tegemoetkoming in de lonen van moeilijk te plaatsen werklozen 
5572 – Tegemoetkoming in de lonen van de omgeschoolde werknemers 
5573 – 
5579 – Tegemoetkoming in verschillende uitgaven der werkgevers. 
 

558 – Ten laste neming van kosten die een voordeel voor de beneficianten zijn 
 
5580 – Zonder onderverdeling 
5581 – Assignatiekosten 
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5582 – Reis- en verblijfkosten 
5583 – Kosten van nieuwe installatie der werklozen 
5584 – Kosten voor geneeskundig onderzoek 
5585 – Kosten voor onderzoek van de arbeidsongeschiktheid van de werklozen 
5586 – Kosten voor de regeling van een arbeidsongeval 
5587 – 
5588 – 
5589 – Diversen. 
 
 

56. Terug te vorderen, ten onrechte uitbetaalde prestaties 
 

560 – Verstrekkingen – gezondheidszorgen toegestaan aan begunstigden 
 
5600 – Gezondheidszorgen i.v.m. internationale overeenkomsten 
5601 – Algemene zorgen 
5602 – Farmaceutische verstrekkingen en synthese materieel 
5603 – Paramedische verzekeringsmedewerkers 
5604 – Speciale verstrekkingen 
5605 – Heelkunde en anesthesiologie 
5606 – Verlossingen – gynaecologie - verloskunde 
5607 – Ziekenhuisverpleging 
5608 – Plaatsing (verstrekkingen bedoeld in artikel 23.10 van de wet van 

9.8.1963) 
5609 – Sociale ziekten. 
 

561 – Andere verstrekkingen ten voordele van begunstigden 
 
5610 – Zonder onderverdeling 
5611 –  
5612 – Uitgaven voor beroepsvorming en voor -herscholing 
5613 – Kosteloze steenkolenbedeling aan mijnwerkers en andere 

rechthebbenden 
5619 – Diversen. 
 

562 tot 565 – Uitkeringen 
 
5620 – Zonder onderverdeling 
5621 – Ouderdomrente 
5622 – Overlevingsrente 
5623 – Ouderdomspensioen 
5624 – Overlevingspensioen 
5625 – Aanpassingsuitkeringen weduwen 
5626 – Vergoedingen en pensioenen voor invaliditeit 
5627 – Aanvullend pensioen ter vervanging van het vakantiegeld 
5628 – Invaliditeitsrente 
5629 – Renten aan rechthebbenden 
5630 – Kapitalen van renten en bijkomende diverse lasten 
5631 – Uitkeringen bij overlijden en begrafeniskosten 
5632 – Vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd 

weekloon 
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5633 – Uitkeringen bij zwangerschap 
5634 – Kraamgeld 
5635 – Gewone kinderbijslagen 
5636 – Kinderbijslagen voor invaliden 
5637 – Wezenuitkeringen 
5638 – Kinderbijslagen voor gehandicapten 
5639 – Kinderbijslagen bij heropening der scholen 
5640 – Gezinsvakantiegeld 
5641 – Diverse kinderbijslagen 
5642 – Vergoedingen voor herstel inzake beroepsziekten 
5643 – Werkloosheidsuitkeringen 
5644 – 
5645 – Vergoedingen voor beroepsvorming en -opleiding 
5646 – Gewoon vakantiegeld 
5647 – 
5648 – Aanvullend vakantiegeld voor ondergrondse mijnwerkers 
5649 – Kosteloze steenkolenbedeling in species uitgekeerd aan mijnwerkers en 

andere rechthebbenden 
5650 – 
5651 – 
5652 – 
5653 – 
5654 – 
5655 – Sociale reclassering van mindervaliden (individuele prestaties) 
5656 – Beschermde werkplaatsen (lonen en sociale lasten) 
5657 – Toelagen voor onderhoud 
5658 – Toelagen voor oprichting 
5659 – Vergoedingen en diverse uitkeringen. 
 

566 – Tewerkstelling van werklozen door de openbare machten 
 
5660 – Supplementen ten laste van de openbare machten 
5661 – Supplementen ten laste van R.V.A. 
 

567 – Ten laste nemen van lasten van werkgevers 
 
6570 – Zonder onderverdeling 
5671 – Tegemoetkoming in de lonen van moeilijk te plaatsen werklozen 
5672 – Tegemoetkoming in de lonen van de ongeschoolde werknemers 
5673 – 
5679 – Tegemoetkomingen in verschillende uitgaven der werkgevers. 
 

568 – Ten laste neming van kosten die een voordeel voor de beneficianten zijn 
 
5680 – Zonder onderverdeling 
5681 – Assignatiekosten 
5682 – Reis- en verblijfkosten 
5683 – Kosten voor nieuwe installatie van werklozen 
5684 – Kosten voor geneeskundig onderzoek 
5685 – Kosten voor onderzoek van arbeidsongeschiktheid van de werklozen 
5686 – Kosten voor de regeling van een arbeidsongeval 
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5687 – 
5688 – 
5689 – Diversen 
 
 

57. Overdrachten voortkomend van sociale-zekerheidsinstellingen, waarop 
de wet van 16 maart 1954 van toepassing is.27 

 
570 – Opbrengsten van leningen en voorschotten 

 
5700 – Zonder onderverdeling 
5701 – Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van hypothecaire leningen 
5702 – Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van voorschotten en leningen 

andere dan hypothecaire 
5703 tot 5709 – 
 

571 – Kapitalisatievoordelen 
 
5710 – Zonder onderverdeling 
5711 – Renten en supplementen van renten uitgekeerd voor rekening van 

andere instellingen 
5712 – Rentekapitalen verworven aan de verdeling 
5713 tot 5719 – 
 

572 – Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen 
 
5720 – Zonder onderverdeling 
5721 – Rustpensioenen uitgekeerd voor rekening van andere instellingen 
5722 – Overlevingspensioenen uitgekeerd voor rekening van andere 

instellingen 
5723 – Aanpassingsuitkeringen uitgekeerd voor rekening van andere 

instellingen 
5724 – Niet verdeelde aandelen in de gemengde pensioenen uitgekeerd voor 

rekening van andere instellingen 
5725 tot 5729 –  
 

573 – Andere sociale uitkeringen betaald voor rekening van andere instellingen 
 
5730 tot 5739 –  
 

574 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven 
 
5740 – Zonder onderverdeling 
5741 – Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties 
5742 – Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingskosten 
5743 – Specifieke tegemoetkomingen in de werkingskosten 
5749 – Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten 
 

                                                 
27 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
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575 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
 
5750 – Zonder onderverdeling 
5751 – Sociale bijdragen over te dragen door andere instellingen 
5752 – Bijdrageverhogingen over te dragen door andere instellingen 
5753 – Boeten over te dragen door andere instellingen 
5754 – Verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen 
5755 – Niet verdeelde sociale bijdragen, bijdrageverhogingen en 

verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen 
5756 tot 5759 –  
 

576 – Overdrachten van wiskundige reserves 
 
5760 tot 5769 – 
 

577 – Overdrachten van overschotten 
 
5770 tot 5779 –  
 

578 – 
 

579 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten 
 
5700 tot 5799 –  
 
 

58. Overdrachten voortkomend van Belgische sociale-
zekerheidsinstellingen, waarop de wet van 16 maart 1954 niet van 
toepassing is.28 

 
580 – Opbrengsten van leningen en voorschotten 

 
5800 – Zonder onderverdeling 
5801 – Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van hypothecaire leningen 
5802 – Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van voorschotten en leningen 

andere dan hypothecaire 
5803 tot 5809 – 
 

581 – Kapitalisatievoordelen 
 
5810 – Zonder onderverdeling 
5811 – Renten en supplementen van renten uitgekeerd voor rekening van 

andere instellingen 
5812 – Rentekapitalen verworven aan de verdeling 
5813 tot 5819 –  
 

582 – Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen 
 
5820 – Zonder onderverdeling 

                                                 
28 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 40

5821 – Rustpensioenen uitgekeerd voor rekening van andere instellingen 
5822 – Overlevingspensioenen uitgekeerd voor rekening van andere 

instellingen 
5823 – Aanpassingsuitkeringen uitgekeerd voor rekening van andere 

instellingen 
5824 – Niet verdeelde aandelen in de gemengde pensioenen uitgekeerd voor 

rekening van andere instellingen 
5825 tot 5829 – 
 

583 – Andere sociale uitkeringen betaald voor rekening van andere instellingen 
 
5830 tot 5839 –  
 

584 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven 
 
5840 – Zonder onderverdeling 
5841 – Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties 
5842 – Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingskosten 
5843 – Specifieke tegemoetkomingen in de werkingskosten 
5849 – Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten 
 

585 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
 
5850 – Zonder onderverdeling 
5851 – Sociale bijdragen over te dragen door andere instellingen 
5852 – Bijdrageverhogingen over te dragen door andere instellingen 
5853 – Boeten over te dragen door andere instellingen 
5854 – Verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen 
5855 – Niet verdeelde sociale bijdragen, bijdrageverhoging en 

verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen 
5856 tot 5859 –  
 

586 – Overdrachten van wiskundige reserves 
 
5860 tot 5869 –  
 

587 – Overdrachten van overschotten 
 
5870 tot 5879 –  
 

588 –  
 

589 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten 
 
5890 tot 5899 –  
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59. Overdrachten in de schoot van eenzelfde instelling tussen takken en 
ondertakken 

 
590 – Opbrengsten van leningen en voorschotten 

 
5900 – Zonder onderverdeling 
5901 – Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van hypothecaire leningen 
5902 – Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van voorschotten en leningen 

andere dan hypothecaire 
5903 tot 5909 –  
 

591 – Kapitalisatievoordelen 
 
5910 – Zonder onderverdeling 
5911 – Renten en supplementen van renten uitgekeerd voor rekening van 

andere instellingen 
5912 – Rentekapitalen verworven aan de verdeling 
5913 tot 5919 –  
 

592 – Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen 
 
5920 – Zonder onderverdeling 
5921 – Rustpensioenen uitgekeerd voor rekeningen van andere instellingen 
5922 – Overlevingspensioenen uitgekeerd voor rekening van andere 

instellingen 
5923 – Aanpassingsuitkeringen uitgekeerd voor rekeningen van andere 

instellingen 
5924 – Niet verdeelde aandelen in de gemengde pensioenen uitgekeerd voor 

rekening van andere instellingen 
5925 tot 5929 –  
 

593 – Andere sociale uitkeringen betaald voor rekening van andere instellingen 
 
5930 tot 5939 –  
 

594 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven 
 
5940 – Zonder onderverdeling 
5941 – Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties 
5942 – Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingskosten 
5943 – Specifieke tegemoetkomingen in de werkingskosten 
5949 – Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten 
 

595 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
 
5950 – Zonder onderverdeling 
5951 – Sociale bijdragen over te dragen door andere instellingen 
5952 – Bijdrageverhogingen over te dragen door andere instellingen 
5953 – Boeten over te dragen door andere instellingen 
5954 – Verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen 
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5955 – Niet verdeelde sociale bijdragen, bijdrageverhogingen en 
verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen 

5956 tot 5959 –  
 

596 – Overdrachten van wiskundige reserves 
 
5960 tot 5969 – 
 

597 – Overdrachten van overschotten 
 
5970 tot 5979 –  
 

598 –  
 

599 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten 
 
5990 tot 5999 –  
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klasse 6 
 
 

lasten van de sociale zekerheid 
 

ONDERKLASSEN 
 

60. Toegekende sociale prestaties. 

61. Oninvorderbare, ten onrechte uitbetaalde 
sociale prestaties. 

62. Lopende uitgaven voor bezoldigingen en 
sociale lasten van het personeel. 29 

63. Andere lopende werkingskosten. 

64. Lasten van huurhuizen en diverse 
financiële lasten. 

65. Lasten die een vermindering zijn van 
opbrengsten andere dan financiële. 

66. Diverse overdrachten naar derden. 

67. Overdrachten naar sociale 
zekerheidsinstellingen waarop de wet van 
16 maart 1954 van toepassing is. 30 

68. Overdrachten naar Belgische sociale-
zekerheidsinstellingen waarop de wet van 
16 maart 1954 niet van toepassing is. 31 

69. Overdrachten in de schoot van eenzelfde 
instelling tussen takken en ondertakken. 

 
 
 
 
 

                                                 
29 In zijn verslag van 02/02/1988, staat de Commissie voor Normalisatie een alternatieve classificatie toe. 
30 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
31 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 44

60. Toegekende sociale prestaties  
 

600 – Verstrekkingen – gezondheidszorgen toegestaan aan begunstigden 
 
6000 – Gezondheidszorgen i.v.m. internationale overeenkomsten 
6001 – Algemene zorgen 
6002 – Farmaceutische verstrekkingen en synthese materieel 
6003 – Paramedische verzekeringsmedewerkers 
6004 – Speciale verstrekkingen 
6005 – Heelkunde - anesthesiologie 
6006 – Verlossingen – gynaecologie – verloskunde 
6007 – Ziekenhuisverpleging 
6008 – Plaatsing (verstrekkingen bedoeld in art. 23. 10 van de wet van 

9.8.1963) 
6009 – Sociale ziekten 
 

601 – Andere verstrekkingen ten voordele van begunstigden 
 
6010 – Zonder onderverdeling 
6011 –  
6012 – Uitgaven voor beroepsvorming en voor -heropleiding 
6013 – Kosteloze steenkolenbedeling aan mijnwerkers en andere 

rechthebbenden 
6019 – Diversen 
 

602 tot 605 – Uitkeringen 
 
6020 – Zonder onderverdeling 
6021 – Ouderdomsrente 
6022 – Overlevingsrente 
6023 – Ouderdomspensioen 
6024 – Overlevingspensioen 
6025 – Aanpassingsuitkeringen weduwen 
6026 – Vergoedingen en pensioenen voor invaliditeit 
6027 – Aanvullend pensioen ter vervanging van het vakantiegeld 
6028 – Invaliditeitsrenten 
6029 – Renten aan rechthebbenden 
6030 – Kapitalen van renten van bijkomende diverse lasten 
6031 – Uitkeringen bij overlijden en begrafeniskosten 
6032 – Vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd 

weekloon 
6033 – Uitkeringen bij zwangerschap 
6034 – Kraamgeld 
6035 – Gewone kinderbijslagen 
6036 – Kinderbijslagen voor invaliden 
6037 – Wezenuitkeringen. 
6038 – Kinderbijslagen voor gehandicapten 
6039 – Kinderbijslagen bij heropening der scholen 
6040 – Gezinsvakantiegeld 
6041 – Diverse kinderbijslagen 
6042 – Vergoedingen voor herstel inzake beroepsziekten 
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6043 – Werkloosheidsuitkeringen 
6044 –  
6045 – Vergoedingen voor beroepsvorming en -opleiding 
6046 – Gewoon vakantiegeld 
6047 –  
6048 – Aanvullend vakantiegeld voor ondergrondse mijnwerkers 
6049 – Kosteloze steenkolenbedeling in species uitgekeerd aan mijnwerkers en 

andere rechthebbenden 
6055 – Sociale reclassering van mindervaliden (individuele prestaties) 
6056 – Beschermde werkplaatsen (lonen en sociale lasten) 
6057 – Toelagen voor onderhoud 
6058 – Toelagen voor oprichting 
6059 – Vergoedingen en diverse uitkeringen 
 

606 – Tewerkstelling van werklozen door de openbare besturen 
 
6060 – Terug te vorderen aandeel van de openbare besturen 
6061 – Supplementen ten laste van de R.V.A. 
 

607 – Ten laste neming van lasten van werkgevers 
 
6070 – Zonder onderverdeling 
6071 – Tegemoetkomingen in de lonen van moeilijk te plaatsen werklozen 
6072 – Tegemoetkomingen in de lonen van de omgeschoolde werknemers 
6073 –  
6079 – Tegemoetkomingen in verschillende uitgaven der werkgevers 
 

608 – Ten laste neming van kosten die een voordeel voor de beneficianten zijn 
 
6080 – Zonder onderverdeling 
6081 – Assignatiekosten 
6082 – Reis- en verblijfkosten 
6083 – Kosten voor nieuwe installatie der werklozen 
6084 – Kosten voor geneeskundig onderzoek 
6085 – Kosten voor onderzoek van de arbeidsongeschiktheid van de werklozen 
6086 – Kosten voor regeling van een arbeidsongeval 
6089 – Diversen 
 
 

61. Oninvorderbare, ten onrechte uitbetaalde social e prestaties 
 

610 – Verstrekkingen – gezondheidszorgen toegestaan aan begunstigden 
 
6100 – Gezondheidszorgen i.v.m. internationale overeenkomsten 
6101 – Algemene zorgen 
6102 – Farmaceutische verstrekkingen en synthese materieel 
6103 – Paramedische verzekeringsmedewerkers 
6104 – Speciale verstrekkingen 
6105 – Heelkunde - anesthesiologie 
6106 – Verlossingen – gynaecologie - verloskunde 
6107 – Ziekenhuisverpleging 
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6108 – Plaatsing (verstrekkingen bedoeld in art. 23. 10 van de wet van 
9.8.1963) 

6109 – Sociale ziekten 
 

611 – Andere verstrekkingen ten voordele van begunstigden 
 
6110 – Zonder onderverdeling 
6111 –  
6112 – Uitgaven voor beroepsvorming en voor -heropleiding 
6113 – Kosteloze steenkolenbedeling aan mijnwerkers en andere 

rechthebbenden 
6119 – Diversen 
 

612 tot 615 – Uitkeringen 
 
6120 – Zonder onderverdeling 
6121 – Ouderdomsrente 
6122 – Overlevingsrente 
6123 – Ouderdomspensioen 
6124 – Overlevingspensioen 
6125 – Aanpassingsuitkeringen weduwen 
6126 – Vergoedingen en pensioenen voor invaliditeit 
6127 – Aanvullend pensioen ter vervanging van het vakantiegeld 
6128 – Invaliditeitsrente 
6129 – Renten aan rechthebbenden 
6130 – Kapitalen van renten en bijkomende diverse lasten 
6131 – Uitkeringen bij overlijden en begrafeniskosten 
6132 – Vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd 

weekloon 
6133 – Uitkeringen bij zwangerschap. 
6134 – Kraamgeld 
6135 – Gewone kinderbijslagen 
6136 – Kinderbijslagen voor invaliden 
6137 – Wezenuitkeringen 
6138 – Kinderbijslagen voor gehandicapten 
6139 – Kinderbijslagen bij heropening der scholen 
6140 – Gezinsvakantiegeld 
6141 – Diverse kinderbijslagen 
6142 – Vergoeding voor herstel inzake beroepsziekten 
6143 – Werkloosheidsuitkeringen 
6144 –  
6145 – Vergoedingen voor beroepsvorming en -opleiding 
6146 – Gewoon vakantiegeld 
6147 –  
6148 – Aanvullend vakantiegeld voor ondergrondse mijnwerkers 
6149 – Kosteloze steenkolenbedeling in species uitgekeerd aan mijnwerkers en 

andere rechthebbenden 
6155 – Sociale reclassering van mindervaliden (individuele prestaties) 
6156 – Beschermde werkplaatsen (lonen en sociale lasten) 
6157 – Toelagen voor onderhoud 
6158 – Toelagen voor oprichting 
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6159 – Vergoedingen en diverse uitkeringen 
 

616 – Tewerkstelling van werklozen door de openbare besturen 
 
6160 – Terug te vorderen aandeel van de openbare besturen 
6161 – Supplementen ten laste van de R.V.A. 
 

617 – Ten laste neming van lasten van werkgevers 
 
6170 – Zonder onderverdeling 
6171 – Tegemoetkomingen in de lonen van moeilijk te plaatsen werklozen 
6172 – Tegemoetkomingen in de lonen van de ongeschoolde werknemers 
6173 –  
6179 – Tegemoetkomingen in verschillende uitgaven der werkgevers 
 

618 – Ten laste neming van kosten die een voordeel voor de beneficianten zijn 
 
6180 – Zonder onderverdeling 
6181 – Assignatiekosten 
6182 – Reis- en verblijfkosten 
6183 – Kosten voor nieuwe installatie der werklozen 
6184 – Kosten voor geneeskundig onderzoek 
6185 – Kosten voor onderzoek van de arbeidsongeschiktheid van de werklozen 
6186 – Kosten voor regeling van een arbeidsongeval 
6189 – Diversen 
 
 

62. Lopende uitgaven voor bezoldigingen en 
sociale lasten van het personeel 

 
 

620 – Bezoldigingen van het administratief 
kaderpersoneel 

 
6200 – Van een Staatsdienst gedetacheerd 

personeel (alle rijkspersoneel wat ook 
het statuut weze). 

6201 – Van verschillende instellingen van 
openbaar nut gedetacheerd personeel 

6202 – Statutair personeel, niet onderworpen 
aan de maatschappelijke zekerheid 

6203 – Statutair personeel, onderworpen aan 
de maatschappelijke zekerheid 

6204 – Tijdelijk aangeworven kaderpersoneel, 
onderworpen aan de maatschappelijke 
zekerheid 

6205 –  
6209 –  
 

62. Sommen verschuldigd voor de 
bezoldigingen en sociale lasten van 
personen verbonden aan de instelling 32 

 
620 – Bezoldigingen aan het personeel  
 

6200 – Basisbezoldigingen van het personeel 
onderworpen aan het 
ambtenarenstatuut 

6201 – Basisbezoldigingen van het personeel 
onderworpen aan de sociale zekerheid 
der werknemers 

6202 – Vakantiegeld 
6203 – Eindejaars- en  diverse 

programmatiepremies 
6204 – Bezoldigingen en sociale lasten van 

TWW’s (aandeel van de instelling).  
6205 – Leden van de strijdkrachten 
6206 – Vergoedingen voor overuren 
6207 – Vergoedingen voor hogere functies 
6208 – Diverse vergoedingen aan het 

personeel 

                                                 
32 In zijn verslag van 02/02/1988, staat de Commissie voor Normalisatie een alternatieve classificatie toe. 
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621 – Bezoldigingen van het bijkomend 
administratief personeel 

 
6210 – Aanvullend administratief personeel, 

onderworpen aan de maatschappelijke 
zekerheid 

6211 – Aanvullend administratief personeel, 
niet onderworpen aan de 
maatschappelijke zekerheid 

6212 –  
6219 – 
 

622 – Bezoldigingen van het meesters-, vak- en 
dienstpersoneel 

 
6220 – Kaderpersoneel onderworpen aan de 

maatschappelijke zekerheid 
6221 – Kaderpersoneel niet onderworpen aan 

de maatschappelijke zekerheid 
6222 – Personeel buiten kader onderworpen 

aan de maatschappelijke zekerheid 
6223 – Personeel buiten kader niet 

onderworpen aan de maatschappelijke 
zekerheid 

6224 –  
6229 – 
 

623 – Andere toelagen (die geen werkelijke 
lasten dekken) 

 
6230 – Aan te geven aan de R.M.Z. 
6231 – Niet aan te geven aan de R.M.Z. 
6232 –  
6239 –  
 

624 – Lasten van pensioenen en 
terbeschikkingstelling - ziekte 

 
6240 – Pensioenlasten (niet ten laste van de 

Sociale Dienst) 
6241 – Lasten van ter beschikkingstelling 

wegens ziekte 
6242 –  
6249 –  
 

 
 
625 – Sociale lasten voortspruitend uit de 

sociale wetgeving – werkgeversaandeel 
 
 

621 – Sociale bijdragen ten laste van de 
instelling 

 
6210 – Werkgeversbijdragen voor 

geneeskundige verzorging– statutair 
personeel. 

6211 – Werkgeversbijdragen aan de 
algemene regeling der werknemers 

6212 – Arbeidsongevallenpremies 
6213 – Jaarlijkse bijdragen aan het 

pensioenfonds van de I.S.Z. 
 

622 – Rechtstreekse en onrechtstreekse 
sociale vergoedingen 

 
6220 – Kinderbijslagen 
6221 – Kraamgeld 
6222 – Tegemoetkomingen in sociale 

vervoersabonnementen  
6223 – Overlijdensvergoedingen voor 

personeelsleden in dienstactiviteit 
6224 – Lasten van ter beschikkingstelling 

wegens ziekte 
6225 – Andere vergoedingen tijdens de 

behandeling 
6226 – Pensioenen betaald door de instelling 

 
623 –  

 
 
 
 
 
 
 

624 – Sociale dienst van het personeel 
(behalve pensioenen en leningen) 

 
6240 – Tegemoetkomingen in de kosten van 

de maaltijden van het personeel  
6241 – Andere niet-terugvorderbare 

tegemoetkomingen 
 
 

 
 
 
625 – Bezoldigingen aan personen 

administratief verbonden aan de 
instelling (andere dan honoraria) 
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6250 – Bijdragen voor de sociale zekerheid 
van de werknemers 

6251 – Hoofdelijke bijdragen voor 
kinderbijslag 

6252 – Premies voor arbeidsongevallen 
6253 – Bijdragen voor beroepsziekten 
6254 – Bijdragen tot een wettelijke 

pensioenfonds ingesteld in de schoot 
van de instelling 

6255 – Vakantiegeld 
6256 – Gezinsvakantiegeld ten last van de 

instelling 
6257 – Kinderbijslagen en geboortetoelagen 

ten laste van de instelling 
 
6258 – Bijdrage voor verplichte verzekering 

voor gezondheidszorgen 
6259 –  
 

626 – Sociale lasten buiten de sociale wetgeving 
- werkgeversbijdrage 

 
6260 – Bijkomende kinderbijslagen 
6261 – Bijkomende gezinsvakantiegeld 
6262 – Bijkomende geboortetoelagen 
6263 – Tegemoetkomingen in de bijdragen 

door de vrije verzekerden aan hun 
ziekenfonds betaald 

6264 – Premies voor “groepsverzekering” - 
pensioenen 

6265 – Tegemoetkomingen in de kostprijs van 
de sociale abonnementen van het 
personeel 

6266 – Extra-wettelijke tegemoetkomingen bij 
overlijden 

6267 – Diverse extra-wettelijke lasten 
6268 –  
6269 –  

 
 
 
 

627 – Bezoldigingen aan personen 
administratief verbonden aan de 
instelling (andere dan honoraria) 

 
6270 – Beheersorganen 
6271 – Commissies 
6272 – Controleorganen van de Staat 
6273 –  
6279 –  

6250 – Voorzitters: leden en secretarissen 
van beheersorganen 

6251 – Voorzitters: leden en secretarissen 
van commissies 

6252 – Controleorganen van de Staat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

626 – Overdrachten naar het fonds voor 
vakbondspremies  

 
6260 – Vakbondspremies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
627 – 
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628 – Sociale dienst 

 
6280 – Aanvullend pensioen 
6281 – Tegemoetkoming in de mess 
6282 – Andere tegemoetkomingen 
6283 –  
6289 –  

 
628 – 

 

 
 

63. Andere lopende werkingskosten 
 

630 – Diverse vergoedingen die werkelijke lasten dekken 
 
6300 – Kosten voor de verandering van woonplaats in het belang van de dienst 
6301 – Tegemoetkomingen in de huur en in de bureelkosten van de 

ambtenaren 
6302 – Vergoedingen voor het dragen van een uniform en voor de eerste 

uitrusting toegekend aan de agenten 
6303 – Vergoedingen toegekend aan personeelsleden, die een eigen 

schrijfmachine gebruiken voor dienstzaken. 
6304 – Forfaitaire vergoeding voor reis-, verblijf- en onderzoekkosten 
6305 – Terugbetaling aan de geneesheren van de telefoonkosten uitgegeven 

voor rekening van de instelling 
6306 – Terugbetaling van de kosten bij arbeidsongevallen, niet gedekt door 

een verzekering 
6307 –  
6309 –  
 

631 – Beroepsopleiding 
 
6310 – Rechtstreekse tegemoetkoming in de uitgaven der personeelsleden 
6311 – Tegemoetkoming in de kosten uitgegeven door de Staat 
6312 – Subsidies aan de algemene en technische leergangen voor sociale 

verzekeringen 
6313 – Andere uitgaven 
6314 –  
6319 –  
 

632 – Representatie-, reis- en verblijfkosten 
 
6320 – Representatiekosten 
6321 – Werkelijke reiskosten - personeel 
6322 – Werkelijke reiskosten – andere personen 
6323 – Verblijfskosten - personeel 
6324 – Verblijfkosten – andere personen 
6325 – Andere vervoerskosten 
6326 –  
6329 –  
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633 – Betwiste zaken 
 
6330 – Honoraria van advocaten, pleitbezorgers en deurwaarders 
6331 – Gerechtelijke honoraria van experten en anderen 
6332 – Gerechtskosten, schadevergoedingen en interesten ten laste van de 

instelling 
6333 – Oninvorderbare door de werkgevers verschuldigde gerechtskosten 
6334 –  
6339 –  
 

634 – Honoraria andere dan voor betwiste zaken 
 
6340 – Honoraria der geneesheren 
6341 – Honoraria verschuldigd aan derden die tussenkomen in de 

beroepsopleiding 
6342 – Honoraria van professoren en leden van examenjury’s 
6343 – Honoraria van controleurs der belastingen 
6344 – Honoraria toegekend voor werving van leden 
6345 – Honoraria toegekend aan de personen waarvan de bezoldigingen 

aangerekend wordt op de artikelen 811.1 en 811.2 
6346 – Honoraria voor vertaalwerken uitgevoerd door derden 
6347 – Aansluiting van het personeel bij de administratieve gezondheidsdienst 
6348 – Vergoeding toegekend aan derden die tussenkomen in de uitbetaling 

van de sociale prestaties en andere honoraria 
6349 – Allerhande honoraria 
 

635 – Lasten van lokalen 
 
6350 – Huur van lokalen en bijkomende lasten 
6351 – Onderhoud en herstelling van lokalen 
6352 – Groot onderhoud van gebouwen 
6353 – Verzekering van lokalen 
6354 – Brandstof, stoom, elektriciteit, gas en water 
6355 – Verhuizingskosten 
6356 – 33  
6357 –  
6359 – Minderwaarden gerealiseerd bij de verkoop van onroerende goederen 

en op de creditzijde van de rekening in klasse 2.34 
 

636 – Kosten van materieel, machines, meubelen, rollend materieel en 
benodigdheden 

 
6360 – Huurkosten 
6361 – Onderhouds- en herstellingskosten 
6362 – Allerhande verzekeringskosten 
6363 – Farmaceutische en medische benodigdheden 
6364 – Onderhoudskosten van farmaceutische en medische uitrusting 
6365 – Provisie voor waardevermindering op voorraden 

                                                 
33 Artikel geschrapt (Omzendbrief N°TUT/MT/130571 van 10/05/1999) 
34 Omzendbrief N°TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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6366 –  
6369 –  
 

637 – Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten 
 
6370 – Allerhande bureelkosten 
6371 – Publicatiekosten 
6372 – Publiciteits- en propagandakosten 
6373 – Mechanografische werken 
6374 – Verscheidene werken uitgevoerd door derden 
6375 –  
6379 –  
 

638 – Gewone financiële kosten 
 
6380 – Administratieve kosten voor bank- en postrekeningen 
6381 – Inkasseringskosten ten laste van de instelling 
6382 – Commissies op beleggingen 
6383 – Drukkosten van de effecten 
6384 – Verdelings- en publicatiekosten 
6385 – Makelaarslonen en aanschaffingskosten der titels 
6386 – Bewaarrechten der effecten in portefeuille 
6387 –  
6389 –  
 

639 – Normale en buitengewone afschrijvingen op lichamelijke patrimoniale  
goederen met administratief gebruik 35 

 
6390 – Volledige afschrijvingen van aankoopkosten van vastliggend 
6391 – Afschrijvingen op verworven of door het organisme opgerichte 

administratieve gebouwen 
6392 – Afschrijvingen op meerwaarden door herschatting van de 

administratieve gebouwen 
6393 – Afschrijvingen op gebouwen in leasing en soortgelijke rechten 36 
6394 – 35 
6395 – Afschrijvingen op administratief meubilair, materieel, machines en 

uitrusting 
6396 – Afschrijvingen op roerende goederen in leasing en soortgelijke 

rechten.36 
6397 – Afschrijvingen op rollend materieel 
6398 – Afschrijvingen op particuliere telefooninstallatie 
6399 – Totale afschrijvingen op de bibliotheek 
 
 

                                                 
35 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
36 Omzendbrief N°TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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64. Lasten van huurhuizen en diverse financiële las ten 
 

640 – Werkelijke lasten van huurhuizen 
 
6400 – Zonder onderverdeling 
6401 – Lopende onderhoudskosten 
6402 – Andere werkelijke lopende uitgaven 
 

641 – Gewone en buitengewone afschrijvingen op huurhuizen 
 
6410 tot 6412 – Voorbehouden 
6413 – Totale afschrijvingen op aankoopkosten 
6414 – Afschrijvingen op verworven of door de instelling opgerichte 

gebouwen 
6415 – Afschrijvingen op meerwaarden door herwaardering van huurhuizen 
6416 tot 6418 –  
6419 – Buitengewone afschrijvingen op huurhuizen (verlies op verkoop, 

goederen buiten gebruik of verloren) 
 

642 – Interesten op leningen die op de markt zijn uitgegeven 
 
6420 tot 6429 –  
 

643 – Allerhande interesten op lopende financiële lasten 
 
6430 – Premies en commissies te beschouwen als interesten 
6431 – Uitgiftepremies 
6432 – Terugbetalingspremies 
6433 – Interesten op bankrekening 
6434 – Interesten en gewone financiële lasten op hypothecaire leningen 
6435 – Interesten op andere leningen en voorschotten 
6436 – Interesten op deposito’s (niet statutaire) op waarborgen en borgtochten 
6437 – Gelopen betaalde interesten op aangekochte effecten 
6438 – Inschrijvingsrechten op aandelen 
6439 – Interesten op leasingschulden en soortgelijke rechten 37 
 

644 – Restorno’s en kwade posten inzake interesten 
 
6440 – Kwijtgescholden verwijlinteresten 
6441 – Oninvorderbare verwijlinteresten 
6442 – Oninvorderbare rente van hypothecaire leningen 
6443 – Oninvorderbare rente van verscheidene leningen 
6444 –  
6449 –  
 

645 – Allerhande werkelijke verliezen op beleggingen 
 
6450 – Gerealiseerde verliezen op aandelen en deelnemingen in openbare 

bedrijven 

                                                 
37 Omzendbrief N°TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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6451 – Gerealiseerde verliezen op aandelen en deelnemingen in particuliere 
bedrijven 

6452 – Gerealiseerde verliezen op vastrenderende effecten 
6453 – Gerealiseerde verliezen op wisselkoers 
6454 – Oninvorderbare hypothecaire lenigen 
6455 – Oninvorderbare verscheidene leningen 
6456 
6459 
 

646 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake interesten 
 
6460 tot 6469 -  
 

647 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen en voor minderwaarden 
inzake aandelen, deelnemingen en vastrenderende effecten 

 
6470 – Provisies voor twijfelachtige en voor minderwaarden inzake aandelen 

en deelnemingen in openbare bedrijven 
6471 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen en voor 

minderwaarden inzake aandelen en deelnemingen in particuliere 
bedrijven 

6472 – 38 
6473 –  
6479 –  
 

648 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake hypothecaire 
leningen en diverse financiële leningen 

 
6480 tot 6489 –  
 

649 – Aanpassingen van de reserves voor te regelen schadegevallen van de 
wiskundige reserves en provisies voor minderwaarden inzake onroerende 
beleggingen 

 
6490 – Zonder onderverdeling 
6491 – Aanpassingen van de reserves voor te regelen schadegevallen 
6492 –  
6493 – Aanpassingen van de wiskundige reserves 
6494 –  
6495 – Provisies voor minderwaarden inzake onroerende beleggingen 
6496 – 
6498 – Aanpassing van het fonds voor de toekomst van de geneeskundige 

verzorging 39 
6499 – Aanpassing van het provisiefonds geneesmiddelen 40 

                                                 
38 Artikel geschrapt (Doc. CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 7 december 2007”) 
39 Doc.CN-RPV-R02-02 “Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels 

goedgekeurd door de plenaire commissie van 7 december 2007” 
40 Doc.CN-RPV-07-R01-04 “De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 26 april 2007”. 
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65. Lasten die een vermindering zijn van opbrengste n andere dan 
financiële 

 
650 – Kwade posten inzake bijdragen voor sociale zekerheid 

 
6500 – Kwade posten inzake bijdragen aangegeven op bezoldigingen van 

bedienden en arbeiders 
6501 – Kwade posten inzake bijdragen aangegeven op bezoldigingen van 

huispersoneel 
6502 – Kwade posten inzake diverse bijdragen verschuldigd door 

loontrekkenden 
6503 – Kwade posten inzake premies en bijdragen voor arbeidsongevallen 
6504 – Kwade posten inzake diverse bijdragen verschuldigd door werkgevers 
6505 – Kwade posten inzake bijdragen verschuldigd door zelfstandigen 
6506 – Kwade posten inzake bijdragen verschuldigd door de openbare diensten 

voor agenten niet onderworpen aan de sociale zekerheid 
6507 – Kwade posten inzake bijdragen verschuldigd door de genieters van 

sociale uitkeringen 
6508 – Kwade posten inzake bijdragen voor het Fonds voor sociale 

reclassering van mindervaliden 
6509 – Kwade posten inzake andere bijdragen 
 

652 – Kwade posten inzake bijdrageopslagen en boeten 
 
6520 – Oninvorderbare bijdrageopslagen 
6521 – Kwijtgescholden bijdrageopslagen 
6522 – Oninvorderbare boeten 
6523 – Kwijtgescholden boeten 
6524 –  
6529 –  
 

653 – Kwade posten inzake taksen en belastingen aangewend voor de sociale 
zekerheid 

 
6530 tot 6539 –  
 

654 – Kwade posten inzake niet terugvorderbare tegemoetkomingen van de 
openbare diensten 

 
6540 tot 6549 –  
 

655 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdragen voor 
sociale zekerheid 

 
6550 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdragen 

aangegeven op bezoldigingen van bedienden en arbeiders 
6551 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdragen 

aangegeven op huispersoneel 
6552 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake diverse 

bijdragen verschuldigd door loontrekkenden 
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6553 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake premies en 
bijdragen voor arbeidsongevallen 

6554 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake diverse 
bijdragen verschuldigd door werkgevers 

6555 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdragen 
verschuldigd door zelfstandigen 

6556 – Provisie voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdragen 
verschuldigd door de openbare diensten voor agenten niet onderworpen 
aan de sociale zekerheid 

6557 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdragen 
verschuldigd door de genieters van sociale uitkeringen 

6558 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdragen voor 
het Fonds voor reclassering van mindervaliden 

6559 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake andere 
bijdragen 

 
656 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdragen 

verschuldigd door de zelfstandige arbeiders (verplichte stelsels) 
 
6560 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake oninvorderbare 

bijdragen 
6561 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake 

kwijtgescholden bijdragen 
6562 –  
6569 –  
 

657 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdrageopslagen 
en boeten 

 
6570 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake oninvorderbare 

bijdrageopslagen 
6571 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake 

kwijtgescholden bijdrageopslagen 
6572 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake oninvorderbare 

boeten 
6573 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake 

kwijtgescholden boeten 
6574 –  
6579 –  
 

658 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake taksen en 
belastingen aangewend voor de sociale zekerheid 

 
6580 tot 6589 – 
 

659 – Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake niet 
terugvorderbare tegemoetkomingen van de openbare diensten 

 
6590 tot 6599 – 
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66. Diverse overdrachten naar derden 
 

660 – Belastingen op goederen en diensten ingekohierd ten laste van de 
instelling 

 
6600 tot 6609 
 

661 – Rechtstreekse belastingen op de inkomens van de instellingen 
 
6610 – Roerende voorheffing 
6611 – Onroerende voorheffing 
6612 – Andere directe belastingen op de inkomens  
6613 –  
6619 –  
 

662 –  
 

663 – Overdrachten van overschotten aan Belgische derden 
 
6630 tot 6639 
 

664 – Overdrachten van sociale bijdragen en van reserves van de sociale 
zekerheid naar Belgische derden 

 
6640 tot 6649 
 

665 – Diverse functionele uitgaven naar Belgische derden 
 
6650 – Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor 

gehandicapten – verstrekkingen door het R.S.R.V.G. 
6651 –  
6659 –  
 

666 – Inkomensoverdrachten naar het buitenland 
 
6660 – Zonder onderverdeling 
6661 – Sociale zekerheidsinstellingen van andere landen – Overdracht van 

sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
6662 – Sociale zekerheidsinstellingen van andere landen – Overdracht van 

wiskundige reserves 
6663 – Sociale zekerheidsinstellingen van andere landen – Tegemoetkoming in 

de uitbetaalde sociale prestaties 
6664 – Sociale zekerheidsinstellingen van andere landen – Tegemoetkoming in 

de werkingskosten 
6665 – Uitgaven naar het Europees Sociaal Fonds 
6666 – Functionele uitgaven naar openbare machten van andere landen en 

Europese instellingen 
6669 – Diverse overdrachten naar het buitenland 
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667 – Schenkingen en legaten aan bedrijven 
 
6670 tot 6674 – Schenkingen en legaten in species 
6675 tot 6679 – Schenkingen en legaten in natura 
 

668 – Schenkingen en legaten aan V.Z.W. en aan particulieren 
 
6680 tot 6684 – Schenkingen en legaten in species 
6685 tot 6689 – Schenkingen en legaten in natura 
 

669 – Niet terugvorderbare buitengewone uitgaven 
 
6690 tot 6699 
 
 

67. Overdrachten naar sociale zekerheidsinstellinge n waarop de wet van 16 
maart 1954 van toepassing is. 41 

 
670 – Lasten op leningen en voorschotten 

 
6700 – Interesten en gelijkgestelde lasten op hypothecaire leningen 
6701 – Interesten en gelijkgestelde lasten op voorschotten en leningen andere 

dan hypothecaire 
6702 tot 6709 – 
 

671 – Lasten van kapitalisatie 
 
6710 – Gesubrogeerde renten en supplementen van renten uitgekeerd door 

andere instellingen 
6711 – Renten betaald door derden voor rekening van de instelling 
6712 – Diverse renten en supplementen van renten uitgekeerd door andere 

instellingen 
6713 – Rentekapitalen verworven bij de verdeling 
6714 –  
6719 –  
 

672 – Sociale verstrekkingen inzake rust- en overlevingspensioenen 
 
6720 – Rustpensioenen 
6721 – Overlevingspensioenen 
6722 – Aanpassingsvergoedingen 
6723 – Niet verdeeld aandeel in de gemengde pensioenen 
6724 – Vakantiegeld aan gepensioneerden 
6725 – Kolenvergoedingen in species 
6726 – Wezenvergoeding 
6727 –  
6728 –  
6729 – Oninvorderbare schulden 

                                                 
41 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
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673 – Andere sociale prestaties betaald door andere instellingen 
 
6730 tot 6739 – 
 

674 – Verscheidene tegemoetkomingen in de werkingskosten en  
-uitgaven 

 
6740 – Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties 
6741 – Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6742 – Specifieke tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6743 – Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6744 tot 6749 – 
 

675 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
 
6750 – Sociale bijdragen over te dragen naar andere instellingen 
6751 – Bijdrageverhoging over te dragen naar andere instellingen 
6752 – Boeten over te dragen naar andere instellingen 
6753 – Verwijlinteresten over te dragen naar andere instellingen 
6754 – Niet verdeelde sociale bijdragen, bijdrageverhoging en 

verwijlinteresten over te dragen naar andere instellingen 
6755 tot 6759 – 
 

676 – Overdrachten van wiskundige reserves 
 
6760 tot 6769 – 
 

677 – Overdracht van overschotten 
 
6770 tot 6779 – 
 

678 –  
 

679 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten 
 
6790 tot 6799 – 
 
 

68. Overdrachten naar Belgische sociale-zekerheidsi nstellingen waarop de 
wet van 16 maart 1954 niet van toepassing is. 42 

 
680 – Lasten op leningen en voorschotten 

 
6800 – Interesten en gelijkgestelde lasten op hypothecaire leningen 
6801 – Interesten en gelijkgestelde lasten op voorschotten en leningen andere 

dan hypothecaire 
6802 tot 6809 – 

                                                 
42 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
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681 – Lasten van kapitalisatie 
 
6810 – Gesubrogeerde renten en supplementen van renten uitgekeerd door 

andere instellingen 
6811 – Renten betaald door derden voor rekening van de instelling 
6812 – Diverse renten en supplementen van renten uitgekeerd door andere 

instellingen 
6813 – Rentekapitalen verworven bij de verdeling 
6814 –  
6819 –  
 

682 – Sociale verstrekkingen inzake rust- en overlevingspensioenen 
 
6820 – Rustpensioenen 
6821 – Overlevingspensioenen 
6822 – Aanpassingsvergoedingen 
6823 – Niet verdeeld aandeel in de gemengde pensioenen 
6824 – Vakantiegeld aan gepensioneerden 
6825 – Kolenvergoeding in species 
6826 – Wezenvergoeding 
6827 –  
6828 –  
6829 – Oninvorderbare schulden 
 

683 – Andere sociale prestaties betaald door andere instellingen 
 
6830 tot 6839 – 
 

684 – Verscheidene tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven 
 
6840 – Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties 
6841 – Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6842 – Specifieke tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6843 – Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6844 tot 6849 – 
 

685 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
 
6850 – Sociale bijdragen over te dragen naar andere instellingen 
6851 – Bijdrageverhogingen over te dragen naar andere instellingen 
6852 – Boeten over te dragen naar andere instellingen 
6853 – Verwijlinteresten over te dragen naar andere instellingen 
6854 – Niet verdeelde sociale bijdragen, bijdrageverhogingen en 

verwijlinteresten over te dragen naar andere instellingen 
6855 tot 6859 – 
 

686 – Overdracht van wiskundige reserves 
 
6860 tot 6869 – 
 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 61

687 – Overdracht van overschotten 
 
6870 tot 6879 – 
 

688 –  
 

689 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten 
 
6890 tot 6899 – 
 
 

69. Overdrachten in de schoot van eenzelfde instell ing tussen takken en 
ondertakken 

 
690 – Lasten op leningen en voorschotten 

 
6900 – Interesten en gelijkgestelde lasten op hypothecaire leningen 
6901 – Interesten en gelijkgestelde lasten op voorschotten en leningen andere 

dan hypothecaire 
6902 tot 6909 – 
 

691 – Lasten van kapitalisatie 
 
6910 – Gesubrogeerde renten en supplementen van renten uitgekeerd door 

andere instellingen 
6911 – Renten betaald door derden voor rekening van de instelling 
6912 – Diverse renten en supplementen van renten uitgekeerd door andere 

instellingen 
6913 – Rentekapitalen verworven bij de verdeling 
6914 –  
6919 –  
 

692 – Sociale verstrekkingen inzake rust- en overlevingspensioenen 
 
6920 – Rustpensioenen 
6921 – Overlevingspensioenen 
6922 – Aanpassingsvergoedingen 
6923 – Niet verdeeld aandeel in de gemengde pensioenen 
6924 – Vakantiegeld aan gepensioneerden 
6925 – Kolenvergoedingen in species 
6926 – Wezenvergoeding 
6927 –  
6928 –  
6929 – Oninvorderbare schulden 
 

693 – Andere sociale prestaties betaald door andere instellingen 
 
6930 tot 6939 – 
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694 – Verscheidene tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven 
 
6940 – Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties 
6941 – Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6942 – Specifieke tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6943 – Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten 
6944 tot 6949 – 
 

695 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
 
6950 – Sociale bijdragen over te dragen naar andere instellingen 
6951 – Bijdrageverhoging over te dragen naar andere instellingen 
6952 – Boeten over te dragen naar andere instellingen 
6953 – Verwijlinteresten over te dragen naar andere instellingen 
6954 – Niet verdeelde sociale bijdragen, bijdrageverhoging en 

verwijlinteresten over te dragen naar andere instellingen 
6955 tot 6959 – 
 

696 – Overdracht van wiskundige reserves 
 
6960 tot 6969 – 
 

697 – Overdracht van overschotten 
 
6970 tot 6979 – 
 

698 –  
 

699 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten 
 
6990 tot 6999 – 
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      klasse 7 43 
______________________________________________________________________ 

 

              budgettaire ontvangsten 
 
 

 
ONDERKLASSEN 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43a) Conform met de aanpassingen van 06/10/1987. 

b) Hoewel niet onderworpen aan het KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, zijn de Bijzondere Verrekenkas 
voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart, de 
Bijzondere Verrekenkas ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en 
door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations en de Pool van de Zeelieden ter 
Koopvaardij toch gehouden hetzelfde boekhoudplan als de OISZ te gebruiken. Aangezien zij niet verplicht 
zijn om hun kredieten op te splitsen tussen “opdrachten” en “beheer”, mogen zij ,omdat er twee artikels 
bestaan voor opbrengsten van éénzelfde aard, deze gebruiken die zij wensen met schrapping van de 
vermelding “betreffende het beheer” of “betreffende de opdrachten”. 

70. Niet verdeelde ontvangsten en lopende 
ontvangsten voortkomend van Belgische sociale 
instellingen.  

71. Lopende ontvangsten van goederen en diensten.  

72. Opbrengsten van eigendommen en van bedrijven.  

73. Rechtstreekse inkomensoverdrachten ten 
voordele van de sociale zekerheid.  

74. Inkomensoverdrachten voortkomend van de 
Centrale Overheid, de gemeenschappen, de 
gewesten, de provincies, de gemeenten en 
gelijkgestelde besturen.  

75. Kapitaaloverdrachten voortkomend van andere 
derden dan openbare overheden.  

76. Kapitaaloverdrachten voortkomend van de 
Centrale Overheid, de gemeenschappen, de 
gewesten, de provincies en de gemeenten.  

77. Sommen die voortspruiten uit de verkoop van 
lichamelijke, patrimoniale goederen 
(investeringen). 

78. Ontvangsten inzake kredietverleningen aandelen 
en deelnemingen, waarborgen en borgtochten.  

79. Schulden van de sociale zekerheid.  
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70. Niet verdeelde ontvangsten en lopende ontvangsten voortkomend van 
Belgische sociale instellingen. 

 
701 – Niet verdeelde ontvangsten en lopende ontvangsten met speciale affectatie 

betreffende het beheer van de instelling.44 
 
7010 – Diverse niet verdeelde ontvangsten betreffende het beheer van de 

instelling. 
 
7019 – Diverse ontvangsten met een speciale affectatie betreffende het beheer 

van de instelling 
 

702 – Overdrachten betreffende het beheer van de instelling voorkomend van 
sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16/03/1954 van 
toepassing is 44 45 
 
7025 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en uitgaven 

betreffende het beheer van de instelling 
 

703 – Overdrachten betreffende het beheer van de instelling voorkomend van 
sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16/03/1954 niet van 
toepassing is.46 
 
7035 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en uitgaven 

betreffende het beheer van de instelling 
 

706 – Niet verdeelde ontvangsten en ontvangsten met speciale affectatie. 
 
7060 – Diverse niet verdeelde ontvangsten betreffende de opdrachten van de 

instelling.44 
 

− Niet verdeelde ontvangsten. 
− Invorderingen verricht door de Domeinen voor rekening van de 

uitbetalingsinstellingen. 
− Sociale Verzekeringskassen. 
− Niet verdeelde ontvangsten – K.B. nr. 12 & 186 & N.H.K. 
− Terugvordering van contractuele betalingen en voorschotten voor 

rekening van derden (effectenfonds). 
− Terugvordering van contractuele betalingen en voorschotten voor 

rekening van derden (gebouwen). 
− Terugvordering voorschotten voor rekening van diverse derden. 
− Niet verdeelde ontvangsten – K.B. nrs. 289 en 464. 
− Diverse niet verdeelde ontvangsten. 

 
7061 – Te verrekenen, gerecupereerde B.T.W.  
 

                                                 
44 Omzendbrief  n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen. 
45 Of onderworpen aan het KB van 3 april 1997 
46 En niet onderworpen aan het KB van 3 april 1997 
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7062 – Fonds voor begrafeniskosten 
 
7069 – Diverse ontvangsten met speciale affectatie betreffende de opdrachten 

van de instelling.47 
 

− Niet verdeelde ontvangsten met speciale affectatie. 
− Ontvangsten verricht ingevolge internationale overeenkomsten 

bestemd voor Buitenlandse organismen.  
− Aanvullende wettelijke verzekeringspremies. 
− Opbrengst verkoop tickets Mess en Maaltijdchecks. 
− Ontvangsten voor rekening van derden. 
− Plaatsingsbureaus R.V.A. voor tijdelijke Arbeid – Nationale sector 

– Regionale sectoren. 
− Ontvangsten verricht ingevolge internationale overeenkomsten 

bestemd voor de S.V.F. 
− Bijkomende vergoeding grens- en seizoenarbeiders – 

arbeidsongeschiktheid (K.B. 09.12.1965). 
− Ontvangsten van het Rijk voor uitbetaling van de 

wederaanpassingshulp sluiting mijnen en staalbedrijven, 
herplaatsingspremies en premies bij vertrek uit de 
steenkoolindustries, wachtvergoedingen bij sluiting van andere 
ondernemingen. 

− Terugvordering van uitgaven. 
− Diverse ontvangsten met speciale affectatie. 

 
707 – Overdrachten voortkomend van sociale instellingen andere dan voor 

sociale zekerheid. 
 
7071 – Fondsen voor bestaanszekerheid 
 

− Niet verdeelde ontvangsten voor fondsen voor bestaanszekerheid. 
− Van de V.Z.W. Fonds voor bestaanszekerheid van de stoffering en 

de houtbewerking. 
− Van de V.Z.W. Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden 

uit het bouwbedrijf. 
− Van de V.Z.W. Sociaal Fonds voor de textiel- en 

kledingnijverheid. 
 
7079 – Diverse overdrachten van sociale instellingen. 
 

− Niet verdeelde overdrachten. 
− Overdrachten door de N.K.B.K. in uitvoering van het KB nr. 12 
− Overdrachten door de N.K.B.K. in uitvoering van het KB nr. 186 
− Kostendekkingssom K.B. nr. 289. 
− Vlaams Gewest - Dagvergoeding ex-werknemers Intermills. 
− Diverse overdrachten van sociale instellingen. 

 

                                                 
47 Omzendbrief n° DGKSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen. 
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708 – Overdrachten voorkomend van sociale zekerheidsinstellingen waarop de 
wet van 16 maart 1954 van toepassing is.48 
 
7081 – Lopende inkomens van leningen en voorschotten. 
 

− Niet verdeelde lopende inkomens. 
− Interesten en gelijkgestelde ontvangsten van hypothecaire 

leningen. 
− Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van voorschotten en 

leningen andere dan hypothecaire. 
− Aandeel in de lopende financiële lasten. 

 
7082 – Kapitalisatievoordelen. 
 

− Gesubrogeerde renten en supplementen van renten betaald voor 
rekening van andere instellingen. 

− Renten en supplementen van renten betaald voor rekening van 
andere instellingen. 

− Rentekapitalen verworven aan de verdeling. 
− Diverse kapitalisatievoordelen. 

 
7083 – Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen. 
 

− Niet verdeelde aandelen in de gemengde pensioenen betaald voor 
rekening van andere instellingen. 

− Rustpensioenen betaald voor rekening van andere instellingen. 
− Overlevingspensioenen betaald voor rekening van andere 

instellingen. 
− Aanpassingsuitkeringen betaald voor rekening van andere 

instellingen. 
− Terugbetaling bijzonder brugpensioen voor bejaarde invaliden. 
− Sociale uitkeringen ten laste van het stelsel der zelfstandigen 

“R.S.V.Z.”. 
− Terugbetaling bijzonder brugpensioen voor oudere werklozen. 
− Diverse sociale uitkeringen. 

 
7084 – Andere sociale prestaties betaald of teruggevorderd voor rekening van  

andere instellingen. 
 

− Niet verdeelde andere sociale prestaties. 
− Indexatie renten. 
− Aanvullende vergoedingen van het N.P.M. 
− Ten onrechte toegekende of ontvangen kinderbijslagen door 

instellingen onderworpen aan de wet van 16.03.1954.48 
− Terugbetaling van kinderbijslagen door de Regies en andere 

instellingen onderworpen aan de wet van 16.03.1954.48 
− Diverse andere sociale prestaties. 

                                                 
48 Of onderworpen aan het KB van 3 april 1997 
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7085 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en –uitgaven 
betreffende de opdrachten van de instelling.49 

 
− Niet verdeelde tegemoetkomingen in de werkingskosten. 
− Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties. 
− Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven. 
− Specifieke tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven. 
− Diverse tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven. 

 
7086 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten. 
 

− Niet verdeelde sociale bijdragen, bijdrageverhogingen en 
verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen. 

− Sociale bijdragen over te dragen door andere instellingen. 
− Bijdrageverhogingen over te dragen door andere instellingen. 
− Boeten over te dragen door andere instellingen. 
− Verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen. 
− Bijdragen van vrije verzekering.  
− Diverse sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten. 

 
7087 – Overdrachten van wiskundige reserves. 
 

− Overdrachten van wiskundige reserves en reservefonds 
(gesubrogeerde renten). 

− Overdrachten van wiskundige reserves en aandeel reservefonds 
(lopende renten). 

− Overdrachten van wiskundige reserves (art. 18 K.B. nr. 415 van 
17.07.1986). 

− Diverse overdrachten van wiskundige reserves. 
 
7088 – Overdrachten van overschotten. 
 

− Werkloosheidsuitkeringen. 
− Jaarlijkse beheerswinsten “stelsel van individuele kapitalisatie”. 
− Wisselkoersschommelingen (K.B. 20.11.1983). 
− Wettelijk brugpensioen - Deel werkloosheid. 
− Wettelijk brugpensioen - Deel bijslag. 
− Conventioneel brugpensioen - Deel werkloosheid. 
− Bijzondere kassen 
− Overschotten reservefonds 
− Administratieve reserves. 
− Diverse overdrachten van overschotten. 

 

                                                 
49 Omzendbrief  n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen. 
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7089 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten. 
 

− Niet verdeelde overdrachten. 
− Tijdelijke vermindering van 500 F(12,40 €) en/of 375 F (9,30€) 

van de kinderbijslag  
− RSVZ. - tussenkomst in de gemengde pensioenen KB 4.11.82. 
− Bijdrage van 12,07 % op het dubbel vakantiegeld. 
− Solidariteitsbijdrage. 
− Bijzondere bijdrage van 675 F (16,73 €) ten laste van 

alleenstaanden en kinderloze gezinnen. 
− Loonmatigingsbijdrage. 
− Terugvorderingen sociale prestaties. 
− Overdrachten in toepassing van art. 4 van de wet van 28.03.1975 

(door N.P.M.). 
− Overdrachten komende van het Fonds voor Arbeidsongevallen. 
− Diverse overdrachten. 

 
709 – Overdrachten voorkomend van Belgische sociale-zekerheidsinstellingen 

waarop de wet van 16 maart 1954 niet van toepassing is.50 
 
7091 – Lopende inkomens van leningen en voorschotten. 
 

− Niet verdeelde lopende inkomens. 
− Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van hypothecaire 

leningen. 
− Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van voorschotten en 

leningen andere dan hypothecaire. 
 
7092 – Kapitalisatievoordelen. 
 

− Gesubrogeerde renten en supplementen van renten betaald voor 
rekening van andere instellingen. 

− Renten en supplementen van renten betaald voor rekening van 
andere instellingen. 

− Rentekapitalen verworven aan de verdeling. 
− Diverse kapitalisatievoordelen. 

 
7093 – Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen. 
 

− Niet verdeelde aandelen in de gemengde pensioenen betaald voor 
rekening van andere instellingen. 

− Rustpensioenen betaald voor rekening van andere instellingen. 
− Overlevingspensioenen betaald voor rekening van andere 

instellingen. 
− Aanpassingsuitkeringen betaald voor rekening van andere 

instellingen. 
− Terugbetaling bijzonder brugpensioen voor bejaarde invaliden. 

                                                 
50 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
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− Sociale uitkeringen ten laste van het stelsel der zelfstandigen 
“R.S.V.Z.”. 

− Terugbetaling bijzonder brugpensioen voor andere werklozen. 
− Diverse sociale uitkeringen. 

 
7094 – Andere sociale prestaties betaald of teruggevorderd voor rekening van 

andere instellingen. 
 

− Niet verdeelde andere sociale prestaties. 
− Indexatie renten. 
− Brutovakantiegeld. 
− Diverse andere sociale prestaties. 

 
7095 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en –uitgaven 

betreffende de opdrachten van de instelling.51 
 

− Niet verdeelde tegemoetkomingen. 
− Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties. 
− Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven. 
− Specifieke tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven. 
− Diverse tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven. 

 
7096 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten. 
 

− Niet verdeelde sociale bijdrage, bijdrageverhogingen en 
verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen. 

− Sociale bijdragen over te dragen door andere instellingen. 
− Bijdrageverhogingen over te dragen door andere instellingen. 
− Boeten over te dragen door andere instellingen. 
− Verwijlinteresten over te dragen door andere instellingen. 
− Opbrengsten van belegde bijdragen. 
− Diverse sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten. 

 
7097 – Overdrachten van wiskundige reserves. 
 

− Overdrachten van wiskundige reserves en reservefonds A 
(gesubrogeerde renten). 

− Overdrachten van wiskundige reserves en aandeel reservefonds 
(lopende renten). 

− Overdrachten van wiskundige reserves (art. 18 K.B. nr. 415 van 
16.07.1986). 

− Diverse overdrachten van wiskundige reserves. 
 
7098 – Overdrachten van overschotten. 
 

− Werkloosheidsuitkeringen. 
− Jaarlijkse beheerswinsten “stelsel van individuele kapitalisatie”. 
− Wisselkoersschommelingen. 

                                                 
51 Omzendbrief  n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen. 
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− Wettelijk brugpensioen - Deel werkloosheid. 
− Wettelijk brugpensioen - Deel bijslag. 
− Conventioneel brugpensioen - Deel werkloosheid. 
− Overdrachten van overschotten Bijzondere Vakantiefondsen 

(sanering). 
− Diverse overdrachten van overschotten. 

 
7099 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten. 
 

− Niet verdeelde overdrachten. 
− Bijzondere tijdelijke bijdrage - K.B. nr. 38-160-218-290 - P. 

52.3/36.2. 
− Niet terugvorderbare overdrachten - intresten. 
− Niet terugvorderbare buitengewone ontvangsten door S.V.F. 
− Niet terugvorderbare overdrachten - pensioenen art. 60 - 

P.766.77.12. 
− Tijdelijke vermindering van kinderbijslag.  
− Diverse niet terugvorderbare overdrachten. 

 
 

71. Lopende ontvangsten van goederen en diensten 
 

711 – Sommen terug te betalen aan de instelling inzake aankopen van goederen 
en diensten betreffende het beheer van de instelling.52 
 
7111 – Gerechtskosten uitgegeven door de instelling, terug te betalen door 

derden betreffende het beheer van de instelling. 
 
7112 – Creditnota’s en later toegestane ristorno’s op gewone leveringen 

betreffende het beheer van de instelling. 
 
7113 – Boeten opgelegd aan leveranciers betreffende het beheer van de 

instelling. 
 

712 – Sommen terug te betalen aan de instelling inzake aankopen 
van goederen en van diensten.  
 
7121 – Gerechtskosten uitgegeven door de instelling, terug te betalen door 

derden betreffende de opdrachten van de instelling.52 
 

− Niet verdeelde gerechtskosten. 
− Gerechtskosten terug te betalen door derden. 
− Rechtsplegingsvergoeding verschuldigd door derden. 
− Werkloosheid en administratie. 
− Honoraria van advocaten, pleitbezorgers en deurwaarders. 

                                                 
52 Omzendbrief van 23 juli  2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid 

(Ref.DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref.DGSOCKGDS/398036) 
betreffende budgettaire richtlijnen wijzigt. 
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− Gerechtelijke honoraria van experten en andere. 
− Onderzoekskosten familiale prestaties terug te betalen door 

derden. 
− Terug te vorderen ten onrechte betaalde gerechtskosten. 
− Diverse gerechtskosten. 

 
7122 – Creditnota’s en later toegestane restorno’s op gewone leveringen 

betreffende de opdrachten van de instelling.53 
 

− Creditnota’s en later toegestane restorno’s op gewone leveringen. 
− Kortingen op leveringen. 
− Kortingen op verhuring van materieel en meubilair. 
− Restorno’s op verzekeringspremies. 
− Diverse. 

 
7123 – Boeten opgelegd aan leveranciers betreffende de opdrachten van de 

instelling.53 
 

716 – Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten. 
 
7161 – Opbrengsten van verkoop van niet-duurzame goederen. 
 

− Niet verdeelde. 
− Verkoop van publicaties, van drukwerk en van documentatie. 
− Verkoop of wederverkoop van verbruiksgoederen, van 

archiefstukken en van schroot. 
− Ident. kleefbr. vr. pharm. special. 
− Opbrengst van verkoop van de door de Beroepsopleiding 

afgewerkte producten. 
− Diversen. 

 
7162 – Tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven. 
 

− Niet verdeelde tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven. 
− Terugbetaling van bezoldigingen en sociale prestaties. 
− Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten. 

 
7163 – Opbrengsten van verhuring van administratieve goederen.54 
 

− Brutohuur van gebouwen en gronden voor administratief gebruik. 
− Verhuring van meubelen en materieel. 

 
7164 – Terugvordering ontvreemde gelden. 
 

− Niet verdeelde. 
                                                 
53 Omzendbrief van 23 juli  2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid 

(Ref.DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref.DGSOCKGDS/398036) 
betreffende budgettaire richtlijnen wijzigt. 

54 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 
geschrapt (omzendbrief PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
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7167 – Brutohuur van huurhuizen. 
 
7168 – Terugbetaling van werkingskosten voor geleverde diensten aan 

derden.55 
 
7169 – Opbrengsten van diensten.55 
 
 

72. Opbrengsten van eigendommen en van bedrijven 
 

721 – Interesten en soortgelijke opbrengsten betreffende beheer van de 
instelling.56 
 
7212 – Andere verwijlintresten betreffende beheer van de instelling 
 
7219 – Diverse opbrengsten op beleggingen betreffende beheer van instelling 
 

722 – Overige opbrengsten van eigendommen en van bedrijven betreffende het 
beheer van de instelling.56 
 
7224 – Gerealiseerde winsten op wisselkoers betreffende beheer van de 

instelling 
 
7226 – Afrondingsverschil (euro) betreffende het beheer van de instelling.57 
 
7229 – Toevallige opbrengsten betreffende het beheer van de instelling 
 

726 – Interesten en soortgelijke opbrengsten 
 
7261 – Verwijlinteresten op sociale bijdragen. 
 

− Niet verdeelde verwijlinteresten. 
− Verwijlinteresten op bijdragen regime werknemers. 
− Verwijlinteresten op bijdragen regime zelfstandigen. 
− Verwijlinteresten op persoonlijke bijdrage. 
− Diverse verwijlinteresten. 

 
7262 – Andere verwijlinteresten betreffende opdrachten van de instelling.56 
 

− Gerechtelijke verwijlinteresten. 
− Interesten op later terugbetaalde voorheffingen. 
− Diverse verwijlinteresten. 

 
7263 – Door de gerechtigden van sociale prestaties verschuldigde intresten.58  

                                                 
55 Doc.CN-RPV-07-R01-03 “De boeking van de tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven 

instelling goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007”. 
56 Omzendbrief  n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
57 Omzendbrief van 15/01/2002 gepubliceerd in het staatsblad van 29/03/2002 werd vervangen door de 

omzendbrief n°DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
58 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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7269 – Diverse opbrengsten op beleggingen betreffende opdrachten van de 
instelling.59 

 
− Interesten en premies op vast rentende effecten. 
− Interesten op hypothecaire leningen. 
− Interesten op niet hypothecaire leningen. 
− Interesten op SI-rekeningen bij de A.S.L.K. 
− Interesten verkregen op waarborgen neergelegd bij de desposito- 

en consignatiekas. 
− Premies en commissies op beleggingen. 
− Diverse interesten. 

 
727 – Aandeel in exploitatiewinsten van openbare bedrijven. 

 
7279 – Diverse deelnemingen in de winsten van openbare bedrijven. 
 

− Dividenden van aandelen en opbrengsten van deelneming in 
openbare bedrijven. 

− Gerealiseerde winsten op aandelen en deelnemingen in openbare 
bedrijven. 

 
728 – Overige opbrengsten van eigendommen en van bedrijven. 

 
7281 – Deelnemingen in de winsten van particuliere bedrijven. 
 

− Dividenden van aandelen en opbrengsten van deelneming in 
particuliere bedrijven. 

− Gerealiseerde winsten op aandelen en deelnemingen in 
particuliere bedrijven. 

− Deelnemingen in de winsten van buitenlandse beleggingen. 
 
7282 – Gerealiseerde winsten op vast rentende effecten. 
 

− Gerealiseerde winsten op rentende effecten. 
− Gerealiseerde winsten op private leningen. 

 
7283 – Bruto opbrengst van onroerende beleggingen. 
 
7284 – Gerealiseerde winsten wisselkoers betreffende opdrachten instelling 
 
7285 – Terugbetaling van roerende voorheffing. 
 
7286 – Afrondingsverschil (euro) betreffende opdrachten van instelling.59 60 
 
7289 – Toevallige opbrengsten betreffende opdrachten van de instelling.59 
 

                                                 
59 Omzendbrief  n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
60 Omzendbrief van 15/01/2002 gepubliceerd in het staatsblad van 29/03/2002 werd vervangen door de 

omzendbrief n°DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
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73. Rechtstreekse inkomensoverdrachten ten voordele van sociale 
zekerheid. 

 
731 – Andere inkomensoverdrachten, van particulieren en van bedrijven 

betreffende het beheer van de instelling.61
 

 
7319 – Andere inkomensoverdrachten betreffende beheer van de instelling.62 
 

732 – Inkomensoverdrachten van het buitenland betreffende het beheer van de 
instelling.61 
 
7329 – Functionele ontvangsten die voortkomen van instellingen voor SZ en 

van openbare overheden van andere landen betreffende het beheer van 
de instelling 

 
733 – Terug te vorderen bedragen inzake inkomensoverdrachten aan gezinnen. 

 
7331 – Terug te vorderen sociale verstrekkingen. 
 

− Beroepsopleiding. 
− Diverse. 

 
7332 – Terug te vorderen sociale uitkeringen. 
 

− Niet verdeeld 
− Izake gezinsprestaties. 
− Izake gezondheidsverzekering. 
− Inzake verzekering van het beroepsrisico. 
− Inzake werkverzekering. 
− Izake rust- en overlevingspensioen. 
− Izake vakantieregeling. 
− Diverse. 

 
7333 – Verjaarde sociale verstrekkingen. 
 
7334 – Verjaarde sociale uitkeringen. 
 

− Niet verdeeld 
− Inzake gezinsprestaties. 
− Inzake gezondheidsverzekering. 
− Inzake verzekering van het beroepsrisico. 
− Inzake de werkverzekering. 
− Inzake rust- en overlevingspensioen. 
− Inzake vakantieregeling. 
− Diverse 

                                                 
61 Omzendbrief  n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
62 Omzendbrief van 15/01/2002 gepubliceerd in het staatsblad van 29/03/2002 werd vervangen door de 

omzendbrief n°DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
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7335 – Terugvordering van tegemoetkomingen van de Gemeenschappelijke 
sociale dienst. 

 
7336 – Bij de instellingen aangerekend aandeel in de last van de 

tewerkgestelde werklozen. 
 

− Te verhalen aandeel bij het Rijk. 
− Te verhalen aandeel bij instellingen van openbaar nut. 
− Te verhalen aandeel bij provincies. 
− Te verhalen aandeel bij de gemeenten en O.C.M.W.’s. 

 
735 – Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten. 

 
7352 – Terugvorderingen op toelagen en andere financiële tegemoetkomingen 

van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten.  
 

737 – Sociale bijdragen en belastingen aangewend voor de sociale zekerheid.  
 
7371 – Sociale bijdragen van de regelingen voor werknemers en 

gelijkgestelden, verschuldigd op de arbeidslonen. 
 

− Niet verdeelde. 
− Eigenlijke sociale-zekerheidsbijdragen (werkgevers en 

werknemers). 
− Bijdrage voor beroepsziekten. 
− Bijdrage voor arbeidsongevallen. 
− Bijdragen voor kinderbijslagen geïnd door de R.S.Z.P.P.O. 
− Bijdragen voor sociale promotie. 
− Bijdragen voor het Fonds voor sluiting van ondernemingen. 
− Bijdragen voor de Fondsen voor bestaanszekerheid. 
− Regularisaties van sociale bijdragen - individuele kapitalisatie, 

wettelijke stortingen. 
− Achterstallige bijdragen leerlingen - niet onderworpen S.Z. 
− Bijdragen van contractuelen gesubsidieerd door het 

interdepartementaal begrotingsfonds. 
− Netto-opbrengst van de loonmatiging op de bijdragen jaarlijkse 

vakantie (0,41 % op 01.01.1987) - (te detailleren arbeiders en 
bedienden). 

 
7372 – Andere sociale bijdragen van de regelingen voor werknemers en 

gelijkgestelden (andere dan 7377, 7378 en 7379). 
 

− Tijdelijke forfaitaire bijdrage van de alleenstaanden en gehuwden 
zonder kinderen. (675 F (16,73 €)/maand) 

− Hoofdelijke bijdrage voor kinderbijslagen. 
− Werkgeversbijdragen voor tewerkstellingsfonds (K.B. nr. 181 en 

195). 
− Verplichte bijkomende bijdrage voor ouderdomsverzekering, 

geïnd door de R.V.P. 
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− Facultatieve bijkomende bijdrage voor ouderdomsverzekering, 
geïnd door de R.V.P 

− Regularisatie bijdragen ouderdomsverzekering wet van 
05.08.1968. 

− Achterstallige bijdragen gestort door de gemeenten en 
geassimileerde openbare diensten -  art. 10 wet van 01.08.1985 
(R.S.Z.) 

− Bijdrage voor de bevordering van de tewerkstelling. 
 
7373 – Sociale bijdragen van de regeling voor zelfstandigen. 
 

− Niet verdeelde bijdrage. 
− Bijdrage sociaal statuut. 
− Bijdrage, sector pensioenen. - Wetten 56-60-63. 
− Bijdragen sect. Pens. Wetten 56-60-63 - 

Levensverzekeringsmaatschappijen. 
− Forfaitaire bijdrage - K.B. nr. 38 - 160 - 218 en 290. 
− Sociale solidariteitsbijdrage - K.B. nr. 12. 
− Sociale solidariteitsbijdrage - K.B. nr. 186. 
− Bijdrage inzake loonmatiging der inkomsten 1984 - 1985 - 1986 - 

K.B. nr. 289. 
− Consolideringsbijdragen 1987- K.B. nr. 464. 
− Diverse bijdragen. 

 
7374 – Sociale bijdragen van de regeling van de statutaire personeelsleden van 

de overheidsdiensten. 
 

− Bijdragen voor geneeskundige verzorging (werkgevers en 
personeelsleden). 

− Bijdragen voor beroepsziekten. 
− Bijdragen voor kinderbijslagen. 
− Solidariteitsbijdrage ten voordele van de 

werkloosheidsverzekering (personeelsleden + mandatarissen). 
− Tijdelijke forfaitaire bijdrage van de alleenstaanden en gehuwden 

zonder kinderen. (675F (16,73 €)/maand) 
− Loonmatiging. 
− Pensioenbijdrage vastbenoemd gemeentepersoneel aangesloten bij 

de R.S.Z.P.P.O. 
 
7375 – Sociale bijdragen verschuldigd door de gerechtigden op sociale 

prestaties en vakantiegeld.  
 

− Persoonlijke sociale bijdragen verschuldigd op uitkeringen 
wegens beroepsziekten en arbeidsongevallen (via FBZ en 
verzekeringsinstellingen)(te detailleren per tak, indien mogelijk). 

− Bijdrage voor geneeskundige verzorging op rust- en 
overlevingspensioenen (via uitbetalingsinstellingen). 

− Bijdrage voor ouderdomsverzekering op invaliditeitsvergoeding 
en brugpensioen. 

− Gesubrogeerde renten. 
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− Inhouding met 12,07 pct. op het dubbel vakantiegeld (via 
uitbetalingsinstellingen en werkgevers). 

− Solidariteitsbijdrage 1 pct. op vakantiegeld. 
− Tijdelijke vermindering maandelijks toegepast op de 

kinderbijslag. (375 F (9,29 €)/maand) 
− Diverse bijdragen. 

 
7376 – Belastingen en taksen aangewend voor de sociale zekerheid. 
 

− Bijdrage op de hoge inkomens. (meer dan 3 miljoen (74.368,05 
€)) 

 
7377 – Sociale bijdragen verschuldigd voor de facultatieve aanvullende 

regelingen. 
 

− Niet terugvorderbare sociale bijdragen verschuldigd door derden 
(buitenwettelijke stortingen). 

− Bijdrage verschuldigd door gemeenschappelijke sociale dienst. 
− Diverse bijdragen verschuldigd door werknemers. 

 
7378 – Netto-opbrengst van de loonmatiging. 
 

− Netto-opbrengst van de loonmatiging. 
 
7379 – Diverse sociale bijdragen. 
 

− Bijdragen voor het Rijksfonds voor sociale reclassering van de 
mindervaliden. 

− Tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds (wegens 
bijdragederving). 

− Bijdragen van Belgische privé-instellingen (1). 
− Bijdragen van buitenlandse instellingen (1). 
− Sociale bijdrage op de verzekeringspremies op voertuigen. 

 
(1) De bijdragen verschuldigd ingevolge regularisering of overdracht 

tussen regelingen moeten als inkomensoverdrachten tussen 
instellingen (708 en 709) beschouwd worden, in de mate dat het 
gaat om regulariseringen tussen Belgische sociale-
zekerheidsinstellingen die al dan niet aan de wet van 16 maart 
1954 onderworpen zijn.63 

 
738 – Andere inkomensoverdrachten, van particulieren en van bedrijven. 

 
7381 – Bijdrageverhogingen en boeten. 
 

− Niet verdeelde bijdrageverhogingen en boeten. 
− Bijdrageverhogingen en boeten inzake regime werknemers. 
− Bijdrageverhogingen en boeten inzake regime zelfstandigen. 
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− Bijdrageverhogingen en boeten inzake persoonlijke bijdrage. 
− Diverse bijdrageverhogingen en boeten. 

 
7382 – Tegemoetkomingen van de begunstigden in de sociale prestaties. 
 
7383 – Functionele ontvangsten die voortkomen van Belgische derden andere 

dan sociale instellingen. 
 
7384 – Verjaarde intresten verschuldigd op sociale uitkeringen.64 
 
7389 – Andere inkomensoverdrachten betreffende opdrachten van de 

instelling.65 
 

739 – Inkomensoverdrachten van het buitenland. 
 
7391 – Terug te vorderen sociale uitkeringen. 
 

− Toelagen (sector bedienden). 
 
7392 – Ontvangsten komende van het Europees Sociaal Fonds. 
 

− Tussenkomst in de uitgaven beroepsopleiding. 
− Instellingen voor sociale zekerheid van andere landen. 
− Tussenkomst in het loon van moeilijk te plaatsen werklozen. 
− Tussenkomst in het loon van sommige afgestudeerden. 
− Bijzondere statuten. 
− Diversen. 

 
7393 – Terugbetaling door de E.G.K.S. van kosten voor beroepsopleiding van 

ontslagen mijnwerkers geplaatst in centra van de R.V.A. 
 

− Beroepsopleiding. 
 
7399 – Functionele ontvangsten die voortkomen van instellingen voor sociale 

zekerheid en van openbare overheden van andere landen 
inkomensoverdrachten betreffende de opdrachten van de instelling.66 

 
− Niet verdeelde ontvangsten. 
− Terugbetaling door instellingen voor sociale zekerheid van andere 

landen - Werkloosheidsuitkeringen aan migrerende werklozen. 
− Terugbetaling door Frankrijk van werkloosheidsuitkeringen 

waarop grensarbeiders in dat land aanspraak kunnen maken. 
− Personen die in België verblijven/wonen. 
− Personen die in het buitenland verblijven/wonen. 
− Terugvordering verstrekkingen geneeskundige verzorging - art. 

122. 
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− Terugvordering prestaties uitkeringsverzekering - art. 122. 
− Terugbetaling van kinderbijslagen en kosten door sociale 

zekerheidsinstellingen van andere landen. 
− Terugbetaling van erelonen, medische onderzoeken, 

geneeskundige verstrekkingen, enz. 
 
 

74. Inkomensoverdrachten voortkomend van de Centrale Overheid, de 
gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten en 
gelijkgestelde besturen. 

 
740 – Inkomensoverdrachten voortkomend van de Centrale Overheid 

betreffende het beheer van de instelling.67 
 
7409 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op andere begrotingen van de 

Centrale Overheid betreffende het beheer van de instelling 
 

741 – Taksen en belastingen geïnd door de Centrale Overheid betreffende het 
beheer van de instelling.67 
 
7419 – Overdrachten van taksen en belastingen door de centrale overheid 

betreffende het beheer van de instelling 
 

746 – Inkomensoverdrachten voortkomend van de Centrale Overheid. 
 
7461 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van het 

Ministerie van Sociale Voorzorg. 
 

− Rijksbijdrage ten voordele van Mindervaliden (art. 33.06). 
− Rijksbijdrage ten voordele van Mindervaliden (art. 42.01). 
− Jaarlijkse toelage aan de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden 

onder Belgische Vlag - sector ziekte-invaliditeit (art. 42.04). 
− Toelage aan het R.I.Z.I.V. (loonarbeiders) (art. 42.05). 
− Toelage aan het R.I.Z.I.V. (zelfstandigen) (art. 42.06). 
− Toelage aan het F.B.Z. (art. 42.11). 
− Terugbetaling aan het F.A.O. (art. 42.15). 

 
7463 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van het 

Ministerie van Sociale Voorzorg. 
 

− Interestlasten van de door het R.I.Z.I.V. aangegane lening (art. 
42.10). 

− Interestlasten van de door het R.I.Z.I.V. aangegane lening (art. 
42.17). 
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7464 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van 
Pensioenen. 

 
− Rijksbijdragen ten voordele van de R.K.W. (art. 01.03). 
− Rijksbijdragen ten voordele van de R.V.P. (art. 42.02, 42.07, 

42.08, 42.12, 42.16 en 42.17). 
− Rijksbijdragen ten voordele van de R.S.V.Z. (art. 42.03). 
− Rijksbijdragen ten voordele van het N.P.M. (art. 42.05). 
− Rijksbijdragen ten voordele van de H.V.K. Antwerpen (art. 

42.06). 
 
7465 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op het Ministerie van 

Financiën. 
 

− Kaders van Afrika. 
− Herstelpensioenen. 

 
7466 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van het 

Ministerie van Economische Zaken. 
 

− Rijksbijdragen ten voordele van het N.P.M. 
− Rijksbijdragen ten voordele van het R.I.Z.I.V. 

 
7467 – Lopende tussenkomsten uitgetrokken op de begroting van het 

Ministerie van Volksgezondheid. 
 

− Rijksbijdragen ten voordele van de H.V.K. Antwerpen. 
− Rijksbijdragen ten voordele van het R.I.Z.I.V. 

7468 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 

 
− Nationale Sector. 
− Toelage betreffende het bijzonder brugpensioen voor oudere 

werklozen (K.B. 27.12.1977 - art. 5). 
− Toelage betreffende het bijzonder brugpensioen voor oudere 

werklozen (K.B. 27.12.1977 - art. 6). 
 
7469 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op andere begrotingen van de 

Centrale Overheid betreffende de opdrachten van de instelling.68 
 

− Tegemoetkomingen uitgetrokken op begr. Min. Middenstand - 
deel intr. last op schuld verl. art. 4202. 

− Tegemoetkomingen uitgetrokken op begr. van het Ministerie van 
Middenstand - art. 42.01. 

− Tussenkomst Min. v. Middenstand. 
− Toelage bijzonder fonds. 
− Tussenkomst interest op leningen. 

                                                 
68 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 



 

Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 81

− Tussenkomst uitgetrokken op de begroting van Buitenlandse 
Zaken. 

 
747 – Overdrachten van taksen en belastingen door de Centrale Overheid. 

 
7479 – Taksen en belastingen geïnd door bemiddeling van de Centrale 

Overheid betreffende de opdrachten van de instelling.69 
 

− Bijzondere bijdragen. 
− Deelneming Fonds ter verwezenlijking van financieel evenwicht 

– art. 42.01 
– art. 01.01 

− Opbrengst van de loonmatiging. 
– art. 42.01 
– art. 42.04 

− Solidariteitsbijdrage overheidspersoneel. 
− Ontlasting inzake onroerende voorheffing. 

 
748 – Inkomensoverdrachten voortkomend van de provincies, gemeenten en 

gelijkgestelde besturen. 
 
7489 – Gewone tegemoetkomingen (niet terugvorderbaar) van de provincies, 

van de gemeenten en van de gelijkgestelde besturen. 
 

749 – Inkomensoverdrachten voortkomend van de Gemeenschappen en 
Gewesten. 
 
7491 – Tegemoetkomingen afkomstig van de gemeenschappen. 

− Art. 42.01. 
− Art. 62.01. 

 
7492 – Tegemoetkomingen afkomstig van de gewesten. 
 

− Art. 42.01. 
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75. Kapitaaloverdrachten voortkomend van andere derden dan openbare 
overheden.  

 
756 – Kapitaaloverdrachten voorkomend van bedrijven. 

 
7569 – Schenkingen en legaten in species met afgestaan kapitaal voortkomend 

van bedrijven. 
 

758 – Kapitaaloverdrachten voorkomend van particulieren of van V.Z.W. 
 
7589 – Schenkingen en legaten in species met afgestaan kapitaal voortkomend 

van particulieren of van V.Z.W. 
 

− Particulieren. 
− V.Z.W. 

 
 

76. Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Centrale Overheid, de 
Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies en de gemeenten. 

 
766 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Centrale Overheid. 

 
7661 – Tegemoetkomingen (niet terugvorderbaar) van de Centrale Overheid 

met investeringsdoeleinden.  
 
7662 – Ten laste nemen door de Centrale Overheid van de aflossing van 

schulden aangegaan door de sociale zekerheidsinstellingen. 
 

− Tegemoetkomingen door de Centrale Overheid voor het afl. der 
schulden - art. 6602.  

 
768 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de provincies en de gemeenten. 

 
7689 – Tegemoetkomingen (niet terugvorderbaar) van de provincies en de 

gemeenten met investeringsdoeleinden. 
 

769 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Gemeenschappen en 
Gewesten. 
 
7691 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Gemeenschappen. 
 
7692 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Gewesten 
 
 

77. Sommen die voortspruiten uit de verkoop van lichamelijke, 
patrimoniale goederen (investeringen). 

 
776 – Verkoop van onroerende goederen. 

 
7761 – Onroerende goederen voor administratief gebruik. 
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− Gronden. 
− Gebouwen. 

 
7762 – 70 
 
7763 – Particuliere telefooninstallaties voor administratief gebruik. 
 

777 – Verkoop van lichamelijke roerende goederen. 
 
7771 – Meubelen, materieel en beschotten voor administratief gebruik. 
 

− Meubelen en materieel voor burelen en bibliotheek. 
− Meubelen en materieel voor de mess. 
− Meubelen en materieel voor de verzorgingsinstelling. 
− Meubelen voor medisch en farmaceutisch gebruik. 
− Meubelen voor beroepsvorming. 
− Vervoermaterieel. 
− Inpakmaterieel. 
− Beschotten. 
− Diverse meubelen en materieel. 

 
7772 – Machines voor administratief gebruik. 
 

− Schrijfmachines. 
− Druk- en reproduceermachines. 
− Boekhoud- en rekenmachines. 
− Mechanografische machines. 
− Uitrusting voor fotokopie en microfilm. 
− Diverse machines. 

 
7773 – Rollend materieel voor administratief gebruik. 
 

− Vracht- en bestelwagens. 
− Diverse motorvoertuigen. 

 
7774 – Bibliotheek voor administratief gebruik.  
 
7775 – Verkoop informaticamaterieel 70 71  
 
7776 – 70 
 
7777 – 70 
 
7778 – 70 
 

                                                 
70 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996). 
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78. Ontvangsten inzake kredietverleningen aandelen en deelnemingen, 
waarborgen en borgtochten.  

 
781 – Leningen en voorschotten betreffende het beheer van de instelling 72  

 
7813 – Financiële leningen en voorschotten toegekend door de instellingen 

betreffende het beheer van de instelling 
 

782 – Afgeloste waarborgen en borgtochten betreffende het beheer van de 
instelling.72 
 
7821 – Afgeloste waarborgen en borgtochten betreffende het beheer van de 

instelling 
 

785 – Aandelen en deelnemingen. 
 
7851 – Aandelen en deelnemingen. 
 

− Aandelen van Belgische openbare bedrijven. 
− Deelbewijzen in Belgische openbare bedrijven. 
− Aandelen van Belgische privé bedrijven. 
− Deelbewijzen in Belgische privé bedrijven. 
− Deelbewijzen in instellingen van de sector Welzijnszorg en van de 

sociale sector. 
− Deelbewijzen in Belgische V.Z.W.’s. 
− Aandelen en deelbewijzen in het buitenland. 

 
786 – Vervallen of verkochte vast rentende effecten. 

 
7861 – Afgeloste of verkochte vast rentende effecten. 
 

− Uitgegeven door Belgische openbare bedrijven. 
− Uitgegeven door Belgische privé bedrijven. 
− Uitgegeven door de Centrale Overheid en de gelijkgestelde 

besturen. 
− Uitgegeven door openbare sociale zekerheidsinstellingen. 
− Uitgegeven door de Gemeenschappen en de Gewesten en de 

gelijkgestelde besturen. 
− Uitgegeven door de Provincies en de Gemeenten en de 

gelijkgestelde besturen. 
− Uitgegeven in het buitenland. 
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787 – Beleggingen in onroerende goederen. 
 
7871 – Verkoop van huurhuizen. 
 
7872 – Verkoop van bouwgronden. 
 
7873 – Verkoop van sociale woningen. 
 

788 – Leningen en voorschotten.  
 
7881 – Hypothecaire leningen toegekend door de instelling. 
 

− Aan Belgische openbare bedrijven. 
− Aan Belgische privé-bedrijven. 
− Aan openbare sociale-zekerheidsinstellingen. 
− Aan instellingen van de sector welzijnszorg en van de sociale 

sector. 
− Aan V.Z.W.’s. 
− Aan de personeelsleden. 
− Aan andere personen. 

 
7882 – Hypothecaire leningen toegekend door het Fonds voor collectieve 

uitrustingen en diensten van de R.K.W. 
 
7883 – Financiële leningen en voorschotten toegekend door de instelling 

betreffende de opdrachten van de instelling.73 
 

− Aan de Centrale Overheid en de gelijkgestelde besturen. 
− Aan openbare sociale verzekeringsinstellingen. 
− Aan instellingen van de sector welzijnszorg of van de sociale 

sector. 
− Aan V.Z.W.’s. 
− Aan de personeelsleden (Sociale dienst). 
− Aan personen in het buitenland. 
− Aan andere personen. 

 
7884 – Niet hypothecaire leningen toegekend door het Fonds voor collectieve 

uitrustingen en diensten van de R.K.W. 
 
7889 – Terugbetaling voorschotten provisiefonds geneesmiddelen 74 
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74 Doc.CN-RPV-07-R01-04 “De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 26 april 2007” 



 

Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 86

789 – Afgeloste waarborgen en borgtochten. 
 
7891 – Afgeloste waarborgen en borgtochten betreffende de opdrachten van de 

instelling.75 
 
 

79. Schulden van de Sociale Zekerheid 
 

791 – Diverse leningen van de sociale zekerheid betreffende het beheer van de 
instelling.75 
 
7911 – Leningen uitgegeven op de markt en bij derden betreffende het beheer 

van de instelling 
 

792 – Waarborgen en borgtochten betreffende het beheer van de instelling.75 
 
7929 – Waarborgen en borgtochten ontvangen van derden betreffende het 

beheer van de instelling 
 

796 – Diverse leningen van de sociale zekerheid. 
 
7961 – Leningen uitgegeven op de markt en bij derden betreffende de 

opdrachten van de instelling.75 
 

− Hypothecaire leningen. 
− Leningen uitgegeven op de kapitaalmarkt. 
− Leningen bij derden. 
− Leningen uitgegeven op de kapitaalmarkt op een jaar en minder - 

last van het verleden. 
− Leningen uitgegeven op de kapitaalmarkt op meer dan een jaar - 

last van het verleden. 
− Leningen uitgegeven op de kapitaalmarkt op een jaar en minder - 

sector pensioenen. 
− Renteloze leningen in uitvoering van art. 7-2 K.B. nr. 289 van 

31.03.1984. 
 
7962 – Rechtstreekse leningen bij instellingen voor sociale zekerheid. 
 

− Leningen bij instellingen waarop de wet van 16 maart 1954 van 
toepassing is.76 

− Leningen bij instellingen waarop de wet van 16 maart 1954 niet 
van toepassing is.77 

 
7963 – Speciale bijdragen voor de voorfinanciering van de 

arbeiderspensioenen. 
 
7964 – Rechtstreekse leningen bij het Gemeentekrediet. 

                                                 
75 Omzendbrief  n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
76 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
77 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
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797 – Terugvorderbare tegemoetkomingen van de openbare overheid. 
 
7971 – Terugvorderbare tegemoetkomingen van de Centrale Overheid. 
 

− Volksgezondheid. 
− Ministerie van Sociale Voorzorg. 
− Kasvoorschotten vanwege de Centrale Overheid. 

 
7972 – Terugvorderbare tegemoetkomingen van de provincies en de 

gemeenten. 
 

798 – Waarborgen en borgtochten. 
 
7989 – Waarborgen en borgtochten ontvangen van derden betreffende de 

opdrachten van de instelling.78 
 

− Waarborgen ontvangen van huurders. 
− Borgtochten ontvangen voor werken. 
− Diverse ontvangen waarborgen en borgtochten. 

                                                 
78 Omzendbrief  n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
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klasse 8 79
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

                 budgettaire uitgaven 
 
 

ONDERKLASSEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 a) Conform met de aanpassingen van 06/10/1987 

b) Hoewel niet onderworpen aan het KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, zijn de Bijzondere Verrekenkas 
voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart, de 
Bijzondere Verrekenkas ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen 
en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations en de Pool van de Zeelieden 
ter Koopvaardij toch gehouden hetzelfde boekhoudplan als de OISZ te gebruiken. Aangezien zij niet 
verplicht zijn om hun kredieten op te splitsen tussen “opdrachten” en “beheer”, mogen zij ,omdat er 
twee artikels bestaan voor opbrengsten van éénzelfde aard, deze gebruiken die zij wensen met 
schrapping van de vermelding “betreffende het beheer” of “betreffende de opdrachten”. 

80.  Niet verdeelde uitgaven en lopende 
uitgaven naar Belgische sociale 
instellingen.  

81. Lopende uitgaven van goederen en 
diensten.  

82. Sommen verschuldigd voor interesten en 
gewone financiële lasten.  

83. Inkomensoverdrachten verricht door de 
sociale zekerheid.  

84. Inkomensoverdrachten naar, alsmede 
kwade posten inzake opbrengsten 
komende van openbare machten en 
instellingen. 

86. Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten 
voortkomend van de Centrale Overheid, de 
Gemeenschappen, de Gewesten, de 
provincies, de gemeenten en 
gelijkgestelde besturen.  

87. Sommen verschuldigd voor de verwerving 
van patrimoniale goederen.  

88. Uitgaven inzake kredietverleningen, 
aandelen en deelnemingen, waarborgen en 
borgtochten.  

89. Aflossingen van schulden.  
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80. Niet verdeelde uitgaven en lopende uitgaven naa r Belgische sociale 
instellingen. 

 
801 – Niet verdeelde uitgaven en uitgaven met speciale affectatie. 

 
8010 – Diverse niet verdeelde uitgaven betreffende het beheer van de 

instelling.80 
 

─ Niet verdeelde uitgaven. 
─ Stortingen aan de U.I.  
─ Niet verdeelde uitgaven – K.B. nr. 12 & 186. 
─ Contractuele betalingen en voorschotten voor rekening van derden 

(Effectenfonds). 
─ Contractuele betalingen en voorschotten voor rekening van derden 

(Gebouwen). 
─ Voorschotten voor rekening van diverse derden. 
─ Niet verdeelde uitgaven – K.B. nrs. 289 en 464. 
─ Diverse niet verdeelde uitgaven. 

 
8011 – Te verrekenen, betaalde B.T.W.  
 
8012 – Fonds voor begrafeniskosten. 
 
8019 – Diverse uitgaven met speciale affectatie betreffende het beheer van de 

instelling.80 
 

─ Niet verdeelde uitgaven met speciale affectatie. 
─ Sociale bijdragen over te dragen naar buitenlandse sociale 

zekerheidsinstellingen.  
─ Overdracht van de opbrengst van de verkoop van tickets mess en 

maaltijdcheques. 
─ Uitgaven voor rekening van derden. 
─ Uitgaven inzake plaatsingsbureaus R.V.A. voor tijdelijke Arbeid.  
─ Uitgaven verr. ingev. intern. overeenk. bestemd voor de S.V.F. 
─ Aanvullende uitkering aan grens- en seizoenarbeiders.  
─ Arbeidsongeschiktheid.  
─ Uitgaven verricht, in uitvoering van K.B. nr. 12 & 186 & 289.  
─ E.E.G. Tussenkomst in de uitwisseling van bemiddelaars.  
─ Diverse uitgaven met speciale affectatie. 

 
802 – Overdrachten naar sociale instellingen andere dan voor sociale zekerheid. 

 
8021 – Fondsen voor bestaanszekerheid. 
 

─ Niet verdeelde uitgaven voor fondsen voor bestaanszekerheid. 
─ Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de 

houtbewerking. 

                                                 
80 Omzendbrief van 23 juli  2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid 

(Ref.DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref.DGSOCKGDS/398036) 
betreffende budgettaire richtlijnen wijzigt. 
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─ Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het 
bouwbedrijf. 

─ Sociaal Fonds voor de textiel- en kledingnijverheid. 
 
8029 – Diverse overdrachten naar sociale instellingen. 
 

─ Niet verdeelde overdrachten naar sociale instellingen. 
─ Overdrachten van ontvangsten K.B. nr. 12. 
─ Overdrachten van ontvangsten K.B. nr. 186 naar N.K.B.K. en 

landbouwfonds. 
─ Kostendekkingssom K.B. nr. 289. 
─ Dagvergoeding ex-werknemers Intermills.  
─ Diverse overdrachten naar sociale instellingen. 

 
803 – Overdrachten naar sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 

maart 1954 van toepassing is.81 
 
8031 – Lopende lasten op leningen en voorschotten. 
 

─ Niet verdeelde lopende lasten. 
─ Interesten en gelijkgestelde lasten op hypothecaire leningen. 
─ Interesten en gelijkgestelde lasten op voorschotten en leningen 

andere dan hypothecaire. 
─ Aandeel in de lopende financiële inkomens. 

 
8032 – Kapitalisatievoordelen. 
 

─ Niet verdeelde.  
─ Renten betaald door derden voor rekening van andere instellingen. 
─ Rijksbijdrage “Individuele kapitalisatie”. 
─ Aanvulling van renten “R.I.Z.I.V.” bijzonder brugpensioen.  

 
8033 – Sociale verstrekkingen inzake rust- en overlevingspensioenen. 
 

─ Niet verdeelde.  
─ Rustpensioenen betaald door andere instellingen. 
─ Overlevingspensioenen betaald door andere instellingen. 
─ Aanpassingsvergoedingen betaald door andere instellingen. 
─ Ten onrechte ontvangen bijzondere brugpensioenen voor bejaarde 

invaliden. 
─ Onvoorwaardelijke pensioenen betaald door andere instellingen.  
─ Diverse. 

 
8034 – Andere sociale prestaties geleverd door andere instellingen. 
 

─ Niet verdeelde andere sociale prestaties. 
─ Indexatie renten. 
─ Gewone werkloosheidsuitkeringen betaald door H.V.W.  
─ Sociale prestaties betaald door het H.Z.I.V. 

                                                 
81 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
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─ Wisselkoerstoeslag aan grensarbeiders in Frankrijk betaald door 
─  H.V.W. (K.B. 20.11.1973).  
─ Aandeel in brugpensioen betaald door H.V.W. 
─ Aanvullende uitkeringen aan bejaarde werkloze grensarbeiders 
─  (K.B. 19.09.1980). 
─ Aanvullende vergoedingen betaald door R.I.Z.I.V. en R.V.A.  
─  (21.11.1969). 
─ Kinderbijslag van bijzondere kinderbijslagfondsen. 
─ Terugbetaling van kinderbijslagen door de Regies en andere 

instellingen onderworpen aan de wet van 16.03.1954.82 
 
8035 – Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven. 
 

─ Niet verdeelde tegemoetkoming in de werkingskosten. 
─ Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties. 
─ Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingskosten. 
─ Specifieke tegemoetkomingen in de werkingskosten. 
─ Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten. 

 
8036 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten. 
 

─ Niet verdeelde.  
─ Sociale bijdragen over te dragen naar andere instellingen. 
─ Bijdrageverhogingen over te dragen naar andere instellingen. 
─ Boeten over te dragen naar andere instellingen. 
─ Verwijlinteresten over te dragen naar andere instellingen. 
─ Bijzondere bijdragen en bijkomende opbrengsten over te dragen 

naar andere instellingen.  
─ Loonmatigingsbijdragen en bijkomende opbrengsten. 
─ Solidariteitsbijdragen van het overheidspersoneel en bijkomende 

opbrengsten. 
─ Diverse.  

 
8037 – Overdrachten van wiskundige reserves. 
 

─ Overdrachten van wiskundige reserves en reservefonds 
(gesubrogeerde renten). 

 
8038 – Overdrachten van overschotten. 
 
8039 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ RVP. - Tussenkomst in de gemengde pensioenen - K.B. 

04.11.1982. 
─ Bijzondere tijdelijke bijdrage K.B. nr. 38-160-218-290. 
─ Verschuldigde fictieve invaliditeitspensioenen en bijkomende 

prestaties (wet 28.03.1975). 

                                                 
82 Of onderworpen aan het KB van 3 april 1997 
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─ Bijzondere kinderbijslagfondsen - terugbetaling of vernietiging 
van de maandelijkse vermindering op de kinderbijslag. 

─ Overdrachten naar het Fonds voor de beroepsziekten. 
 

804 – Overdrachten naar Belgische sociale-zekerheidsinstellingen waarop de 
wet van 16 maart 1954 niet van toepassing is.83 
 
8041 – Lopende lasten op leningen en voorschotten. 
 

─ Niet verdeelde lopende lasten. 
─ Interesten en gelijkgestelde lasten op hypothecaire leningen. 
─ Interesten en gelijkgestelde lasten op voorschotten en leningen 

andere dan hypothecaire. 
 
8042 – Kapitalisatievoordelen. 
 

─ Niet verdeelde.  
─ Terugbetaling aan andere instellingen van ten onrechte 

overgedragen gesubrogeerde renten. 
─ Rijksbijdrage “Individuele kapitalisatie”. 

 
8043 – Sociale verstrekkingen inzake rust- en overlevingspensioenen. 
 

─ Niet verdeelde aandelen in de gemengde pensioenen betaald door 
andere instellingen. 

─ Rustpensioenen betaald door andere instellingen. 
─ Overlevingspensioenen betaald door andere instellingen. 
─ Aanpassingsuitkeringen betaald door andere instellingen. 
─ S.V.F. Betaalde onvoorwaardelijke pensioenen. 
─ Diverse.  

 
8044 – Andere sociale prestaties betaald door andere instellingen. 
 

─ Niet verdeelde andere sociale prestaties. 
─ Werkloosheidsuitkeringen betaald door de 

werknemersorganisaties. 
─ Sociale prestaties betaald door de landsbonden. 
─ Wisselkoerstoeslag aan grensarbeiders in Frankrijk betaald door de 

werknemersorganisaties. 
─ Wettelijk brugpensioen deel werkloosheid betaald door de 

werknemersorganisaties. 
─ Wettelijk brugpensioen deel bijslag betaald door de 

werknemersorganisaties. 
─ Conventioneel brugpensioen deel werkloosheid betaald door de 

werknemersorganisaties. 
─ Aanvullende uitkeringen aan bejaarde werkloze grensarbeiders 

betaald door de werknemersorganisaties. 
─ Kinderbijslag van de vrije kinderbijslagfondsen. 

 

                                                 
83 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
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8045 – Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Tegemoetkomingen in de betalingskosten der prestaties. 
─ Forfaitaire tegemoetkomingen in de werkingskosten. 
─ Specifieke tegemoetkomingen in de werkingskosten. 
─ Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten. 

 
8046 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten. 
 

─ Niet verdeelde.  
─ Sociale bijdragen over te dragen naar andere instellingen. 
─ Bijdrageverhogingen over te dragen naar andere instellingen. 
─ Boeten over te dragen naar andere instellingen. 
─ Verwijlinteresten over te dragen naar andere instellingen. 
─ Bijzondere bijdragen en bijkomende opbrengsten over te dragen 

naar andere instellingen. 
─ Solidariteitsbijdrage van het overheidspersoneel en bijkomende 

opbrengsten. 
─ Diverse.  

 
8047 – Overdrachten van wiskundige reserves. 
 

─ Overdrachten van wiskundige reserves en reservefonds. 
 
8048 – Overdrachten van overschotten. 
 

─ S.V.F. Vereveningstekort sector gezinsbijslag. 
 
8049 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Diverse niet terugvorderbare overdrachten pensioen P.766.77.11.  
─ Bijzondere tijdelijke bijdragen K.B. nr. 38-160-218-290 - 

P.52.3/36.2. 
─ Diverse niet terugvorderbare overdrachten gezinsbijslag 

P.766.77.11. 
─ Ter. Bet. bijzondere tijdelijke bijdrage K.B. nr. 38-160-218-290. 
─ Diverse niet terugvorderbare overdrachten administratieve kosten. 
─ Diverse niet terugvorderbare overdrachten K.B. nr. 38-160-218-

290. 
─ Vrije kinderbijslagfondsen - terugbetaling of vernietiging van de 

maandelijkse vermindering op de kinderbijslag. 
─ Diverse. 

 
805 – 84 

 

                                                 
84 Rubriek geschrapt ; Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire 

richtlijnen 
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806 – Niet-verdeelde uitgaven en uitgaven met speciale affectatie betreffende de 
opdrachten van de instelling.85 
 
8060 – Diverse niet-verdeelde uitgaven betreffende de opdrachten van de 

instelling 
 
8069 – Diverse uitgaven voor verrichtingen met speciale affectatie betreffende 

de opdrachten van de instelling 
 
 

81. Lopende uitgaven voor goederen en diensten. 
 

811 – Sommen verschuldigd voor bezoldigingen en sociale lasten voor personen 
verbonden aan de instelling. 
 
8111 – Bezoldigingen van het personeel.  
 

─ Niet verdeelde. 
─ Rijksbezoldiging van het personeel onderworpen aan het statuut 

van het Rijkspersoneel. 
─ Basisbezoldiging van het personeel onderworpen aan de sociale 

zekerheid voor werknemers. 
─ Verlofgeld. 
─ Eindejaarspremies en diverse programmatie premies. 
─ Andere supplementen die geen werkelijke lasten dekken. 
─ Bezoldigingen en sociale lasten van T.W.W. (gedeelte van de 

instelling). 
─ Leden van de krijgsmacht. 
─ Diverse vergoedingen aan het personeel. 
─ Vergoedingen voor overuren. 
─ Vergoedingen voor hogere functies. 

 
8112 – Sociale bijdragen ten laste van de instelling.  
 

─ Niet verdeelde.  
─ Werkgeversbijdrage in het algemeen stelsel voor werknemers. 
─ Werkgeversbijdrage voor gezondheidszorgen statutair personeel. 
─ Premies voor arbeidsongevallen. 
─ Jaarlijkse bijdrage in het pensioenfonds der I.S.Z. 
─ Overdracht opbrengst van de loonmatiging statutair personeel. 
─ Overdracht opbrengst van de loonmatiging personeel onderworpen 

aan de algemene regeling van de loonarbeiders. 
─ Diverse.  

 

                                                 
85 - Doc.CN-RPV-08-R01-02 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 14 mei 2008” 
 - Omzendbrief van 23 juli 2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid (Ref 

DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref DGSOCKGDS/398036) betreffende 
budgettaire richtlijnen wijzigt 
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8113 – Rechtstreekse en onrechtstreekse sociale vergoedingen.  
 

─ Niet verdeelde. 
─ Gezinsbijslagen. 
─ Kraamgeld. 
─ Tegemoetkoming in de sociale vervoerabonnementen. 
─ Overlijdensvergoeding personeel in dienstactiviteit. 
─ Lasten van terbeschikkingstelling wegens ziekte. 
─ Andere vergoedingen ter vervanging van bezoldiging. 
─ Pensioenen betaald door de instelling. 
─ Pensioenen betaald door de sociale dienst. 
─ Diverse sociale uitkeringen. 

 
8115 – Sociale Dienst van het personeel (behoudens pensioenen en leningen).  
 

─ Niet verdeelde. 
─ Tegemoetkomingen in de maaltijdkosten van het personeel. 
─ Andere niet terugvorderbare tegemoetkomingen. 
─ Diverse.  

 
8116 – Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling 

(andere dan honoraria behoudens deze die vanuit fiscaal oogpunt 
geheel of gedeeltelijk als een last worden aanvaard).  

 
─ Niet verdeelde.  
─ Voorzitters, leden en secretarissen van beheersorganen. 
─ Voorzitters, leden en secretarissen van commissies. 
─ Controle organen van de Staat. 
─ Diverse. 

 
8117 – Overdracht aan het Fonds voor vakbondspremies 
 

812 – Sommen verschuldigd voor de aankoop van niet duurzame goederen en 
diensten. 
 
8120 – Gewone aankopen voor exploitatiediensten.  
 

─ Drukkerij R.I.Z.I.V. 
─ Bijdragebons R.I.Z.I.V. 
─ Kleefzegels voor pharmaceutische specialiteiten. 
─ Publicaties R.I.Z.I.V. 
─ Allerhande drukwerk R.I.Z.I.V. 

 
8121 – Diverse vergoedingen die werkelijke lasten dekken. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Kosten voor de verandering van woonplaats in het belang van de 

dienst. 
─ Tegemoetkomingen in de huur en in de bureelkosten der 

ambtenaren. 
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─ Vergoedingen voor het dragen van een uniform en voor de eerste 
uitrusting toegekend aan de agenten. 

─ Vergoedingen toegekend aan personeelsleden, die een eigen 
schrijfmachine gebruiken voor dienstzaken. 

─ Forfaitaire vergoedingen voor reis-, verblijf- en onderzoekskosten. 
─ Terugbetalingen aan de geneesheren van de telefoonkosten 

uitgegeven voor rekening van de instelling. 
─ Terugbetaling van de kosten voor arbeidsongevallen niet gedekt 

door een verzekering. 
─ Diverse. 

 
8122 – Beroepsopleiding van het personeel. 
 

─ Rechtstreekse tussenkomst in de uitgaven der personeelsleden. 
─ Tussenkomst in de kosten uitgegeven door de Staat. 
─ Toelage aan de Belgische Middenschool voor Sociale 

Verzekeringen. 
─ Diverse. 

 
8123 – Representatie-, reis- en vervoerskosten.  
 

─ Niet verdeelde. 
─ Representatiekosten. 
─ Werkelijke reiskosten personeel. 
─ Werkelijke reiskosten andere personen. 
─ Verblijfkosten personeel. 
─ Verblijfkosten andere personen. 
─ Andere vervoerkosten. 
─ Reis- en verblijfkosten voor opdrachten in het buitenland. 
─ Verplaatsings- en verblijfkosten voor hypothecaire zaken. 
─ Diverse. 

 
8124 – Betwiste zaken betreffende het beheer van de instelling.86 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Honoraria van advocaten en deurwaarders. 
─ Gerechtelijke honoraria van experten en andere. 
─ Gerechtskosten, schadevergoedingen en interesten ten laste van de 

instelling. 
─ Oninvorderbare, door de werkgevers verschuldigde 

gerechtskosten. 
─ Honoraria van advocaten terug te vorderen bij derden. 
─ Gerechtskosten, schadevergoedingen en interesten terug te 

vorderen bij derden. 
─ Andere honoraria voor betwiste zaken. 
─ Diverse. 

 

                                                 
86 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
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8125 – Honoraria andere dan voor betwiste zaken betreffende het beheer van 
de instelling.87 

 
─ Niet verdeelde. 
─ Honoraria der geneesheren. 
─ Honoraria verschuldigd aan derden die tussenkomen in de 

beroepsvorming. 
─ Honoraria van professoren en leden van examenjury’s. 
─ Honoraria van landmeters en controleurs der belastingen. 
─ Honoraria toegekend voor de aanwerving van leden. 
─ Honoraria toegekend aan de personen waarvan de bezoldiging 

aangerekend wordt op artikel 8111. 
─ Aansluiting van het personeel bij de administratieve 

gezondheidsdienst. 
─ Vergoeding betaald aan derden die tussenbeide komen in de 

vereffening van de sociale verstrekkingen. 
─ Diverse andere honoraria. 

 
8126 – Lokaalkosten, behalve de uitgaven voor energieverbruik, kosten voor 

materieel, meubilair, machines, rollend materiaal en benodigdheden 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Huur van lokalen en bijkomende kosten. 
─ Onderhoud, herstelling en verzekering van lokalen. 
─ Groot onderhoud der gebouwen. 
─ Stoom en water. 
─ Verhuiskosten. 
─ Huurkosten van materieel, meubilair, machines en rollend 

materiaal. 
─ Kosten van onderhoud, verzekering en herstelling van materieel, 

meubilair, machines en rollend materiaal. 
─ Kosten voor farmaceutische en medische benodigdheden. 
─ Premies voor burgerlijke aansprakelijkheid. 
─ Diverse. 

 
8127 – Uitgaven voor energieverbruik.  
 

─ Stookolie. 
─ Gas. 
─ Benzine. 
─ Elektriciteit. 
─ Kolen. 
─ Diverse. 

 
8128 – Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende het beheer van de 

instelling.87 
 

─ Allerhande bureelkosten. 
─ Publicatiekosten. 

                                                 
87 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
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─ Publiciteits- en propagandakosten. 
─ Mechanografische werken. 
─ Verscheidene werken uitgevoerd door derden. 
─ Diverse. 

 
8129 – Gewone financiële lasten betreffende het beheer van de instelling.88 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Administratieve kosten voor bank- en postrekeningen. 
─ Inkasseringskosten ten laste van de instelling. 
─ Commissie op plaatsingen. 
─ Drukkosten van de effecten. 
─ Verdelings- en publicatiekosten. 
─ Makelaarslonen en aanschaffingskosten der titels. 
─ Bewaarrechten der effecten in portefeuille. 
─ Fiscale zegels. 
─ Diverse gewone financiële lasten. 

 
813 – Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van 

informaticasystemen.89 
 
8131 – Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van 

informaticasystemen 
 

─ 81311 Huur en leasing van informatica – apparatuur 
─ 81312 Onderhoud, herstelling, maintenance van informatica-

apparatuur of –programmatuur 
─ 81313 Licenties en soortgelijke rechten  
─ 81314 Informaticawerkzaamheden uitgevoerd door derden, met 

inbegrip van het beroep op studiebureaus  
─ 81315 Aankoop van allerlei informaticamaterieel en producten 
─ 81316 Uitgaven nodig voor de veiligheid inzake verwerking van 

de informatie (ter uitvoering van het K.B. van 12 augustus 
1993), met inbegrip van de veiligheidskopieën   

 
814 – Sommen verschuldigd voor aankoop niet duurzame goederen en diensten 

betreffende de opdrachten van de instelling.88 
 
8144 – Betwiste zaken betreffende de opdrachten van de instelling 
 
8145 – Honoraria andere dan voor betwiste zaken betreffende de opdrachten 

van de instelling 
 
8148 – Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende de opdrachten van 

de instelling 
 
8149 – Gewone financiële lasten betreffende de opdrachten van de instelling 
 

                                                 
88 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
89 Omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996 
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815 – Belastingen op goederen en diensten ingekohierd ten laste van de 
instelling. 
 
8151 – Diverse belastingen op goederen en diensten.  
 

─ Niet verdeelde. 
─ Verkeersbelastingen op voertuigen. 
─ Andere onrechtstreekse belastingen en taksen aan de Centrale 

Overheid. 
─ Provinciale en gemeentelijke taksen. 
─ Diverse. 

 
816 – Kwade posten en restorno’s inzake verkopen van goederen en van 

diensten.  
 
8161 – Ontheffing, afstand, nietigverklaring en waardevermindering van 

schuldvorderingen andere dan sociale prestaties.  
 

─ Beroepsopleiding. 
─ Administratie. 
─ Hertewerkstelling. 
─ Diverse. 

 
8162 – Nietigverklaring van schuldvorderingen inzake wedden, toelagen en 

vergoedingen verschuldigd aan het personeel in actieve dienst of 
gepensioneerd.  

 
─ Administratie. 
─ Hertewerkstelling. 
─ Diverse. 

 
8163 – Deficit ontvreemde gelden.  
 

─ Gewone werkloosheidsuitkeringen. 
─ Administratie. 
─ Brugpensioen. 
─ Hertewerkstelling. 
─ Beroepsopleiding. 
─ Diverse. 

 
8169 – Diverse verliezen.  
 

817 – Lasten op huurhuizen.  
 
8171 – Gewone lasten op huurhuizen.  
 

─ Lopende onderhoudsuitgaven. 
─ Andere lopende uitgaven. 
─ Diverse. 
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818 – Kosten betreffende de opdrachten toevertrouwd door derden.90 
 
8184 – Betwiste zaken betreffende de opdrachten toevertrouwd door derden 
 
8185 – Honoraria andere dan voor betwiste zaken betreffende de opdrachten 

toevertrouwd door derden 
 
8188 – Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende de opdrachten 

toevertrouwd door derden 
 
8189 – Gewone financiële kosten betreffende de opdrachten toevertrouwd door 

derden. 
 
 

82. Sommen verschuldigd voor interesten en gewone f inanciële lasten. 
 

821 – Interesten en soortgelijke lasten. 
 
8211 – Interesten op leningen uitgegeven op de markt betreffende het beheer 

van de instelling.91 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Interest op leningen uitgegeven op de markt op minder dan 1 jaar 

last van het verleden.  
─ Interest op leningen uitgegeven op de markt op meer dan 1 jaar last 

van het verleden.  
─ Interest op leningen uitgegeven op de markt sector pensioenen.  
─ Diverse. 

 
8212 – Andere soortgelijke lasten op leningen uitgegeven op de markt.90 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Premies en commissies te beschouwen als interesten.  
─ Uitgiftepremies. 
─ Terugbetalingspremies. 
─ Diverse. 

 
8218 – Interesten op leasingschulden en soortgelijke rechten.92 
 
8219 – Diverse interesten en gewone financiële lasten betreffende het beheer 

van de instelling.91 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Interesten op bankrekeningen. 
─ Interesten en gewone financiële lasten op hypothecaire leningen. 
─ Interesten op andere leningen en voorschotten. 

                                                 
90 Omzendbrief van 23 juli  2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid 

(Ref.DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref.DGSOCKGDS/398036) 
betreffende budgettaire richtlijnen wijzigt. 

91 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
92 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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─ Interesten op deposito’s (niet statutaire) waarborgen en 
borgtochten. 

─ Gelopen betaalde interesten op aangekochte effecten.  
─ Inschrijvingsrechten op aandelen. 
─ Interesten op bijzondere bijdrage voor voorfinanciering der 

arbeidspensioenen. 
─ Terugstorting van interesten op leningen. 
─ Interesten op bijzondere bijdragen. 
─ Diverse.  

 
822 – Verliezen op aandelen en deelnemingen in openbare bedrijven. 

 
8229 – Gerealiseerde verliezen op aandelen en deelnemingen in openbare 

bedrijven.  
 

823 – Intresten en soortgelijke lasten betreffende de opdrachten van de 
instelling.93 
 
8231 – Intresten op leningen uitgegeven op de markt betreffende de 

opdrachten van de instelling 
 
8232 – Andere soortgelijke lasten op leningen uitgegeven op de markt 

betreffende de opdrachten van de instelling.94 
 
8239 – Diverse intresten en gewone financiële lasten betreffende de 

opdrachten van de instelling 
 

824 – Diverse lasten op financiële beleggingen. 
 
8241 – Afrondingsverschil (euro) betreffende het beheer van de instelling 93 

 
8242 – Gerealiseerde verliezen op wisselkoers betreffende het beheer van de 

instelling 93  
 
8243 – Lasten op onroerende beleggingen.  
 
8244 – Diverse verliezen op beleggingen betreffende het beheer van de 

instelling. 93 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Gerealiseerde verliezen op vast renderende effecten. 
─ Gerealiseerde verliezen op aandelen in private bedrijven. 
─ Oninvorderbare hypothecaire leningen. 
─ Oninvorderbare verscheidene leningen. 
─ Diverse. 

 
8249 – Diverse lasten.  
 

                                                 
93 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
94 Doc.CN-RPV-08-R01-02 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 14 mei 2008” 
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825 – Intresten verschuldigd aan begunstigden van sociale prestaties.95 
 
8251 – Op sociale uitkeringen verschuldigde interesten 
 

826 – Restorno’s en kwade posten inzake interesten.  
 
8269 – Diverse restorno’s en kwade posten inzake interesten. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Kwijtgescholden verwijlinteresten. 
─ Oninvorderbare verwijlinteresten. 
─ Oninvorderbare rente van hypothecaire leningen. 
─ Oninvorderbare rente van verscheidene leningen. 
─ Oninvorderbare opbrengsten van onroerende beleggingen. 
─ Ristorno’s inzake opbrengst van beleggingen in H.L. en andere. 
─ Ristorno’s inzake onroerende beleggingen. 
─ Diverse ristorno’s op verplaatsingskosten en onderzoek van 

dossiers (H.L.). 
─ Ristorno’s inzake diverse opbrengsten. 

 
827 – Diverse lasten op financiële beleggingen betreffende de opdrachten van de 

instelling.96 
 
8271 – Afrondingsverschil (euro) betreffende het de opdrachten van de 

instelling 
 
8272 – Gerealiseerde verliezen op wisselkoers betreffende de opdrachten van 

de instelling 
 
8274 – Diverse verliezen op beleggingen betreffende de opdrachten van de 

instelling 
 
 

83. Inkomensoverdrachten verricht door de sociale z ekerheid. 
 

833 – Sommen verschuldigd aan begunstigden van de sociale zekerheid als 
rechtstreekse inkomenoverdrachten.  
 
8331 – Sociale verstrekkingen. 
 

─ Aanmoedigingspremies beroepsopleiding. 
─ Kosteloze reisbons voor mijnwerkers. 
─ Diverse sociale verstrekkingen. 

 
8332 – Sociale uitkeringen. 
 

─ Niet verdeelde sociale uitkeringen. 
─ Sociale uitkeringen inzake gezinsprestaties. 

                                                 
95 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
96 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
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─ Sociale uitkeringen inzake gezondheidsverzekering. 
─ Sociale uitkeringen inzake verzekering van het beroepsrisico. 
─ Sociale uitkeringen inzake de werkverzekering. 
─ Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen.  
─ Sociale uitkeringen inzake vakantieregeling.  
─ Diverse sociale uitkeringen.  

 
8333 – Tewerkstelling van werklozen door de openbare overheid. 
 

─ Te verhalen aandeel van de openbare besturen in de vergoedingen 
aan tewerkgestelde werklozen. 

 
8334 – Ten laste nemen van door de werkgevers opgelopen kosten ten 

voordele van de werknemers.  
 

─ Hulp bij oprichting, uitbreiding of overschakeling van 
ondernemingen.  

─ Tegemoetkoming in de erkende centra van de beroepsopleiding en 
centra in samenwerking met ondernemingen. 

─ Tegemoetkomingen in het loon van moeilijk te plaatsen 
werknemers. 

─ Tegemoetkomingen in het loon van werknemers die door de 
overschakeling van hun onderneming zijn getroffen (K.B. 
20.12.1963). 

─ Onderbreking beroepsloopbaan. 
─ Speciale premies wet 30.03.1976 stage. 
─ Wederaanpassings- en aanpassingspremies aan bepaalde 

werkgevers. 
─ Indienstneming van werklozen voor bepaalde projecten van 

economische expansie (K.B. dd. 30.12.1982). 
─ Diverse tegemoetkomingen in kosten.  

 
8335 – Ten laste nemen van kosten die normaal door de begunstigden moeten 

gedragen worden. 
 

─ Assignatiekosten.  
─ Geneesheren met overeenkomst. 
─ Tandartsen met overeenkomst. 
─ Apothekers met overeenkomst. 
─ Andere personen met overeenkomst. 
─ Stagemeesters Alg. geneeskunde.  
─ Reis- en verblijfkosten. 
─ Tegemoetkoming in de kosten van nieuwe installatie der 

werklozen (K.B. 20.12.1963). 
─ Diverse. 

 
8336 – Buitengewone sociale uitkeringen. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Weduwerente. 
─ Rente Koninklijk besluit 31.03.1983. 
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─ Tegemoetkomingen aan begunstigden van de Gemeenschappelijke 
sociale Dienst. 

─ Diverse. 
 
8337 – Oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde sociale uitkeringen. 
 

─ Niet verdeelde sociale uitkeringen. 
─ Sociale uitkeringen inzake gezinsprestaties. 
─ Sociale uitkeringen inzake gezondheidsverzekering. 
─ Sociale uitkeringen inzake verzekering van het beroepsrisico. 
─ Sociale uitkeringen inzake de werkverzekering. 
─ Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen. 
─ Sociale uitkeringen inzake vakantieregeling. 
─ Diverse sociale uitkeringen. 

 
8338 – Oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde sociale verstrekkingen en 

diverse inkomensoverdrachten. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Sociale verstrekkingen. 
─ Verscheidene overdrachten. 
─ Diverse. 

 
8339 – Terugbetaling aan de begunstigden van inhoudingen op kinderbijslag.  
 

834 – Inkomensoverdrachten naar het buitenland. 
 
8341 – Sociale uitkeringen. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Sociale uitkeringen. 
─ Toelagen (sector bedienden). 
─ Diverse. 

 
8342 – Uitgaven naar het Europees sociaal fonds. 
 
8349 – Overdrachten voor verrichtingen van de sociale zekerheid naar sociale 

instellingen en openbare overheden van andere landen. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Sociale verstrekkingen. 
─ Verscheidene overdrachten. 
─ Pers. die in België wonen/verblijven. 
─ R.I.Z.I.V. Pers. in buitenland wonen of verblijven. 
─ Verzek. voor geneesk. verzorging. 
─ Uitkeringsverzekering. 
─ Overdracht voor verrichtingen van de sociale zekerheid naar 

sociale instellingen en openbare overheden andere landen. 
─ Verscheidene overdrachten Werkloosheid. 
─ Diverse. 
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835 – Uitgaven van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten. 
 
8352 – Tegemoetkomingen aan de diensten voor gezinshulp en 

bewaarplaatsen. 
 

836 – 97 
 
8369 –  
 

 
837 – Rechtstreekse belastingen op de inkomens, restorno’s en kwade posten 

inzake sociale bijdragen. 
 
8371 – Kwijtgescholden of oninvorderbare sociale bijdragen van de regelingen 

voor werknemers en gelijkgestelden, verschuldigd op de arbeidslonen. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Eigenlijke sociale zekerheidsbijdragen (werkgevers en 

werknemers). 
─ Bijdrage voor beroepsziekte. 
─ Bijdrage voor arbeidsongevallen. 
─ Bijdrage voor kinderbijslagen geïnd door de R.S.Z.P.P.O. 
─ Bijdragen voor sociale promotie. 
─ Bijdragen voor het fonds voor sluiting van ondernemingen. 
─ Bijdragen voor de Fondsen voor bestaanszekerheid. 
─ Regularisaties van sociale bijdragen individuele kapitalisatie, 

wettelijke stortingen. 
─ Achterstallige bijdragen leerlingen niet onderworpen S.Z. 
─ Bijdragen van contractuelen gesubsidieerd door het 

interdepartementaal begrotingsfonds.  
 
8372 – Kwijtgescholden of oninvorderbare andere sociale bijdragen van de 

regelingen voor werknemers en gelijkgestelden (andere dan 7377, 7378 
en 7379).  

 
─ Tijdelijke forfaitaire bijdrage van de alleenstaanden en gehuwden 

zonder kinderen. (675 F (16,73€)/maand) 
─ Hoofdelijke bijdrage voor kinderbijslagen. 
─ Werkgeversbijdragen voor het tewerkstellingsfonds (K.B. nr. 181 

en 185). 
─ Verplichte bijkomende bijdrage voor ouderdomsverzekering, geïnd 

door de R.W.P. 
─ Facultatieve bijkomende bijdrage voor ouderdomsverzekering, 

geïnd door de R.W.P. 
─ Regularisatie bijdragen ouderdomsverzekering wet van 

05.08.1968. 

                                                 
97 Rubriek geschrapt ; Doc.CN-RPV-07-R02-04 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan 

goedgekeurd door de plenaire vergadering van 7 december 2007” 
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─ Achterstallige bijdragen gestort door de gemeenten en 
geassimileerde openbare diensten art. 10 wet van 01.08.1985 
(R.S.Z.) 

─ Bijdrage voor de bevordering van de tewerkstelling. 
 
8373 – Kwijtgescholden oninvorderbare en terugbetaalde sociale bijdragen van 

de regeling voor zelfstandigen.  
 

─ Niet verdeelde bijdrage. 
─ Bijdrage sociaal statuut. 
─ Bijdragen, sector pensioenen. Wetten 56-60-63. 
─ Bijdragen sect. Pens. Wetten 56-60-63 

Levensverzekeringsmaatschappijen. 
─ Forfaitaire bijdrage K.B. nr. 38-160-218 en 290. 
─ Terugbetalingen - K.B. nr. 12. 
─ Terugbetalingen - K.B. nr. 186. 
─ Terugbetalingen - K.B. nr. 289. 
─ Terugbetalingen - K.B. nr. 464. 
─ Diverse bijdragen. 

 
8374 – Kwijtgescholden oninvorderbare en terugbetaalde sociale bijdragen van 

de regeling van de statutaire personeelsleden van de overheidsdiensten.  
 

─ Bijdragen voor geneeskundige verzorging (werkgevers en 
personeelsleden). 

─ Bijdragen voor beroepsziekten. 
─ Bijdragen voor kinderbijslag. 
─ Solidariteitsbijdrage ten voordele van de werkloosheidsverzekering 

(personeelsleden + mandatarissen). 
─ Tijdelijke forfaitaire bijdrage van de alleenstaanden en gehuwden 

zonder kinderen. (675 F (16,73 €)/maand) 
─ Loonmatiging. 
─ Pensioenbijdrage vastbenoemd gemeentepersoneel aangesloten bij 

de R.S.Z.P.P.O. 
 
8375 – Kwijtgescholden, oninvorderbare en terugbetaalde sociale bijdragen 

verschuldigd door de gerechtigden op sociale prestaties en 
vakantiegeld. 

 
─ Persoonlijke sociale bijdragen verschuldigd op de uitkeringen 

wegens beroepsziekten en arbeidsongevallen (via het F.B.Z. en de 
verzekeringsinstellingen) (te detailleren per tak, indien mogelijk). 

─ Bijdrage voor geneeskundige verzorging op rust- en 
overlevingspensioenen (via uitbetalingsinstellingen). 

─ Stortingen van wiskundige reserves verschuldigd door openbare 
diensten voor agenten niet onderworpen aan de sociale zekerheid. 

─ Bijdrage voor ouderdomsverzekering op invaliditeitsvergoeding en 
brugpensioenen. 

─ Gesubrogeerde rente. 
─ Inhouding met 12,07 pct. op het dubbel vakantiegeld (via 

uitbetalingsinstellingen en werkgevers). 
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─ Solidariteitsbijdrage 1 pct. op vakantiegeld. 
─ Tijdelijke vermindering maandelijks toegepast op de kinderbijslag. 

(375F (9,29€)/maand) 
─ Diverse bijdragen. 

 
8376 – Kwijtgescholden, oninvorderbare en terugbetaalde belastingen en 

taksen aangewend voor de sociale zekerheid. 
 

─ Bijdrage op de hoge inkomens (meer dan 3 miljoen (74.368,05 €)). 
─ Bijdragen verschuldigd in toepassing van het K.B. nr. 33 van 

30.03.1982. 
 
8377 – Kwijtgescholden, oninvorderbare en terugbetaalde sociale bijdragen, 

verschuldigd voor de facultatieve aanvullende regelingen. 
 

─ Niet terugvorderbare sociale bijdragen verschuldigd door derden 
(buitenwettelijke stortingen). 

─ Bijdragen verschuldigd door gemeenschappelijke sociale dienst. 
─ Diverse bijdragen verschuldigd door werknemers. 

 
8378 – Kwijtgescholden of oninvorderbare netto-opbrengst van de 

loonmatiging. 
 

─ Netto-opbrengst van de loonmatiging. 
─ Netto-opbrengst van de loonmatiging op de bijdragen jaarlijkse 

vakantie (0,41 % op - 1.1987) (te detailleren arbeiders en 
bedienden). 

─ Opbrengst van de loonmatiging van de gesubsidieerde 
contractuelen bestemd voor de financiering van de kinderbijslag 
(R.S.Z.P.P.O.) 

 
8379 – Diverse kwijtgescholden, oninvorderbare en terugbetaalde sociale 

bijdragen. 
 

─ Bijdragen voor het Rijksfonds voor sociale reclassering van de 
mindervaliden. 

─ Tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds (wegens 
bijdragederving). 

─ Bijdrageoverdrachten van Belgische privé-instellingen. 
─ Bijdrageoverdrachten van buitenlandse instellingen. 
─ Sociale bijdrage op de verzekeringspremies op voertuigen. 
─ Inhouding K.B. nr. 37-159-217-291 R.S.V.Z. 
─ Inhouding K.B. nr. 37-159-217-291 N.H.K. 

 
838 – Kwade posten en restorno’s inzake andere inkomensoverdrachten, van 

particulieren en van bedrijven. 
 
8381 – Kwade posten en restorno’s inzake bijdrageverhogingen en boeten.  
 

─ Niet verdeelde bijdrageverhogingen en boeten. 
─ Bijdrageverhogingen en boeten inzake regime werknemers. 
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─ Bijdrageverhogingen en boeten inzake regime zelfstandigen. 
─ Bijdrageverhogingen en boeten inzake persoonlijke bijdrage. 
─ Diverse bijdrageverhogingen en boeten. 

 
8382 – Kwade posten en restorno’s inzake tegemoetkomingen van de 

begunstigden in de sociale prestaties.  
 
8383 – Kwade posten en restorno’s inzake functionele ontvangsten die 

voorkomen van Belgische derden andere dan sociale instellingen. 
 
8384 – Kwade posten en restorno’s inzake intresten verschuldigd door de 

gerechtigden op sociale uitkeringen.98 
 

839 – Kwade posten en restorno’s inzake inkomensoverdrachten van het 
buitenland. 
 
8391 – Kwade posten en restorno’s inzake terug te vorderen sociale 

uitkeringen. 
 

─ Toelagen (sector bedienden). 
 
8392 – Kwade posten en restorno’s inzake ontvangsten komende van het 

Europees Sociaal Fonds. 
 

─ Tussenkomst in de uitgaven beroepsopleiding. 
─ Instellingen voor sociale zekerheid van andere landen.  
─ Tussenkomst in het loon van moeilijk te plaatsen werklozen. 
─ Tussenkomst in het loon van sommige afgestudeerden. 
─ Bijzondere statuten. 
─ Diversen. 

 
8393 – Kwade posten en restorno’s inzake terugbetaling door de E.G.K.S. van 

kosten voor beroepsopleiding van ontslagen mijnwerkers geplaatst in 
centra van de R.V.A. 

 
─ Beroepsopleiding. 

 
8399 – Kwade posten en restorno’s inzake functionele ontvangsten die 

voortkomen van instellingen voor sociale zekerheid en van openbare 
overheden van andere landen. 

 
─ Terugbetaling door instellingen voor sociale zekerheid van andere 

landen werkloosheidsuitkeringen aan migrerende werklozen. 
─ Terugbetaling door Frankrijk van werkloosheidsuitkeringen 

waarop grensarbeiders in dat land aanspraak kunnen maken. 
─ Personen die in België verblijven/wonen. 
─ Personen die in het buitenland verblijven/wonen. 
─ Terugvordering verstrekkingen geneeskundige verzorging art. 122. 
─ Terugvordering prestaties uitkeringsverzekering art. 122. 

                                                 
98 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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─ Terugbetalingen van kinderbijslagen en kosten door sociale 
zekerheidsinstellingen van andere landen. 

─ Terugbetaling van erelonen, medische onderzoeken, 
geneeskundige verstrekkingen, enz. 

 
 

84. Inkomensoverdrachten naar, alsmede kwade posten  inzake 
opbrengsten komende van openbare machten en instell ingen. 

 
841 – Inkomensoverdrachten aan de Centrale Overheid. 

 
8411 – Overdrachten van wiskundige reserves en andere reserves van sociale 

zekerheid aan de Centrale Overheid.  
 
8412 – Overdrachten van budgettaire bijdragen aan de Centrale Overheid. 
 

─ Niet verdeelde. 
─ Overdracht aan de Centrale Overheid. 
─ Educatief verlof. 
─ Speciale bijdrage van 675 F (16,73 €). (Fonds voor 

overlevingspensioenen). 
─ Bijkomende loonmatiging (Tewerkstellingsfonds). 
─ Bevordering van de tewerkstelling (Tewerkstellingsfonds). 
─ Diverse.  

 
8413 – Rechtstreekse belastingen op inkomens betreffende het beheer van de 

instelling.99 
 

─ Roerende voorheffing. 
─ Onroerende voorheffing. 
─ Andere directe belastingen. 

 
8414 – Inkomensoverdrachten naar de Centrale Overheid van opgenomen 

leningen door de instellingen. 
 
8415 – Terugbetaling van leningen bij de Centrale Overheid. 
 

842 – Inkomensoverdrachten aan de centrale overheid betreffende de 
opdrachten van de instelling.99 
 
8423 – Rechtstreekse belastingen op inkomens betreffende de opdrachten van 

de instelling 
 

843 – Inkomensoverdrachten aan provincies, gemeenten en gelijkgestelde 
besturen. 
 
8431 – Overdrachten van wiskundige reserves en andere reserves van sociale 

zekerheid aan de provincies, de gemeenten en gelijkgestelde besturen. 
 

                                                 
99 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
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8432 – Diverse belastingen op goederen en diensten: 
 

─ provinciale en gemeentelijke taksen. 
 

845 – Inkomensoverdrachten aan openbare instellingen. 
 
8451 – Overdrachten van wiskundige reserves en andere reserves van sociale 

zekerheid aan openbare instellingen. 
 

846 – Kwade posten inzake inkomensoverdrachten voorkomend van de 
Centrale Overheid. 
 
8461 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de 

begroting van het Ministerie van Sociale Voorzorg. 
 

─ art. 33.06. 
─ art. 42.01. 
─ art. 42.04. 
─ art. 42.05. 
─ art. 42.06. 
─ art. 42.11. 
─ art. 42.15. 

 
8462 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de 

begroting van het Ministerie van Sociale Voorzorg gewaarborgde 
gezinsprestaties. 

 
8463 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de 

begroting van het Ministerie van Sociale Voorzorg.  
 

─ art. 42.07. 
─ art. 42.10. 
─ art. 42.17. 

 
8464 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de 

begroting van Pensioenen.  
 

─ Rijksbijdrage ten voordele van de R.K.W. 
─ Rijksbijdrage ten voordele van de R.V.P. 
─ Rijksbijdrage ten voordele van de R.S.V.Z. 
─ Rijksbijdrage ten voordele van het N.P.M. 
─ Rijksbijdrage ten voordele van het H.V.K. Antwerpen. 

 
8465 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de 

begroting van het Ministerie van Financiën.  
 
8466 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de 

begroting van het Ministerie van Economische Zaken. 
 

─ Rijksbijdrage ten voordele van het N.P.M. 
─ Rijksbijdrage ten voordele van het R.I.Z.I.V. 
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8467 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de 
begroting van het Ministerie van Volksgezondheid.  

 
─ Rijksbijdrage ten voordele van het H.V.K. Antwerpen. 
─ Rijksbijdrage ten voordele van het R.I.Z.I.V. 

 
8468 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de 

begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.  
 

─ Nationale Sector.  
─ Toelage betreffende het bijzonder brugpensioen voor oudere 

werklozen (K.B. 27.12.1977 - art. 5). 
─ Toelage betreffende het bijzonder brugpensioen voor oudere 

werklozen (K.B. 27.12.1977 - art. 6). 
 
8469 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op 

andere begrotingen van de Centrale Overheid. 
 

─ Tegemoetkomingen uitgetrokken op begr. Min. van Middenstand 
deel intr. last op schuld verl. art. 42.02. 

─ Tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van het 
Ministerie van Middenstand art. 42.01. 

─ Tussenkomst Ministerie van Middenstand. 
─ Toelage bijzonder fonds. 
─ Tussenkomst interest op leningen. 
─ Tussenkomst uitgetrokken op de begroting van Buitenlandse 

Zaken. 
 

847 – Kwade posten inzake taksen en belastingen geheven door bemiddeling 
van de Centrale Overheid.  
 
8479 – Taksen en belastingen geïnd door bemiddeling van de Centrale 

Overheid. 
 

─ Terugstorting aan betrokkene. 
─ Deelneming Fonds ter verwezenlijking van het financieel 

evenwicht. 
  - art. 42.01 
  - art. 01.01 
─ Opbrengst van de loonmatiging. 
  - art. 42.01 

  - art. 42.04 
─ Solidariteitsbijdrage overheidspersoneel. 

 
848 – Kwade posten inzake gewone, niet terugvorderbare tegemoetkomingen 

van de provincies, de gemeenten en de gelijkgestelde besturen.  
 
8489 – Kwade posten inzake niet terugvorderbare gewone tegemoetkomingen 

van de provincies, de gemeenten en de gelijkgestelde besturen.  
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849 – Kwade posten inzake inkomensoverdrachten voortkomend van 
Gemeenschappen en Gewesten.  
 
8491 – Tegemoetkoming afkomstig van de Gemeenschappen. 
 

─ art. 42.01. 
─ art. 62.01. 

 
8492 – Tegemoetkoming afkomstig van de Gewesten. 
 

─ art. 42.01. 
 
 

86. Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten voortk omend van de 
Centrale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, 
de gemeenten en gelijkgestelde besturen. 

 
866 – Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten voortkomend van de Centrale 

Overheid. 
 
8661 – Kwade posten inzake niet terugvorderbare tegemoetkomingen met 

investeringsdoeleinden van de Centrale Overheid.  
 
8662 – Kwade posten inzake het ten laste nemen door de Centrale Overheid 

van de aflossing van de schulden aangegaan door de sociale 
zekerheidsinstellingen. 

 
─ Tegemoetkomingen door de Centrale Overheid voor de aflossing 

der schulden art. 66.02. 
 

868 – Kwade posten inzake niet terugvorderbare tegemoetkomingen met 
investeringsdoeleinden van de provincies en de gemeenten. 
 
8689 – Kwade posten inzake niet terugvorderbare tegemoetkomingen met 

investeringsdoeleinden van de provincies en de gemeenten. 
 

869 – Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten voortkomend van de 
Gemeenschappen en Gewesten. 
 
8691 – Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten voortkomend van de 

Gemeenschappen. 
 
8692 – Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten voortkomend van de 

Gewesten. 
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87. Sommen verschuldigd voor de verwerving van patr imoniale goederen.  
 

871 –Verwerving van onroerende goederen.  
 
8711 – Verwerving van onroerende goederen voor administratief gebruik. 
 

─ Aanschaffingskosten. 
─ Gronden. 
─ Oude gebouwen. 
─ Nieuwe gebouwen. 

 
8712 – 100 
 
8713 – Verwerving van particuliere telefooninstallatie voor administratief 

gebruik. 
 
8714 – 100 
 

872 – Oprichting, verbetering en waardevermeerderende uitbreiding van 
gebouwen.  
 
8721 – Oprichtingskosten en kosten voor waardevermeerderende uitbreiding 

van gebouwen voor administratief gebruik. 
 

─ Oprichtingskosten. 
─ Vernieuwings- en uitbreidingskosten. 

 
8722 – 100 
 

873 – Aankoop van informatica materieel.101 

 
8731 – Uitgaven voor informatica-investeringen 
 

─ 87311 Aankoop van informatica-apparatuur, met inbegrip van 
geïntegreerde programmatuur 

─ 87312 Licenties in verband met programmatuur die als 
investeringen worden beschouwd 

─ 87313 Investeringsuitgaven nodig voor de veiligheid inzake 
verwerking van de informatie (uitvoering van K.B. van 12 
augustus 1993)  

 
874 – Aankoop van lichamelijke roerende goederen. 

 
8741 – Meubelen, materieel en beschotten voor administratief gebruik. 
 

─ Meubelen en materieel van de burelen en de bibliotheek. 

                                                 
100 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
101 Omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 114

─ Meubelen en materieel van de mess. 
─ Meubelen en materieel van een verzorgingsinstelling. 
─ Medische en farmaceutische meubelen. 
─ Meubelen voor de beroepsvorming. 
─ Vervoermaterieel. 
─ Inpakmaterieel. 
─ Beschotten. 
─ Diverse meubelen en materieel. 

 
8742 – Machines voor administratief gebruik. 
 

─ Schrijfmachines. 
─ Machines voor de reproductie en het drukken. 
─ Boekhoudmachines en rekenmachines. 
─ Mechanografische machines. 
─ Uitrusting voor fotokopie en microfilm. 
─ Diverse machines. 

 
8743 – Rollend materieel voor administratief gebruik. 
 

─ Vrachtwagens en bestelwagens. 
─ Diverse motorvoertuigen. 

 
8744 – Beroepsbibliotheek voor administratief gebruik. 
 
8745 – 102 
 
8746 – 102 
 
8747 – 102 
 
8748 – 102 
 
 

88. Uitgaven inzake kredietverleningen, aandelen en  deelnemingen, 
waarborgen en borgtochten.  

 
880 – Aandelen en deelnemingen. 

 
8801 – Aandelen en deelnemingen. 
 

─ Aandelen van Belgische openbare bedrijven. 
─ Deelbewijzen in Belgische openbare bedrijven. 
─ Aandelen van Belgische privé-bedrijven. 
─ Deelbewijzen in Belgische privé-bedrijven. 
─ Deelbewijzen in instellingen van de sector welzijnszorg en van de 

sociale sector. 

                                                 
102 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
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─ Deelbewijzen in een V.Z.W. 
─ Aandelen en deelbewijzen in het buitenland. 

 
881 – Vastrenderende effecten. 

 
8811 – Vastrenderende effecten.  
 

─ Uitgegeven door Belgische openbare bedrijven. 
─ Uitgegeven door Belgische privé-bedrijven. 
─ Uitgegeven door de Centrale Overheid en de gelijkgestelde 

besturen. 
─ Uitgegeven door openbare sociale zekerheidsinstellingen. 
─ Uitgegeven door de Gemeenschappen en Gewesten en de 

gelijkgestelde besturen. 
─ Uitgegeven door de provincies, de gemeenten en de gelijkgestelde 

besturen. 
─ Uitgegeven in het buitenland. 

 
882 – Beleggingen in gebouwen.  

 
8821 – Beleggingen in huurhuizen.  
 

─ Verwervingskosten. 
─ Bebouwde gronden. 
─ Bestaande gebouwen. 
─ Nieuwe oprichtingen. 
─ Vernieuwings- en uitbreidingskosten voor bestaande gebouwen. 

 
8822 – Beleggingen in bouwgronden.  
 

─ Kosten van aankoop. 
─ Bouwgronden. 

 
8823 – Beleggingen in sociale woningen.  
 

─ Verwervingskosten. 
─ Bebouwde gronden. 
─ Bestaande gebouwen. 
─ Nieuwe oprichtingen. 
─ Vernieuwings- en uitbreidingskosten voor bestaande gebouwen. 

 
8824 – Beleggingen in lichamelijke roerende goederen bestemd voor 

huurhuizen. 
 
8825 – Beleggingen in lichamelijke roerende goederen bestemd voor sociale 

woningen. 
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883 – Leningen en voorschotten. 
 
8831 – Hypothecaire leningen toegekend door de instelling. 
 

─ Aan Belgische openbare bedrijven. 
─ Aan Belgische privé-bedrijven. 
─ Aan openbare sociale zekerheidsinstellingen. 
─ Aan instellingen van de sector Welzijnszorg en van de sociale 

sector. 
─ Aan V.Z.W.’s. 
─ Aan de personeelsleden. 
─ Aan andere personen. 

 
8832 – Hypothecaire leningen toegekend door het Fonds voor collectieve 

uitrustingen en diensten van de R.K.W.  
 
8833 – Financiële leningen en voorschotten toegekend door de instellingen 

betreffende het beheer van de instelling.103 
 

─ Aan de Centrale Overheid en de gelijkgestelde besturen. 
─ Aan openbare sociale zekerheidsinstellingen. 
─ Aan instellingen van de sector welzijnszorg en van de sociale 

sector. 
─ Aan V.Z.W.’s. 
─ Aan de personeelsleden (sociale dienst). 
─ Aan personen in het buitenland. 
─ Aan andere personen. 

 
8834 – Niet hypothecaire leningen toegekend door het Fonds voor collectieve 

uitrustingen en diensten van de R.K.W. 
 
8838 – Voorschotten fonds voor de toekomst van de geneeskundige 

verzorging.104 
 
8839 – Voorschotten-provisiefonds geneesmiddelen.105 
 

884 – Uitbetaalde waarborgen en borgtochten. 
 
8841 – Uitbetaalde waarborgen en borgtochten betreffende het beheer van de 

instelling.103 
 

885 – Kredietverleningen en deelnemingen aan instellingen uit de welzijnssector 
of uit de sociale sector. 
 
8851 – Participaties. 
 

                                                 
103 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
104 Doc.CN-RPV-07-R02-02 “Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels 

voor het jaar 2007 goedgekeurd door de plenaire vergadering van 7 december 2007”  
105 Doc.CN-RPV-07-R01-04 “De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 26 april 2007” 
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8852 – Hypothecaire leningen. 
 
8853 – Andere leningen en voorschotten. 
 

886 – Leningen en voorschotten betreffende de opdrachten van de instelling.106  
 
8863 – Financiële leningen en voorschotten toegekend door de instellingen 

betreffende de opdrachten van de instelling 
 

887 – Uitbetaalde waarborgen en borgtochten betreffende de opdrachten van de 
instelling.106 
 
8871 – Uitbetaalde waarborgen en borgtochten betreffende de opdrachten van 

de instelling 
 
 

89. Aflossing van schulden. 
 
891 – Aflossing en afschrijving van leningen. 

 
8911 – Aflossing van leningen uitgegeven op de markt en bij derden 

betreffende het beheer van de instelling.106 
 

─ Hypothecaire leningen. 
─ Leningen uitgegeven op de kapitaalmarkt. 
─ Leningen bij derden. 
─ Leningen uitgegeven op de kapitaalmarkt op een jaar en minder - 

last van het verleden. 
─ Leningen uitgegeven op de kapitaalmarkt op een jaar en minder - 

sector pensioenen. 
─ Renteloze leningen in uitvoering van art. 7-2 K.B. nr. 289 van 

31.03.1984. 
 
8912 – Aflossing van rechtstreekse leningen bij instellingen voor sociale 

zekerheid. 
 

─ Leningen bij instellingen onderworpen aan de wet van 16 maart 
1954.107 

─ Leningen bij instellingen niet onderworpen aan de wet van 16 
maart 1954.108 

─ Aflossing rechtstr. leningen soc. zekerheidsinstellingen. 
 
8913 – Aflossing van de speciale bijdrage voor de voorfinanciering der 

arbeiderspensioenen. 
 
8914 – Aflossing van rechtstreekse leningen bij openbare instellingen. 
 

                                                 
106 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
107 Of onderworpen aan het KB van 3 april 1997 
108 Of niet onderworpen aan het KB van 3 april 1997 
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892 – Terugbetaling en aflossing van de voorschotten van de Centrale Overheid 
en ondergeschikte besturen.  
 
8921 – Aflossing van terugvorderbare budgettaire tegemoetkomingen van de 

Centrale Overheid.  
 

─ Nationale sector. 
 
8922 – Aflossing van terugvorderbare budgettaire tegemoetkomingen van de 

provincies, de gemeenten en de gelijkgestelde besturen.  
 

893 – Terugbetaling van ontvangen waarborgen en borgtochten.  
 
8939 – Teruggaven van ontvangen waarborgen en borgtochten betreffende het 

beheer van de instelling.109 
 

─ Terugbetaling van waarborgen ontvangen van huurders. 
─ Terugbetaling van borgtochten ontvangen voor werken. 
─ Terugbetaling van diverse borgtochten en waarborgen. 

 
894 – Terugbetaling van leasingschulden en soortgelijke rechten.109 110  

 
8941 – Terugbetaling van leasingschulden en soortgelijke rechten –informatica 
 
8942 – Terugbetaling van leasingschulden en soortgelijke rechten –roerende 

goederen 
 
 

895 – Aflossingen van leningen betreffende de opdrachten van de instelling.109 
 
8951 – Aflossing van leningen uitgegeven op de markt en bij derden 

betreffende de opdrachten van de instelling 
 

896 – Terugbetaling van ontvangen waarborgen en borgtochten betreffende de 
opdrachten van de instelling.109 
 
8969 – Teruggaven van ontvangen waarborgen en borgtochten betreffende de 

opdrachten van de instelling 
 
 

                                                 
109 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
110 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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klasse 9 
 
 

resultatenrekeningen 
 

 
 
 
 

ONDERKLASSEN 
 

90. ……….. 

91. Rekening van de uitvoering van de 
begroting. 

92. Rekeningen betreffende de wijzigingen 
van het patrimonium. 

93. Exploitatierekeningen. 

94. Resultatenrekeningen van verschillende 
takken in éénzelfde instelling. 

95. Overdrachtrekeningen voor de budgettaire 
ontvangsten. 

96. Overdrachtrekeningen voor de budgettaire 
uitgaven. 

97. ……...... 

98. ……….. 

99. ……….. 
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91. Rekening van de uitvoering van de begroting 
 
9100 – Uitvoeringsrekening van de begroting 
 
 

92. Rekeningen betreffende de wijzigingen van het p atrimonium 
 
9200 – Wijziging van het patrimonium 
 
 

93. Exploitatierekeningen 
 
9300 – Exploitatierekeningen drukkerij 
9301 – Exploitatierekeningen magazijn 
9302 –  
 
 

94. Resultatenrekeningen van verschillende takken i n éénzelfde instelling 
 
9400 – Resultatenrekening – tak A 
9401 – Resultatenrekening – tak B 
9402 – Resultatenrekening – tak C 
 
 

95. Overdrachtrekeningen voor de budgettaire ontvan gsten 
 
9500 – Overdrachtrekening voor de diverse budgettaire ontvangsten 
 
 

96. Overdrachtrekeningen voor de budgettaire uitgav en 
 
9600 – Overdrachtrekening voor de diverse budgettaire uitgaven. 
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klasse 0 
 
 

orderekeningen, statistische 
rekeningen en analytische 

exploitatierekeningen 
 

 
 
 

ONDERKLASSEN 
 

00. ……….. 

01. Orderekeningen van de activia. 

02. Orderekeningen van de passiva. 

03. Eindejaarsrekeningen afgesloten buiten de 
dubbele boekingen om. 

04. Loutere statistische rekeningen. 

05. Idem 

06. Idem 

07. Idem 

08. Analytische exploitatierekeningen. 

09. Idem 
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01. Orderekeningen van de activa 
 

010 – Aval, waarborgen en borgtochten gedeponeerd door de instelling 
 
0100 tot 0109 
 

011 – Aval, waarborgen en borgtochten gegeven of gedeponeerd door derden 
 
0110 tot 0119 
 

012 – Aanwendingen van vastleggingskredieten 
 
0120 tot 0219 
 

013 – Niet gelopen verbintenissen van de Staat 
 
0130 tot 0139 
 

014 – Beschikbare en omzetbare waarden, beheerd voor rekening van derden 
 
0140 tot 0149 
 

015 – Ontvangsten in rekening verricht gedurende het jaar, voor rekening van 
derden 
 
0150 tot 0159 
 

016 tot 019 – Diverse orderekeningen 
 
0160 tot 0199 
 
 

02. Orderekeningen van de passiva 
 

020 – Aval, waarborgen en borgtochten gedeponeerd door de instelling 
 
0200 tot 0209 
 

021 – Aval, waarborgen en borgtochten gegeven of gedeponeerd door derden 
 
0210 tot 0219 
 

022 – Aanwending van vastleggingskredieten 
 
0220 tot 0229 
 

023 – Niet gelopen verbintenissen van de Staat 
 
0230 tot 0239 
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024 – Beschikbare omzetbare waarden beheerd voor rekening van derden 
 
0240 tot 0249 
 

025 – Ontvangsten in rekening verricht gedurende het jaar voor rekening van 
derden 
 
0250 tot 0259 
 

026 tot 029 – Diverse orderekeningen 
 
0260 tot 0299 
 
 

03. Eindejaarsrekeningen afgesloten buiten de dubbe le boekingen om 
 
0301 – Algemene rekeningen van de opbrengsten en de lasten der instelling 

(niet geconsolideerd) 
0302 – Algemene rekeningen van de opbrengsten en de lasten der instelling 

(geconsolideerd) 
0310 – Beheersrekening 
0320 – Rekening wijziging van het patrimonium 
0330 – Algemene rekening der directe en indirecte bestuurskosten der 

instelling, verminderd met de tegenboekingen 
0341 tot 0349 – Algemene rekeningen der directe en indirecte bestuurskosten 

der diverse takken, verminderd met de tegenboekingen 
 
 

04 tot 07. Louter statistische rekeningen 
 
0400 tot 0799 
 
 

08 en 09. Analytische exploitatierekeningen 
 
0800 tot 0999 
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KLASSE 1 – REKENINGEN VAN DE FONDSEN EN PROVISIES VAN DE 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID 

 

 

Deze klasse bevat de rekeningen van de eigen kapitalen, van de reserves en van de 

provisies, alsook deze van de voorschotten en leningen op meer dan één jaar, waarover de 

instellingen voor sociale zekerheid beschikken. 

 

Bovendien, bevatten de onderklassen 17, 18 en 19 de rekeningen van de leningen en 

voorschotten alsmede de rekeningen-courant tussen de Belgische instellingen voor sociale 

zekerheid en tussen de takken en ondertakken in de schoot van eenzelfde instelling.  De 

leningen en voorschotten behelzen zowel deze op meer dan één jaar als deze op één jaar en 

minder. 

 

Bij het opmaken van de algemene balans van een bepaalde instelling kunnen de 

rekeningen van de onderklasse 19 worden geconsolideerd. 

 

Bij het opmaken van de algemene balans van de sociale zekerheid, worden de 

overeenkomstige rekeningen van de onderklassen 17 en 18 van de verschillende 

instellingen geconsolideerd vermits de schuldvorderingen van bepaalde instellingen, in 

principe, met de schulden van de andere instellingen zullen moeten overeenstemmen. 

 

 

ONDERKLASSE 10 

 

 

 

Deze onderklasse is bestemd voor de instellingen voor sociale zekerheid, waarvan de 

oprichting de inschrijving op een maatschappelijk kapitaal zou ten gevolge hebben. 

 

De instellingen van openbaar nut die over een vermogen beschikken dienen dit 

vermogen op een rekening van deze onderklasse, bv. rekening 1099 “Maatschappelijk 

vermogen”, te vermelden. 

 

 

ONDERKLASSE 11 

 

 

 

Deze onderklasse is bestemd voor de instellingen die bewerkingen van individuele 

kapitalisatie verrichten (pensioenen, arbeidsongevallen, enz,-). 

 

Rubrieken 111 tot 115 – Wiskundige reserves. 

 

De rekeningen van deze rubrieken zijn bestemd om de wiskundige reserves te boeken 

die de instellingen dienen aan te leggen en te stijven overeenkomstig de wettelijke en 

statutaire bepalingen. 

 

Op het einde van de boekingsperiode, worden deze reserves aangepast door overdracht 

van het resultaat van de verrichtingen inzake wiskundige reserves. 

Maatschappelijk Kapitaal of patrimonium 

Reserves van de individuele kapitalisatie 
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Op regelmatige tijdstippen, dienen deze reserves te worden aangepast om met de 

reserves overeen te stemmen, zoals deze door de Dienst voor het actuariaat berekend 

werden. 

 

Er dienen zoveel rekeningen te worden geopend als er verschillende soorten van 

wiskundige reserves zijn. 

 

Rubrieken 116 tot 119 – Andere reserves van de individuele kapitalisatie. 

 

De rekeningen van deze rubrieken beogen het boeken van de reserves van de 

individuele kapitalisatie, andere dan de wiskundige reserves. 

 

Op regelmatige tijdstippen, zal het bedrag van deze reserves worden aangepast. 

 

Er dient, per soort van reserve, een rekening te worden geopend. 

 

Bijzonder geval: 

 

De reserves voor de individuele kapitalisatie, die door de Nationale Kas voor 

bediendenpensioenen op het einde van de boekingsperiode zijn aangelegd voor de dossiers 

waarvan de toewijzing aan een of ander dienstjaar nog niet werd beslist, dienen onder deze 

rubrieken te worden gerangschikt. 

 

 

ONDERKLASSE 12 

 

 

 

 

 

Rubrieken 121 tot 123 – Fonds voor jaarlijkse vakantie (afgesloten dienstjaren). 

 

Rubrieken 124 tot 129 – Fonds van de verdelingsreserves en van de reserves der 

collectieve kapitalisatie. 

 

De rekeningen van deze onderklasse zijn bestemd om de wettelijke of statutaire 

reserves te boeken die de verdelingsinstellingen dienen aan te leggen in zoverre het geen 

verrichtingen van de individuele kapitalisatie betreft. 

 

De hoofdingen van de rubrieken en de benaming van de rekeningen geven de inhoud 

ervan aan.  

 

Er dient, per aard van reserve, in een rekening te worden voorzien. 

 

 

Verdelingsreserves en reserves der collectieve 

kapitalisatie 
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ONDERKLASSE 13 

 

 

 

 

Deze onderklasse is bestemd om de reserves op te nemen, waarvan het aanleggen niet 

door een wettelijke of statutaire bepaling is voorgeschreven. 

 

Rubriek 130 – Niet geaffecteerde reserves van de inningsinstellingen. 

 

De rekeningen van deze rubriek bevatten de reserves van de inningsinstellingen, die 

voor de overdracht zijn bestemd, doch waarvan de verdeling nog niet kan geschieden. Hier 

worden voornamelijk bedoeld de sociale bijdragen die door de inningsinstellingen nog niet 

werden geïnd. Deze bijdragen behoren inderdaad nog niet toe aan de instellingen die de 

verschillende takken van de sociale zekerheid beheren. 

 

Rubriek 131 – Administratieve reserves. 

 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd om de reserves op te nemen, die worden 

aangelegd met het overschot op de gelden bestemd voor de administratieve uitgaven. Deze 

reserves zullen worden gebruikt ingeval van geldtekort om zulkdanige uitgaven te dekken. 

 

Rubriek 132 – Fonds van het vastliggend. 

 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd om de netto-tegenwaarde van de 

administratieve vastgelegde middelen aan te geven, waardoor voorkomen wordt dat de 

waarde van de vastgelegde middelen en de daarop toegepaste afschrijvingen een invloed 

op de verzekeringsreserves zouden uitoefenen. 

 

Deze rekeningen dienen eveneens te worden gebruikt door de instellingen die ingevolge 

de wettelijke of statutaire bepalingen over geen reserves mogen beschikken, doch 

niettemin zekere fondsen hebben vastgelegd en dus gereserveerd (bijv. door een gebouw te 

kopen of te bouwen).Het verschil tussen de boekwaarde van deze vastgelegde middelen en 

de reeds daarop toegepaste afschrijvingen, dus de nettowaarde, wordt op deze rekeningen 

geboekt. 

 

Bijzonder geval: 

 

De niet beschikbare reserves die door de Rijksdienst voor kinderbijslag voor 

werknemers zijn aangelegd dienen op een rekening van deze rubriek te worden geboekt. 

 

Rubrieken 133 tot 136 – Opnieuw overgedragen resultaten. 

 

Deze rubrieken bevatten de rekeningen van de saldi van een boekingsperiode die naar 

een volgende boekingsperiode dienen te worden overgedragen inclusief de opgestapelde 

nadelige saldi vermeld hetzij op de activa of de passiva maar dan door middel van 

negatieve tekens. 

 

Wat de sector jaarlijkse vakantie betreft (gewone, aanvullende en bijkomende vakantie) 

dient er een rekening per dienstjaar te worden geopend. 

Diverse reserves en opnieuw overgedragen resultaten 
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Voor de andere rubrieken, dient er een rekening, per aard van overgedragen saldi, te 

worden geopend. 

 

Rubriek 139 – Andere diverse reserves. 

 

Deze rekeningen nemen de mogelijke reserves op waarin in de voorgaande onderklasse 

en rubrieken niet is voorzien. 

 

Onder deze rubriek dienen eveneens te worden ondergebracht de rekening van de 

“reserves zonder bepaalde aanwending”, waarvan sprake in artikel 7, 3de lid van de wet 

van 16 maart 1954, betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, met 

uitzondering evenwel van de niet-geaffecteerde reserves van de inningsinstellingen te 

boeken in de rubriek 130. 

 

Deze reserves zonder bepaalde aanwending komen overeen met het beloop van het 

gecumuleerd overschot van de opbrengsten op de lasten na toewijzing aan alle andere 

reserves en provisies; reserves die eventueel slechts mogen gebruikt worden om de 

statutaire opdracht van de instelling te verwezenlijken. 

 

 

ONDERKLASSE 14 

 

 

 

Zoals de benaming van deze onderklasse het aangeeft, groepeert zij alle rekeningen die 

zijn bestemd voor het aanleggen van provisies voor verliezen, minderwaarden en lasten, 

die alhoewel zij nog niet definitief zijn verwezenlijkt, reeds als waarschijnlijk kunnen 

worden aangezien.  Door deze boeking worden deze verliezen, minderwaarden en lasten, 

aangerekend op het resultaat van het jaar waarin zij zich hebben voorgedaan zelfs indien 

dit jaar verschilt van het jaar waarin zij werkelijk worden verwezenlijkt. 

 

Daarenboven wordt er aldus voorkomen dat de balans een al te gunstig beeld zou 

vertonen van de reserves waarover de instellingen beschikken. 

 

Rubriek 141 – Provisies voor waardeverminderingen op voorraden. 

 

Deze rekeningen zullen het mogelijk maken de waardeverminderingen van de 

voorraden (rubriek 239) te boeken gedurende het jaar dat deze zich hebben voorgedaan in 

afwachting dat deze minderwaarden effectief worden op het ogenblik van het gebruik van 

de voorraden, voor zover de voorraden als een actief bestanddeel van het patrimonium 

worden beschouwd (permanente inventaris of inventaris op het einde van het jaar). 

 

- gecrediteerd: door het debet van de rekening 6365 voor het bedrag van de vastgestelde 

minderwaarde; 

 

- gedebiteerd: door het credit van: 

- hetzij de rekeningen van de rubriek 239 als de waardevermindering 

werkelijk is geworden, 

- hetzij de rekeningen van de rubriek 549 als de waardevermindering 

wordt teniet gedaan. 

Provisies voor verliezen en voor diverse lasten 
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Rubriek 142 – Provisies voor waardeverminderingen op aandelen en deelnemingen. 

 

Rubriek 143 – Niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden op vastrenderende effecten.
1
 

 

Wanneer een niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde wordt vastgesteld op de 

vastrentende effecten in portefeuille, wordt deze geboekt in de resultatenrekening. Om de 

impact van deze meer- of minderwaarde te neutraliseren, dienen op het einde van het jaar 

de volgende boekingen te worden gemaakt: 

 

De rekeningen van rubriek 143 worden: 

- gecrediteerd: door het debet van een rekening van onderklasse 13 overgedragen 

resultaat in geval van niet-gerealiseerde meerwaarde; 

- gedebiteerd: door het credit van een rekening van onderklasse 13 overgedragen 

resultaat in geval van niet-gerealiseerde minderwaarde. 

 

Rubriek 144 – Provisies voor in te vorderen bijdragen en premies. 

 

Rubriek 145 – Provisies voor in te vorderen premie- of bijdrageopslagen en boeten. 

 

Rubriek 146 – Provisies voor in te vorderen verwijlinteresten. 

 

De rekeningen van de provisie voor twijfelachtige in te vorderen sommen dienen onder 

deze rubrieken te worden voorzien. Het vermoedelijk verlies zal hierop worden geboekt. 

 

Op het einde van de boekingsperiode, wordt de bestaande provisie vernietigd en wordt 

er een nieuwe provisie aangelegd in verhouding tot de mindere ontvangsten waarin op die 

datum wordt voorzien. 

 

- gecrediteerd: door het debet van de overeenkomstige rekeningen der rubrieken 655, 

656, 657 en 646, voor het bedrag van het vermoedelijk verlies; 

 

- gedebiteerd: door het credit van hetzij de rekeningen van de onderklasse 96, als het 

verlies werkelijk is geworden, hetzij de aangepaste rekening der rubrieken 

501 tot en met 509 en 530, als het vermoedelijk verlies niet werkelijk 

wordt. 

 

Rubriek 147 – Provisies voor hypothecaire leningen. 

 

Rubriek 148 – Provisies voor andere toegestane leningen en voorschotten. 

 

De provisies waarin op de rekeningen van deze rubrieken is voorzien, hebben 

betrekking op hypothecaire leningen en andere toegestane leningen en voorschotten, 

waarvan de terugbetaling door derden op een of andere wijze twijfelachtig is geworden, 

zonder dat het echter reeds mogelijk is definitief het gedeelte te bepalen dat, niet meer zal 

kunnen teruggevorderd worden. 

 

                                                           
1
 Doc. CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de plenaire vergadering 

van 7 december 2007” 
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De aanwending van deze provisie geschiedt in het jaar waarin de verrichting eindigt en 

het uiteindelijk verlies gekend is. 

 

Indien de aangelegde provisie het werkelijk verlies overtreft, zal het overschot van de 

provisie als een boni op de resultatenrekening worden geboekt.  In het tegenovergestelde 

geval, wordt het tekort als een bijkomend mali op de resultatenrekening ingeschreven. 

 

- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen der rubriek 648 voor het bedrag van het 

vermoedelijk verlies; 

 

- gedebiteerd: door het credit van: 

 - hetzij de rekeningen van de onderklasse 96 als het verlies werkelijk wordt; 

 - hetzij de rekeningen van de rubriek 549 als het verlies niet effectief wordt. 

 

Rubriek 149 – Diverse provisies. 

 

Deze rubriek bevat de provisies voor verliezen, minderwaarden en lasten waarin niet in 

de vorige rubrieken is voorzien.  Er is eveneens een rekening “Provisie voor twijfelachtige 

schuldvorderingen” voorzien, die betrekking heeft op andere schuldvorderingen dan deze 

die in de rubrieken 144 tot 148 voorzien zijn. 

 

- gecrediteerd: door het debet van de overeenkomstige provisierekening in de klasse 6; 

 

- gedebiteerd: door het credit van: 

 hetzij de rekeningen van de onderklasse 96 als het verlies werkelijk wordt; 

hetzij de overeenkomstige opbrengstrekening van de klasse 5 als het 

verlies niet effectief wordt. 

 

 

ONDERKLASSE 15 

 

 

 

Rubriek 151 – Ontvangen borgtochten van huurders. 

 

Rubriek 152 – Borgtochten ontvangen voor werken. 

 

Rubriek 159 – Diverse ontvangen borgtochten en garanties. 

 

Deze onderklasse bevat de rekeningen van de van derden ontvangen garanties en 

borgtochten die door de instelling zelf worden bewaard en niet bij derden zijn 

gedeponeerd. In dit laatste geval, worden de garanties op een rekening voor orde geboekt. 

 

In de verschillende rubrieken, wordt er een onderscheid gemaakt naargelang van het 

doel van de borgtochten (borgtochten van huurders, voor werken, enz.). 

 

- gedebiteerd: door het credit van een rekening van de onderklasse 95; 

 

- gecrediteerd: door het debet van een rekening der onderklasse 96. 

 

Ontvangen borgtochten en garanties 
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ONDERKLASSE 16 

 

 

 

 

Rubriek 161 – Leningen op de kapitaalmarkt uitgegeven op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 162 – Hypothecaire leningen bij kredietinstellingen, op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 163 – Hypothecaire leningen bij andere derden, op meer dan één jaar.
2
 

 

Rubriek 164 – Andere terugvorderbare leningen en voorschotten van de Staat (Centrale 

Overheid en gelijkgestelde besturen) op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 165 – Andere leningen en voorschotten - lokale machten -  op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 166 – Andere leningen en voorschotten - kredietinstellingen - op meer dan één 

jaar. 

 

Rubriek 167 – Andere leningen en voorschotten voortkomend uit het buitenland, op meer 

dan één jaar. 

 

Rubriek 168 – Leasingschulden op langer dan een jaar en soortgelijke rechten 
3
 

 

Rekening 1681 – Leasingschulden op langer dan een jaar en soortgelijke rechten
 3 

 

Rubriek 169 – Andere leningen en voorschotten voortkomend van andere derden, op meer 

dan één jaar. 

 

Deze onderklasse bevat de leningen en voorschotten op meer dan één jaar, waarover de 

instelling kan beschikken, doch die niet van andere Belgische sociale-

zekerheidsinstellingen voortkomen. Wat dit betreft, dient er een uitzondering te worden 

gemaakt voor de rekeningen van de rubriek 161, omdat de leningen op de kapitaalmarkt 

uitgegeven geheel of gedeeltelijk door Belgische sociale-zekerheidsinstellingen kunnen 

worden opgenomen en dit zonder dat de uitgevende instelling daarvan op de hoogte is. 

 

Om te bepalen of de lening of het voorschot van derden in de onderklasse 16 (op meer 

dan één jaar) dan wel in de onderklasse 38 (op één jaar en minder), dient ondergebracht te 

worden, dienen de volgende regelen in aanmerking te worden genomen:  

 

- in principe, wordt de aanrekening bepaald door de oorspronkelijke geldigheidsduur 

van de lening of het voorschot (geldigheidsduur welke in de oorspronkelijke akte is 

vermeld); 

                                                           
2
 “Derden” sluit noch voor deze rubriek, noch voor de andere rubrieken waarin het woord vermeld is, de 

Belgische instellingen voor sociale zekerheid in. 
3
 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 

Leningen en voorschotten van derden 

met meer dan één jaar looptijd 
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- de effecten die een lening voorstellen waarvan de oorspronkelijke geldigheidsduur 

één jaar overschrijdt, doch die ter beurs worden aangekocht op een ogenblik dat 

hun geldigheidsduur één jaar ten hoogste beloopt, worden in de onderklasse 38 (op 

één jaar en minder) ingeschreven. 

 

Er zij op gewezen dat, bij het opmaken van de eindejaarsinventaris, de leningen en 

voorschotten van derden op meer dan één jaar, die in de onderklasse 16, zijn geboekt, naar 

de onderklasse 38 zullen dienen te worden overgebracht, indien op deze datum de 

overblijvende looptijd kleiner dan of gelijk aan één jaar is geworden. 

 

De bedragen die in aanmerking dienen te worden genomen voor de leningen die op de 

kapitaalmarkt zijn uitgegeven, alsmede voor deze die buiten de kapitaalmarkt zijn 

gesloten, zijn de werkelijk ingeschreven bedragen, ongeacht of ze al dan niet door de 

inschrijvers zijn betaald.  De inventariswaarde zal overeenstemmen met de 

inschrijvingsprijs overeenkomstig de regels die werden aangenomen voor de boeking van 

de lasten terzake; kortom, indien de netto opbrengst van de lening werd verminderd in 

verhouding tot de toegekende commissielonen, dient deze lening, nochtans, aan de 

inschrijvingsprijs te worden geboekt, d.w.z. voor een bedrag dat gelijk is aan dit van het 

inbaar bedrag plus de toegekende commissielonen. 

 

De benamingen van de rubrieken geven duidelijk de aard van de rekening weer waarin 

in deze rubrieken dient te worden voorzien. 

 

De jaarlijkse balans dient vergezeld te zijn van een omstandige opgave van de leningen 

die op de kapitaalmarkt zijn uitgegeven, met vermelding van het “nog lopend gedeelte” 

van de diverse leningen aan de inventariswaarde, aan de nominale waarde of aan de 

beurswaarde. 

 

- gedebiteerd: door het credit van een rekening der onderklasse 95 

 

- gecrediteerd: door het debet van : 

- hetzij een rekening van de onderklasse 38 indien de looptijd van de 

verrichting gelijk aan of minder dan één jaar is geworden, 

- hetzij een rekening van de onderklasse 96 bij gehele of gedeeltelijke 

terugbetaling. 

 

 

ONDERKLASSE 17 4 

 

 

 

 

 

Rubriek 170 – Opgenomen hypothecaire leningen op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 171 – Opgenomen hypothecaire leningen op één jaar en minder. 

 

                                                           
4
 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 

Schuldvorderingen en schulden tussen instellingen voor sociale 

zekerheid waarop de wet van 16 maart 1954 van toepassing is.4 
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Rubriek 172 – Effecten n.v.v.i.k.
5
 en andere leningen en voorschotten, op meer dan één 

jaar. 

 

Rubriek 173 – Effecten n.v.v.i.k. en andere leningen en voorschotten op één jaar en 

minder. 

 

Rubriek 174 – Toegestane hypothecaire leningen op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 175 – Toegestane hypothecaire leningen op één jaar en minder. 

 

Rubriek 176 – Effecten n.v.v.i.k. en andere toegestane leningen en voorschotten op meer 

dan één jaar. 

 

Rubriek 177 – Effecten n.v.v.i.k. en andere toegestane leningen en voorschotten op één 

jaar en minder. 

 

Rubriek 178 – Rekeningen - courant (met gewoonlijk een debetsaldo). 

 

Rubriek 179 – Rekeningen - courant (met gewoonlijk een creditsaldo). 

 

 

ONDERKLASSE 18 
6
 

 

 

 

 

 

Rubriek 180 – Opgenomen hypothecaire leningen op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 181 – Opgenomen hypothecaire leningen op één jaar en minder. 

 

Rubriek 182 – Effecten n.v.v.i.k. en andere leningen en voorschotten op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 183 – Effecten n.v.v.i.k. en andere leningen en voorschotten op één jaar en 

minder. 

 

Rubriek 184 – Toegestane hypothecaire leningen op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 185 – Toegestane hypothecaire leningen op één jaar en minder. 

 

Rubriek 186 – Effecten n.v.v.i.k. en andere toegestane leningen en voorschotten op meer 

dan één jaar. 

 

Rubriek 187 – Effecten n.v.v.i.k. en andere toegestane leningen en voorschotten op één 

jaar en minder. 

 

                                                           
5
 n.v.v.i.k. betekent: niet verkrijgbaar voor iedere koper; inzake de instelling voor sociale Zekerheid betreft 

het vastrenderende effecten, inbegrepen de kasbons, door deze instellingen uitgegeven buiten markt en 

onmiddellijk overschreven door andere instellingen. 
6
 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 

Schuldvorderingen en schulden tussen instellingen voor sociale 

zekerheid waarop de wet van 16 maart 1954 niet van toepassing is.6 
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Rubriek 188 – Rekeningen - courant (met gewoonlijk een debetsaldo). 

 

Rubriek 189 – Rekeningen - courant (met gewoonlijk een creditsaldo). 

 

De onderklassen 17 en 18 bevatten de rekeningen van de leningen tussen de sociale-

zekerheidsinstellingen. 

 

In de rubriek wordt het navolgend onderscheid gemaakt: 

- de leningen en voorschotten voor één jaar en minder; 

- de leningen en voorschotten voor meer dan één jaar; 

- de verrichtingen op rekening-courant tussen de instellingen. 

 

Er zij op gewezen dat, bij het opmaken van de eindejaarsinventaris, de voorschotten en 

leningen op meer dan één jaar tussen Belgische sociale-zekerheidsinstellingen, die in de 

rubrieken 170, 172, 174, 176 en 180, 182, 184, 186 zijn geboekt zullen dienen te worden 

overgeheveld naar de rubrieken 171, 173, 175, 177 en 181, 183, 185, 187 van de 

voorschotten en leningen tussen sociale-zekerheidsinstellingen voor één jaar en minder, 

indien op deze datum de looptijd kleiner of gelijk aan één jaar is geworden. 

 

Bij het opmaken van de algemene balans van de sociale zekerheid, worden de 

overeenkomstige rekeningen van de onderklasse 17 en 18 van de verschillende instellingen 

geconsolideerd, vermits de schuldvorderingen van een instelling, in principe, dienen gelijk 

te zijn aan de schulden van andere instellingen. 

 

Bijzonder geval: 

 

Het gedeelte van het reservefonds, dat ingevolge de bepalingen van artikel 148 van het 

koninklijk besluit van 24 september 1963 houdende algemeen reglement betreffende het 

rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, aan de Rijksdienst voor pensioenen der 

zelfstandigen dient overgedragen te worden, zal op een rekening van deze onderklasse 

worden geboekt. 

 

Indien de rekeningen van de onderklassen 17 en 18 functioneren als 

debiteurenrekeningen worden ze: 

 

- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening van de klasse 7 voor de 

budgettaire ontvangsten; 

 

- gecrediteerd: door het debet van hetzij een financiële rekening, hetzij de aangepaste 

rekening van de klasse 8 voor eventuele kwade posten. 

 

Daarentegen, indien de rekeningen van de onderklassen 17 en 18 functioneren als 

crediteurenrekeningen worden ze : 

 

- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekeningen van de klasse 8 voor 

budgettaire uitgaven, 

 

- gedebiteerd: door het credit van hetzij een financiële rekening, hetzij de aangepaste 

rekeningen der klasse 7 voor eventueel niet verschuldigde sommen. 

 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 134 

ONDERKLASSE 19 

 

 

 

 

 

Rubriek 192 – Diverse opgenomen leningen en voorschotten, op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 193 – Diverse opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder. 

 

Rubriek 196 – Diverse toegestane leningen en voorschotten op meer dan één jaar. 

 

Rubriek 197 – Diverse toegestane leningen en voorschotten op één jaar en minder. 

 

Rubriek 198 – Rekeningen - courant (met gewoonlijk een debetsaldo). 

 

Rubriek 199 – Rekeningen - courant (met gewoonlijk een creditsaldo). 

 

Deze onderklasse bevat de rekeningen van de leningen en voorschotten alsmede de 

rekeningen-courant tussen verschillende takken en ondertakken van éénzelfde instelling.  

Deze onderklasse is, bijgevolg, slechts te gebruiken door de instellingen die een 

afzonderlijke boekhouding houden per tak of ondertak van hun bedrijvigheid of die 

afzonderlijk de resultaten van verschillende beheren dienen te bepalen (vb. N.K.B.P. 

Beheer wet van 18.6.1930 - beheer Gemeenschappelijk). 

 

Er zij op gewezen dat, bij het opmaken van de eindejaarsinventaris de voorschotten en 

leningen op meer dan één jaar tussen takken en ondertakken die in de rubrieken 192 en 196 

zijn geboekt, zullen dienen overgeheveld te worden naar de rubrieken 193 en 197 van de 

voorschotten en leningen tussen takken en ondertakken op één jaar en minder, indien op 

deze datum de looptijd kleiner dan of gelijk aan één jaar is geworden. 

 

Bij het opmaken van de algemene balans van zulke instellingen, worden de rekeningen 

van deze onderklasse afgesloten. In dat geval, zal deze gezamenlijke balans de interne 

schulden en schuldvorderingen in rekeningen voor orde vermelden. 

 

De rekeningen van deze onderklasse worden onderling gedebiteerd en gecrediteerd. 
  

 

Schuldvorderingen en schulden tussen takken en 

ondertakken in de schoot van eenzelfde instelling 
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KLASSE 2 – REKENINGEN VAN DE VASTGELEGDE MIDDELEN 
 
 

De rekeningen van de klasse 2 beogen het inschrijven van de lichamelijke en financiële 
vastgelegde waarden van de sociale-zekerheidsinstellingen.Het geldt, bijgevolg, goederen 
en waarden die, in principe zijn bestemd om geruime tijd onder dezelfde vorm bij de 
instellingen te blijven. Daarenboven bevat deze klasse de afschrijvingsrekeningen op de 
lichamelijke, vastgelegde waarden. 
 

De huurhuizen zijn het voorwerp van een afzonderlijke categorie, vermits deze een 
belegging zijn die, wanneer zulks noodzakelijk is, kan ten gelde gemaakt worden. 
 

De onderklassen 20 tot en met 23 zijn bestemd voor de lichamelijke, vastgelegde 
waarden, zoals gebouwen, meubilair, materieel en voorraden. De onderklassen 24 tot en 
met 26, bevatten de afschrijvingsrekeningen op de lichamelijke, vastgelegde waarden van 
de vorige onderklassen. 
 

De laatste drie onderklassen (27 tot en met 29) bevatten de rekeningen van de financiële 
vastgelegde waarden, zoals: deelnemingen, borgtochten, garanties, voorschotten en 
leningen. 
 

In elke groep van onderklassen, wordt er daarenboven, rekening gehouden met de aard 
van de vastgelegde waarde. 
 
 
ONDERKLASSE 20 
 
 
 
 

Deze onderklasse heeft betrekking op de rekeningen van alle onroerende goederen die 
voor administratief gebruik zijn bestemd en die eigendom zijn van de instellingen, alsook 
voor de aankoopkosten van deze onroerende goederen en de kostprijs van de particuliere 
telefooninstallatie. 

 
Rubriek 201 – Aankoopkosten. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen betreffende de aankoopkosten op onroerende 
goederen voor overwegend administratief gebruik. 

 
Onder aankoopkosten dienen te worden verstaan: alle kosten in rechtstreeks verband 

met de aankoop en die de prijs van het onroerend goed bezwaren, zoals: mutatiekosten, 
commissie. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de rekeningen van de onderklasse 96; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de rubriek 241. 
 

Deze aankoopkosten worden in de loop van het jaar van aankoop volledig afgeschreven. 
 

Onroerende goederen voor administratief gebruik 
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Rubriek 202 – Gronden voor administratieve gebouwen. 
 

Onder deze rubriek dient de waarde van verwerving of de oorspronkelijke waarde van 
de gronden waarvan de instelling eigenares is en die niet voor huurhuizen zijn bestemd, te 
worden geboekt. 
 

Op deze gronden worden er geen afschrijvingen toegepast. Zij mogen evenwel herschat 
worden; de eventueel vastgestelde meerwaarde zal onder de rubriek 203 dienen te worden 
geboekt.  Ingeval er een minderwaarde van een bepaalde grond zou zijn vastgesteld, zal 
deze bij middel van negatieve tekens onder de rubriek 203 dienen te worden geboekt. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de rekeningen van de onderklasse 96; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de onderklasse 95. 
 
Rubriek 203 – Meerwaarde door herschatting op gronden voor administratieve gebouwen. 
 

Deze rubriek bevat, per grond, een rekening bestemd om de meerwaarde ingevolge 
herschatting van de gronden op te nemen.  Evenals de aanvankelijke waarde van de grond 
zelf, wordt de meerwaarde niet afgeschreven. 
 

De rekeningen van de rubriek 203 zijn bestemd om zoveel mogelijk de juiste waarde 
van de gronden weer te geven. Aangezien de instellingen van openbaar nut niet onder 
dezelfde fiscale regeling als de particuliere ondernemingen vallen, kan er geen bezwaar 
worden aangevoerd tegen een periodieke herwaardering (bv. om de 10 jaar) van de 
gronden, die eigendom zijn van de instellingen. In uitzonderlijke omstandigheden, die een 
herwaardering op kortere termijn verantwoorden, kan zulks na een kortere tijdspanne 
geschieden. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de rekeningen van de rubriek 132; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de onderklasse 95. 
 
Rubriek 204 – Gebouwen in opbouw. 
 

Op de rekeningen van de rubriek dienen op de debetzijde alle kosten te worden geboekt 
die door de instelling worden gedragen met het oog op de oprichting van een gebouw. 
Zodra het gebouw volledig is afgewerkt en de gezamenlijke kostprijs ervan gekend is, 
worden deze rekeningen afgesloten door overdracht op een rekening van de rubriek 205. 
 

Zolang de constructie niet voltooid is, worden er geen afschrijvingen toegepast. 
 
Rubriek 205 – Administratieve gebouwen. 
 

Op de debetzijde van de rekeningen van deze rubriek dienen te worden geboekt: 
 
a) hetzij de prijs van de door de instelling aangeworven gebouwen, oude of in nieuwe 

staat, exclusief de aanschaffingskosten en de geschatte waarde van de gronden door 
het credit van de rekeningen van de onderklasse 96; 
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b) hetzij de prijs van de gebouwen die door de instelling zijn opgericht geworden; deze 
prijs wordt bepaald door overdracht van de rubriek 204: gebouwen in opbouw; 

 
c) hetzij de prijs van de inrichtings- en uitbreidingsuitgaven die een 

waardevermeerdering van de gebouwen ten gevolge hebben en die niet als uitgaven 
voor gewoon groot onderhoud van de gebouwen worden aangerekend eveneens door 
het credit van de rekeningen van de onderklasse 96. 

 
Deze rekeningen worden gecrediteerd door het debet van de rekeningen van de 

onderklasse 95. 
 

De onder de rubriek 205 ingeschreven bedragen zullen aanleiding geven tot een 
jaarlijkse afschrijving van 2 th. gedurende 38 jaar; bij het verstrijken van deze tijdspanne 
zal er geen enkele afschrijving meer worden toegepast hetgeen met andere woorden 
beduidt dat men aan de gebouwen een residuwaarde van 24 th. blijft toekennen, behalve 
ingeval van verdwijning van de gebouwen door verkoop, vernieling of volledige 
ontwaarding (gevallen die zich overigens voor het verstrijken van het 38e jaar kunnen 
voordoen).  Nochtans, mogen de meestal tijdelijke constructies, opgericht met lichte 
materialen afgeschreven worden naar rata van 10 th. per jaar, zonder residuwaarde. 
 
Rubriek 206 – Meerwaarde door herschatting van administratieve gebouwen. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen die zijn bestemd voor de boeking, per gebouw, van de 
meerwaarde door herschatting van de gebouwen. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd om zoveel mogelijk de juiste waarde van 
de gebouwen weer te geven. Deze rekeningen werken op dezelfde wijze als de rekeningen 
van de rubriek 203. 

 
Aangezien de instellingen van openbaar nut niet onder dezelfde fiscale regeling vallen 

als de particulieren, bestaat er geen bezwaar tegen een periodieke herwaardering (bv. om 
de 10 jaar) van deze onroerende goederen. In uitzonderlijke omstandigheden, die een 
herwaardering op kortere termijn verantwoorden, kan zulks na een kortere tijdspanne 
geschieden. 
 

De meerwaarden ter zake dienen overeenkomstig de bij de rubriek 205 bepaalde regels 
te worden afgeschreven, de hoofdzaak trekt, inderdaad, de bijzaak tot zich.  Het spreekt 
van zelf dat de reeds verrichte afschrijvingen ingeval van meerwaarde zullen dienen te 
worden herzien. 
 
Rubriek 207 – Particuliere telefooninstallaties. 
 

In principe, wordt per gebouw dat van een particuliere telefooninstallatie is voorzien, 
een rekening of een bijrekening geopend, en dit ongeacht of het gebouw eigendom is van 
de instelling of gehuurd wordt. 
 

De particuliere telefooninstallaties zullen een jaarlijkse afschrijving van 10 th. 
gedurende 9 jaar ondergaan zodat er een residuwaarde van 10 th. op de balans van de 
instelling zal blijven bestaan, zolang deze telefooninstallaties zullen in gebruik zijn. De 
rekeningen worden gedebiteerd en gecrediteerd zoals de rekeningen van de rubriek 202. 
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ONDERKLASSE 21 78  
 
 
 
 
 
ONDERKLASSE 22 
 
 
 
 
Rubriek 220 – Aankoopkosten. 
 
Rubriek 221 – Gronden voor huurhuizen en voor sociale woningcomplexen. 
 
Rubriek 222 – Bouwgronden. 
 
Rubriek 223 – Meerwaarde door herschatting van gronden voor huurhuizen en voor 

sociale woningcomplexen. 
 
Rubriek 224 – Meerwaarde door herschatting van bouwgronden. 
 
Rubriek 225 – Gebouwen in opbouw. 
 
Rubriek 226 – Gebouwen in sociale woningcomplexen. 
 
Rubriek 227 – Huurhuizen. 
 
Rubriek 228 – Meerwaarde door herschatting van gebouwen in sociale woningcomplexen. 
 
Rubriek 229 – Meerwaarde door herschatting van huurhuizen. 
 

Deze onderklasse bevat de rekeningen van de huurhuizen die een investering vormen 
van de gelden waarover de instelling kan beschikken. De onderverdeling in rubrieken en de 
werking van de rekeningen geschiedt op dezelfde wijze als voor de onderklassen 20 en 21. 

 
De regels inzake de afschrijvingen die zijn opgesomd voor de onderklasse 20 zijn 

eveneens van toepassing op de vastleggingen die in de onderklasse 22 zijn geboekt. 
 

De sociale woningcomplexen kunnen al of niet verhuurd of verkocht worden. 
 
 

                                                           
7 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
8 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 

Gebouwen in leasing en soortgelijke rechten 7 8 

Onroerende goederen die een belegging uitmaken 
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ONDERKLASSE 23 9  
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat de rekeningen van de roerende materiële vastleggingen en van 
de voorraden, en dit zonder onderscheid tussen de nieuwe aankopen en de vernieuwingen. 
 
Rubriek 231 – Meubelen, materieel en schutsels voor administratief gebruik. 
 
Rekening 2310 – Meubilair en materieel voor bureau en bibliotheek 
Rekening 2311 – Meubilair en materieel voor de mess 
Rekening 2312 – Medisch en farmaceutisch meubilair en materieel 
Rekening 2313 – Rollend materieel 
Rekening 2314 – Inpakmaterieel 
Rekening 2315 – Schutsels 
Rekening 2319 – Divers meubilair en materieel. 
 

Aangezien er, in sommige gevallen, hier geen onderscheid wordt gemaakt tussen het 
meubilair en het materieel, is het wenselijk de rekeningen met betrekking tot beide soorten 
van aankopen in een enkele rubriek te groeperen. 
 

De benaming van de verschillende rekeningen dient er de inhoud van aan te geven. 
 

Inzake “ Meubilair en materieel voor de kantine voor het personeel” valt er te noteren 
dat voorwerpen die zijn aangekocht geworden door een juridisch zelfstandige Sociale 
Dienst niet op deze rekening mogen worden opgenomen.  Zij behoren inderdaad de 
instelling niet toe en zijn eigendom van deze zelfstandige dienst. In dat geval, dient de 
waarde van dit meubilair en van dat materieel op een rekening voor orde te worden 
vermeld. 
 

De uitgaven inzake meubilair en materieel voor administratief gebruik zullen naar rata 
van 10 th. per jaar gedurende 9 jaar dienen te worden afgeschreven, zodat een 
residuwaarde van 10 th. op de balans van de instelling zal overblijven, zolang het 
meubilair en het materieel voorhanden zijn. Er dient te worden opgemerkt dat, indien het 
meubilair een artistieke waarde heeft, er geen afschrijvingen moeten op toegepast worden. 
 
- gedebiteerd:   door het credit van de rekeningen van de onderklasse 96; 
 
- gecrediteerd: door het debet van hetzij de rekeningen van de onderklasse 95; hetzij van 

de aangepaste rekeningen van de rubrieken 245 en 639 en dit bij 
buitendienststelling van het meubilair en materieel. 

 
Rubriek 232 – Machines voor administratief gebruik. 
 
Rekening 2320 – Schrijfmachines 
Rekening 2321 – Reproductie- en drukmachines 

                                                           
9 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 

Andere materiële vastleggingen en voorraden 9 
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Rekening 2322 – Boekhoudmachines en rekenmachines 
Rekening 2323 – Mechanografiemachines 
Rekening 2324 – Uitrusting voor fotokopie en microfotografie  
Rekening 2329 – Andere machines. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de machines die voor administratief gebruik door 
de instelling werden aangekocht. De machines die in huur worden genomen, mogen onder 
deze rubriek niet worden vermeld. 
 

De uitgaven voor het aanschaffen van machines voor administratief gebruik zullen 
dienen te worden afgeschreven naar rata van 10 th. per jaar gedurende 9 jaar zodat een 
residuwaarde van 10 th., op de balans van de instelling zal overblijven, zolang de machines 
bestaan. 
 
Rubriek 233 – Rollend materieel voor administratief gebruik. 
 
Rekening 2330 – Vrachtwagens en bestelwagens 
Rekening 2339 – Andere voertuigen. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de autovoertuigen die eigendom zijn van de 
instelling en die voor administratieve doeleinden worden gebruikt. Op deze rekening, dient 
de kostprijs van de autovoertuigen te worden vermeld. 
 

De uitgaven, verricht voor de aanschaffing van autovoertuigen voor administratief 
gebruik, ondergaan een jaarlijkse afschrijving van 20 th. gedurende 5 jaar, d.w.z. zonder 
een residuwaarde te laten bestaan. 
 
Rubriek 234 – Bibliotheek voor administratief gebruik. 
 
Rekening 2340 – Beroepsbibliotheek 
Rekening 2341 – Ontspanningsbibliotheek. 
 

Op afzonderlijke rekeningen, dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de 
beroepsbibliotheek en de ontspanningsbibliotheek.  Indien de ontspanningsbibliotheek 
echter aan een juridisch zelfstandige Sociale Dienst toebehoort, dient de waarde ervan op 
een rekening voor orde te worden geboekt. 
 

Behalve uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld : kunstwerken die niet dienen te worden 
afgeschreven) zullen de voor de administratieve bibliotheek aangeschafte werken voor hun 
gehele waarde worden afgeschreven tijdens het jaar van aankoop. 
 
Rubriek 236 – Roerende goederen in leasing en soortgelijke rechten10 
 
Rekening 2361 – meubilair, materiaal in leasing en soortgelijke rechten  
Rekening 2362 – machines in leasing en soortgelijke rechten 
Rekening 2363 – rollend materieel in leasing en soortgelijke rechten 
Rekening 2364 – informatica materieel in leasing en soortgelijke rechten 

 

                                                           
10 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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Rubriek 239 – Voorraden verbruiksgoederen. 
 
Rekening 2390 – Voorraden levensmiddelen 
Rekening 2391 – Medische en farmaceutische produkten 
Rekening 2392 – Voorraden van goederen die aanleiding geven tot voordelen in natura. 
 

De waarde van de aangekochte voorraden worden op de rekeningen van deze rubriek 
geboekt.  Het verbruik van deze goederen kan worden gevolgd door het bijhouden van een 
permanente inventaris.  Wordt een zulkdanige methode niet gevolgd, dan dient de waarde 
van de verbruikte goederen te worden bepaald door het verschil tussen, eensdeels, de 
waarde van de bij het begin van de boekingsperiode bestaande goederen, vermeerderd met 
de waarde van de nieuwe aankopen en, anderdeels, de inventariswaarde van de goederen 
op het einde van de boekingsperiode. 

 
Wat de administratieve leveringen betreft, zullen de voorraden ervan geen boeking in de 

balans van de instelling ten gevolge hebben, d.w.z. dat het geheel van de verwervingen die 
op dit gebied in de loop van het jaar worden verricht in uitgaven op de lastenrekening van 
dit jaar zal worden aangerekend, behoudens wanneer er een gemeenschappelijke dienst van 
benodigdheden werd opgericht voor verschillende instellingen of wanneer een 
kostprijsboekhouding wordt bijgehouden. 

 
Men kan er echter vrij, buiten de boekhouding, de evolutie van nagaan. indien hun 

belangrijkheid zulks rechtvaardigt. 
 
De rekeningen van de rubriek worden gedebiteerd door het credit van de rekeningen van 

de onderklasse 96. 
 
Bij verbruik worden de rekeningen 2391, 2392 en 2393 gecrediteerd door resp. de 

rekening 6363 en de aangepaste rekening van de rubrieken 600 en 601. 
 
 

ONDERKLASSE 24 
 
 
 
 
 
Rubriek 241  - Volledige afschrijvingen op de aankoopkosten. 
 
Rubriek 242  - Afschrijvingen op gebouwen. 
 
Rubriek 243  - Afschrijvingen op meerwaarde door herschatting van gebouwen. 
 
Rubriek 244  - Afschrijvingen op particuliere telefooninstallaties. 
 
Rubriek 245  - Afschrijvingen op meubelen, materieel en schutsels voor administratief 

gebruik. 
 
Rubriek 246  - Afschrijvingen op rollend materieel voor administratief gebruik. 
 

Afschrijvingen op materiële vastleggingen en voorraden 
voor administratief gebruik  
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Rubriek 247  - Afschrijvingen op machines voor administratief gebruik. 
 
Rubriek 248  - Volledige afschrijvingen op de bibliotheek voor administratief gebruik. 
 
Rubriek 249 - Afschrijvingen op voorraden voor administratief gebruik. 
 

De afschrijvingsrekeningen, samengebracht in deze onderklasse, hebben betrekking op 
de materiële waarden die overwegend voor administratief gebruik zijn bestemd, hetzij deze 
vermeld in de onderklasse 20 en gedeeltelijk 23. Als afschrijvingscoëfficiënten per aard 
van vastlegging, gelden de coëfficiënten die hiervoor werden aangegeven. 

 
De meerwaarden ter zake dienen overeenkomstig de bij de rubriek 205 bepaalde regels 

te worden afgeschreven, de hoofdzaak trekt, inderdaad, de bijzaak tot zich. Het spreekt 
voor zichzelf dat de reeds verrichte afschrijvingen ingeval van meerwaarde zullen dienen 
te worden herzien. 
 
- gecrediteerd: door het debet van de overeenstemmende rekening van de rubriek 639; 
 
- gedebiteerd: door het credit van hetzij de overeenstemmende rekeningen van de 

rubrieken 201 tot en met 207; hetzij van de rekeningen van de rubrieken 
231 tot en met 234; hetzij van de aangepaste rekeningen van de rubriek 
239. 

 
 
ONDERKLASSE 25 1112    

 
 
 
 
Rubriek 251 – Afschrijvingen op gebouwen in leasing en soortgelijke rechten 
 
Rekening 2511 – afschrijvingen op gebouwen in leasing en soortgelijke rechten 
 
Rubriek 252 – Afschrijvingen op roerende goederen in leasing en soortgelijke rechten 
 
Rekening 2521 – Afschrijvingen op meubilair en materieel in leasing en soortgelijke 

rechten 
Rekening 2522 – Afschrijvingen op machines in leasing en soortgelijke rechten 
Rekening 2523 – Afschrijvingen op rollend materieel in leasing en soortgelijke rechten 
Rekening 2524 – Afschrijvingen op informatica materieel in leasing en soortgelijke 

rechten 
 
 

                                                           
11 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
12 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 

Afschrijvingen op gebouwen en roerende goederen in leasing 11 12 
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ONDERKLASSE 26 
 
 
 
 
Rubriek 261  - Volledige afschrijvingen op de aankoopkosten. 
 
Rubriek 262 – Afschrijvingen op gebouwen in sociale woningcomplexen. 
 
Rubriek 263  - Afschrijvingen op huurhuizen. 
 
Rubriek 264  - Afschrijvingen op de meerwaarde door herschatting van gebouwen in 

sociale woningcomplexen. 
 
Rubriek 265  - Afschrijvingen op de meerwaarde door herschatting van de huurhuizen. 
 

In deze onderklasse worden de afschrijvingsrekeningen ondergebracht die betrekking 
hebben op huurhuizen en andere gebouwen m.a.w. de onroerende goederen waarin door de 
onderklasse 22 is voorzien. Als afschrijvingscoëfficiënten, per aard van vastlegging, 
gelden deze die hiervoor zijn aangegeven. 

 
Er dient te worden aan toegevoegd dat, ingeval een herschatting wordt doorgevoerd 

die meer- of minderwaarden op gebouwen ten gevolge heeft, de reeds toegepaste 
afschrijvingen dienen te worden herzien (zie rubriek 206). 
 
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de rubriek 641; 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de overeenstemmende rekeningen van de onderklasse 

22. 
 
 
ONDERKLASSE 27 
 
 
 
 
 
 
Rubriek 270  - Aandelen van V.Z.W. 
 
Rubriek 271  - Niet vervreemdbare participaties en aandelen van kredietinstellingen. 
 
Rubriek 272 – Niet vervreemdbare participaties en aandelen in andere openbare of 

particuliere instellingen. 
 
Rubriek 273 – Niet vervreemdbare buitenlandse participaties en aandelen. 
 
Rubriek 274 – Kasbons n.v.v.i.k. op meer dan één jaar - Staat (Centrale Overheid en 

Gelijkgestelde besturen). 
 

Niet vervreemdbare participaties en aandelen - 
Vastrenderende effecten op meer dan één jaar, niet 

verkrijgbaar voor ieder koper (n.v.v.i.k.) 

Afschrijvingen op huurhuizen en andere gebouwen 
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Rubriek 275 – Kasbons n.v.v.i.k. op meer dan één jaar - kredietinstellingen. 
 
Rubriek 276 – Kasbons n.v.v.i.k. op meer dan één jaar uitgegeven door andere derden.13 
 
Rubriek 277 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op meer dan één jaar – Staat 

 (Centrale Overheid en gelijkgestelde besturen). 
 
Rubriek 278 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op meer dan één jaar - 

kredietinstellingen. 
 
Rubriek 279 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op meer dan één jaar uitgegeven 

door andere derden.13 
 

De rekeningen, waarin in deze onderklasse dient te worden voorzien, hebben betrekking 
op de participaties met meer dan één jaar looptijd, door de instelling genomen in de 
samenstelling van het vermogen van een andere persoon in zoverre deze deelneming niet is 
vertegenwoordigd door een effect dat ter beurs kan worden verhandeld, met uitsluiting van 
vervreemdbare vastrenderende effecten die in de onderklasse 37 worden geboekt. 

 
De onverhandelbare vastrenderende waarden zijn deze als dusdanig bepaald door de 

naamlijst van de Nationale Bank van België, ter uitsluiting evenwel van degene die in het 
bezit zijn van de Belgische instellingen voor sociale zekerheid, en welke rechtstreeks door 
één of verschillende instellingen voor sociale zekerheid, worden ingeschreven; in dit geval 
zullen deze waarden in de klasse 1 in de rubrieken 184 tot 186 worden geboekt. 
 

Er zij op gewezen dat, bij het opmaken van de eindejaarsinventaris, de vastrenderende 
waarden die, onder deze rubrieken zijn geboekt, naar de overeenkomstige rekening van de 
onderklasse 36 zullen worden overgeheveld, indien op deze datum de looptijd kleiner dan 
of gelijk aan één jaar is geworden. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van hetzij de rekeningen van de onderklasse 96; hetzij de 

rekening 5351 of 5352; 
 
- gecrediteerd: door het debet van hetzij de rekeningen van de onderklasse 95, hetzij de 

rekeningen 6450, 6451, en/of 6452. 
 
 
ONDERKLASSE 28 
 
 
 
 
Rubriek 281 – Als huurder betaalde of neergelegde borgtochten. 
 
Rubriek 282 – Betaalde garanties voor administratieve lasten. 
 

                                                           
13 Met uitzondering van kasbons en effecten n.v.v.i.k. uitgegeven door sociale zekerheidsinstellingen - zie 

rubrieken 176 en 186. 

Betaalde of neergelegde garanties en borgtochten 
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Rekening 2820 – Gas 
Rekening 2821 – Elektriciteit 
Rekening 2822 – Water 
Rekening 2823 – Telefoon en Telegraaf 
 
Rubriek 289 – Diverse betaalde of neergelegde garanties en borgtochten. 
 

Deze onderklasse bevat de rekeningen van de zekerheden en borgtochten die door de 
instelling bij derden worden betaald of gedeponeerd. 
 

Er wordt, in principe, een rekening per borgtocht geopend. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de rekeningen van de onderklasse 96; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de onderklasse 95. 
 
 
ONDERKLASSE 29 
 
 
 

 
In deze onderklasse worden de rubrieken en de rekeningen van de leningen en 

voorschotten aan derden op meer dan één jaar ondergebracht behalve de leningen en 
voorschotten die zijn toegestaan aan de instellingen voor sociale zekerheid die in de 
onderklasse 17 en/of 18 dienen te worden ondergebracht. 
 

Er valt te noteren dat bij het opmaken van de eindejaarsinventaris de voorschotten en 
leningen die geboekt zijn onder de rubrieken 291 tot en met 299 zullen moeten 
overgeheveld worden naar de overeenstemmende rekeningen van de rubrieken 341 tot en 
met 349 indien op deze datum de looptijd kleiner dan of gelijk aan één jaar is geworden. 

 
De rekeningen van deze onderklasse worden : 

 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96; de 

rekening der rubrieken 291 en 292 kunnen ook gedebiteerd worden door 
het credit van de rekeningen der rubriek 290; 

 
- gecrediteerd: door het debet van hetzij - behoudens de rekeningen van de rubriek 290 

(zie hierboven) - de aangepaste rekening van de onderklasse 95;  
 de vereenstemmende rekening van de onderklasse 34;  
 de aangepaste rekening van de rubrieken 147 en/of 148. 
 
Rubriek 290 – Voorschotten op hypothecaire leningen. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd om de voorschotten op hypothecaire 
leningen te noteren. 
 
Rubriek 291 – Hypothecaire leningen aan personeelsleden, op meer dan één jaar. 
 

Voorschotten en leningen aan  derden, met meer dan één jaar looptijd 
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Rubriek 292 – Hypothecaire leningen aan andere personen, op meer dan één jaar. 
 

De rekeningen van deze rubrieken dienen enkel door de instellingen te worden geopend 
die uit hoofde van hun statuten zijn gemachtigd hypothecaire leningen aan hun personeel 
of aan andere derden toe te staan. 
 
Rubriek 293 – Andere leningen en voorschotten aan personeelsleden, op meer dan één 

jaar. 
 

In de rekeningen, die onder deze rubriek zijn geopend, worden de voorschotten en 
leningen die aan de personeelsleden toegekend worden op meer dan één jaar, geboekt, 
behalve de hypothecaire leningen die het onderwerp zijn van een inschrijving op een 
rekening van de rubriek 291. 

 
Indien deze leningen echter door een juridisch zelfstandige Sociale Dienst worden 

toegestaan, dan worden deze leningen en voorschotten op een rekening voor orde geboekt. 
 
Rubriek 294 – Andere leningen en voorschotten aan de Staat (Centrale Overheid en 

gelijkgestelde besturen), op meer dan één jaar. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de leningen en voorschotten op meer dan één jaar 
toegekend aan de Staat. De effecten van de openbare schuld dienen echter in de 
onderklasse 35 “Verhandelbare aandelen” te worden gerangschikt. 
 
Rubriek 295 – Andere leningen en voorschotten aan lokale machten, op meer dan één jaar. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de leningen en voorschotten die op meer dan één 
jaar zijn toegekend aan de lokale machten.  Er dient een rekening per lening of per 
voorschot te worden geopend. 

 
De inschrijvingen van de instellingen op leningen die zijn uitgegeven door de lokale 

machten dienen evenwel onder de onderklasse 35 “Verhandelbare aandelen” te worden 
gerangschikt. 
 
Rubriek 296 – Andere leningen en voorschotten aan kredietinstellingen, op meer dan één 

jaar. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd om de leningen en voorschotten, op meer 
dan één jaar, aan de kredietinstellingen op te nemen. 
 

Er dient een rekening per lening te worden geopend. 
 
Rubriek 297 – Andere leningen en voorschotten aan andere openbare of particuliere 

ondernemingen, op meer dan één jaar. 
 

Onder deze rubriek dient men, in principe, de rekeningen onder te brengen van 
voorschotten en leningen die op meer dan één jaar zijn toegestaan aan openbare of 
particuliere ondernemingen, andere dan het Rijk, de provincies en de gemeenten. 
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De vastrenderende effecten, zoals deze door de Nationale Bank van België zijn 
opgesomd dienen echter in de onderklasse 27 “ Niet vervreemdbare participaties en 
aandelen. Vastrenderende effecten op meer dan één jaar, niet verkrijgbaar voor ieder koper 
(n.v.v.i.k.)” te worden gerangschikt. 

 
Er zal een rekening per lening worden geopend. 

 
Rubriek 298 – Andere leningen en voorschotten aan het buitenland, op meer dan één jaar. 
 

De rekeningen van deze rubriek bevatten de leningen en voorschotten, op meer dan één 
jaar, aan het buitenland. 
 

Per lening dient een rekening te worden geopend. 
 
Rubriek 299 – Andere leningen en voorschotten aan andere derden, op meer dan één jaar. 
 

De leningen en voorschotten, die op meer dan één jaar zijn toegestaan aan verschillende 
derden, behalve deze die onder de rubrieken 293 tot en met 298 zijn voorzien, dienen op 
een rekening van deze rubriek te worden ondergebracht. 
 

De vastrenderende effecten dienen echter onder de onderklasse 27 “Niet vervreemdbare 
participaties en aandelen - Vastrenderende effecten op meer dan één jaar, niet verkrijgbaar 
voor ieder koper (n.v.v.i.k.)” te worden gerangschikt. 
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KLASSE 3 – FINANCIELE REKENINGEN  
 
 

Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op 
zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de 
effectenportefeuilles. Tenslotte, bevat deze klasse de rekeningen van de interne financiële 
overschrijvingen. 
 

Inzake voorschotten en leningen op één jaar en minder dient er echter te worden op 
gewezen dat zulkdanige verrichtingen tussen instellingen voor sociale zekerheid in deze 
klasse niet zijn geboekt.  Deze dienen inderdaad in de klasse 1 (onderklasse 17 en 18) te 
worden ondergebracht. 
 
 
ONDERKLASSE 30 
 
 
 
 

In deze onderklasse zijn in rubrieken, gegroepeerd volgens hun aard, de speciën, alsook 
de documenten met geldwaarde waarover de instelling op de afsluitingsdatum van de 
boekingsperiode beschikt. 
 
Rubriek 301 – Kas. 
 

Er dient een rekening te worden geopend per afzonderlijke kas die door de instelling 
wordt gehouden bv. de Kleine Kas voor benodigdheden, de Kas van de Sociale Dienst, 
enz. Indien de kas echter aan een juridisch zelfstandige Sociale Dienst toebehoort, dient het 
eindsaldo op een rekening voor orde te worden vermeld. 
 

Het gezamenlijke saldo van de verschillende kassen zal op de balans, die op het einde 
van de boekingsperiode wordt afgesloten, in “Euro” en in “Vreemde munten” worden 
geventileerd. 
 
- gedebiteerd:  voor de ontvangsten in speciën; 
 
- gecrediteerd: voor de uitgaven in speciën. 
 
Rubriek 302 – Postzegels. 
 

Indien er gedurende de boekingsperiode geen rekening “postzegels” wordt bijgehouden, 
zal op de afsluitingsdatum de waarde van de in voorraad zijnde postzegels bij inventaris 
worden opgemaakt. Deze waarde wordt op de eindbalans vermeld. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van een rekening der onderklasse 96; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de rekening 6370 voor het bedrag der gebruikte 

postzegels 
 

Kas en stukken met geldwaarde 
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Rubriek 303 – Fiscale zegels. 
 

Indien er gedurende de boekingsperiode geen rekening “Fiscale zegels” wordt 
bijgehouden, zal op de afsluitingsdatum de waarde van de in voorraad zijnde fiscale zegels 
bij inventaris worden opgemaakt. Deze waarde wordt op de eindbalans vermeld. 
 
- gedebiteerd:   door het credit van een rekening der onderklasse 96; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de rekening 6370 voor het bedrag  der gebruikte fiscale 

zegels. 
 
Rubriek 304 – Te innen cheques. 

Rubriek 305 – Te innen vervallen coupons. 
 
Rubriek 306 – Te innen vervallen effecten. 
 

De waarde van de te innen cheques en van de te innen vervallen coupons en effecten zal 
eventueel op het einde van de boekingsperiode door een inventaris van deze documenten 
worden bepaald. 
 
- gedebiteerd: door het credit van resp. de aangepaste rekening van de klasse 4, of de 

rekeningen 7269, 7279 en 7281; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste financiële rekening. 
 
Rubriek 309 – Diverse stukken met geldwaarde. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd om de stukken met geldwaarde, andere 
dan deze vermeld in de vorige rubrieken, op te nemen. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening uit de klasse 7; 
 
- gecrediteerd: door het debet van een andere rekening der onderklasse 30. 
 
 
ONDERKLASSE 31 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat alle rekeningen op zicht bij de financiële instellingen, ongeacht 
of deze rekeningen interesten opbrengen of niet. 
 

De bankrekeningen op zicht worden geacht normaal met een debetsaldo te sluiten, doch 
het kan voorkomen dat zij tijdelijk een creditsaldo vertonen. 
 

Postcheque- en bankrekeningen op zicht 
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Rubriek 311 – Postchequerekeningen. 
 

Per girorekening, dient er een afzonderlijke rekening te worden gehouden. Indien een 
juridisch zelfstandige Sociale Dienst over een girorekening beschikt, dient deze rekening 
echter onder een rekening voor orde te worden vermeld. 
 
- gedebiteerd:  voor de ontvangsten gestort of overgeschreven op de postrekening; 
 
- gecrediteerd:  voor de uitgaven verricht door middel van het tegoed op de postrekening. 
 
Rubriek 312 – Openbare Schatkist – Rekeningen-courant. 
 

Deze rubriek is bestemd voor de instellingen waarvan de geldmiddelen door de 
ontvangers van de belastingen (bv.  Fonds voor arbeidsongevallen) worden geïnd. 
 

Deze rekeningen zullen, bijgevolg de toestand weergeven van de gelden die door de 
openbare Schatkist nog aan de instellingen dienen te worden overgedragen. De 
rijksbijdragen, van welke aard ook, zijn bijgevolg uitgesloten. 
 
- gedebiteerd:   door het credit van de rekening 7371; 
 
- gecrediteerd: door het debet van een financiële rekening. 
 
Rubriek 313 tot en met 318 – Bankrekeningen 
 

Zoals de benamingen van deze rubrieken het aanduiden bevatten zij de rekeningen op 
zicht die bij de verschillende financiële instellingen zijn geopend. Er zij opgewezen dat, in 
principe, de instellingen van openbaar nut geen rekeningen bij particuliere 
bankinrichtingen mogen bezitten. 
 

Per instelling dient er een rekening te worden geopend. 
 
- gedebiteerd:  voor de ontvangsten gestort of overgeschreven op de zichtrekeningen; 
 
- gecrediteerd: voor de uitgaven verricht met het tegoed op de rekeningen. 
 
 
ONDERKLASSE 32 
 
 
 
Rubriek 322 – Algemene Spaar- en Lijfrentekas - Rekeningen op termijn. 
 
Rekening 3220 – Rekening op 15 dagen 
Rekening 3221 – Rekening op 1 maand 
Rekening 3222 – Rekening op 3 maanden 
Rekening 3223 – Rekening op 6 maanden 
Rekening 3224 – Rekening op 9 maanden. 
 

Bankrekeningen op termijn 
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Rubrieken 323 tot 327 – Andere openbare financiële instellingen -Rekeningen op termijn. 
 
Rekening 3230 – Gemeentekrediet 15 dagen 
Rekening 3231 – Gemeentekrediet 1 maand 
Rekening 3232 – Gemeentekrediet 3 maanden 
 ----------- 
Rekening 3240 – N.K. Beroepskrediet 15 dagen 
Rekening 3241 – N.K. Beroepskrediet 1 maand 
Rekening 3242 – N.K. Beroepskrediet 3 maanden 
 ----------- 
Rekening 3250 – N.M.K.N. 15 dagen 
Rekening 3251 – N.M.K.N. 1 maand 
Rekening 3252 – N.M.K.N. 3 maanden. 
 
Rubriek 328 – Belgische particuliere banken - Rekeningen op termijn. 
 
Rubriek 329 – Banken in het buitenland - Rekeningen op termijn. 
 

Deze onderklasse bevat de deposito's op termijn bij financiële instellingen. 
 

Per instelling en per aard van deposito dient er een rekening te worden geopend. 
 

Er zij op gewezen dat de instellingen van openbaar nut geen rekeningen op termijn bij 
particuliere bankinrichtingen mogen openen. 
 
- gedebiteerd:  voor de bedragen die op deze rekeningen worden gestort of 
overgeschreven; 
 
- gecrediteerd: voor de bedragen die het tegoed op deze rekeningen verminderen. 
 
 
ONDERKLASSE 33 
 
 
 
 

Rubriek 331 – Daggeldleningen (call money). 
 
Rubriek 332 – Toegestane leningen op minder dan 10 dagen. 

 
Deze onderklasse bevat de rekeningen van de leningen op zeer korte termijn die aan 

derden worden toegestaan, met uitsluiting evenwel van deze die zijn toegestaan aan de 
instellingen voor sociale zekerheid, die naar de onderklassen 17 en 18 dienen te worden 
overgeheveld.  Per aard van lening dient er een rekening te worden geopend. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van een financiële rekening; 
 
- gecrediteerd: door het debet van een financiële rekening. 

Toegestane financiële leningen aan derden 
van dag op dag en op minder dan 10 dagen 
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ONDERKLASSE 34 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat de rekeningen van de voorschotten en leningen toegestaan aan 
derden en waarvan de geldigheidsduur ten hoogste één jaar beloopt, met uitsluiting van de 
financiële dagleningen of leningen op minder dan 10 dagen toegestaan aan derden 
(onderklasse 33). 
 

Nochtans, dienen de leningen en voorschotten die zijn toegestaan aan de instellingen 
voor sociale zekerheid in de onderklassen 17 en 18 te worden ondergebracht. 
 
- gedebiteerd: door het credit van hetzij een rekening der onderklasse 96 hetzij een 

rekening van de rubrieken 291 tot en met 299, 
 
- gecrediteerd: door het debet van een rekening van de onderklasse 95. 
 
Rubriek 341 – Toegestane hypothecaire leningen aan personeelsleden, op één jaar en 

minder. 
 
Rubriek 342 – Toegestane hypothecaire leningen aan andere personen op één jaar en 

minder. 
 

Enkel de instellingen die uit hoofde van hun statuten zijn gemachtigd hypothecaire 
leningen toe te staan, kunnen deze rekeningen openen. Deze rekeningen zijn bestemd om 
de hypothecaire leningen, op één jaar en minder aan personeelsleden en aan andere 
personen, op te nemen. 
 
Rubriek 343 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan personeelsleden, op één 

jaar en minder. 
 

Onder deze rubriek, dienen de rekeningen te worden gerangschikt van de voorschotten 
en toegestane leningen op één jaar en minder toegekend aan het personeel. De leningen en 
voorschotten die zijn toegestaan door een juridisch zelfstandige Sociale Dienst dienen 
echter op een rekening voor orde te worden geboekt. 
 
Rubriek 344 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan de Staat (Centrale 

Overheid en gelijkgestelde besturen) op één jaar en minder. 
 

Per voorschot en lening op één jaar en minder toegestaan aan het Rijk, dient er een 
rekening onder deze rubriek te worden geopend. 
 

De effecten van de openbare schuld dienen echter in de onderklassen 35 “ 
Verhandelbare aandelen”, 36 “ Vastrenderende effecten op één jaar en minder, niet 
verkrijgbaar voor ieder koper” en 37 “ Vastrenderende effecten verkrijgbaar voor ieder 
koper”, te worden ondergebracht. 

 
 

Voorschotten en toegestane leningen aan 
derden  
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Rubriek 345 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan lokale machten, op één 
jaar en minder. 

 
De leningen en voorschotten op één jaar en minder die zijn toegestaan aan de provincies 

en de gemeenten zullen in deze rubriek worden ondergebracht. 
 

De effecten van de schuld van deze besturen zullen echter op een rekening van de 
onderklasse 35 “Verhandelbare aandelen”, 36 “Vastrenderende effecten op één jaar en 
minder, niet verkrijgbaar voor ieder koper” en 37 “Vastrenderende effecten verkrijgbaar 
voor ieder koper” worden geboekt. 
 
Rubriek 346 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan kredietinstellingen, op één 

jaar en minder. 
 

De rekeningen van deze rubriek nemen de leningen en voorschotten op die aan de 
kredietinstellingen op één jaar en minder toegestaan worden. 
 
Rubriek 347 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan andere openbare of 

particuliere ondernemingen op één jaar en minder. 
 

Behalve de vastrenderende effecten, worden de leningen en voorschotten op één jaar en 
minder, die aan andere openbare of particuliere ondernemingen zijn toegestaan, op een 
rekening van deze rubriek geboekt. 
 
Rubriek 348 – Andere toegestane leningen aan het buitenland, op één jaar en minder. 
 

De leningen toegestaan aan het buitenland op één jaar en minder worden op de 
rekeningen van deze rubriek geboekt. 
 
Rubriek 349 – Andere toegestane leningen en voorschotten aan andere derden, op één jaar 

en minder. 
 

De voorschotten en leningen toegestaan aan derden en die niet vermeld worden in de 
hiervoor aangegeven rubrieken, zullen onder deze rubriek worden ingeschreven, met 
uitzondering van de vastrenderende roerende waarden. 
 
 
ONDERKLASSE 35 
 
 
 
Rubriek 351 – Verhandelbare aandelen van Belgische kredietinstellingen. 
 
Rubriek 352 – Verhandelbare aandelen van andere Belgische openbare of particuliere 

ondernemingen. 
 
Rubriek 353 – Buitenlandse verhandelbare aandelen. 

 
Deze onderklasse bevat de rekeningen van de aandelen, obligaties en andere roerende 

waarden die eigendom zijn van de instelling. 

Verhandelbare aandelen 
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De vastrenderende effecten, waaronder ook de bevoorrechte aandelen van de N.M.B.S. 
zijn bevat, worden echter in de onderklasse 36 en 37 gerangschikt. 
 

Op het einde van de boekingsperiode, wordt de effectenportefeuille, als bijlage, bij de 
balans op de navolgende wijze geventileerd: 
 
 1) aandelen van openbare of semi-openbare ondernemingen, die onder de Centrale 

Overheid ressorteren; 
 
 2) aandelen van openbare of semi-openbare ondernemingen, die onder de lokale 

machten ressorteren; 
 
 3) aandelen van de particuliere en openbare Belgische ondernemingen; 
 
 4)  aandelen van buitenlandse vennootschappen. 
 
 
ONDERKLASSE 36 
 
 
 
 
Rubriek 360 – Kasbons n.v.v.i.k. op één jaar en minder - Staat (Centrale Overheid en 

gelijkgestelde besturen). 
 
Rubriek 361 – Kasbons n.v.v.i.k. op één jaar en minder - kredietinstellingen. 
 
Rubriek 362 – Kasbons n.v.v.i.k. op één jaar en minder - uitgegeven door andere derden 14 
 
Rubriek 363 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder - Staat 

(Centrale Overheid en gelijkgestelde besturen). 
 
Rubriek 364 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder, uitgegeven 

door de lokale machten. 
 
Rubriek 365 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder - 

kredietinstellingen. 
 
Rubriek 366 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder, uitgegeven 

door andere openbare of particuliere ondernemingen. 
 
Rubriek 367 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder, uitgegeven 

in het buitenland. 
 
Rubriek 368 – 
 

                                                           
14 Met uitzondering van kasbons en effecten n.v.v.i.k. uitgegeven door de Belgische instellingen van sociale  

zekerheid en onderschreven door deze laatsten – zie rubriek 177 en 187. 

Vastrenderende effecten, op één jaar en minder, 
niet verkrijgbaar voor ieder koper (n.v.v.i.k.) 
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Rubriek 369 – Andere vastrenderende effecten n.v.v.i.k. op één jaar en minder, uitgegeven 
door andere derden.15 

 
De vastrenderende waarden zijn deze als dusdanig bepaald door de naamlijst van de 

Nationale Bank van België, met exclusief echter degene die in het bezit zijn van de 
Belgische instellingen voor sociale zekerheid. In dit geval, zullen deze waarden in de 
klasse 1 onder de onderklassen 17 en 18 worden geboekt. 
 

De rekeningen, waarin in deze onderklasse dient te worden voorzien, hebben betrekking 
op de participaties door de instellingen genomen in de samenstelling van het vermogen van 
een andere persoon in zoverre deze deelneming niet is vertegenwoordigd door een effect 
dat ter beurs kan worden verhandeld. 

 
De looptijd van deze effecten is één jaar en minder. 

 
- gedebiteerd:  door het credit van hetzij de rekeningen van de onderklasse 96, van hetzij 

de rekeningen van de onderklasse 53; 
 
- gecrediteerd: door het debet van hetzij de rekeningen van de onderklasse 95, van hetzij 

de rekeningen van onderklasse 64. 
 
 
ONDERKLASSE 37 
 
 
 
 
Rubriek 370 – Kasbons v.v.i.k. - Staat (Centrale Overheid en gelijkbestelde besturen). 
 
Rubriek 371 – Kasbons v.v.i.k. - Kredietinstellingen. 
 
Rubriek 372 – Kasbons v.v.i.k. - uitgegeven door andere derden. 
 
Rubriek 373 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. - Staat (Centrale Overheid en 

gelijkgestelde besturen).16 
 
De rekeningen van rubriek 373 worden: 
 
- gedebiteerd:  door het credit van een rekening van onderklasse 96; 
 of door het credit van een rekening van rubriek 535; 
 of door het credit van een rekening van rubriek 378; 
 

                                                           
15

 Met uitzondering van kasbons en effecten n.v.v.i.k. uitgegeven door de Belgische instellingen van sociale 
zekerheid en onderschreven door deze laatsten - zie rubriek 177 en 187.  

16 Doc.CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de plenaire vergadering 
van 7 december 2007” 

Vastrenderende effecten verkrijgbaar 
voor ieder koper (v.v.i.k.) 
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- gecrediteerd: door het debet van een rekening van onderklasse 95; 
 of door het debet van een rekening van rubriek 645; 
 of door het debet van een rekening van rubriek 378. 
 
Rubriek 374 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. - uitgegeven door lokale machten. 
 
Rubriek 375 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. - kredietinstellingen. 
 
Rubriek 376 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. - uitgegeven door andere openbare 

en particuliere ondernemingen. 
 
Rubriek 377 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. - uitgegeven in het buitenland. 
 
Rubriek 378 – Liquiditeiten in portefeuille.17 
 
Rubriek 379 – Andere vastrenderende effecten v.v.i.k. - uitgegeven door andere derden. 
 

Onder deze onderklasse, zullen alle verrichtingen worden opgenomen betreffende de 
verhandelingen “in hoofdsom” op de vastrenderende effecten, zo genoemd overeenkomstig 
de uitslag van de enquête die door de Nationale Bank van België werd ingesteld.  Op het 
einde van de boekingsperiode zullen de instellingen, die aan het boekhoudplan zijn 
onderworpen, als bijlage bij de balans een volledige ventilatie verstrekken van hun 
vastrenderende effecten volgens de modelstaat door de N.B.B. opgemaakt, met aanduiding 
zowel van de boekwaarde, als van de nominale waarde, en van de beurswaarde. 
 

De aandelen en de deelbewijzen, exclusief echter de bevoorrechte aandelen van de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, mogen dus niet in deze onderklasse 
worden geboekt. 
 

Nochtans, worden de vastrenderende effecten die door de Rijkskas voor rust- en 
overlevingspensioenen en door het Rijksinstituut voor pensioenen der zelfstandigen zijn 
uitgegeven (inclusief de leningen van de Rijkskas voor ouderdomsrentebijslagen, van het 
Solidariteits- en Waarborgfonds, enz.) in deze onderklasse geboekt, niettegenstaande het 
feit dat deze waarden voor de instelling, die er eigenares van is, een schuldvordering op 
een andere instelling voor sociale zekerheid vertegenwoordigen. 
 

Inderdaad, aangezien het niet vaststaat dat de uitgevende instelling de identiteit van de 
bezitters van deze waarden kent, zou het onlogisch zijn deze effecten uit de activa te 
verwijderen, terwijl hun tegenwaarde op de passiva van de balans van de uitgevende 
instelling wordt vermeld. Er wordt bijgevolg voorgesteld zulkdanige schulden en 
schuldvorderingen tussen instellingen voor sociale zekerheid eventueel slechts samen te 
voegen en te compenseren in het stadium van een algemene hergroepering van de 
rekeningen van de sociale zekerheid, wanneer het zal bekend zijn dat zulke effecten 
eigendom zijn van instellingen voor sociale zekerheid. 
 

                                                           
17 Doc.CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de plenaire vergadering 

van 7 december 2007” 
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De rekeningen van de onderklassen 35 en 37 worden : 
 
- gedebiteerd: door het credit van een rekening van de onderklasse 96 voor de nieuwe 

beleggingen die worden verricht; 
 
- gecrediteerd: door het debet van een rekening van de onderklasse 95 voor de 

beleggingen die werden terugbetaald of de roerende waarden die werden 
vervreemd. 

 
 
ONDERKLASSE 38 
 
 
 
 

In deze onderklasse worden de leningen en voorschotten vermeld die op één jaar en 
minder, door derden, worden toegekend. 
 

De leningen en voorschotten die door andere instellingen voor sociale zekerheid zijn 
toegekend dienen evenwel in de onderklassen 17 en 18 vermeld te worden. 
 
- gedebiteerd: door het credit van een rekening van de onderklasse 96 voor het bedrag der 

terugbetalingen op de voorschotten en de leningen, 
 
- gecrediteerd: door het debet van een rekening van de onderklasse 95 voor de nieuwe 

leningen en voorschotten door derden toegestaan. 
 
Rubriek 381 – Opgenomen leningen uitgegeven op de markt, op één jaar en minder. 
 

Deze rubriek is bestemd voor de boeking van leningen die op de markt zijn uitgegeven, 
van dewelke de termijn minder dan of gelijk aan één jaar is op het ogenblik dat de 
eindejaarsinventaris wordt opgemaakt.  De inschrijving op de rekeningen van deze rubriek 
zullen hoofdzakelijk geschieden bij overheveling van de rubriek 161. 
 
Rubriek 382 – Opgenomen hypothecaire leningen, op één jaar en minder bij 

kredietinstellingen. 
 
Rubriek 383 – Opgenomen hypothecaire leningen, op één jaar en minder bij andere 

derden. 
 
Rubriek 384 – Andere opgenomen leningen en voorschotten voortkomend van de Staat op 

één jaar en minder (Centrale Overheid en gelijkgestelde besturen). 
 
Rubriek 385 – Andere opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder 

voortkomend van lokale machten. 
 
Rubriek 386 – Andere opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder 

voortkomend van kredietinstellingen. 
 

Opgenomen leningen en voorschotten met looptijdvan 
één jaar en minder 
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Rubriek 387 – Andere opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder 
voortkomend uit het buitenland. 

 
De benaming van de rubrieken geeft duidelijk de aard van de rekeningen aan die er 

onder moeten gerangschikt worden. 
 
Er dient een rekening per verrichting te worden geopend. 

 
Rubriek 388 – Leasingschulden op langer dan een jaar die in de loop van het jaar 

vervallen en soortgelijke schulden 18 
 
Rekening 3881 – Leasingschulden op langer dan een jaar die in de loop van het jaar 

vervallen en soortgelijke schulden 
 
Rubriek 389 – Andere opgenomen leningen en voorschotten op één jaar en minder, 

voortkomend van andere derden. 
 

De voorschotten en leningen toegestaan door allerlei derden, die niet in de vorige 
rubrieken zijn vermeld, zullen onder deze rubriek worden vermeld, exclusief echter deze 
die door instellingen voor sociale zekerheid worden toegestaan. 
 
 
ONDERKLASSE 39 
 
 
 
Rubriek 391 – Interne financiële overschrijvingen. 
 

De onderklasse bevat de rekeningen van de interne financiële overschrijvingen. Deze 
rekeningen hebben tot doel de centralisatie mogelijk te maken van de verrichtingen, zonder 
dat er gevaar van vergissing door dubbel gebruik van de overschrijvingen van een 
financiële rekening naar een andere financiële rekening behoeft gevreesd te worden. 
 

Deze overdrachtrekeningen zouden, in principe, niet met een saldo mogen sluiten op het 
einde van het jaar. 
 

De rekeningen van deze onderklasse worden gedebiteerd en gecrediteerd door het credit 
of het debet van de financiële rekeningen die bij de overschrijving betrokken zijn. 
 
 

                                                           
18 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 

Interne financiële overschrijvingen 
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KLASSE 4 – REKENINGEN VAN DERDEN 
 
 

De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met 
derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met 
derden voordoen, op. De verrichtingen met andere instellingen voor sociale zekerheid die 
aan het eenvormig boekhoudplan zijn onderworpen, worden evenwel in de klasse 1 
(onderklasse 18) genoteerd. 
 

De onderklassen 40 tot 46 bevatten de rekeningen van de derden die, vooral ingevolge 
de aanrekening van verkregen rechten in ontvangsten en in uitgaven, op het einde van de 
boekingsperiode met een debet - of een creditsaldo sluiten alhoewel het een en het ander 
op zekere ogenblikken van een tegenovergestelde aard kunnen zijn. 
 

In de onderklassen 47 en 48, worden de overgangsrekeningen gerangschikt, die bestemd 
zijn om het bedrag van de schuldvorderingen en van de schulden aan te passen, om alle 
ontvangsten en uitgaven die op een bepaald jaar betrekking hebben aan dat jaar te 
verbinden, voor zover die ontvangsten en uitgaven reeds gelopen zijn, zelfs indien ze nog 
niet zijn vervallen. 
 
 
ONDERKLASSE 40 
 
 
 
 

De onderklasse 40 bevat de rekeningen van derden, schuldenaren van bijdragen (bv. de 
werkgevers, de zelfstandigen, de werknemers, de begunstigden van sociale prestaties, 
enz.). Deze bijdrage bevat niet enkel de eigenlijke bijdrage, doch tevens alle premies, 
verhogingen van bijdragen, nalatigheidsinteresten en boeten. Tenslotte, zijn er ook nog de 
rekeningen voorzien voor de in te vorderen gerechtskosten met betrekking tot de bijdragen. 
 
Rubrieken 400 tot 402 – Werkgevers, L/R  bijdragen voor sociale zekerheid voor 

werknemers en dienstbodepersoneel. 
 

De rekeningen van deze rubrieken hebben betrekking op de werkgevers, schuldenaars 
van bijdragen voor sociale zekerheid voor werknemers en huispersoneel (inclusief alle 
instellingen voor sociale zekerheid en alle overheidsinstellingen). 
 

De individuele rekeningen worden in de analytische boekhouding bijgehouden. Indien 
er geen balans per tak wordt opgemaakt, dient er eventueel een onderverdeling per tak op 
het einde van het jaar te worden opgegeven 
 
Rubriek 403 – Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor arbeidsongevallen. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de bijdragen en premies voor arbeidsongevallen. 
De individuele rekeningen worden in de analytische boekhouding bijgehouden. 
 

Werkgevers en andere schuldenaren van bijdragen 
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Rubriek 404 – Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. 
 

De rekeningen van de schuldenaars van bijdragen en premies voor beroepsziekten 
dienen in deze rubriek te worden gerangschikt. De individuele rekeningen worden in de 
analytische boekhouding bijgehouden. 
 
Rubriek 405 – Zelfstandige arbeiders, L/R verplichte bijdragen. 
 

Ze bevat de rekeningen van de verplichte bijdragen die door de zelfstandigen en 
eventueel door hun helpers zijn verschuldigd. 

 
De individuele rekeningen worden in de analytische boekhouding bijgehouden. 

 
Rubriek 406 – Diverse schuldenaren van bijdragen, hun L/R 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de debiteuren van bijdragen die niet in één van de 
vorige rubrieken kunnen worden ondergebracht bijvoorbeeld solidariteitsbijdragen op 
vakantiegeld, diverse bijdragen op vergoedingen voor arbeidsongevallen en 
beroepsziekten, bijdragen voor gewaarborgd weekloon en dergelijke. 
 

De individuele rekeningen worden in de analytische boekhouding bijgehouden. 
 
Rubriek 407 – Diverse, L/R bijdrageverhogingen en boeten. 
 

Deze rubriek bevat de lopende rekeningen van de schuldenaren van allerlei 
bijdrageverhogingen en boeten. Deze rekeningen dienen per regeling te worden 
bijgehouden. 
 

De individuele rekeningen worden in de analytische boekhouding bijgehouden. 
 
Rubriek 408 – Diverse, L/R verwijlinteresten. 
 

De lopende rekeningen van de verwijlinteresten worden in deze rubriek gerangschikt. 
Per regeling dient er een afzonderlijke rekening te worden geopend. 
 

De individuele rekeningen worden in de analytische boekhouding bijgehouden. 
 
Rubriek 409 – Diverse, L/R in te vorderen gerechts- en andere kosten voor verrichtingen 

van de inning der sociale bijdragen. 
 

De lopende rekeningen die in deze rubriek dienen te worden vermeld hebben betrekking 
op de te vorderen gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot de 
inningsverrichtingen van de sociale bijdragen. 
 

De individuele rekeningen worden in de analytische boekhouding bijgehouden. 
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ONDERKLASSE 41 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat de lopende rekeningen van de “ begunstigden van de sociale 
prestaties”. Het geldt ter zake de verrichtingen in lopende rekening, met uitsluiting van 
deze betreffende de bijdragen die door de begunstigden van de sociale prestaties zijn 
verschuldigd en die in de onderklasse 40 dienen te worden ondergebracht. 
 
Rubriek 410 tot 412 – Begunstigden van prestaties, L/R terug te vorderen ten onrechte 

uitgekeerd. 
 

Deze rubrieken bevatten lopende rekeningen van onverschuldigde uitbetaalde prestaties, 
waarvan de terugbetaling dient te worden ingevorderd. Er dient een afzonderlijke rekening 
naargelang van de aard van de prestaties te worden geopend. 
 
Rubriek 413 tot 415 – Begunstigden van prestaties, L/R te betalen toegestane 

verstrekkingen. 
 

De lopende rekeningen van de begunstigden op sociale prestaties worden onder deze 
rubriek geboekt. Er zal een rekening naargelang van de aard van de prestaties worden 
geopend. 
 
Rubriek 416 – Begunstigden van prestaties,L/R belastingen op betaalde sociale 
uitkeringen. 
 

De belastingen, die op de uitbetaalde sociale prestaties worden ingehouden zullen op 
een rekening, naar gelang van de aard van de prestaties, onder deze rubriek worden 
geboekt. 
 
Rubriek 417 – Begunstigden van prestaties, L/R terug te vorderen diverse bedragen. 
 

De diverse bedragen, die van de begunstigden van de sociale prestaties dienen te 
worden teruggevorderd, worden op een rekening van deze rubriek geboekt. 
 
Rubriek 418 – Begunstigden van prestaties, L/R te betalen diverse bedragen. 
 

De diverse bedragen die nog aan de begunstigden van sociale prestaties dienen te 
worden betaald, zullen op een rekening van deze rubriek worden ingeschreven. 
 
 

Begunstigden van sociale prestaties 
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ONDERKLASSE 42 
 
 
 
 

De onderklasse 42 bevat de rekeningen van de verrichtingen op lopende rekening met 
de openbare autoriteit, met uitsluiting van de bewegingen op leningen, voorschotten en 
belastingen die aan de bron zijn ingehouden op de wedden van het personeel en de 
vergoedingen toegekend aan personen die aan de instellingen zijn verbonden. Deze 
verrichtingen dienen in de onderklasse 46, rubriek 462 – “Andere vervallen 
werkingsuitgaven” te worden genoteerd. 
 

De rekeningen van de onderklasse 42 zullen, in principe, worden gedebiteerd met de 
bedragen die zijn verschuldigd door de openbare diensten die in de loop van het jaar zijn 
vervallen, ongeacht of het al dan niet budgettaire ontvangsten geldt. Het eventuele verschil 
tussen de budgettaire ontvangsten en deze vervallen bedragen zullen in de economische 
rekeningen rechtgezet worden. 
 
Rubriek 420 en 421 – Centrale Overheid L/R budgettaire rijksbijdrage voor sociale 

zekerheid. 
 

Deze rubrieken bevatten de lopende rekeningen van de Staat (Centrale Overheid) voor 
de te vereffenen budgettaire rijksbijdrage voor sociale zekerheid, en dit zowel voor de 
terugvorderbare voorschotten als voor de niet terugvorderbare tegemoetkomingen. 
 
Rubriek 422 – Centrale Overheid L/R taksen en belastingen bestemd voor de sociale 

zekerheid. 
 

De rekeningen met betrekking tot de taksen en belastingen die nog door de Thesaurie 
zijn verschuldigd en die voor de sociale zekerheid zijn bestemd, dienen in deze rubriek te 
worden genoteerd. 
 
Rubriek 423 – Centrale Overheid, L/R diverse debiteuren. 
 

De rekeningen van door de Staat verschuldigde bedragen die niet in een van de vorige 
rubrieken thuishoren, zullen in de rubriek 423 worden geopend. 
 
Rubriek 424 – Centrale Overheid, L/R diverse crediteuren. 
 

De rekeningen van de bedragen die aan de Staat zijn verschuldigd, worden in deze 
rubriek samengebracht die eveneens de rekening van de belastingen bevat die op bepaalde 
sociale prestaties aan de bron werden ingehouden. 
 

Onder deze rubriek dient een rekening te worden voorzien voor de “te regelen belasting 
over de toegevoegde waarde”. De rekening 4241 komt hiervoor in aanmerking. 
 
Rubriek 425 – Provincies en gemeenten L/R debiteuren. 
 

De rekeningen van de schulden van de gemeenten en provincies worden in deze rubriek 
gerangschikt. 

Openbare machten 
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Rubriek 426 – Provincies en gemeenten, L/R crediteuren. 
 

De rekeningen van de schuldvorderingen van de gemeenten en provincies worden in 
deze rubriek ondergebracht. 
 
 
ONDERKLASSE 43 
 
 
 
 

In deze onderklasse, worden de lopende rekeningen genoteerd, waarop de verrichtingen 
worden geboekt van de instellingen met andere sociale instellingen, die echter niet aan het 
boekhoudplan zijn onderworpen. Er dient echter de nadruk te worden op gelegd dat de 
verrichtingen met interne zelfstandige sociale diensten (zoals Sociale dienst voor het 
personeel, Pensioenfonds voor het personeel, enz.) niet in deze onderklasse mogen worden 
geboekt. Ze worden in de onderklasse 46, rubriek 462 ingeschreven. - Andere vervallen 
werkingsuitgaven. 
 

In de rubrieken 430 tot 434 worden de rekeningen van de schuldenaars, gegroepeerd, 
waar in de rubrieken 435 tot 439 de rekeningen van de schuldeisers worden vermeld. 
 

Op het einde van de boekingsperiode dient het detail van de saldi per instelling te 
worden opgegeven. 
 

ONDERKLASSE 44 
 
 
 
 
De onderklasse 44 bevat de lopende rekeningen waarop de verrichtingen van de 

instelling met de instellingen voor sociale zekerheid van andere landen worden geboekt. 
 
De rubrieken 440 tot 445 bevatten de debiteurenrekeningen, terwijl de rubrieken 446 tot 

449 de crediteurenrekeningen groeperen. 
 
Op het einde van de boekingsperiode dient, een detail van de saldi, per buitenlandse 

instelling te worden opgegeven. 
 

 
ONDERKLASSE 45 
 
 

 
 
Deze onderklasse bevat alle verscheidene rekeningen van schuldenaren die niet in de 

voorgaande onderklassen kunnen worden ondergebracht. 
 

Belgische sociale instellingen, buiten de sociale zekerheid 

Instellingen voor sociale zekerheid van andere landen 

Diverse debiteuren 
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De rubrieken 450 en 451 zijn echter gereserveerd voor de schuldenaars, inzake 
financiële verrichtingen, d.w.z. vervallen interesten en de debiteurs van te ontvangen 
vervallen financiële afschrijvingen. 
 

De overige rubrieken bevatten de diverse lopende debiteurenrekeningen. 
 
 
ONDERKLASSE 46 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat alle diverse crediteurenrekeningen die niet in de voorgaande 
onderklassen kunnen ondergebracht worden. 
 

De rubrieken 460 en 461 bevatten de lopende rekeningen van de juridisch zelfstandige 
sociale diensten van de instelling, zoals Sociale Dienst van het personeel, het 
Pensioenfonds voor het personeel. 
 

De rubriek 462 heeft betrekking op de vervallen, nog te vereffenen werkingskosten, 
inclusief de sociale zekerheid, de verzekeringen en nog verschuldigde belastingen als 
werkgever. 
 

De rubriek 463 groepeert de lopende rekeningen van de derden tussenkomenden in de 
verstrekkingen. Hieronder zijn de hospitalen, geneesheren, apothekers en dergelijke bevat. 
 

De rubrieken 466 en 467 zijn bestemd voor de schuldeisers inzake financiële 
verrichtingen, d.w.z. de crediteurs van vervallen interesten en de crediteurs van te betalen 
vervallen leningen en voorschotten. 
 

Tenslotte, groeperen de rubriek 468 of 469 alle schuldeisersrekeningen die niet in de 
vorige rubrieken zijn ondergebracht. 
 
 
ONDERKLASSE 47 
 
 
 
 

Deze onderklasse heeft tot doel de gelopen, doch niet vervallen, schuldvorderingen op 
te nemen, en dit zowel wat de bijdragen en de premies, als wat de interesten en andere 
diverse opbrengsten betreft. De verrichtingen met instellingen voor sociale zekerheid 
mogen echter niet in deze onderklasse worden vermeld. De vooruitbetaalde bedragen 
dienen ook onder deze onderklasse te worden geboekt. De rekeningen van deze 
onderklasse vormen het verbindingspunt tussen de resultaten van de budgettaire 
boekhouding en de economische resultaten. 
 

Diverse crediteuren 

Overgangsrekeningen van de activa 
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Rubriek 470 en 471 – Gelopen en niet vervallen bijdragen voor sociale zekerheid van de 
werknemers en van het dienstbodepersoneel. 

 
De gelopen, doch nog niet vervallen bijdragen voor sociale zekerheid van de 

werknemers zijn per regeling op een rekening van deze rubrieken te vermelden. 
 
 
Rubriek 472 – Gelopen en niet vervallen bijdragen en premies voor arbeidsongevallen. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de gelopen, doch niet vervallen bijdragen en 
premies voor arbeidsongevallen. 
 
Rubriek 473 – Gelopen en niet vervallen bijdragen en premies voor beroepsziekten. 
 

De gelopen, doch niet vervallen bijdragen en premies voor beroepsziekten zullen op de 
rekeningen van deze rubriek worden geboekt. 

 
Rubriek 474 – Gelopen en niet vervallen bijdragen voor sociale zekerheid van de 

zelfstandigen. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd tot het boeken van de gelopen, doch niet 
vervallen bijdragen voor zelfstandigen. 
 
Rubriek 475 – Andere gelopen, en niet vervallen sociale bijdragen. 
 

De gelopen, doch niet vervallen bijdragen voor sociale zekerheid, die in de voorgaande 
rubrieken niet thuishoren zullen onder deze rubriek worden geboekt. 
 
Rubriek 476 – Gelopen en niet vervallen te ontvangen interesten. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de gelopen, doch niet vervallen interesten. Zij 
worden pro rata van de gelopen periode berekend. 
 
Rubriek 477 – Andere gelopen, en niet vervallen opbrengsten. 
 

Diverse gelopen, doch niet vervallen opbrengsten, die niet in de vorige rubrieken zijn 
bevat zullen op een rekening van deze rubriek worden geboekt. 
 
Rubriek 478 – Vooruitbetaalde wedde van het personeel. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de vooruitbetaalde wedde van het personeel. 
Deze rekeningen zullen inzonderheid worden gebruikt voor het boeken van de wedde van 
het vast personeel dat vóór de normale datum wordt uitbetaald (b.v. wedden voor januari 
betaald in december). 

 
Rubriek 479 – Andere vooruitbetaalde lasten. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de vooruitbetaalde lasten. 
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ONDERKLASSE 48 
 
 
 
 

Deze onderklasse heeft tot doel de gelopen, doch niet vervallen schulden op te nemen, 
alsook alle reeds bij voorbaat ontvangen opbrengsten. 
 

De verrichtingen met instellingen voor sociale zekerheid worden echter niet in deze 
onderklasse geboekt. 
 
Rubriek 480 en 481 – Interesten op gelopen en niet vervallen leningen. 
 

Deze rubrieken zijn bestemd voor de rekeningen van de gelopen en niet vervallen 
interesten op leningen. De bedragen zullen naar rato van de verlopen tijd worden bepaald. 
 
Rubriek 482 – Andere gelopen en niet vervallen lasten. 
 

De gelopen, en niet vervallen lasten, andere dan interesten zullen op een rekening van 
deze rubriek, naar gelang van hun aard worden geboekt. 
 
Rubriek 483 – Bij voorbaat ontvangen opbrengsten. 
 

Deze rubriek bevat de rekeningen van de bij voorbaat ontvangen diverse opbrengsten. 
 
 

Overgangsrekening van de passiva 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 167

KLASSE 5 – OPBRENGSTEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
 
 

De klasse 5 omvat de rekeningen betreffende de vastgestelde rechten op het gebied van 
de opbrengsten die aan de sociale- zekerheidsinstellingen toekomen en waarvan de 
samenvoeging met deze van de lasten (klasse 6) het opmaken van de algemene rekening 
van de lasten en opbrengsten (Verlies en Winst) van de instelling mogelijk maakt, alsmede 
deze van iedere tak en van iedere ondertak van de sociale zekerheid die door de instelling 
wordt beheerd. 
 

In deze klasse wordt bijgevolg het geheel van de rechten opgenomen die door de 
beheerders voor een bepaald jaar inzake opbrengsten van de sociale zekerheid zijn 
vastgesteld.  Door beheerders dienen, in de ruimste zin van het woord, te worden verstaan, 
de centrale instellingen, de primaire instellingen, alsmede de derden die verplicht zijn 
aangifte te doen. Zulks heeft tot gevolg dat, in principe, in deze klasse dienen te worden 
opgenomen, de gedurende het jaar ten voordele van de instellingen gelopen, al dan niet 
vervallen, bedragen. 
 

Zekere rekeningen werden ontdubbeld, zodat er in een rekening is voorzien voor de 
opbrengsten betreffende het voorgaande jaar en één voor deze betreffende het lopend jaar.  
Dit zal namelijk geschieden telkens een gedeelte van de opbrengst slechts verscheidene 
maanden na het sluiten van het boekjaar gekend is, zoals de opbrengst van de bijdragen 
van het vierde kwartaal voor de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid; alhoewel het 
voor zichzelf spreekt dat de provisionele vierden, verschuldigd vóór het einde van het jaar 
zullen moeten geboekt worden als opbrengst van gezegd jaar. 
 

De rekeningen van de klasse 5 vormen één van de luiken (de opbrengsten) van de 
Verlies- en Winstrekening van de instelling, alsmede van elke tak of van elke ondertak van 
de sociale zekerheid die door de instelling wordt beheerd.  Het andere luik, met name dit 
van de lasten, wordt in de klasse 6 geboekt. 
 

De boekingen op de rekeningen van de klasse 5 geschieden, voor de instellingen 
waarop de wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 april 1997] van toepassing is, op twee 
verschillende wijzen: 
 
a) de opbrengsten, die het onderwerp van een begrotingsaanrekening zijn geweest, 

worden door tussenkomst van de overdrachtrekening van de overeenkomstige 
budgettaire verrichtingen geboekt; 

 
b) de opbrengsten, die niet of nog niet het onderwerp van een begrotingsaanrekening zijn 

geweest, worden rechtstreeks door het debet van een activarekening op het credit van 
een aangepaste opbrengstrekening geboekt (b.v. meerwaarden, gelopen doch niet 
vervallen opbrengsten) of door het debet van een lastenrekening (b.v. overdracht 
tussen takken, netto-interest, lening). 

 
Voor de instellingen, waarop de genoemde wet van 16 maart 1954 [en het KB van 3 

april 1997] niet van toepassing is, worden de opbrengsten rechtstreeks op de rekeningen 
van de klasse 5 geboekt, vermits deze instellingen geen begrotingsboekhouding moeten 
bijhouden. 
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Ongeacht of de wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 april 1997] op hen al dan niet 
van toepassing is, zullen de instellingen, aan de hand van de saldi van de rekeningen van 
de klassen 5 en 6, een algemene rekening van de opbrengsten en van de lasten van de 
instelling, alsook een rekening van de opbrengsten en van de lasten van iedere tak of 
ondertak van de sociale zekerheid dienen op te maken; de gezamenlijke bedragen van de 
opbrengsten en van de lasten van iedere tak of ondertak moeten gelijk zijn aan de 
opbrengsten en lasten van de algemene rekening, inclusief de transfers tussen de takken. 
 

Deze laatsten mogen, in principe, uit de algemene rekening worden geweerd door 
verwijdering van een identiek bedrag op het debet en op het credit, dit wil zeggen door 
consolidatie; de algemene rekening kan nochtans opgemaakt worden vóór de consolidatie, 
te meer daar door de overdrachten tussen takken te vermelden aan het einde van de tabel 
de algemene rekening eveneens aangegeven wordt door de subtotalen, die juist voor de 
overdrachten worden berekend. 
 

Tenslotte, dient er te worden aan toegevoegd dat de rekeningen van de opbrengsten en 
van de lasten van iedere tak of ondertak, in voorkomend geval, minder gedetailleerd 
mogen zijn dan de algemene rekening van de instelling, waaruit zij getrokken zijn, 
inzonderheid wat de werkingskosten betreft, die vaak tussen takken worden verdeeld, en 
zulks door middel van een omslagsleutel; in dit geval, zal het detail, dat per tak dient te 
worden verstrekt zich tot de gegevens kunnen beperken die voor het “Algemeen verslag 
over de sociale zekerheid” onontbeerlijk zijn. 
 

Daarenboven, zullen de rekeningen van de opbrengsten en van de lasten worden 
opgemaakt, mits inachtneming van de vermindering van de tegenwaarde (bijvoorbeeld: in 
de lasten: sociale prestaties = toegekende sociale prestaties + oninvorderbare sociale 
prestaties - te innen onverschuldigde sociale prestaties - niet te betalen sociale prestaties). 
 

In tegenstelling met de rekeningen van de begrotingsontvangsten, mogen de rekeningen 
van de opbrengsten niet enkel worden gecrediteerd, doch tevens worden gedebiteerd, 
inzonderheid inzake rechtzettingen en verbeteringen. 
 
 
ONDERKLASSE 50 19  
 
 
 

Op de rekeningen van deze onderklasse worden de bijdragen van alle aard geboekt die 
door derden zijn verschuldigd en die zijn vastgesteld in de loop van de boekingsperiode 
ten voordele van de instelling. Het betreft derhalve geen bijdragen die door een andere 
instelling worden geïnd en die daarna aan de begunstigde instelling worden overgedragen.  
Deze ontvangsten worden, inderdaad, in de onderklassen 57 en 58 ondergebracht. De te 
boeken sommen zijn de gelopen al dan niet vervallen, al dan niet geïnde, bedragen. 
 

Daaruit blijkt dat de aan te rekenen bedragen, in voorkomend geval, zullen verschillen 
van deze die, ter zake, budgettair werden aangerekend. Het verschil zal gelijk zijn aan de 
wijziging die het verschil tussen de gelopen bedragen (klasse 5) en vervallen bedragen 
(klasse 7) zal ondergaan. De boeking van deze wijziging zal via overgangsrekeningen 
geschieden (onderklasse 47); (opheffing van de saldi van de overgangsrekeningen die 

                                                           
19 Conform met de aanpassingen van 07/06/1988 

Sociale bijdragen 19 
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bestaan op het einde van de vorige periode en invoeging van nieuwe geschriften op het 
einde van de periodes). Het is, nochtans, mogelijk dat bepaalde gelopen bedragen, bij het 
afsluiten van de rekeningen, niet in hun geheel of slechts bij benadering, gekend zijn. 

 
Daarom werden bepaalde rekeningen ontdubbeld, teneinde de regularisatie van de 

tijdens het vorig jaar gelopen rechten te kunnen inschrijven; natuurlijk kunnen deze 
regularisaties met een positief of negatief saldo afsluiten (gebruik van negatieve tekens). 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekeningen van de onderklasse 95 voor 

het bedrag der sociale bijdragen dat budgettair werd geboekt en door het 
debet van de aangepaste rekeningen van de rubrieken 470 tot en met 475, 
voor de gelopen, doch niet vervallen bijdragen. 

 
- gedebiteerd: door het credit van de aangepaste resultatenrekeningen ondergebracht in de 

onderklasse 94. 
 
Rubriek 501 – Gelopen sociale bijdragen op bezoldigingen van de werknemers (Algemene 

RSZ regelingen, bijzondere regeling mijnwerkers en gelijkgestelden, 
bijzondere regeling zeelieden ter koopvaardij). 

 
Rubriek 502 – Andere sociale bijdragen ten voordele van de regelingen voor werknemers 

(andere dan 506 à 509) (gelopen bijdragen). 
 
Rubriek 503 – Sociale bijdragen van de regeling van de zelfstandigen (gelopen bijdragen). 

 
Deze rubriek zal de rekeningen bevatten betreffende de te storten bijdragen door de 

zelfstandigen in het kader van de wetten en reglementeringen van het sociaal statuut der 
zelfstandigen. 
 

De bijdrage, die de zelfstandigen dienen te storten ter tussenkomst in de werkingskosten 
dienen eveneens op een rekening van deze rubriek geboekt te worden.  

 
Daarenboven bevat deze rubriek eveneens een rekening ter eventuele regularisering van 

bijdragen van vroegere verplichte regimes voor zelfstandigen.  
 
Rubriek 504 – Sociale bijdragen van de regeling van de statutaire personeelsleden van de 

overheidsdiensten (gelopen bijdragen). 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd voor de boeking van te storten bijdragen 
door de openbare instellingen voor hun statutaire personeelsleden die niet onderworpen 
zijn aan de sociale zekerheid 
 
Rubriek 505 – Sociale bijdragen verschuldigd door de begunstigden van sociale prestatie 

en van vakantiegeld (gelopen bijdragen). 
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Deze rubriek groepeert de rekeningen betreffende de te storten bijdragen door de 
begunstigden van sociale bijdragen, of het nu bijdragen getrokken op prestaties of 
bijdragen te storten door de begunstigden zelf betreft.  
 
Rubriek 506 – Sociale bijdragen verschuldigd voor facultatieve aanvullende regelingen 

(gelopen bijdragen). 
 
Rubriek 507 – Netto-opbrengst van de loonmatiging (werkgeversbijdrage). 
 
Rubriek 508 – Diverse sociale bijdragen. 
 

Deze rubriek groepeert de rekeningen betreffende de boekhouding van diverse 
bijdragen die niet kunnen opgenomen worden in een van de vorige rubrieken of 
rekeningen. 
 
Rubriek 509 – Bijdrageverhogingen en boeten. 
 

Deze rubriek groepeert de rekeningen betreffende alle vormen van verhogingen van 
bijdragen en boeten in verband met de bijdragen geboekt in de andere rubrieken van de 
onderklasse 50.  
 
 
ONDERKLASSE 51 20  
 
 
 
 
 

De rubrieken in deze onderklasse worden onderscheiden naargelang de taksen en 
belastingen rechtsreeks ontvangen worden door de instellingen (rubriek 510 tot 514) of 
ontvangen worden via de centrale overheid (rubriek 515 tot 519).  

 
De rekeningen van deze onderklasse worden : 

 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95, 
 
- gedebiteerd: door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 94 en door 

het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96 voor 
eventuele kwade posten en terugbetalingen. 

 
 

                                                           
20 Conform met de aanpassingen van 07/06/1988. 

Taksen en belastingen aangewend 
voor de sociale zekerheid 20 
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ONDERKLASSE 52 
 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de niet terugvorderbare 
tegemoetkomingen van de openbare machten in de financiering van de sociale zekerheid. 
Zijn er dus van uitgesloten de gewone verrichtingen die deze hebben gedaan als 
werkgevers of gebruikers van goederen en diensten. De terugvorderbare budgettaire 
voorschotten die in de onderklasse 17 (indien op meer dan één jaar), of in de onderklasse 
37 (indien op één jaar en minder) dienen te, worden geboekt zijn er eveneens van 
uitgesloten. 
 

Voor de niet terugvorderbare tegemoetkomingen van de Centrale overheid zal er een 
onderscheid worden doorgevoerd, naargelang van hun aard en zal er, te dien einde, in 
verschillende rubrieken worden voorzien. 
 

De hoofding van elke rubriek, geeft duidelijk de inhoud ervan weer. 
 

De in deze onderklasse ingeschreven bedragen zullen, in voorkomend geval, verschillen 
van de begrotingsontvangsten vermits in deze onderklasse de tegemoetkomingen worden 
geboekt verminderd met de kwade posten. 
 

Het verschil tussen het bedrag dat als opbrengst is geboekt en het bedrag dat budgettair 
is aangerekend zal via een overgangsrekening worden ingeschreven (voor een bijkrediet 
dat, alleszins, is verschuldigd en nog niet werd gestemd) of via een voorschotrekening bij 
het Rijk (voor een vermindering die bijvoorbeeld in tien jaar terugbetaalbaar is). 
 

De rekeningen van deze onderklasse worden:  
 

- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95, 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 94 en door 

het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96 voor 
eventuele kwade posten en terugbetalingen. 

 
 
ONDERKLASSE 53 
 
 
 

Deze onderklasse registreert, in principe, alle gelopen opbrengsten van eigendommen 
en van bedrijven ten voordele van de socialezekerheidsinstellingen en verschuldigd door 
derden andere dan de sociale-zekerheidsinstellingen, inclusief deze verschuldigd door de 
Openbare Machten, behalve wanneer het de ten laste neming door het Rijk betreft van 
interesten die zijn verschuldigd door de sociale-zekerheidsinstellingen (onderklasse 52). 
Behoudens de verwijlinteresten, de dividenden en de niet budgettaire ontvangsten, zullen 
de budgettaire ontvangsten dienen te worden rechtgezet om de gelopen inkomsten te 
boeken, en zulks via overgangsrekeningen (voorbeeld: gelopen en niet vervallen 
interesten). 

Niet terugvorderbare tegemoetkomingen 
van de openbare machten 

Opbrengsten van eigendommen en van bedrijven 
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De interesten en gelijkgestelde lasten die zijn verschuldigd door de sociale-
zekerheidsinstellingen aan andere instellingen zijn, in principe, uit deze onderklasse 
gesloten, vermits ze, in het geheel van de sociale zekerheid, louter overdrachten tussen 
instellingen zijn. Om de overdrachten echter te kunnen consolideren, dienen de bedragen 
die door de ontlener zijn verschuldigd gekend te zijn en tevens gelijk te zijn aan deze 
verschuldigd aan de lener. Nochtans, in het geval van leningen uitgegeven op de 
kapitaalsmarkt, is het niet zeker dat de uitgevende instelling steeds de opnemende 
instelling kent, daar de plaatsing kan geschieden door de zorgen van een financiële 
instelling die de dienst van de lening verzorgt. Hieruit spruit voort dat de 
overdrachtinteresten enkel in hoofde van de ontlener met zekerheid kunnen gekend zijn. Er 
wordt, bijgevolg, voorgesteld ze in de onderklasse 52 te behouden, doch ze evenwel in een 
afzonderlijke rubriek te vermelden.  Daardoor kunnen ze worden samengevoegd en is het 
mogelijk de overeenkomende last van de opnemende instellingen te kennen. Deze interne 
overdrachten zullen met de andere transfers tussen instellingen, bij het opmaken van de 
algemene rekening van de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid, worden 
geconsolideerd. 
 

Deze handelwijze is dezelfde als deze die is voorgesteld geworden voor de 
samenvoeging op de balans van de leningen uitgegeven op de kapitaalsmarkt door de 
sociale-zekerheidsinstellingen en die in het bezit zijn van andere sociale-
zekerheidsinstellingen. 

 
De rekeningen van deze onderklasse worden: 

 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95 voor de 

bedragen die budgettair werden geboekt en door het debet van de 
aangepaste rekening van de rubrieken 476 en 477 voor de gelopen doch 
niet vervallen bedragen; 

 
- gedebiteerd: door het credit van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94 en door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96 
voor eventuele kwade posten en terugbetalingen. 

 
Rubriek 530 – Verwijlinteresten 
 
Rekening 5301 – Verwijlinteresten verschuldigd door de werkgevers. 
 

Op deze rekening worden de verwijlinteresten geboekt die zijn verschuldigd wegens het 
laattijdig storten van de bijdragen die door de werkgevers zijn verschuldigd. 

 
Rekening 5302 – Verwijlinteresten verschuldigd door de loontrekkenden. 
 

Op deze rekening worden de verwijlinteresten geboekt die verschuldigd zijn wegens het 
laattijdig storten van de bijdragen die door de loontrekkenden zelf verschuldigd zijn. Het 
betreft hier de verwijlinteresten die verband houden met bijdragen die op de rekeningen 
van de rubrieken 501 en 502 moeten geboekt worden. 
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Rekening 5303 – Verwijlinteresten verschuldigd door de zelfstandigen - sociaal statuut. 
 

Op deze rekening worden de verwijlinteresten geboekt die door de zelfstandigen 
verschuldigd zijn op de bijdragen die verband houden met het sociaal statuut van de 
zelfstandigen. De bijdragen die hier bedoeld worden zijn deze die geboekt worden op de 
rekeningen van de rubriek 503. 
 
Rekening 5304 – Verwijlinteresten verschuldigd door de zelfstandigen - vroegere regeling. 
 

Op deze rekening worden de verwijlinteresten geboekt die verschuldigd zijn wegens 
regularisaties van bijdragen van de vroegere verplichte regelingen voor zelfstandigen. 
 
Rekening 5309 – Diverse verwijlinteresten. 
 

Deze rekening bevat de verwijlinteresten die niet in één van de vorige rekeningen 
kunnen worden gerangschikt (b.v. gerechtelijke interesten verschuldigd door een advocaat 
die de geïnde bijdragen te laat doorzendt). 
 
Rubriek 531 – Gelopen interesten, uitgifte- en terugbetalingspremies en commissies op de 

vastrenderende effecten. 
 

Zoals de hoofding van de rubriek er op wijst, zijn de rekeningen bestemd om de 
gelopen opbrengsten te boeken.  De rubriek is in rekeningen onderverdeeld, waarvan de 
hoofding de inhoud aangeeft. 
 

De rekeningen 5311 tot 5314 hebben betrekking op de uitgiftepremies en de 
commissies, terwijl de anderen betrekking hebben op de interesten en de 
terugbetalingspremies. 
 

Door vastrenderende effecten dienen deze te worden verstaan die aldus door het 
jaarlijks onderzoek van de Nationale Bank van België zijn gerangschikt geworden. 
 
Rubriek 532 – Interesten op leningen en voorschotten aan derden. 
 

Op de rekeningen 5320 tot 5329 dienen de gelopen interesten van bankrekeningen, van 
hypothecaire leningen, van andere leningen en voorschotten, en van deposito's, 
waarborgen en borgtochten, alsmede alle mogelijke andere financiële opbrengsten te 
worden geboekt. 

 
Rubriek 533 - Dividenden van aandelen en opbrengsten van participaties in openbare 

bedrijven. 
  

en 
 
Rubriek 534 – Dividenden van aandelen en opbrengsten van participaties in particuliere 

bedrijven. 
 

Op de rekeningen van deze rubrieken dienen de gelopen opbrengsten die voortspruiten 
uit de effectenportefeuille te worden geboekt ongeacht of deze reeds vervallen zijn of niet.   
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Behalve de vervallen opbrengsten dienen deze rekeningen derhalve eveneens de 
gelopen, doch niet vervallen opbrengsten op te nemen. 
 
Rubriek 535 – Diverse winsten op effectenportefeuille. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd om de mogelijke winsten van de 
effectenportefeuille te boeken. In afzonderlijke rekeningen wordt er een ventilatie gemaakt 
tussen de winsten voortspruitend uit de verkoop van effecten, de winsten voortspruitend 
uit de herwaardering van de aandelen, deelbewijzen en de vastrenderende waarden en de 
winsten die voortspruiten uit andere verrichtingen op roerende waarden; (b.v. winsten die 
bij arbitrage werden gerealiseerd).  
 
Rubriek 536 – Winsten op wisselkoers. 
 

Op de rekeningen 5360 tot 5369 worden de winsten geboekt die voortspruiten uit het 
koersverschil op buitenlandse waarden. 
 
Rubriek 537 – Winsten op verkoop van vastgelegde middelen. 
 

In de rekeningen van deze rubriek worden de winsten geboekt die op de verkoop van 
het vastliggend worden gerealiseerd. De winst is gelijk aan de opbrengst boven het 
verschil tussen de waarde zoals zij op een activarekening is vermeld en de reeds toegepaste 
afschrijvingen. 
 
Rubriek 538 – Brutohuur van huurhuizen en gronden. 
 

Deze rubriek is bestemd om de rekeningen te groeperen die de huuropbrengst van de 
huurhuizen en gronden opnemen. 
 

Per gebouw en per grond dient er een rekening te worden geopend. 
 
Rubriek 539 – 21 
 
 
ONDERKLASSE 54 
 
 
 
 

De onderklasse 54 groepeert de rubrieken en de rekeningen betreffende de diverse 
ontvangsten, die niet onder één van de overige onderklassen van opbrengsten, die 
voortkomen hetzij van derden (onderklassen 50 tot 53 en 55 tot 56) hetzij van sociale-
zekerheidsinstellingen (onderklassen 57 en 58), kunnen worden aangerekend, of die niet 
als overdrachten van een tak naar een andere, in éénzelfde instelling, kunnen worden 
beschouwd (onderklasse 59). 
 

                                                           
21 Rubriek geschrapt (Omzendbrief N°TUT/MT/130571 van 10/05/1999) 

Diverse opbrengsten voortkomend van derden 
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De rekeningen van deze onderklasse, behoudens de rekeningen 5475 tot 5479 en 5485 
tot 5489 worden: 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95; 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 
De rekeningen 5475 tot 5479 en 5485 tot 5489 worden: 

 
- gecrediteerd: door het debet van een rekening van de onderklassen 20 tot en met 23, en 
 
- gedebiteerd:  door het credit van een aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 
Rubriek 540 – Kwade posten inzake ingekohierde belastingen op goederen en diensten, 

alsmede op belastingen op inkomens. 
 

Op deze rekeningen worden de verminderingen geboekt die inzake belastingen ten 
bezware van de instelling, worden verkregen na rolzetting van haar belastingen. 
 
Rubriek 541 – Verkoop of wederverkoop van verbruiksgoederen. 
 

In de rekeningen van deze rubriek wordt de opbrengst van de verkoop of de 
wederverkoop van verbruiksgoederen, van archiefstukken, van schroot, van publicaties, 
drukwerken en documentatie geboekt, zelfs indien de koper een openbare autoriteit of een 
sociale-zekerheidsinstelling is. 
 

Per aard van de uitgevoerde verrichting kan er een afzonderlijke rekening worden 
geopend. 
 

Rubriek 542 – Tegemoetkomingen van Belgische derden in de werkingskosten. 
 

De tegemoetkomingen van Belgische derden in de werkingskosten worden op de 
rekeningen van deze rubriek geboekt. Onder derden zijn ook de sociale-
zekerheidsinstellingen bevat ten aanzien van de verrichtingen die niet van permanente aard 
zijn. De forfaitaire tegemoetkomingen van de openbare autoriteit worden echter in de 
rubriek 525 geboekt. 
 
Rubriek 543 – Brutohuur van goederen met administratief gebruik. 
 

De huuropbrengst van administratieve goederen dient op deze rubriek te worden 
geboekt, namelijk de opbrengsten die voortkomen van de onderverhuring van de 
gebouwen die gedeeltelijk voor administratief  gebruik zijn bestemd. 
 
Rubriek 544 – Overdracht van sociale bijdragen en van wiskundige reserves voortkomend 

van Belgische derden. 
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Op de rekeningen van deze rubriek, dienen de desbetreffende overdrachten te worden 
geboekt die niet van Belgische sociale-zekerheidsinstellingen, doch wel van openbare 
machten of van particuliere instellingen voortkomen. Het betreft, hoofdzakelijk, 
overdrachten van wiskundige reserves. 
 
Rubriek 545 – Diverse functionele ontvangsten voortkomend van Belgische derden. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek, zullen alle functionele ontvangsten van Belgische 
derden die niet op een rekening van een andere rubriek konden worden aangerekend, 
worden geboekt. 
 
Rubriek 546 – Inkomensoverdrachten van het buitenland. 
 

In de rekeningen van deze rubriek worden de ontvangsten geboekt die voortkomen van 
openbare machten en van de sociale instellingen van andere landen. De ontvangsten 
bevatten de sociale bijdragen, de bijdrageverhogingen en verwijlinteresten, de wiskundige 
reserves, de tegemoetkomingen in de verstrekkingen, in de werkingskosten en andere 
ontvangsten. 

 
Per aard van ontvangst, kan er een rekening worden geopend. 

 
Rubriek 547 – Schenkingen en legaten voortkomend van bedrijven. 
 

en 
 
Rubriek 548 – Schenkingen en legaten voortkomend van V.Z.W. en van particulieren. 

 
De schenkingen en legaten in species met afgestaan kapitaal zullen op de rekeningen 

5470 tot 5474 worden geboekt, wanneer zij voortkomen van bedrijven en op de rekeningen 
5480 tot 5484, wanneer de schenker een V.Z.W. of een particulier is. 
 

De rekeningen 5475 tot 5479 en 5485 tot 5489 blijven voor de schenkingen en legaten 
in natura bestemd. Deze boeking zal zonder aanrekening op de begroting van de instelling 
plaatshebben, daar het verrichtingen betreft die geen financiële weerslag hebben. 
 

Hun inschrijving op rekeningen van opbrengsten zal geschieden door het debet van de 
aangepaste activarekeningen. 
 

De schenkingen en legaten met voorbehouden kapitaal mogen, in deze rubriek, niet 
worden vermeld. 
 
Rubriek 549 – Niet terugvorderbare buitengewone ontvangsten. 
 

De diverse opbrengsten voor de sociale zekerheid die voortkomen van derden en die 
niet in een rekening van de voorgaande rubrieken kunnen worden ondergebracht, zullen op 
de rekeningen van deze rubriek worden geboekt. 

 
Per aard van opbrengst, kan er een rekening geopend worden. 
 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 177

ONDERKLASSE 55 
 
 
 
 

De rubrieken en de rekeningen die in deze onderklasse zijn gegroepeerd hebben tot doel 
de opbrengsten te boeken in verband met door het organisme verschuldigde sociale 
prestaties waarvan de in beraad gehouden betaling niet meer dient te worden verricht hetzij 
wegens verjaring, hetzij wegens om het even, welke andere oorzaak (voorbeeld: 
vereffeningskosten hoger dan de te storten bedragen). 

 
De toekenning van de sociale prestatie geeft inderdaad aanleiding tot een aanrekening 

op een rekening van de lasten van de sociale zekerheid (klasse 6) - bij de toekenning is het 
recht vastgesteld en dus aangerekend geweest als een last.  Bijgevolg dient het verval van 
dit recht als een opbrengst van de sociale zekerheid te worden beschouwd en dient het 
derhalve op een rekening van de klasse 5 te worden aangerekend. 
 

De ventilering in rubrieken en in rekeningen dient op dezelfde wijze als de ventilering 
van de onderklasse van toegekende sociale prestaties in de klasse 6 (onderklasse 60) te 
worden doorgevoerd. 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 
 
 
ONDERKLASSE 56 
 
 

 
 
 
Waar de voorgaande onderklasse betrekking heeft op toegekende prestaties, die echter 

geen financiële ontknoping hebben gekend, heeft de onderklasse 56 betrekking op 
prestaties die ten onrechte werden toegekend en die schuldvorderingen ten voordele van de 
instelling vormen. 
 

Aangezien de onrechtmatige toekenning een aanrekening ten gevolge heeft op een 
rekening van de lasten van de sociale zekerheid, dient de terugvordering als een opbrengst 
van de sociale zekerheid te worden aangerekend. 

 
De ventilering in rubrieken en in rekeningen geschiedt op dezelfde wijze als de 

onderverdeling van de onderklasse van de toegekende sociale prestaties (onderklasse 60). 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95; 
 
- gedebiteerd: door het credit van de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 
 
 

Niet meer te betalen, toegekende sociale prestaties 

Terug te vorderen, ten onrechte 
uitbetaalde prestaties 
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ONDERKLASSE 57 22  
 
 
 
 
 

De verrichtingen die in deze onderklasse dienen te worden gerangschikt, zijn de 
overdrachten die verricht zijn geworden in een andere hoedanigheid dan die van 
werkgever of in een aanvullende hoedanigheid. Zijn ervan uitgesloten de verrichtingen 
betreffende de voorschotten en leningen, in de mate dat het geen verrichtingen betreft die 
op de interesten of gelijkgestelde lasten betrekking hebben, verrichtingen die overdrachten 
en geen kapitaalverrichtingen vertegenwoordigen. 
 

In de verschillende rubrieken, kan er, per instelling, of, per categorie van instellingen, 
een onderscheiden rekening worden geopend. 
 

Aangezien bij het opmaken van de algemene rekening van de sociale zekerheid, de 
overdrachten die voortkomen van Belgische sociale-zekerheidsinstellingen moeten 
verwijderd worden, is het onmisbaar dat de instelling, die op de overdracht gerechtigd is, 
in opbrengst hetzelfde bedrag boekt als hetgene dat door de debet-instelling als last is 
ingeschreven. 
 

Opdat er een volledige overeenstemming zou worden bereikt, heeft de Commissie voor 
normalisatie van de boekhouding geoordeeld dat de procedureregel, die in de 
begrotingsboekhouding is toegepast, eveneens in de boekhouding van de opbrengsten en 
van de lasten zou dienen te worden toegepast (vermogensboekhouding). 
 

Bijgevolg, zal het bedrag dat dient te worden geboekt bepaald worden door de 
instelling, die bevoegd is de verrichting te doen welke de overdracht rechtvaardigt; 
voorbeelden: de instelling die de lening toestaat, deze die de rente uitkeert, deze die de 
sociale prestatie of een deel ervan voor rekening van een andere verstrekt, degene die de 
werkingskosten werkelijk betaalt, degene die de bijdragen of andere bijkomende 
opbrengsten overdraagt, na deze te hebben geïnd enz. 
 

De toepassing van deze regel zal geen bijzondere moeilijkheid doen rijzen ten aanzien 
van de bedragen die voortkomen van de overdrachtrekening van de begrotingsontvangsten, 
daar gelijke bedragen in de begrotingsboekhouding in ontvangsten en in uitgave zullen zijn 
aangerekend geworden.  

 
Nochtans, zal het, voor de verrichtingen van de rubriek 571, voorkomen dat het bedrag 

van de gelopen interesten niet zal overeenstemmen met het vervallen bedrag, dat in 
begrotingsboekhouding is geboekt; in dat geval, is de instelling, die de verrichting dient uit 
te voeren, verplicht de andere instelling het bedrag van de rechtzetting mede te delen, dat 
in de vermogensboekhouding dient te worden ingeschreven. Deze instelling zal, in dit 
geval, verplicht zijn dezelfde rechtzetting te boeken. 
 

Zoals voor de begrotingsverrichtingen, dient er te worden aangedrongen op het feit dat 
de instellingen, die voor de te boeken bedragen aansprakelijk zijn, te gelegener tijd, deze 
bedragen aan de instellingen die onder hen ressorteren, kenbaar zullen dienen te maken. 

                                                           
22 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 

Overdrachten voortkomend van sociale-
zekerheidsinstellingen waarop de wet 
van 16 maart 1954 van toepassing is 22 
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- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95. 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 
 
Rubriek 570 – Opbrengsten van leningen en voorschotten. 
 

De rekeningen van deze rubriek zullen de interesten en gelijkgestelde opbrengsten van 
hypothecaire leningen, van voorschotten en leningen, andere dan hypothecaire, bevatten, 
exclusief de leningen die op de kapitaalsmarkt zijn uitgegeven. 
 

Deze aanrekeningen hebben zowel betrekking op vervallen interesten en opbrengsten, 
als op de gelopen en niet vervallen opbrengsten (eventuele rechtzetting van de gelopen, 
doch niet vervallen pro rata's ten opzichte van de budgettair aangerekende bedragen). 
 
Rubriek 571 – Kapitalisatievoordelen. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd voor de boeking van de renten en 
supplementen van renten, al of niet in de plaatsgesteld, uitbetaald voor rekening van 
andere instellingen, alsook de kapitalen van renten die bij de verdeling zijn verkregen 
geworden. 
 

Er zal geen enkele rechtzetting dienen te worden verricht ten aanzien van de budgettair 
aangerekende bedragen. 
 
Rubriek 572 – Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen. 
 

Deze rubriek zal, in zoveel rekeningen als nodig, de ontvangsten bevatten van transfers 
inzake rustpensioenen, overlevingspensioenen, aanpassingsvergoedingen die voor 
rekening van andere instellingen worden uitbetaald alsook de niet verdeelde aandelen in 
gemengde pensioenen die voor rekening van andere instellingen worden uitbetaald. 
 

Er zal geen enkele rechtzetting ten aanzien van de budgettair aangerekende bedragen 
dienen te worden verricht. 
 
Rubriek 573 – Andere sociale uitkeringen betaald voor rekening van andere instellingen. 
 

De rekeningen van deze rubriek zouden de overdracht bevatten die voortkomen uit de 
terugbetaling door andere instellingen van de uitgaven inzake diverse sociale prestaties die 
voor haar rekening werden uitgekeerd.  Er zal een afzonderlijke rekening worden geopend, 
naar gelang van de aard van de verleende sociale prestaties. 
 

Er zal geen enkele rechtzetting ten aanzien van de budgettair aangerekende bedragen 
dienen te worden verricht. 
 
Rubriek 574 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven. 
 

De ontvangsten die voortkomen van tegemoetkomingen in de betalingskosten van de 
prestaties, van de forfaitaire, specifieke en diverse tegemoetkomingen in de 
werkingskosten zullen in deze rubriek onder afzonderlijke rekeningen, naargelang van de 
aard van de tegemoetkomingen, worden geboekt. 
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Er zal geen enkele rechtzetting ten aanzien van de budgettair aangerekende bedragen 
dienen te worden uitgevoerd. 

 
Rubriek 575 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten. 
 

De rekeningen van deze rubriek beogen de boeking van de sociale bijdragen, 
verhogingen, boeten en verwijlinteresten die van de ene sociale-zekerheidsinstelling 
waarop de wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 april 1997] van toepassing is naar een 
andere Belgische sociale-zekerheidsinstelling van openbaar nut [of OISZ] worden 
overgedragen. 

 
Er kan een rekening worden geopend volgens de aard van de overgedragen bedragen en 

per instelling die de overdracht verricht. 
 

Er zal geen enkele rechtzetting ten aanzien van de budgettair aangerekende bedragen 
dienen te worden verricht. 
 

Nochtans, zullen de economische aanrekeningen, die, evenals de budgettaire 
aanrekeningen, het aandeel van de instelling in de werkelijke ontvangsten van de 
inningsinstelling, in de loop van het beoogde jaar vertegenwoordigen, kunnen worden 
geventileerd volgens het dienstjaar dat ten grondslag ligt van het ter zake gelopen recht. 
 

Deze ventilatie zal het de op de sociale zekerheid afgestemde instellingen mogelijk 
maken, wanneer zij zulks verlangen, resultatenrekening (klasse 9) op te maken, niet enkel 
per tak of per ondertak, doch, eveneens voor ieder van deze, per dienstjaar. 
 

Een zulkdanige verdeling dient, inzonderheid, te worden doorgevoerd voor de 
beheersinstellingen van de regelingen voor jaarlijkse vakantie. 
 

De inningsinstellingen zijn bijgevolg verplicht per referentiedienstjaar, de periodiek aan 
de afgestemde instellingen doorgegeven inlichtingen te ventileren, ten einde hun 
begrotingsaanrekeningen op de rubriek 708 te verrichten. 
 
Rubriek 576 – Overdrachten van wiskundige reserves. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd ter boeking van de overdrachten van de 
wiskundige reserves die voortkomen van een Belgische sociale-zekerheidsinstelling 
waarop de wet van 16 maart 1954 van toepassing is [of OISZ onderworpen aan het KB van 
3 april 1997]. Er kan één rekening per instelling, die de overdracht verricht, worden 
geopend. Geen enkele rechtzetting zal, ten aanzien van de budgettair aangerekende 
bedragen, dienen te worden geboekt. 
 
Rubriek 577 – Overdrachten van overschotten. 
 

De overschotten van een Belgische sociale-zekerheidsinstelling waarop de wet van 16 
maart 1954 van toepassing is [of OISZ onderworpen aan het KB van 3 april 1997], die aan 
een andere Belgische sociale-zekerheidsinstelling dienen te worden overgedragen, zullen 
door deze instelling op een rekening van deze rubriek in ontvangst worden geboekt. 

 
Er zal een afzonderlijke rekening per instelling, die de overdracht verricht worden 

geopend. 
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Geen enkele rechtzetting zal, ten aanzien van de budgettair aangerekende bedragen, 
dienen te worden geboekt. 
 
Rubriek 579 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd voor de diverse overdrachten die 
voortkomen van instellingen waarop de wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 april 
1997] van toepassing is, en die niet onder één van de voorgaande rubrieken kunnen 
worden aangerekend, alsook voor de diverse overdrachten die niet dienen te worden 
terugbetaald. Een afzonderlijke rekening zal, naargelang van de aard van de overgedragen 
bedragen, worden geopend. 

 
In principe, zal er geen enkele rechtzetting ten aanzien van de budgettair aangerekende 

bedragen dienen te worden verricht. 
 
 
ONDERKLASSE 58 23  
 
 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat dezelfde onderverdelingen in rubrieken en rekeningen als de 
onderklasse 57. Zij is bestemd tot de boeking van dezelfde verrichtingen als de 
onderklasse 57, doch die voortkomen van sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet 
van 16 maart 1954 [en het KB van 3 april 1997] niet van toepassing is. 
 

Alle commentaren ten aanzien van de rubrieken en rekeningen van de onderklasse 57 
zullen eveneens gelden voor de onderverdelingen van de onderklasse 58. 
 

De boekingen op deze rekeningen geschieden op dezelfde wijze als de boekingen op de 
rekeningen van de onderklasse 57. 
 

                                                           
23 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 

Overdrachten voortkomend van Belgische sociale 
zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 

1954 niet van toepassing is 23 
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ONDERKLASSE 59 
 
 
 
 
 

Zoals de hoofdding het aanduidt, worden in de rubrieken en rekeningen van deze 
onderklasse, de overdrachten geboekt, die in éénzelfde instelling geschieden. 
 

De onderverdeling van deze onderklasse is dezelfde als deze van de onderklassen 57 en 
58. 
 

De aan te rekenen bedragen zijn de vervallen overdrachten, behoudens wat de interesten 
betreft, waarvoor de gelopen bedragen ten bate van een tak of van een ondertak zullen 
aangerekend worden. 
 

Daar deze verrichtingen in de schoot van de instelling geschieden, zijn zij niet 
budgettair. Derhalve zullen de diverse rekeningen ter zake, gedurende het ganse jaar door 
het debet van de overeenstemmende rekeningen van de onderklasse 69 worden 
gecrediteerd (vernoemen we bijvoorbeeld, de boeking van de individuele 
kapitalisatievoordelen ten bezware van de ondertak : ouderdoms- en 
overlevingsverzekering indeplaatsgestelde kapitalisatie in de rust- en 
overlevingspensioenen die door de ondertak ouderdoms- en overlevingsverzekering - 
verdeling worden toegekend). 
 

Het bedrag van deze indeplaatsgestelde voordelen zal op het credit van een rekening 
van de rubriek 591 van de ondertak worden aangerekend: ouderdoms- en 
overlevingsverzekering-verdeling, door het debet van een rekening van de rubriek 691 van 
de ondertak ouderdoms- en overlevingsverzekering - individuele kapitalisatie. 
 
- gecrediteerd: door het debet van de overeenkomende rekening van de onderklasse 69. 
 

Het saldo van de rekeningen wordt op het einde van de boekingsperiode overgedragen 
op het credit van de aangepaste resultatenrekening van de klasse 94. 
 

Overdrachten in de schoot van éénzelfde instelling 
tussen takken en ondertakken 
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KLASSE 6 – LASTEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID  
 
 

In de klasse 6 zijn de rekeningen met betrekking tot de vastgestelde rechten op het 
gebied van de lasten van de sociale zekerheidsinstellingen, inclusief de provisies en 
afschrijvingen, gegroepeerd, waarvan de confrontatie met de rekeningen van de 
opbrengsten (klasse 5) het opmaken van de Algemene Rekening van de lasten en 
opbrengsten (verlies- en winstrekening) van de instellingen, van elke tak en van elke 
ondertak toelaat. In deze klasse worden bijgevolg het geheel van de rechten opgenomen 
die voor een bepaald jaar door de beheerders van de sociale zekerheid worden vastgesteld 
ten voordele van derden, ten voordele van andere sociale-zekerheidsinstellingen en ten 
voordele van de takken en ondertakken van de instelling. Laatstgenoemde verrichtingen 
kunnen verdwijnen bij consolidatie der rekeningen, de eerste op het niveau van de sociale 
zekerheid (overdrachten tussen sociale-zekerheidsinstellingen) en de tweede in éénzelfde 
instelling (overdrachten tussen takken en ondertakken die door éénzelfde instelling worden 
beheerd). 

 
De boekingen op de rekeningen van de klasse 6 geschieden door de instellingen waarop 

de wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 april 1997] toepasselijk is op twee 
verschillende wijzen: 
 
a) de lasten die het onderwerp van een begrotingsaanrekening waren, worden door 

tussenkomst van de overdrachtrekening van de overeenkomstige budgettaire 
verrichting geboekt; 

 
b) de lasten die niet of tot dusverre nog niet het onderwerp van een 

begrotingsaanrekening waren, worden rechtstreeks geboekt (voorbeeld: de provisies, 
de afschrijvingen, de gelopen, doch niet vervallen lasten). 

 
Voor de instellingen, waarop de genoemde wet van 16 maart 1954 [en het KB van 3 

april 1997] niet toepasselijk is, worden de lasten rechtstreeks op de rekeningen van klasse 
6 geboekt vermits deze instellingen geen begrotingsboekhouding moeten bijhouden. 

 
Op grond van de Algemene Rekening van de lasten en opbrengsten van de instelling, 

welke blijkt uit het tegenover elkaar plaatsen van de saldi van de rekeningen van klassen 5 
en 6, zal de instelling, achteraf, door ventilering van de opbrengsten en de lasten van die 
Algemene Rekening de lasten- en opbrengsten rekeningen van de verschillende takken en 
ondertakken opmaken. De opmerking met betrekking tot de ventilering van de opbrengsten 
per sector, geldt eveneens voor de lasten (voorbeeld : forfaitaire verdeling van de 
werkingskosten). 
 
 
ONDERKLASSE 60 
 
 
 
 

Op de rekeningen 6000 tot [6089] worden de vastgestelde rechten ten voordele van de 
begunstigden van de sociale zekerheid geboekt, inclusief zekere voordelen die 
onrechtstreeks zijn toegekend aan de begunstigden of aan werkgevers indien de gezegde 

Toegekende sociale prestaties 
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voordelen mogen beschouwd worden als ten goede komend aan de werknemers veeleer 
dan aan de ondernemingen. 

 
De rekeningen 6000 tot 6019 gelden voor de verstrekkingen, de rekeningen 6020 tot 

[6089] gelden voor de uitkeringen. 
 
De rekeningen van deze onderklasse worden: 

 
- gedebiteerd:   door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96 voor de 

bedragen die budgettair werden ingeschreven; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95 voor 

eventuele kwade posten en terugbetalingen en door het debet van de 
aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 94. 

 
Rubriek 600 – Verstrekkingen - gezondheidszorgen toegestaan aan begunstigden 
 

De rekeningen 6000 tot 6009 nemen de aan de begunstigden verstrekte 
gezondheidszorgen op. Indien deze verstrekkingen geschieden door voorafneming uit een 
door de instelling bijgehouden voorraad van producten, zal enkel het werkelijk op deze 
voorraad verstrekte bedrag mogen worden geboekt. 

 
Er wordt een rekening geopend naargelang van de aard van de verstrekkingen. 

 
Rubriek 601 – Andere verstrekkingen ten voordele van begunstigden 
 

De rekeningen 6010 tot 6019 registreren de verstrekkingen die geen gezondheidszorgen 
zijn. 

 
Indien deze prestaties worden verstrekt uit een voorraad producten die aan de instelling 

toebehoort en met het oog op de uitoefening van de statutaire opdracht is aangelegd, zullen 
de rekeningen enkel het werkelijk op deze voorraad verstrekt bedrag opnemen. 

 
Het betreft prestaties die onder de vorm van achteraf te honoreren bons zijn verleend 

(bij voorbeeld: kosteloze steenkolenbedeling aan gepensioneerde mijnwerkers); de 
tegenwaarde van deze bons zal worden aangerekend zodra het recht wordt vastgesteld. 

 
Er kan een rekening worden geopend naargelang van de aard van de verstrekkingen, die 

in deze rubriek zijn vermeld. 
 
Rubrieken 602 tot 605 – Uitkeringen. 

 
De rekeningen 6020 tot 6059 zijn bestemd om de sociale uitkeringen te boeken. De 

sociale prestaties die terzake zijn beoogd zijn degene die ingevolge de wettelijke of 
reglementaire bepalingen aan de begunstigden zijn verschuldigd en die de statutaire 
opdracht van de instellingen vormen. 
 

Er wordt een rekening geopend naargelang van de aard van de uitkeringen. 
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Rubriek 606 –Tewerkstelling van werklozen door de openbare besturen. 
 
Op de rekeningen 6060 tot 6069 worden geboekt de sociale prestaties die verleend 

worden in het raam van de tewerkstelling van werklozen van overheidswege: Rijk, 
provincies en gemeenten. Benevens de verschuldigde werkloosheidsuitkeringen worden 
ook geboekt de supplementen ten laste van de openbare machten, van de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening en van eventueel andere tegemoetkomende partijen. 
 
Rubriek 607 – Ten laste neming van lasten van werkgevers. 

 
Deze rubriek is bestemd om de sociale prestaties te boeken die bestaan in de ten laste 

neming van zekere lasten die door de werkgevers worden gedragen. Van die aard zijn 
inzonderheid, de uitgaven die voortspruiten uit de tegemoetkoming in de lonen van 
moeilijk te plaatsen werklozen, in de lonen van gehandicapten of ongeschoolde arbeiders 
en diens meer. Per aard van sociale prestaties wordt er een rekening geopend. 
 
Rubriek 608 – Ten laste neming van kosten die een voordeel voor de beneficianten zijn. 

 
De rekeningen 6080 tot 6089 nemen alle uitgaven op door de instelling gedragen doch 

die normaal door de beneficianten van de sociale prestaties zouden dienen te worden 
gedragen. 

 
Men kan deze lasten inderdaad als een verlengstuk en dus, als een verhoging van de 

sociale prestaties beschouwen, die door de wettelijke en reglementaire bepalingen zijn 
vastgesteld. 
 
 
ONDERKLASSE 61 
 
 
 

 
Deze onderklasse heeft tot doel het boeken van de vastgestelde rechten die 

voortspruiten uit het vaststellen van het feit dat onverschuldigde prestaties niet kunnen of 
niet meer moeten ingevorderd worden of waarvoor de inningskosten hoger zijn dan de 
schuldvorderingen in kwestie. 

 
Op het ogenblik dat vastgesteld werd dat de toegestane prestatie niet verschuldigd was, 

werd in de klasse 5, onder de onderklasse 56, een opbrengst geboekt. Het vaststellen dat 
deze schuldvordering op een gerechtigde niet meer kan teruggevorderd worden komt dus 
neer op een vernietiging van een schuldvordering; maar overeenkomstig het principe van 
de universaliteit moeten de schuldvorderingen die gedurende een bepaald jaar 
oninvorderbaar zijn geworden duidelijk aangegeven worden door ze te boeken als een last. 

 
Daartoe werd een afzonderlijke onderklasse voorzien. 
 
Daar er geen provisies voor zulkdanige schuldvorderingen worden aangelegd, zullen de 

schuldvorderingen, die in de loop van de boekingsperiode oninvorderbaar zijn verklaard, 
voor hun totaal bedrag op de rekeningen van deze onderklasse worden geboekt. 

 

Oninvorderbare, ten onrechte uitbetaalde sociale prestaties 
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Aangezien deze situatie zich kan voordoen bij alle soorten van sociale prestaties, die 
kunnen worden verleend (rubrieken en rekeningen van de onderklasse 60), is de 
ventilering van deze onderklasse dezelfde als deze van de toegekende sociale prestaties 
(onderklasse 60) of van de terug te vorderen ten onrechte uitbetaalde prestaties 
(onderklasse 56). 

 
De rekeningen van deze onderklasse worden: 

 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96 voor de 

bedragen die budgettair werden geboekt; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 
 
ONDERKLASSE 62 24  
 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat de rubrieken en rekeningen die tot de boeking van de 
personeelsuitgaven zijn bestemd, ongeacht of het directiepersoneel, vast personeel, 
stagiairs, tijdelijk of gedetacheerd personeel betreft. 

 
De onderverdeling in rubrieken en rekeningen van de onderklasse 62 stemt overeen met 

de onderverdeling in artikelen en littera's van de rubriek 811 van de uitgavenbegroting der 
sociale-zekerheidsinstellingen van openbaar nut. 

 
De boeking van de lasten in de rubrieken en in de rekeningen van deze onderklasse zal, 

derhalve geen enkele moeilijkheid doen rijzen, te meer omdat de aan te rekenen bedragen 
identiek zijn. 

 
De rekeningen van deze onderklasse worden: 

 
- gedebiteerd: door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96 voor de 

bedragen die budgettair werden geboekt, en door het credit van de 
rekeningen van de rubrieken 480 tot en met 482 voor de gelopen maar niet 
vervallen bedragen; 

 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 
 

                                                           
24 In zijn verslag van 02/02/1988, staat de Commissie voor Normalisatie een alternatieve classificatie toe. 

Lopende uitgaven voor bezoldigingen  
en sociale lasten van het personeel 24 
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ONDERKLASSE 63 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat de rubrieken en rekeningen voor de lopende werkingskosten 
andere dan de aan het personeel uitbetaalde bezoldigingen en vergoedingen. 

 
Deze onderklasse groepeert dus, in werkelijkheid, de algemene kosten van de 

instellingen, inclusief de uitgaven met betrekking tot de personen die geen deel van hun 
personeel uitmaken, alsmede de kosten die betrekking hebben op de gebouwen, het 
materieel, het meubilair, de prestaties verstrekt door derden en de afschrijvingen van de 
voor administratief  gebruik bestemde lichamelijke vermogensgoederen. 
 

De onderklasse 63 is in rubrieken en rekeningen onderverdeeld, op dezelfde wijze als 
de rubriek 812 van de uitgavenbegroting van de sociale-zekerheidsinstellingen van 
openbaar nut. 

 
De boeking van de lopende werkingskosten op de rubrieken en rekeningen van deze 

onderklasse zal, derhalve, geen enkele moeilijkheid opleveren, te meer omdat de aan te 
rekenen bedragen identiek zijn. 

 
Daar de verrichtingen die eigen zijn aan de rubriek 63925 (afschrijvingen op 

lichamelijke goederen) echter niet van budgettaire oorsprong zijn, zullen zij op het einde 
van het jaar het onderwerp van een rechtstreekse boeking dienen uit te maken. 

 
De rekeningen van deze onderklasse, behoudens deze van de rubriek 639 en de 

rekening 6365 worden: 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96, voor de 

bedragen die budgettair werden geboekt en, door het credit van de 
rekeningen der rubrieken 480 tot en met 482, voor de gelopen maar niet 
vervallen bedragen; 

 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste rekening van de onderklasse 95 voor 

eventuele kredietnota's en kortingen en door het debet van de aangepaste 
resultatenrekening van de onderklasse 94. 

 
De rekeningen van de rubriek 639 worden 

 
- gedebiteerd:  door het credit van de overeenkomstige afschrijvingsrekening van de 

onderklassen 24 en 25; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 

                                                           
25 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 

Andere lopende werkingskosten 
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De rekening 6365 wordt: 
 
- gedebiteerd:   door het credit van de rekeningen der rubriek 141 en 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 
 
ONDERKLASSE 64 
 
 
 
 

Op de rekeningen 6400 tot 649926 worden de lasten die voortvloeien uit de 
kapitaalverrichtingen en uit de verrichtingen betreffende de geïnvesteerde kapitalen 
geboekt. 

 
De benaming van de rekeningen wijst genoegzaam op hun aard en op hun inhoud. 
 
De aandacht wordt gans bijzonder gevestigd op het feit dat inzake de te betalen 

interesten niet de vervallen, doch de gelopen bedragen dienen te worden geboekt 
(rechtzetting van de budgettair uitgetrokken bedragen). 

 
De rekeningen van de rubrieken 640, 642 tot en met 64527 worden: 

 
- gedebiteerd: door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96 voor de 

bedragen die budgettair geboekt zijn en door het credit van de rekeningen 
der rubrieken 480 tot en met 482 voor de gelopen maar niet vervallen 
lasten 

 [en door het credit van rubriek 373 voor de toename van de niet-
gerealiseerde minderwaarden en de afname van de niet-gerealiseerde 
meerwaarden.]27 

 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 
 

De rekeningen van de rubriek 641 worden: 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de rekeningen der onderklasse 26; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 

De rekeningen van de rubrieken 646 tot en met 649 worden: 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de rekeningen der rubrieken 142, 143 en 146 tot en met   

149; 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 

                                                           
26 Doc.CN-RPV-07-R01-04 “De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 26 april 2007”. 
27 Doc CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de plenaire Commissie 

van 7 december 2007” 

Lasten van huurhuizen en diverse financiële lasten 
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ONDERKLASSE 65 
 
 
 
 

Op de rekeningen van deze onderklasse moeten geboekt worden de kwade posten 
(kwijtscheldingen, aanleggen van provisie, vermindering van schuldvordering) inzake 
opbrengsten andere dan financiële.  Het betreft hier derhalve de kwade posten betreffende 
de opbrengsten geboekt op de rekeningen der onderklassen 50, 51 en 52. 

 
De rekeningen van de rubrieken 650 tot en met 654 worden: 
 

- gedebiteerd: door het credit van de aangepaste rekening van de  onderklasse 96 voor de 
bedragen die budgettair werden geboekt en door het credit van de 
rekeningen der rubrieken 470 tot en met 475 voor de bedragen die gelopen 
maar niet vervallen zijn; 

 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 
 

De rekeningen van de rubrieken 655 tot en met 659 worden: 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de rekeningen der rubrieken 144 en 145; 
 
- gecrediteerd: door de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 
 
 
ONDERKLASSE 66 
 
 
 
 

Worden in de rubrieken en rekeningen van deze onderklasse geboekt alle lasten van de 
sociale zekerheid die niet in één van de andere onderklassen kunnen worden 
ondergebracht. 

 
Zullen inzonderheid als dusdanig worden beschouwd: 
 

  - de belastingen ten bezware van de instellingen; 
  - de overdracht van overschotten; 
  - de overdracht van sociale bijdragen aan derden; 
  - de overdracht van wiskundige reserves aan derden; 

- de overdrachten naar de overheden van andere landen en naar sociale-
zekerheidsinstellingen van andere landen; 

 - de giften en legaten. 
 
 

Behalve laatstgenoemden die niet in geld, doch in natura zijn verstrekt, geldt het 
budgettaire verrichtingen, die voor dezelfde bedragen worden aangerekend als die welke in 
de begrotingsboekhouding werden ingeschreven. 
 

Lasten die een vermindering zijn van 
opbrengsten andere dan financiële 

Diverse overdrachten naar derden 
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De rekeningen van deze onderklasse, behoudens de rekeningen 6675 tot 6679 en 6685 
tot 6689, worden: 
 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening van de onderklasse 96; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 
 

De rekeningen 6675 tot 6679 en 6685 tot 6689 worden 
 
- gedebiteerd:  door het credit van een rekening der onderklassen 20 tot en met 23; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening der onderklasse 94. 

 
De giften en legaten in natura worden rechtstreeks geboekt door het credit van de 

gepaste activa-rekening. 
 
 
ONDERKLASSE 67 28  
 
 
 
 

In deze onderklasse worden de uitgaven geboekt die voortvloeien uit een overdracht 
naar een andere Belgische sociale-zekerheidsinstelling. 

 
Er zal dienen te worden voor gewaakt dat deze uitgaven overeenstemmen met de 

overeenkomstige ontvangsten die in klasse 5 zijn geboekt door de sociale-
zekerheidsinstelling, die deze bedragen zal hebben ontvangen. 

 
De verrichtingen als werkgever of in allerlei bijkomende hoedanigheid alsmede de 

terugbetalingen op voorschotten en leningen dienen niet in deze onderklasse te worden 
geboekt. 

 
In de verschillende rubrieken kan er een onderscheiden rekening per aard van last, 

alsook een onderrekening per instelling of per groep van instellingen, die de overdracht 
ontvangt, worden geopend. 

 
De rekeningen van deze onderklasse worden: 

 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening der onderklasse 96; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 
Rubriek 670 – Lasten op leningen en voorschotten. 

 
Op de rekeningen 6700 tot 6709 worden de interesten en gelijkgestelde lasten van 

hypothecaire leningen, van voorschotten en van andere dan hypothecaire leningen, 
exclusief de ter markt uitgegeven leningen, geboekt. 

                                                           
28 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 

Overdrachten naar sociale zekerheidsinstellingen 
waarop de wet van 16 maart 1954 van toepassing is 28 
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Deze inschrijvingen hebben betrekking, zowel op de vervallen interesten en 
gelijkgestelde lasten, als op degenen die gelopen en niet vervallen zijn. 

 
Rubriek 671 – Lasten van kapitalisatie. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd ter boeking van de al dan niet in de 
plaatsgestelde renten of renteaanvullingen die voor rekening van de instelling zijn 
toegekend door een andere socialezekerheidsinstelling, waarop de wet van 16 maart 1954 
[of het KB van 3 april 1997] van toepassing is, alsook de overdrachten van renten van 
kapitalen die door de verdeling zijn verworven. 

 
Rubriek 672 – Sociale verstrekkingen inzake rust- en overlevingspensioenen. 
 

In deze rubriek worden, in zoveel rekeningen als vereist is, geboekt de overdrachten 
inzake rustpensioenen, overlevingspensioenen, aanpassingsvergoedingen, die door andere 
instellingen voor rekening van de instelling worden uitbetaald, alsmede de niet 
geventileerde aandelen in de gemengde pensioenen die voor rekening komen van de 
instelling. 

 
Rubriek 673 – Andere sociale prestaties betaald door andere instellingen. 
 

In deze rubriek zullen worden genoteerd de overdrachten, die voortvloeien uit de 
terugbetaling aan andere instellingen van uitgaven voor de diverse sociale prestaties die 
werden verstrekt. 

 
Er zal een onderscheiden rekening, per aard van sociale prestaties, worden geopend. 

 
Rubriek 674 – Verscheidene tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven. 
 

De uitgaven die voortvloeien uit de bijdrage in de kosten van betaling van de prestaties, 
van forfaitaire, specifieke en diverse bijdragen in de werkingskosten, zullen in deze 
rubriek op diverse rekeningen, volgens de aard van bijdragen, worden geboekt. 

 
Rubriek 675 – Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten. 
 

De rekeningen van deze rubriek hebben tot doel de boeking van de sociale bijdragen, 
verhogingen, boeten en verwijlinteresten over te dragen aan een andere Belgische sociale-
zekerheidsinstelling, waarop de wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 april 1997] van 
toepassing is. 
 

Ten aanzien van het bijhouden van deze rekeningen, dienen dezelfde opmerkingen te 
worden gemaakt als deze die werden gemaakt ten aanzien van het bijhouden van de 
rekeningen van de rubriek 575. 
 
Rubriek 676 – Overdracht van wiskundige reserves. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd tot boeking van de overdrachten van 
wiskundige reserves naar Belgische sociale-zekerheidsinstellingen, waarop de wet van 16 
maart 1954 [of het KB van 3 april 1997] van toepassing is. 

 
Er kan een rekening per instelling van bestemming worden geopend. 
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Rubriek 677 – Overdracht van overschotten. 
 
De overschotten van een Belgische sociale-zekerheidsinstelling, waarop de wet van 16 

maart 1954 [of het KB van 3 april 1997]  toepasselijk is, en die aan een andere Belgische 
sociale-zekerheidsinstelling dienen te worden overgedragen zullen door de eerste instelling 
op een rekening van deze rubriek, in uitgaven, worden geboekt. 

 
Rubriek 679 – Diverse niet terugvorderbare overdrachten. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd voor de diverse overdrachten die bestemd 
zijn voor de sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 [of het KB 
van 3 april 1997] toepasselijk is, en die niet onder één van de voorgaande rubrieken 
kunnen worden geboekt, alsmede de diverse overdrachten die niet zullen dienen te worden 
terugbetaald. 

 
Er zal een onderscheiden rekening, volgens de aard van de over te dragen bedragen, 

worden geopend. 
 

 
ONDERKLASSE 68 29  
 
 
 
 
 
 

Deze onderklasse bevat dezelfde onderverdelingen in rubrieken en rekeningen als de 
onderklasse 67. Zij is bestemd tot boeking van dezelfde bewerkingen als de onderklasse 
67, doch met bestemming naar sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 
1954 [en het KB van 3 april 1997] niet van toepassing is. 

 
Alle commentaren die betreffende de rubrieken en rekeningen van de onderklasse 67 

werden gemaakt gelden eveneens ten aanzien van de onderverdelingen van onderklasse 68. 
 
De rekeningen van deze onderklasse worden: 

 
- gedebiteerd:  door het credit van de aangepaste rekening der onderklasse 96, 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening van de onderklasse 

94. 
 
 
 
 

                                                           
29 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 

Overdrachten naar Belgische sociale-
zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 

maart 1954 niet van toepassing is 29 
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ONDERKLASSE 69 
 
 
 
 
 

Deze onderklasse is enkel bestemd voor de sociale-zekerheids-instellingen die een 
activiteit in diverse sectoren van de sociale zekerheid ontplooien, en die het resultaat van 
elke sector willen doen uitkomen. 

 
Deze onderklasse vormt de tegenwaarde van de onderklasse 59 van dezelfde instelling. 
 
De onderklassen 59 en 69 behelzen bijgevolg dezelfde onderverdeling en de bedragen 

die er worden geboekt dienen bijgevolg steeds overeen te stemmen. 
 
De rekeningen van deze onderklasse worden: 

 
- gedebiteerd:  door het credit van de overeenkomstige rekeningen van de onderklasse 59; 
 
- gecrediteerd: door het debet van de aangepaste resultatenrekening in de onderklasse 94. 
 

Overdrachten in de schoot van eenzelfde 
instelling tussen takken en ondertakken 
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KLASSE 7 – BUDGETTAIRE ONTVANGSTEN 
 
 

In de klasse 7 zijn in onderklassen (begrotingshoofdstukken) rubrieken, rekeningen 
(begrotingsartikelen) en onderrekeningen (eventuele littera's) de ontvangsten 
samengebracht verricht door de Belgische sociale-zekerheidsinstellingen uit hoofde van de 
op de begroting van deze instellingen geraamde ontvangsten, indien deze er een dienen op 
te maken krachtens de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 [voor de OISZ het KB 
van 3 april 1997]. 

 
Deze klasse is derhalve zowel ruimer dan de klasse 5 van de opbrengsten vermits de 

begrotingsontvangsten niet alleen de gewone ontvangsten maar eveneens een gedeelte van 
de kapitaalsontvangsten omvatten, als minder uitgebreid, vermits de 
begrotingsontvangsten slechts betrekking hebben op verrichtingen die een financiële 
ontknoping ten gevolge hebben en dat ze zich bovendien beperken tot de verrichtingen met 
derden. Tenslotte kunnen de bedragen die in deze klasse zijn vermeld in voorkomend 
geval verschillen van deze die als opbrengsten (klasse 5) zijn geboekt, vermits het in 
principe vastgestelde en vervallen rechten en geen gelopen rechten betreft. 

 
Krachtens de bepalingen van artikel 20 van het koninklijk besluit van 7 april 195430 

houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de wet van 
16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut behelzen de rekeningen welke 
begrotingsontvangsten opnemen in de loop van het jaar slechts creditinschrijvingen. [voor 
de OISZ, zie artikel 8 van het KB van 22 juni 2001]. 

 
Bovendien wordt op het einde van het begrotingsjaar, de rekening betreffende de 

uitvoering van de begroting gevormd door het transponeren van de sommen die op de 
begrotingsrekeningen werden geboekt in de loop van het jaar. 

 
Overigens weze nog gewezen op de bepalingen van artikel 2 eerste lid van genoemd 

koninklijk besluit van 7 april 195431 volgens dewelke door begrotingsontvangsten verstaan 
wordt al de rechten door de instelling verworven uit hoofde van de betrekkingen met 
derden [voor de OISZ, zie artikel 2 van het KB van 22 juni 2001]. 

 
Aan de hand van deze reglementaire bepalingen kan de werking van de rekeningen van 

de klasse 7 - begrotingsontvangsten - als volgt worden samengevat.  
 
Deze rekeningen worden: 

 
- gecrediteerd gedurende het jaar, door het debet van een rekening van derden (klasse 4) of 

een financiële rekening (klasse 3); 
 
- gedebiteerd op het einde van het jaar, door het credit van de rekening betreffende de 

uitvoering van de begroting (nr. 9200). 
 
Tenslotte is het wellicht nuttig te herinneren aan de hoofdkenmerken van de 

begrotingsboekhouding, welke de instellingen die onder de wet van 16 maart 1954 [of het 
KB van 3 april 1997] vallen, dienen bij te houden. 
 
                                                           
30 Vervangen door het KB van 5 augustus 1986 voor de instellingen van categorie D. 
31 Vervangen door het KB van 5 augustus 1986 (zie artikel 3) 
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN  
 

De sociale-zekerheidsinstellingen, waarop de wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 
april 1997] betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut toepasselijk 
is, zijn er toe gehouden een begroting op te maken. 

 
Anderdeels, legt het koninklijk besluit van 7 april 195432 genomen in uitvoering van 

voormelde wet, aan diezelfde instellingen de verplichting op een begrotingscomptabiliteit 
te houden en, bovendien, de boekhouding van hun patrimonium te houden volgens de 
gebruikelijke regelen van het dubbel boekhouden [voor de OISZ, het KB van 22 juni 
2001]. 

 
Aan de hand van die begrotingscomptabiliteit moet de uitvoering van de begroting 

kunnen nagegaan worden. Haar organisatie doet twee problemen rijzen: het probleem van 
de werking der begrotingsrekeningen en dat van de begrotingsaanrekening. 

 
Het eerste probleem bestaat in het bepalen van de regelen betreffende de werking der 

begrotingsrekeningen, waarvan de systematische indeling in rubrieken, artikelen en 
eventueel in littera's, geïnspireerd is door de classificatie aangenomen voor de begroting 
van de Centrale Overheid. 

 
Het tweede probleem geldt het begrotingsjaar te bepalen, waaraan een budgettaire 

ontvangst of uitgave moet gehecht worden. Welk stelsel ter zake ook mocht gevolgd 
worden, dat probleem wordt niettemin ingewikkeld wegens de noodzakelijkheid de 
begrotingsrekeningen van de instellingen enerzijds onderling en, anderzijds, met die van 
de Centrale Overheid, te hergroeperen. 

 
Tenslotte moet bij de oplossing van die twee problemen rekening gehouden worden met 

het feit, dat de begrotingscomptabiliteit moet opgenomen worden in de patrimoniale 
comptabiliteit, hetgeen sommige verbeteringen en aanvullingen noodzakelijk maakt. 
 
A. Regelen betreffende de werking van de begrotingsrekeningen. 
 

De regelen betreffende de werking van de begrotingscomptabiliteit vloeien voort uit de 
desbetreffende bepalingen, waarin het koninklijk besluit van 7 april 195432 voorziet [voor 
de OISZ, het KB van 22 juni 2001]. 

 
De taak van de begrotingscomptabiliteit bestaat erin een beeld op te hangen van het 

gebruik van de machtigingen tot uitgaven, die overeenkomstig de begroting werden 
toegekend, alsook de ontvangsten te boeken, die in deze begroting werden geraamd. 

 
Herinnerd wordt, dat onder budgettaire ontvangsten wordt verstaan, al de rechten door 

de instelling verworven uit hoofde van haar betrekkingen met derden, ook met andere 
sociale-zekerheidsinstellingen, en onder budgettaire uitgaven wordt verstaan, al de rechten 
door derden, ook door andere sociale-zekerheidsinstellingen, ten laste van de instelling, 
verworven. 

 

                                                           
32 Vervangen door het KB van 5 augustus 1986 voor de instellingen van categorie D. 
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De verrichtingen die niet voortvloeien uit de betrekkingen met derden, en die als interne 
bewegingen gelden (verrichtingen tussen takken van éénzelfde instelling, vestiging, 
omvorming en verlies van patrimoniale waarden, afschrijvingen, provisies, meer- en 
minderwaarden, vestiging van reservefondsen), moeten niet als begrotingsverrichtingen 
beschouwd worden en dienen slechts in de patrimoniale comptabiliteit te worden geboekt. 

 
Overigens, aangezien die begrotingsverrichtingen alleen de verworven rechten beogen, 

blijkt hieruit dat de patrimoniale rechten waarvan de betaling in de loop van het 
beschouwde begrotingsjaar niet vervallen is, evenmin als begrotingsverrichtingen te 
beschouwen zijn en in de loop van het bedoelde jaar, alleen in de patrimoniale 
comptabiliteit moeten geboekt worden.  Dat is het geval onder meer met de sociale-
zekerheidsbijdragen, de financiële interesten, alsmede de overige gelopen, maar niet 
vervallen rechten op ontvangst of uitgave en de toelagen vanwege de Centrale Overheid, 
die ofschoon wettelijk verschuldigd, nog niet op de begroting van de Centrale Overheid 
uitgetrokken werden. 

 
Daar de begroting van rechtspersonen traditioneel beperkt is tot de verrichtingen, die 

aanleiding geven tot een geldelijke ontknoping, moeten de giften en legaten in natura, 
welke de instelling ontvangen of verleend heeft, uiteindelijk ook niet als budgettaire 
verrichtingen beschouwd worden, alhoewel zij een invloed hebben op het vermogen van 
de instelling. 

 
De begrotingscomptabiliteit geldt voor de instellingen, waarop de wet van 16 maart 

1954 [of het KB van 3 april 1997] van toepassing is, als basisboekhouding; dienvolgens 
moeten de boekhoudkundige inschrijvingen er van dag tot dag, volledig in aangebracht 
worden en moet elke inschrijving door een verantwoordingsstuk worden gestaafd. De 
patrimoniale comptabiliteit kan daarentegen slechts op bepaalde tijdstippen gehouden 
worden; naar gelang de erin aangebrachte inschrijvingen het gevolg van 
begrotingsaanrekeningen zijn. 

 
Bovendien, krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 195433 [voor 

de OISZ, het KB van 22 juni 2001] moet de boekhoudkundige aanrekening het voorwerp 
uitmaken van inschrijvingen in een dagboek en in een rekeningstelsel, waarvan de 
beschrijving en de uiteenzetting van de regelen betreffende de werking het boekhoudplan 
vormen; document dat de Commissie voor normalisatie van de comptabiliteit der openbare 
instellingen van de sociale zekerheid getracht heeft eenvormig te maken, door een type-
plan, van toepassing op het geheel van deze instellingen, uit te werken. 

 
In dit plan, dat op de decimale classificatie is gegrond, werden twee klassen 

voorbehouden voor de begrotingscomptabiliteit. Klasse 7 omvat de rekeningen betreffende 
verworven rechten op het stuk van begrotingsontvangsten en klasse 8 de rekeningen 
betreffende verworven rechten inzake de begrotingsuitgaven; aan de hand van deze twee 
klassen kan de rekening betreffende de uitvoering van de begroting van de instelling 
gemakkelijk opgemaakt worden. 

 
De rekeningen van deze twee klassen stemmen overeen met de begrotingsartikelen.  

Wanneer deze verdeeld worden in littera's, waarvoor geen budgettaire specialiteit geldt, 
kunnen deze littera's het voorwerp uitmaken van een onderrekening of van een andere 
rekening. 

                                                           
33 Vervangen door het KB van 5 augustus 1986 voor de instellingen van categorie D. 
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In het algemeen benadert de door de Commissie voor normalisatie opgemaakte 
decimale classificatie zoveel mogelijk de voor de begroting van de Centrale Overheid 
sedert 1966 aangenomen classificatie.  Deze economische classificatie voldoet aan de 
criteria vooropgesteld door de Benelux-instanties, criteria die zelf zijn geïnspireerd door de 
aanbevelingen van de B.S.E.G. en van de V.N.O. in verband met het opmaken van de 
nationale boekhouding. 

 
Tot grondslag van die budgettaire classificatie ligt een codificering, welke derwijze 

opgevat werd, dat zij voor de indeling van de begroting vier cijfers niet overschrijdt; het 
eerste cijfer vermeldt de boekhoudkundige klasse: 7 voor de begrotingsontvangsten en 8 
voor de begrotingsuitgaven. Het tweede cijfer wijst op de economische hoofdgroep: 
hoofdgroepen 1 tot 4 betreffende lopende verrichtingen met derden; hoofdgroepen 5 tot 9 
de kapitaalverrichtingen met  derden; tenslotte, wordt cijfer 0 gebruikt voor de niet 
geventileerde verrichtingen (uitzonderlijk) en de lopende verrichtingen tussen Belgisch 
sociale zekerheidsinstellingen, welke eventueel in passende synthese moeten 
geconsolideerd worden.  Het derde cijfer wijst naar de economische ondergroep. 

 
De eerste twee cijfers stemmen overeen met de hoofdstukken en de eerste drie met de 

rubrieken. Het 4e cijfer is toegewezen aan de nummering van het artikel.  Deze vier 
basiscijfers stellen het nummer der begrotingsartikelen en, in beginsel, het nummer van de 
overeenstemmende begrotingsrekening samen; dit nummer kan, echter, aanvullende cijfers 
bevatten (voor- of achtervoegsels) om aan andere vereisten te beantwoorden (bv. tak, 
littera, enz ... ).  

 
In de parlementaire documenten zullen in principe alleen de artikelen met de hiervoor 

bedoelde eerste vier cijfers worden opgenomen. 
 
B. Regelen betreffende de budgettaire aanrekening. 
 

De keuze van de jaarlijkse begrotingsrekening, waarop de ontvangst of de uitgave 
betrekking moet hebben, is steeds een lastig probleem geweest, omdat ter zake geen 
nauwkeurige richtlijnen voorhanden waren. 

 
Om de uiteenlopende interpretatie te doen ophouden, heeft de Commissie voor 

normalisatie getracht regelen voor de budgettaire aanrekening vast te leggen, waaraan alle 
instellingen zich te houden hebben. 

 
Behalve het feit, dat dergelijke normalisatie een eenvormige interpretatie van de wets- 

en reglementsbepalingen mogelijk dient te maken, dient zij eveneens bij te dragen tot een 
hergroepering en consolidering op soepele wijze, van de begrotingsaanrekeningen der 
verschillende sociale-zekerheidsinstellingen onder elkaar en met deze van de Centrale 
Overheid. 

 
De wet van 16 maart 1954 bepaalt in artikel 2 [Voor de OISZ, zie artikel 11 § 1ste van 

het KB van 3 april 1997] dat het begrotingsjaar met het kalenderjaar moet samenvallen en 
dat de comptabiliteit moet gevoerd worden volgens het stelsel van het beheer. 

 
Overeenkomstig deze regel, dient de rekening betreffende de uitvoering van de 

begroting dus alle verrichtingen te omvatten die in de loop van het begrotingsjaar en, 
bijgevolg, in de loop van het kalenderjaar worden verricht (te weten vanaf 1 januari tot en 
met 31 december van het beoogde jaar). 
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Overigens wordt in artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 april 195434 bepaald, dat 
onder budgettaire ontvangsten en uitgaven moet worden verstaan, alle rechten die, hetzij 
door de instelling bij derden, hetzij door derden bij de instelling, werden verworven [Voor 
de OISZ, zie artikel 2 van het KB van 22 juni 2001]. 

 
Dienvolgens zijn de in de begroting vermelde bedragen vooruitzichten van verworven 

rechten en is de aanrekening van een budgettaire ontvangst of uitgave afhankelijk van het 
ogenblik, waarop een recht als verworven kan worden beschouwd. 

 
In deze omstandigheden, komt het er op aan te bepalen wanneer een recht als 

verworven kan worden beschouwd. 
 
Tenslotte weze er nog op gewezen dat het eenvormig boekhoudplan zo wordt opgevat 

dat de instellingen, die zulks wensen, hun vastleggingen kunnen volgen mits daartoe de 
gepaste rekeningen te openen in de klasse 0. 

 
De Commissie voor normalisatie heeft geoordeeld, dat een recht als verworven kan 

worden beschouwd, indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 
 

1e) het verworven recht kan ten opzichte van zijn bedrag juist bepaald worden; 
 

2e) de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is wel gekend; 
 

3e) het recht op betaling is in de loop van het beschouwde begrotingsjaar (kalenderjaar) 
vervallen. 

 
Waar deze laatste voorwaarde geen bijzondere problemen doet rijzen, wordt voor de 

eerste twee voorwaarden verondersteld, dat de instelling te gepasten tijde ingelicht wordt. 
De Commissie heeft daaromtrent geoordeeld, dat om een al te grote vertraging bij het 
afsluiten der rekeningen te vermijden een termijn moest vastgesteld worden, na dewelke 
de instelling er niet meer toe gemachtigd zou zijn. in de begrotingsrekeningen van het 
beschouwde jaar, boekingen betreffende in de loop van dat jaar vervallen rechten, in te 
voegen.  Deze termijn zou verstrijken op het einde van de maand [maart]35 van het volgend 
jaar teneinde het afleggen van de rekening niet te verschuiven na de termijn die vastgesteld 
is door de wet van 16 maart 1954 [ voor de OISZ, het KB van 3 april 1997]. 

 
Tot zover de regelen, die door de Commissie voor normalisatie werden aangenomen. In 

de bijzondere bepalingen, toepasselijk op de verschillende ontvangsten en uitgaven, is zij 
er in wezen slechts van afgeweken voor de aanrekening van de verrichtingen met de 
Centrale Overheid alsook voor de aanrekening van de verrichtingen tussen sociale-
zekerheidsinstellingen. Inderdaad, voormelde stipt toegepaste algemene regelen zouden, 
enerzijds, elke hergroepering van de verrichtingen van de sociale-zekerheidsinstellingen 
met deze van de Centrale Overheid aan de basis reeds onbruikbaar maken; de Commissie 
is dan ook ingegaan op de wens van de Administratie van de Begroting, dat in de 
budgettaire rekeningen van de sociale zekerheid dezelfde bedragen zouden vermeld 
worden als die, welke aangerekend zijn in de begrotingscomptabiliteit van de Centrale 
Overheid. Daarentegen was de Commissie van mening dat in de patrimoniale boekhouding 
de verrichtingen met de Centrale Overheid nauwkeurig moeten overeenstemmen met de 
door de instellingen ten laste van de Staat vastgestelde patrimoniale rechten. 
                                                           
34 Vervangen door het KB van 5 augustus 1986 voor de instellingen van categorie D ( zie artikel 3). 
35 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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Wat anderzijds, de lopende verrichtingen tussen de socialezekerheidsinstellingen 
betreft, is het onontbeerlijk - zo men juiste hergroeperingen tussen die instellingen wil 
bekomen - dat de voor een bepaalde verrichting door een instelling aangerekende bedragen 
strikt overeenstemmen met die welke voor dezelfde verrichting, door een andere instelling, 
die schuldenaar of schuldeiser is, geboekt worden; de Commissie was dan ook de mening 
toegedaan, dat de door de ene en de andere instelling te boeken verworven rechten, voor 
een bepaald jaar, op hetzelfde bedrag behoorden neer te komen, zelfs indien de toepassing 
van voormelde algemene regelen zou leiden tot de vaststelling dat bedragen met 
betrekking tot een bepaalde verrichting, op verschillende tijdstippen, kunnen verworven 
worden door de twee instellingen. 

 
Na deze algemeenheden in herinnering gebracht te hebben, past het de boekhouding 

van de budgettaire ontvangsten nader te commentariëren. 
 
 
ONDERKLASSE 70 
 
 
 
 
 
Rubriek 701 – Niet verdeelde ontvangsten en lopende ontvangsten met speciale affectatie 

betreffende het beheer van de instelling.36 
 
Rekening 7010 – Diverse niet verdeelde ontvangsten betreffende het beheer van de 

instelling. 
 
Rekening 7019 – Diverse ontvangsten met speciale affectatie betreffende het beheer van 

de instelling. 
 
Rubriek 702 – Overdrachten betreffende het beheer van de instelling voorkomend van 

sociale  zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 van 
toepassing is.36 37 

 
Rekening 7025 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en uitgaven 

betreffende het beheer van de instelling. 
 
Rubriek 703 – Overdrachten betreffende het beheer van de instelling voorkomend van 

sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16/03/1954 niet van 
toepassing is.38 

 
Rekening 7035 – Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en uitgaven 

betreffende het beheer van de instelling. 
 
 

                                                           
36 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
37 Of onderworpen aan het KB van 3 april 1997 
38 En niet onderworpen aan het KB van 3 april 1997 

Niet verdeelde ontvangsten en lopende ontvangsten 
voortkomend van Belgische sociale instellingen 
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De onderklasse 70 groepeert verder in rubrieken, rekeningen en eventueel 
onderrekeningen de niet verdeelde ontvangsten alsook de lopende budgettaire ontvangsten 
voortkomend van Belgische sociale instellingen. Deze laatsten worden in drie groepen 
verdeeld die elk in een afzonderlijke rubriek worden ondergebracht. 
 
nl. rubriek 707: de sociale instellingen andere dan voor sociale zekerheid, 
 

rubriek 708: de sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 van 
toepassing is 39, 

 
rubriek 709: de sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 niet 

van toepassing is 40. 
 

 
De onderklasse 70 omvat bovendien de rekeningen met betrekking tot de ontvangsten 

die een welbepaalde speciale affectatie hebben. Hierdoor dient te worden verstaan de 
verrichtingen die de socialezekerheidsinstellingen doen voor rekening van de Centrale 
Overheid of van andere instellingen, met fondsen door deze Overheid of deze instellingen 
ter beschikking gesteld. 

 
Overigens mogen de instellingen, met betrekking tot de verrichtingen met welbepaalde 

speciale affectatie, slechts als tussenpersoon optreden en geen enkele verantwoordelijkheid 
dragen in de goede afloop van die verrichtingen. 
 
Rubriek 706 – Niet verdeelde ontvangsten en ontvangsten met speciale affectatie. 
 
Rekening 7060 – Diverse niet verdeelde ontvangsten betreffende de opdrachten van de 

instelling.41 
 

De op de rekening 7060 te vermelden ontvangsten zijn de ontvangsten welke uiteraard 
niet kunnen verdeeld worden of die, welke niet kunnen ingeschreven worden onder andere 
rubrieken van de begroting der ontvangsten. Principieel moet het gebruik van deze 
rekening vermeden worden; wanneer ze toch gebruikt wordt, moeten op de rekening 
betreffende de uitvoering van de begroting al de aangerekende ontvangsten omstandig 
vermeld worden door ze, naar hun aard, in onderscheiden onderrekeningen te groeperen. 
 

Deze rekening dient namelijk te worden gebruikt voor de aanrekening door de R.S.Z. 
van sommen, die reeds als oninvorderbaar werden afgeschreven en toch nog, buiten alle 
verwachting om, geheel of gedeeltelijk worden geïnd. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rekening 7061 – Te verrekenen, gerecupereerde B.T.W. 
 

                                                           
39 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
40 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
41 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
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Op deze rekening worden de bedragen aangerekend die door de instelling worden 
ontvangen als belasting over de toegevoegde waarde voor verrichtingen die onder de 
toepassing vallen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. 
Krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 26 van 2 december 1970 (B.S. 5 
december 1970) vallen slechts de exploitatie van parkeergelegenheid, de verkoop van 
gebouwen en de zogenaamde onroerende leasing onder toepassing van de B.T.W. Voor 
alle andere verrichtingen zijn de sociale zekerheidsinstellingen van openbaar nut inzake de 
toepassing van de B.T.W., te beschouwen als uiteindelijke verbruikers. 
 
Aanrekeningsregel: inzake B.T.W. - ontvangsten geschiedt de aanrekening op dezelfde 
wijze als de aanrekening van de hoofdsom waarvoor de belasting over de toegevoegde 
waarde verschuldigd is. 
 
Rekening 7062 – Fonds voor begrafeniskosten. 
 

Op deze rekening moet de ontvangst geboekt worden die voortspruit uit de inhouding 
van 0,5 % op de pensioenen uitgekeerd aan gepensioneerde vast benoemde ambtenaren, in 
toepassing van de ministeriële omzendbrief nr. I.P. 33.367 van 24 juni 1963, door het 
Ministerie van Financiën. 
 
Aanrekeningsregel: de inhoudingen zullen aangerekend worden op de begroting van 
hetzelfde jaar als de uitkeringen waarop de inhoudingen werden toegepast. 
 
Rekening 7069 – Diverse ontvangsten met speciale affectatie betreffende de opdrachten 

van de instelling.42 
 

Op deze rekening worden de ontvangsten geboekt die “voor orde” van de Centrale 
Overheid of een andere instelling worden verricht. Deze ontvangsten worden door de 
Overheid of de andere instellingen ter beschikking gesteld om voor hun rekening aan 
bepaalde gerechtigden welbepaalde voordelen te verstrekken. Ook de ontvangsten die 
slechts langs de instelling transiteren en die naar welbepaalde bestemmingen moeten 
gezonden worden, moeten op deze rekening worden geboekt. 

 
De instelling mag alleszins slechts als tussenpersoon optreden en geen enkele statutaire 

verantwoordelijkheid dragen in verband met deze verrichtingen. 
 
Naargelang van de aard der verrichtingen kunnen afzonderlijke onderrekeningen 

worden voorzien. 
 
Bij wijze van voorbeelden kunnen volgende ontvangsten aangeduid worden als 

ontvangsten met speciale affectatie: 
 
- de ontvangsten die bestemd zijn om voor rekening van de “Caisse autonome nationale de 

la sécurité sociale de France” zekere betalingen te verrichten; 
- de terugbetaling van de drukkosten van de reiskaartjes voor mijnwerkers; 
- de ontvangsten verricht voor rekening van een “Voorzorgsfonds van het personeel”; 
- de terugbetaling van frankeerkosten door de primaire kinderbijslagfondsen; 
- de terugbetalingen verricht door rechthebbenden op kinderbijslag ten laste van de Staat, 

provincies en anderen; 

                                                           
42 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
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- de door een verzekeringsmaatschappij uitgekeerde vergoeding, terug te betalen aan een 
personeelslid of een derde; 

- de inningen verricht voor rekening van wezen van arbeidsslachtoffers, 
- de terugbetalingen verricht door Duitse verzekeraars; 
- de sociale bijdragen ten voordele van het Fonds voor sluiting van ondernemingen en deze 

te innen voor de “sociale programmatie” (Kredieturen). 
 
Aanrekeningsregel: op de rekening van een bepaald jaar zullen dezelfde bedragen 
worden geboekt als deze die op de begroting van de Centrale Overheid of van de 
instelling, die de fondsen ter beschikking stelt, in uitgaven worden ingeschreven; inzake de 
fondsen die slechts door de instelling transiteren zullen die bedragen geboekt worden die 
gedurende het kalenderjaar zijn vervallen. 
 
Rubriek 707 – Overdrachten voortkomend van sociale instellingen andere dan voor 

sociale zekerheid. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd voor de aanrekening van ontvangsten die 
voortkomen van Belgische sociale instellingen, die evenwel geen sociale-
zekerheidsinstellingen zijn, zoals de C.O.O. en dergelijke. 
 

De verrichtingen komend van de Fondsen voor bestaanszekerheid worden op een 
afzonderlijke rekening (7071) geboekt. Per Fonds kan een afzonderlijke onderrekening 
worden geopend. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rubriek 708 – Overdrachten voortkomend van sociale-zekerheidsinstellingen waarop de 

wet van 16 maart 1954 van toepassing is 43 (zie lijst als bijlage). 
 
en 

 
Rubriek 709 – Overdrachten voortkomend van Belgische socialezekerheidsinstellingen 

waarop de wet van 16 maart 1954 niet van toepassing is 44 (zie lijst als 
bijlage). 

 
Op de rekeningen van deze rubrieken moeten alle niet terug te betalen ontvangsten, die 

specifieke verrichtingen van de sociale zekerheid zijn en die voortkomen van andere 
Belgische sociale-zekerheidsinstellingen, geboekt worden.  In principe zijn deze 
ontvangsten gelijk aan de door bedoelde instellingen als tegenprestatie gedane niet 
terugvorderbare uitgaven. Die ontvangsten moeten per rekening onderscheiden worden 
overeenkomstig de classificatie naar de aard, die in het begrotingsschema is vermeld. 
 

Zijn niet onder deze rubrieken te boeken de ontvangsten, die voortspruiten uit de 
terugbetaling van leningen, toegestaan door andere sociale-zekerheidsinstellingen of die 
voortspruiten uit leningen aangegaan bij andere sociale-zekerheidsinstellingen (aan te 
rekenen op de onderklassen 78 en 79). 
 

                                                           
43 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
44 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is 
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Worden eveneens niet op de rekeningen van deze rubrieken geboekt de ontvangsten 
voortkomend van Belgische sociale-zekerheidsinstellingen die geen specifieke 
verrichtingen van de sociale zekerheid zijn, zoals bv. de huurontvangsten, de ontvangsten 
wegens de verkoop van brochures en formulieren, de storting van sociale bijdragen voor 
de personeelsleden en dergelijke meer. 
 

Op de rekeningen van deze rubrieken worden onder meer geboekt:  
 
- het aandeel van de verzekeringsinstellingen, dat door de verdelingsorganismen inzake 

sociale bijdragen en bijkomstige ontvangsten verschuldigd is; 
- de interesten en gelijkaardige inkomsten welke door een instelling aan een andere 

verschuldigd zijn, met uitsluiting van die, welke voor op de markt uitgegeven leningen 
verschuldigd zijn; 

- de voor rekening betaalde of gesubrogeerde renten en rentenbijslagen; 
- de lijfrentekapitalen toegewezen aan het repartitiestelsel; 
- het aandeel in de gemengde pensioenen; 
- de tegemoetkomingen in de werkingskosten; 
- de tegemoetkomingen in de betalingskosten van de sociale prestaties, enz.; 
- de verscheidene ontvangsten, welke inzake de sociale bijdrage moeten worden 

terugbetaald; 
- de overdrachten van overschotten aan sociale-zekerheidsinstellingen. 
 

Zowel voor rubriek 708 als voor rubriek 709, worden de geboekte ontvangsten verdeeld 
voor elke rekening naargelang van de instelling, die ze verschuldigd is (juiste benaming 
van de instelling, alsmede van de uit te voeren verrichting). 
 
Aanrekeningsregel: wanneer het ontvangsten van Belgische sociale-
zekerheidsinstellingen betreft, kunnen de algemene aanrekeningregelen niet steeds 
nauwgezet toegepast worden, omdat er syntheses moeten opgemaakt worden, waaruit door 
consolidering de lopende transfers tussen de in die syntheses opgenomen instellingen 
kunnen uitgeschakeld worden. 
 

Inderdaad, bij die consolidering wordt verondersteld dat de lopende transfers tussen 
instellingen juist overeenstemmen wat betreft het bedrag zowel in ontvangsten als in 
uitgaven. 
 

De Commissie voor normalisatie heeft bijgevolg voor die transfers bijzondere 
aanrekeningsregels vastgesteld: het op de begroting aan te rekenen bedrag wordt 
vastgesteld door de instelling, die de verrichting moet doen, waarbij de transfers 
verantwoord zijn, voorbeelden: de instelling, die een lening heeft toegestaan, degene die 
de rente uitkeert, zij die de sociale prestaties of een gedeelte daarvan voor de rekening van 
een andere uitkeert, zij die werkelijk de werkingskosten draagt, zij die de bijdragen of 
andere bijkomstige ontvangsten overdraagt nadat zij ze geïnd heeft, enz. 
 

De instelling, die de verrichting moet uitvoeren, stelt het bedrag vast overeenkomstig de 
algemene aanrekeningsregelen (verworven rechten) en bedoeld bedrag moet door de 
andere instelling op de begroting van hetzelfde jaar aangerekend worden. 
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Wanneer blijkt dat er een verschil bestaat tussen het gelopen bedrag en het voor een 
bepaald jaar verworven recht, wordt de verrichting verbeterd in de patrimoniale 
comptabiliteit van de instelling, die daartoe verplicht is en, in deze aangelegenheid 
eveneens, moet de andere instelling hetzelfde bedrag in de patrimoniale comptabiliteit 
boeken. 

 
Tenslotte moet de nadruk gelegd worden op het feit, dat de instellingen, die voor de 

aangerekende bedragen verantwoordelijk zijn, die bedragen te gepasten tijde aan de met 
hun verbonden instellingen moeten mededelen. In de praktijk wordt voor die verrichtingen 
dikwijls een rekening-courant gehouden en is het onontbeerlijk, dat deze tenminste 
eenmaal per jaar, bij het jaareinde afgesloten wordt en binnen de kortste termijn, in het 
begin van het volgende jaar medegedeeld wordt. 

 
Het past te herinneren, dat deze aanrekeningsdocumenten (schuldvorderingsstaten, 

uittreksels uit de rekeningen-courant, enz ... ) uiterlijk op 31 december moeten gedateerd 
zijn en ten laatste einde [maart]45 van het volgend jaar bij de andere instelling moeten 
aankomen. 

 
Ten aanzien van de bedragen die op de verschillende rekeningen zijn aangerekend dient 

er, te worden aangestipt: 
 
a) voor de rekeningen 7081 en 7091 dienen de interesten en de gelijkgestelde 

opbrengsten met de gelopen in het jaar vervallen bedragen en niet met de gelopen 
bedragen overeen te stemmen; in de vermogensboekhouding daarentegen dienen de te 
boeken bedragen overeen te stemmen met de gelopen interesten en gelijkgestelde 
opbrengsten (rechtzetting van de budgettaire bedragen door het stelsel van 
overgangsrekeningen, waarin de evenredige aandelen van de gelopen, doch niet 
vervallen interesten, worden geboekt); 

 
b) voor de rekeningen 7082 en 7092 zullen de geboekte bedragen, die bestaan uit de in 

de plaats gestelde voordelen ten gunste van de instelling, moeten bepaald worden 
samen met de sociale prestaties, die in de loop van het jaar zijn vervallen, en die op 
het stuk van de begroting in uitgave geboekt zijn door de uitkerende instelling welke 
al dan niet onder de wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 april 1997] ressorteert 
(voorbeeld: wanneer een pensioen ten bedrage van X-franken in uitgave is 
aangerekend, dient de in de plaats gestelde rente, die in het pensioen X is vervat, in 
transferontvangst te worden geboekt); 

 
c) voor de rekeningen 7083 en 7084 alsook voor de rekeningen 7093 en 7094 dienen de 

bedragen, die in transferontvangsten zijn ingeschreven, eveneens te worden 
vastgesteld samen met de sociale prestaties, die in uitgave zijn geboekt en die tot deze 
transferontvangsten aanleiding hebben gegeven; 

 
d) voor de rekening 7085, alsook voor de rekening 7095 dient ervoor te worden gewaakt, 

dat de tegemoetkomingen in de kostende prijs van de prestaties en in de 
werkingsuitgaven, vastgesteld worden samen met de sociale prestaties, die budgettair 
door de instelling, die de uitgave ter zake verricht, geboekt zijn, behoudens de 
forfaitaire tegemoetkomingen, die op de begroting van het jaar in de loop van hetwelk 
zij vervallen, dienen te worden aangerekend; 

                                                           
45 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en het artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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e) voor de rekening 7086 alsook voor de rekening 7096, dienen de aan te rekenen 
bedragen overeen te stemmen met de aandelen van de gerechtigde instellingen in de 
opbrengst van de werkelijke ontvangsten van de instellingen, die al dan niet onder de 
wet van 16 maart 1954 [of het KB van 3 april 1997] ressorteren en die de sociale 
bijdragen, de bijdragevermeerderingen, de boeten of nalatigheidsinteresten die worden 
geheven ingeval van laattijdige betaling van deze sociale bijdragen, innen, zelfs indien 
deze bijdragen nog niet in hun geheel gestort werden aan de rechthebbende 
instellingen op 31 december van het jaar in kwestie. 

 
De bedragen, die door de inningsinstellingen in budgettaire ontvangst worden 
geboekt, maar die het voorwerp nog niet hebben uitgemaakt van een inning, zijn te 
beschouwen als deel uitmakend van het vermogen van de inningsinstelling, zolang 
deze inning niet is gebeurd. Zulks is tenandere ook het geval in de 
vermogensboekhouding met de bedragen ter zake, gelopen ten voordele van de 
inningsinstelling maar niet vervallen, die eveneens een element zijn van de 
provisionele niet geaffecteerde reserve van de inningsinstelling; 

 
f)  tenslotte voor de overige verrichtingen opgenomen onder de rubrieken 708 en 709, 

dienen de algemene regelen te worden toegepast, rekening gehouden met het feit, dat 
er een volmaakte overeenstemming dient te bestaan tussen de bedragen van de 
transferontvangsten, die door de instellingen, in wier voordeel de rechten ter zake zijn 
verworven, zijn aangerekend en de bedragen van de transferuitgaven, die door de 
instellingen, in wier nadeel deze bedragen zijn vervallen, in de loop van het 
begrotingsjaar zijn aangerekend. 
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ONDERKLASSE 71 
 
 
 
 

In de onderklasse 71 zijn de rekeningen voor het boeken van de lopende ontvangsten 
ten bate van de instellingen inzake niet-duurzame en diensten in rubrieken, rekeningen en 
eventueel onderrekeningen gegroepeerd. 

 
Rubriek 711 – Sommen terug te betalen aan de instelling inzake aankoop van goederen en 

diensten betreffende het beheer van de instelling.46  
 
Rekening 7111 – Gerechtskosten uitgegeven door de instelling, terug te betalen door 

derden betreffende het beheer van de instelling.47 
 
Rekening 7112 – Creditnota’s en later toegestane ristorno’s op gewone leveringen 

betreffende het beheer van de instelling.48 
 
Rekening 7113 – Boeten opgelegd aan leveranciers betreffende het beheer van de 

instelling.49 
 

Rubriek 712 – Sommen terug te betalen aan de instelling inzake aankopen van goederen 
en van diensten 

 
Rekening 7121 – Gerechtskosten uitgegeven door de instelling, terug te betalen door 

derden, betreffende de opdrachten van de instelling.46 
 
In deze rekening zijn de budgettaire ontvangsten vervat op het stuk van de terugbetaling 

door derden van de gerechtskosten die door instelling zijn gespendeerd. De gerechtskosten 
omvatten tevens de deurwaarderskosten die ten bezware van de vervolgde schuldenaars 
worden ingevorderd. 
 
Aanrekeningsregel: de boeking geschiedt op de rekening van het jaar, tijdens hetwelk de 
gerechtskosten op rekening [8148 of ] 8128 zijn aangerekend. 
 

De instelling zal ervoor waken, dat de debetnota's die aan de schuldenaars worden 
gezonden, uiterlijk 31 december van het begrotingsjaar gedagtekend zijn. De dubbels van 
de debetnota's zullen als bewijsstukken gelden. 
 

                                                           
46 Omzendbrief van 23 juli 2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid 

(Ref.DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref.DGSOCKGDS/398036) 
betreffende budgettaire richtlijnen wijzigt. 

47 Zie commentaar artikel ”7121 - Gerechtskosten uitgegeven door de instelling, terug te betalen door derden, 
betreffende de opdrachten van de instelling” 

48 Zie commentaar artikel ”7122 - Creditnota’s en later toegestane ristorno’s op gewone leveringen 
betreffende de opdrachten van de instelling” 

49 Zie commentaar artikel ”7123 - Boeten opgelegd aan leveranciers betreffende de opdrachten van de 
instelling”. 

Lopende ontvangsten van goederen en van diensten 
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Rekening 7122 – Creditnota's en later toegestane restorno's op gewone leveringen 
betreffende de opdrachten van de instelling.50 

 
Deze rekening omvat de creditnota's en de restorno's, die na de facturering zijn 

verleend. 
 

Deze echter, die bij de facturering zijn verleend, kunnen niet in ontvangst worden 
geboekt, daar slechts de werkelijk gefactureerde kostprijs als uitgave in aanmerking komt. 
 

Er dient hieraan te worden toegevoegd, dat deze rekening eveneens de kortingen omvat, 
die door de verschillende vennootschappen en verenigingen, voor de uitvoering van 
machinale en elektronische bewerkingen voor rekening van de instelling zijn verleend. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rekening 7123 – Boeten opgelegd aan de leveranciers betreffende de opdrachten van de 

instelling.50 
 

Bij toepassing van de bepalingen van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964, 
aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen 
lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, kunnen de instellingen 
genoodzaakt zijn aan de leveranciers betaling te vragen van interesten wegens niet 
naleving van de termijnen voor de levering of de uitvoering van werken.  Het bedrag van 
deze boete wordt op deze rekening aangerekend. 
 
Aanrekeningsregel: de boeten worden aangerekend op de rekening van het jaar in de loop 
waarvan zij geheven worden. 
 
Rubriek 716 – Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten. 
 
Rekening 7161 – Opbrengsten van verkoop van niet-duurzame goederen. 
 

Deze rekening omvat alle ontvangsten, die ter zake voortspruiten uit 
 
- de publiciteit, die in de publicaties van de instelling is gevoerd; 
- de abonnementsinschrijvingen en de verkoop van deze publicaties; 
- de verhuring van films, die het eigendom zijn van de instelling, enz.; 
- de verkoop aan de geneesheren, van geneeskundige formulieren, waarvan de uitgave op 

rekening 8128 (tabel der uitgaven) is voorzien; 
- de verkoop of de wederverkoop van verbruiksgoederen, van kantoorbenodigdheden, van 

archiefstukken, van oud papier en van schroot. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rekening 7162 – Tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven. 
 

                                                           
50 Omzendbrief van 23 juli 2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid 

(Ref.DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref.DGSOCKGDS/398036) 
betreffende budgettaire richtlijnen wijzigt. 
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Deze tegemoetkoming geldt, inzonderheid, de uitgaven die door het personeel 
(onverschuldigde wedde, telefoongesprekken, enz.) of door de huurders of door het Rijk 
(gedetacheerd personeel van de instelling enz.) dienen te worden terugbetaald. Naar de 
aard van de ontvangst is een verschillende onderrekening te gebruiken. 

 
Aanrekeningsregel: te boeken op de rekening van het jaar tijdens hetwelk de 
tegemoetkomingen ter zake een eisbaar recht voor de instelling hebben uitgemaakt. 
 
Rekening 7163 – Opbrengsten van verhuring van administratieve goederen.51 
 

Deze rekening omvat de ontvangsten die voortkomen uit de verhuring of de 
onderverhuring ten dele of voor het geheel van immobiliën of gronden voor administratief 
gebruik en uit de verhuring van het meubilair of van het materieel dat aan de instelling 
toebehoort. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel, d.w.z. dat de huuropbrengsten moeten aangerekend 
worden op de begrotingsrekening van het jaar gedurende hetwelk zij vervallen, ongeacht 
de periode waarop deze huur betrekking heeft.  In de vermogenscomptabiliteit daarentegen 
zal voor een bepaald jaar slechts de huur aangerekend worden die betrekking heeft op dat 
jaar, (voorbeeld : voor een vooruitbetaalbare driemaandelijkse huur die per 1 december 
van het jaar X vervalt zal op de begroting van het jaar X het volledig vervallen bedrag van 
de driemaandelijkse huur worden aangerekend.  In de vermogensboekhouding van dat jaar 
X zal slechts één derde van de driemaandelijkse huur worden opgenomen terwijl de twee 
derden, die betrekking hebben op de maanden januari en februari van het jaar X + 1, zullen 
geboekt worden op een overgangsrekening van het passiva. Die huur voor januari en 
februari zal daarna als een opbrengst in het jaar X + 1 worden geboekt.) 

 
Rekening 7164 – Terugvordering ontvreemde gelden. 
 
Rekening 7167 – Brutohuur van huurhuizen. 
 
Rekening 7168 – Terugbetaling van werkingskosten voor geleverde diensten aan derden.52 
 

Dit artikel heeft tot doel de bedragen te vermelden met betrekking tot de terugbetaling 
van de kosten tengevolge van een partnerschap. Het bevat de terugbetaling van de aankoop 
van materieel, de werkingskosten gelieerd aan een partnerschap of veroorzaakt door deze. 

Het betreft terugbetalingen van kosten voor geleverde diensten aan derden. 
 
Rekening 7169 – Opbrengsten van diensten.52 
 

Dit artikel vermeldt de sommen die aan de instelling betaald worden ter betaling van 
geleverde diensten aan derden buiten de sociale zekerheid en niet alleen voor de 
terugbetaling van kosten gegenereerd door het leveren van diensten. 
 
 

                                                           
51 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief PAR/HVS/47171 van 08/08/1996). 
52 Doc.CN-RPV-07-R01-03 “De boeking van de tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven 

instelling goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007”. 
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ONDERKLASSE 72 
 
 
 
 

In de onderklasse 72 zijn in rubrieken, rekeningen en eventueel onderrekeningen, alle 
inkomsten van de sociale-zekerheidsinstellingen op het stuk van de interesten en 
soortgelijke opbrengsten, participaties in winsten van openbare en particuliere bedrijven53, 
als ook inzake brutohuur van huurhuizen en gronden gegroepeerd. 
 

Er dient te worden aan herinnerd dat de interesten en soortgelijke opbrengsten die door 
een instelling voor sociale zekerheid aan een andere zijn verschuldigd (ter uitsluiting van 
die welke verschuldigd zijn voor de ter markt uitgegeven leningen) in de onderklasse 70 in 
rekening worden gebracht. Er dient tevens te worden aan herinnerd dat de brutohuur van 
gebouwen voor administratief gebruik in de onderklasse 71 wordt aangerekend. 
 
Rubriek 721 – Intresten en soortgelijke opbrengsten betreffende het beheer van de 

instelling.
54 

 
Rekening 7212 – Andere verwijlintresten betreffende het beheer van de instelling.55 
 
Rekening 7219 – Diverse opbrengsten op beleggingen betreffende het beheer van de 

instelling.56 
 
Rubriek 722 – Overige opbrengsten van eigendommen en bedrijven betreffende het beheer 

van de instelling.54 
 
Rekening 7224 – Gerealiseerde winsten op wisselkoers betreffende het beheer van de 

instelling.57 
 
Rekening 7226 – Afrondingsverschil (euro) betreffende het beheer van de instelling.58 
 
Rekening 7229 – Toevallige opbrengsten betreffende het beheer van de instelling.59 
 

                                                           
53 De uitdrukking  “Bedrijf” is op te vatten in de zin die er door de economische classificatie BENELUX is 

aangegeven. 
54 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
55 Zie commentaar artikel ”7262 Andere verwijlintresten betreffende de opdrachten van de instelling”. 
56 Zie commentaar artikel “7269 – Diverse opbrengsten op beleggingen betreffende de opdrachten van de 

instelling”. 
57 Zie commentaar artikel “7284 – Gerealiseerde winsten op wisselkoersen betreffende de opdrachten van de 

instelling”. 
58 Omzendbrief van 15/01/2002 gepubliceerd in het staatsblad van 29/03/2002 werd vervangen door de 

omzendbrief n°DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
59 Zie commentaar artikel “7289 – Toevallige opbrengsten betreffende de opdrachten van de instelling” 

Opbrengsten van eigendommen en van bedrijven 
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Rubriek 726 – Interesten en soortgelijke opbrengsten. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek zijn alle ontvangsten inzake interesten en 
soortgelijke opbrengsten te boeken (commissie die niet aan de instelling uit hoofde van 
een bewezen financiële dienst is toegekend, uitgiftepremie, terugbetalingspremies, 
wederbeleggingsvergoeding voor de hypothecaire leningen, enz.) voortkomende van 
derden, ter uitzondering evenwel van de in de onderklasse 70 geboekte interesten en 
soortgelijke opbrengsten. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel, zulks betekent dat de ingeschreven bedragen dienen 
overeen te stemmen met de interesten en soortgelijke opbrengsten die in de loop van het 
jaar vervallen zijn, zelfs indien zij slaan op een gedeelte van het voorgaande jaar en zelfs 
indien zij niet werden geïnd. 
 

Er dient echter te worden aan herinnerd, zoals zulks in de onderklasse 70 werd 
beklemtoond, dat op het stuk van de vermogensboekhouding daarentegen, de opbrengsten 
ter zake zullen dienen overeen te stemmen met de in de loop van het beschouwde jaar 
gelopen bedragen.  Bijgevolg, zullen de begrotingsbedragen dienen aangepast te worden 
aan de schommeling van de gelopen en niet vervallen interesten bij het einde van de 
periode (pro rata temporis te berekenen naar verhouding het aantal dagen die tussen de 
vervaldatum en 31 december zijn verlopen).  Dergelijke methode is overigens van 
toepassing bij de verkoop van een vast rentende roerende waarde; in zulk geval dient het 
bedrag van deze interest uiteraard eveneens in de begrotingsontvangsten te worden 
opgenomen. 
 
Rekening 7261 – Verwijlinteresten op sociale bijdragen. 
 

Onder deze rekening zijn de verwijlinteresten opgenomen die bij laattijdige betaling 
van de sociale bijdragen (voor dewelke de boeking op de rekening 7371 is voorzien) 
worden geheven. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek; zulks betekent dat de 
verwijlinteresten op sociale bijdragen zullen aangerekend worden gedurende het jaar 
waarin ze moeten betaald worden; inzake vermogensboekhouding daarentegen, zullen de 
geboekte bedragen dienen overeen te stemmen met het gezamenlijk bedrag van de in de 
loop van het jaar geheven intresten, onverminderd of deze interesten vervallen zijn of niet. 
 
Rekening 7262 – Andere verwijlinteresten betreffende de opdrachten van de instelling.60 
 

Op deze rekening worden de verwijlinteresten aangerekend die door het Ministerie van 
Financiën uitgekeerd worden op de roerende voorheffing. Inderdaad, artikel 97, par. 7 van 
het koninklijk besluit van 7 december 1966 (B.S. van 16.12.1966)61 voorziet dat de 
parastatale instellingen van de sociale zekerheid of ermede gelijkgestelde instellingen 
teruggave bekomen van de roerende voorheffing in gevallen waarin de voorheffing aan de 
bron werd geheven zonder te letten op de hoedanigheid van die genieters.  Buiten de 
teruggave van de roerende voorheffing keert de administratie van financiën ambtshalve 
een verwijlinterest uit als vergoeding voor het winstderven op de ingehouden sommen. 

                                                           
60 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
61 Afgeschaft door de bijlage aan het KB van 27 augustus 1993 (MB van 13.09.93) en vervangen door de 

artikelen 105 tot 119 van het KB van 27 augustus 1993 in uitvoering van de code op de belastingen op 
winsten 1992. 
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Aanrekeningsregel: deze interesten worden aangerekend op de begroting van het jaar 
waarin de uitkering geschiedt. 
 
Rekening 7263 – Door de gerechtigden van sociale prestaties verschuldigde intresten.62 
 
Rekening 7269 – Diverse opbrengsten op beleggingen betreffende de opdrachten van de 

instelling.63 
 

a) Interesten op vast rentende effecten. 
 

Onder deze onderrekening zijn de lopende inkomsten uit vast rentende effecten, in het 
bezit van de instelling, opgenomen. Voor de bepaling van de vast rentende effecten dient 
de lijst te worden geraadpleegd die door de Nationale Bank van België is opgemaakt. 
 

Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 

b) Interesten op hypothecaire leningen. 
 

Onder deze onderrekening zijn de lopende inkomsten uit hypothecaire leningen, zoals 
de interesten, de inkomsten voor wederbeleggingen, opgenomen. De instellingen dienen er 
nauwlettend voor te waken dat in de annuïteiten het deel verschuldigd als interest, dat op 
deze rekening dient geboekt te worden, wordt onderscheiden van hetgeen verschuldigd is 
als aflossing, hetgeen te boeken is op rekening [7881]. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 

 
c) Interesten op andere beleggingen. 

 
De interesten, winsten en inkomsten uit beleggingen die niet in de andere 

onderrekeningen voorkomen zijn onder deze onderrekening opgenomen. Het geldt 
namelijk interesten en soortgelijke opbrengsten uit het bedrijfskapitaal van de instelling 
(interesten op lopende bankrekening, call-money interesten, interesten op kasbons en 
andere leningen die niet in de lijst van de Nationale Bank van België zijn opgenomen). 

Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 
d) Gerechtelijke interesten. 
 
De interesten die door de rechtbanken aan de instelling worden toegekend zullen op 

deze onderrekening worden aangerekend. 
 
Aanrekeningsregel: de aanrekening geschiedt op de begroting van het jaar gedurende 
hetwelk de ontvangsten werden gedaan. 
 

                                                           
62 Omzendbrief TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
63 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
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Rubriek 727 – Aandeel in exploitatiewinsten van openbare bedrijven. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek dienen de winsten te worden geboekt die de sociale-
zekerheidsinstellingen ontvangen als aandeel in de winst van openbare bedrijven; (daarin 
zijn echter niet de interesten op leningen vervat die door de instellingen aan deze bedrijven 
zijn toegekend, onder rubriek 726 te boeken). 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel, hetgeen betekent dat in de begrotingsontvangsten 
van een bepaald jaar moeten opgenomen worden alle gedurende dat jaar toegekende 
bedragen, op welk jaar zij ook betrekking hebben en ongeacht of zij al dan niet werden 
ontvangen. 
 

Er valt aan te stippen dat op het stuk van de vermogensboekhouding dezelfde bedragen 
zijn aan te rekenen. 

 
Rekening 7279 – Diverse deelnemingen in de winsten van openbare bedrijven. 
 

a) Dividenden van aandelen en opbrengsten van deelneming in openbare bedrijven. 
 

Onder deze onderrekening zijn de dividenden van aandelen opgenomen die door de 
openbare bedrijven zijn uitgegeven, alsook de opbrengsten, winsten en premies van 
deelneming in deze bedrijven. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 

b) Gerealiseerde winsten op aandelen en deelnemingen in openbare bedrijven. 
 

De onder deze onderrekening opgenomen begrotingsontvangsten zijn de werkelijke 
gerealiseerde winsten op de aandelen en deelnemingen in de openbare bedrijven bij 
verkoop, afstand of terugbetaling. De winsten die slechts het gevolg zijn van een hogere 
kwotering dezer waarden, en die, derhalve geen gerealiseerde meerwaarden zijn, dienen 
niet in de begrotingsboekhouding te worden aangerekend, doch mogen daarentegen, in de 
vermogensboekhouding worden aangerekend. 
 
Aanrekeningsregel: te boeken op de rekening van het jaar in de loop van hetwelk de 
winsten werkelijk gerealiseerd worden. 
 
Rubriek 728 – Overige opbrengsten van eigendommen en van bedrijven. 
 

Zijn onder de rekeningen van deze rubriek op te nemen: alle opbrengsten van 
eigendommen en van bedrijven, die niet onder de hiervoor vermelde rekeningen zijn 
opgenomen. 
 
Rekening 7281 – Deelnemingen in de winsten van particuliere bedrijven. 
 

a) Dividenden van aandelen en opbrengsten van deelneming in particuliere bedrijven. 
 

In deze onderrekening zijn de dividenden van aandelen opgenomen, die zijn uitgegeven 
door de particuliere bedrijven, alsook de opbrengsten, winsten en premies van deelneming 
in deze bedrijven. 
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Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 7279 lid a). 
 
b) Gerealiseerde winsten op aandelen en deelnemingen in particuliere bedrijven. 
 
De op deze onderrekening te boeken ontvangsten zijn de werkelijk gerealiseerde 

winsten bij verkoop, afstand of terugbetaling, op de aandelen en deelnemingen in de 
particuliere bedrijven. De winsten, die uitsluitend het gevolg zijn van een hogere 
kwotering dezer waarden en die, derhalve nog geen gerealiseerde meerwaarde vormen, 
dienen niet te worden geboekt in de begrotingsboekhouding, doch mogen daarentegen in 
de vermogensboekhouding worden aangerekend, door middel van provisies. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 7279 lid b).  
 
Rekening 7282 – Gerealiseerde winsten op vast rentende effecten. 

 
De op deze rekening te boeken ontvangsten zijn de werkelijk gerealiseerde winsten bij 

verkoop, afstand of terugbetaling, op de vast rentende effecten. De winsten, die uitsluitend 
het gevolg zijn van een hogere kwotering dezer waarden en die, derhalve geen 
gerealiseerde meerwaarde vormen, dienen niet te worden geboekt in de 
begrotingsboekhouding, doch mogen daarentegen in de vermogensboekhouding worden 
geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 7279 lid b). 
 
 
Rekening 7283 – Bruto opbrengst van onroerende beleggingen. 

 
De bruto-opbrengst van de huur van huurhuizen en gronden is in deze rekening 

opgenomen. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 7163. 
 
Rekening 7284 – Gerealiseerde winsten op wisselkoers betreffende de opdrachten van de 

instelling.64 
 

De in de loop van het jaar op wisselverrichtingen gerealiseerde winsten zijn onder deze 
rekening opgenomen. 
 
Aanrekeningsregel: de boeking geschiedt op de begroting van het jaar tijdens hetwelk de 
winsten worden verwezenlijkt. 
 
Rekening 7285 – Terugbetaling van roerende voorheffing. 

 
Op deze rekening wordt de terugbetaling aangerekend van de roerende voorheffing die 

aan de bron werd geheven zonder er op te letten dat de begunstigde van de roerende 
inkomens een parastatale instelling van de sociale zekerheid was. Deze teruggave mag 
door de instelling gevraagd worden krachtens de bepalingen van artikel 97, par. 7 van het 
koninklijk besluit van 7 december 1966.65 
                                                           
64 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
65 Afgeschaft en vervangen door de artikelen 105 tot 119 van het KB van 27 augustus 1993 in uitvoering van 

de code op de belastingen op winsten 1992. 
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Aanrekeningsregel: de terugbetaling wordt aangerekend op dezelfde begroting als deze 
waarop de roerende inkomens, waarop de inhouding is gebeurd, aangerekend werden. 
 
Rekening 7286 – Afrondingsverschil (euro) betreffende de opdrachten van de instelling.66 

67 
 
Rekening 7289 – Toevallige opbrengsten betreffende de opdrachten van de instelling.66 
 

De uitzonderlijke en toevallige ontvangsten die niet kunnen aangerekend worden op een 
andere rekening van de klasse 7 en die geen bestendig karakter hebben moeten op deze 
rekening worden aangerekend. De instellingen zullen evenwel zoveel mogelijk vermijden 
een dergelijke rekening te gebruiken. 

 
Moeten eveneens op deze rekening, onder een afzonderlijke littera, worden 

aangerekend de ontvangsten te verrichten wegens: 
 
a) de schuldvorderingen van de instellingen op verantwoordelijke rekenplichtigen waarvan 

het Rekenhof ontlasting weigert; 
 
b) de schuldvorderingen van de instellingen op daders van diefstallen die nadat het 

Rekenhof ontlasting verleende, konden aangehouden worden en door de Rechtbank 
veroordeeld werden om de ontvreemde gelden terug te betalen; 

 
in de mate waarin deze ontvangsten niet elders kunnen gerangschikt worden. 
 
Aanrekeningsregel: de aanrekening geschiedt op de begroting van het jaar gedurende 
hetwelk de ontvangsten werden gedaan. 
 
 
ONDERKLASSE 73 
 
 
 
 

In onderklasse 73 zijn de rechtstreekse inkomensoverdrachten, die door derden, andere 
dan de Overheid ten voordele van de sociale zekerheid zijn uitgevoerd, in rubrieken, 
rekeningen en eventueel onderrekeningen gegroepeerd. 

 
Onder de inkomensoverdrachten zijn begrepen de door de derden te storten, niet 

terugvorderbare bedragen zonder rechtstreekse tegenwaarde. 
 

Het betreft hoofdzakelijk ontvangsten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten 
(andere dan verwijlinteresten), die door de werkgevers en de verzekerden zijn 
verschuldigd, rechtstreeks door de sociale zekerheid gaande taksen en belastingen, door de 
Staat in plaats van de werkgever voor zijn rekening genomen sociale bijdragen, 
ontvangsten inzake ten onrechte verstrekte sociale prestaties, alsook functionele 
ontvangsten die herkomstig zijn van verschillende derden of van het buitenland. 
 
                                                           
66 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
67 Omzendbrief van 15/01/2002 gepubliceerd in het staatsblad van 29/03/2002 werd vervangen door de 

omzendbrief n°DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 

Rechtstreekse inkomensoverdrachten ten 
voordele van de sociale zekerheid 
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Rubriek 731 – Andere inkomensoverdrachten van particulieren en van bedrijven 
betreffende het beheer van de instelling.68 

 
Rekening 7319 – Andere inkomensoverdrachten betreffende het beheer van de instelling.69 
 
Rubriek 732 – Inkomensoverdrachten van het buitenland betreffende het beheer van de 

instelling.68 
 
Rekening 7329 – Functionele ontvangsten die voortkomen van instellingen voor SZ en van 

openbare overheden van andere landen betreffende het beheer van de 
instelling.70 

 
Rubriek 733 – Terug te vorderen bedragen inzake inkomensoverdrachten aan gezinnen. 
 

Zijn op de rekeningen dezer rubriek te boeken, alle ontvangsten strekkend tot 
vermindering van de nettokost der door de instelling toegekende prestaties, als gevolg van 
ofwel de wettelijke verjaring ofwel de vaststelling dat ter zake bedragen onverschuldigd 
zijn. 
 

Op te merken valt, dat de economische indeling van de begrotingsverrichtingen der 
Openbare Overheid onderstelt, dat de inkomensoverdrachten ten bate der gerechtigden op 
het voordeel der sociale zekerheid worden ingedeeld in overdrachten aan de 
rechthebbenden die gewoonlijk in België verblijven en diegenen die gewoonlijk niet in 
België verblijven. Daar het uiterst moeilijk is gebleken dat onderscheid budgettair te 
maken, uiteraard als gevolg van de andere vereisten ener boeking der sociale prestaties, 
herneemt rubriek 733 (evenals rubriek 833) de verrichtingen aangaande de rechten die 
verworven werden door de gezamelijke gerechtigden op het voordeel der Belgische sociale 
zekerheid. 
 

Om echter aan de wensen der nationale boekhouding te voldoen, zullen de instellingen 
in de statistische rekeningen (klasse 0 van het boekhoudplan) die terugvorderingen 
onderbrengen welke inzake van sociale prestaties werkelijk gebeurden bij vreemde 
ingezetenen (idem als uitgaven voor betalingen aan vreemde ingezetenen). 
 
Rekening 7331 – Terug te vorderen sociale verstrekkingen. 
 
 en 
 
Rekening 7332 – Terug te vorderen sociale uitkeringen. 
 

Het gaat hier om sociale prestaties die om gelijk welke redenen moeten teruggevorderd 
worden en die bijgevolg een schuldvordering vormen ten bate van de instelling die ze moet 
terugvorderen.  

 

                                                           
68 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
69 - Omzendbrief van 15/01/2002 gepubliceerd in het staatsblad van 29/03/2002 werd vervangen door de 

omzendbrief n°DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
- Zie commentaar artikel “7389 Andere inkomensoverdrachten betreffende de opdrachten van de 
instelling 

70 Zie commentaar artikel “7399 Functionele ontvangsten die voortkomen van socialezekerheidsinstellingen 
en van openbare overheden van andere landen betreffende de opdrachten van de instelling”. 
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De terug te vorderen sociale prestaties dienen op afzonderlijke onderrekeningen te 
worden geboekt, naar gelang van de aard der prestaties welke door de sociale-
zekerheidsinstellingen kunnen verstrekt worden. 
 
Aanrekeningsregel: de toegekende sociale prestaties, waarvoor tussen 1 januari en 31 
december van het begrotingsjaar wordt vastgesteld dat zij niet verschuldigd zijn of ten 
onrechte uitgekeerd werden moeten als ontvangsten van dat jaar geboekt worden. 

 
Dezelfde bedragen zullen als ontvangsten opgenomen worden in de patrimoniale 

comptabiliteit. 
 
Rekening 7333 – Verjaarde sociale verstrekkingen. 
 
 en 
 
Rekening 7334 – Verjaarde sociale uitkeringen. 
 

Komen onder deze rekeningen, de sociale prestaties die als budgettaire uitgaven werden 
aangerekend, maar die in werkelijkheid niet werden uitbetaald in de loop van het tijdvak 
op het einde van hetwelk er verjaring plaats heeft ten bate van de instelling. 
 

Het betreft hier dus een vermindering der als uitgaven vastgestelde rechten, die een 
begrotingsontvangst vormt voor het jaar in de loop waarvan de vaststelling ter zake is 
gebeurd. 
 

Onderrekeningen zullen voorzien worden volgens de aard der prestaties; deze 
onderverdelingen zullen moeten beantwoorden aan de verschillende sociale prestaties die 
door de sociale-zekerheidsinstellingen kunnen verstrekt worden. 
 
Aanrekeningsregel: de in vroegere jaren als uitgaven geboekte bedragen en waarvoor 
tussen 1 januari en 31 december van het jaar wordt vastgesteld dat zij als gevolg van 
verjaring niet meer verschuldigd zijn, zullen op de rekeningen van dat jaar als ontvangsten 
worden ingeschreven. 
 

Dezelfde bedragen zullen als ontvangsten opgenomen worden in de patrimoniale 
comptabiliteit. 
 
Rekening 7335 – Terugvordering van tegemoetkomingen van Gemeenschappelijke Sociale 

Dienst. 
 

De ten onrechte uitgekeerde of om gelijk welke andere redenen terug te vorderen 
sociale prestaties toegekend ten laste van de bij K.B. van 25 mei 1972 opgerichte 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst ten voordele van het gemeentelijk personeel, moeten 
op deze rekening worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: de toegekende sociale prestaties, waarvoor tussen 1 januari en 31 
december van het begrotingsjaar wordt vastgesteld dat zij niet verschuldigd zijn of ten 
onrechte werden uitgekeerd, worden als ontvangsten van dat jaar geboekt. 
 

Dezelfde bedragen zullen als ontvangsten opgenomen worden in de 
vermogenscomptabiliteit. 
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Rekening 7336 – Bij de instellingen aangerekend aandeel in de last van de tewerkgestelde 
werklozen. 

 
Rubriek 735 – Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten. 
 
Rekening 7352 – Terugvorderingen op toelagen en andere financiële tegemoetkomingen 

van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten.  
 

[Op de rekening [7352] van deze rubriek worden de financiële opbrengsten, 
terugvorderingen en andere ontvangsten aangerekend die ten voordele van het Fonds voor 
collectieve uitrustingen en diensten, opgericht door de wet van 20 juli 1971, geschieden. 
Het betreft hier dus alle ontvangsten die door de Rijksdienst voor kinderbijslag voor 
werknemers verricht worden voor het in de schoot van de Rijksdienst opgericht Fonds 
voor collectieve uitrustingen en diensten. Aangezien genoemd Fonds, in de huidige stand 
van de wetgeving en reglementering over geen rechtspersoonlijkheid beschikt 
onafhankelijk van deze van de Rijksdienst, moeten de verrichtingen van dit Fonds 
aangerekend worden op de begroting van de Rijksdienst. Naargelang van de aard van de 
ontvangsten zullen verschillende onderrekeningen worden geopend. 
 
Aanrekeningsregel: de financiële opbrengsten, zijnde interesten en soortgelijke 
ontvangsten, zullen aangerekend worden op de rekening van het jaar gedurende hetwelk 
deze opbrengsten vervallen zelfs indien zij slaan op een gedeelte van het voorgaande jaar 
en zelfs indien ze niet geïnd werden; 
 

- de terugvorderingen zullen aangerekend worden op de rekening van het jaar 
gedurende hetwelk vastgesteld werd dat de prestaties ten onrechte werden uitgekeerd 
of dat om enige andere reden tot terugvordering moet overgegaan worden; 

 
- de aanrekening van de overige ontvangsten zal geschieden bij toepassing van de 

algemene aanrekeningsregel.]71 
 

Rubriek 737 – Sociale bijdragen en belastingen aangewend voor de sociale zekerheid. 
 

Komt onder deze rubriek, onder zoveel rekeningen en onderrekeningen als nodig, de 
opbrengst der diverse sociale bijdragen die door derden verschuldigd zijn, alsmede der 
belastingen die rechtstreeks voor de sociale zekerheid worden aangewend.  Deze 
ontvangsten zijn het gevolg van de statutaire activiteit der inningsinstellingen ter zake. De 
verrichtingen in verband met de overdracht van sociale bijdragen tussen instellingen 
onderling, zijn hier dus uitgesloten (boeking onderklasse 70), met uitzondering weliswaar 
van de overdrachten van sociale bijdragen, verricht ten bate van inningsinstellingen, door 
andere instellingen optredend als werkgevers (bijdragen verschuldigd voor hun personeel). 
Zijn eveneens uitgesloten de bijdragen voor het Fonds voor sluiting van ondernemingen en 
deze voor de “sociale programmatie”, beiden aan te rekenen op de rekening 7069. 
 
Rekening 7371 – Sociale bijdragen van de regelingen voor werknemers en gelijkgestelden, 

verschuldigd op de arbeidslonen. 
 

                                                           
71 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7064 nu van toepassing op de rekening 7352. 
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Onder deze rekening worden opgenomen de sociale bijdragen die verschuldigd zijn 
door derden (met inbegrip van de sociale-zekerheidsinstellingen in hun hoedanigheid van 
werkgevers), met uitsluiting van de opslagen, boeten, verwijlinteresten en gerechtskosten 
ter zake. Naar gelang van de verschillende regelingen zullen afzonderlijke 
onderrekeningen worden ingevoerd. 
 
Aanrekeningsregel: de door derden (werknemers en werkgevers) verschuldigde sociale 
bijdragen, die in de loop van een bepaald jaar opeisbaar zijn, moeten op de rekening van 
dat jaar worden geboekt. Uit deze regel volgen inzonderheid de volgende toepassingen. 
 
a) Voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid omvatten de onder deze klasse te boeken 

sociale bijdragen: 
 

- de sociale bijdragen voor het vierde kwartaal van het kalenderjaar dat datgene 
voorafgaat waarop het begrotingsjaar betrekking heeft, verminderd ten belope van 
de twee provisionele vierden, die in de loop van dat kwartaal opeisbaar zijn; 

- de sociale bijdragen voor het eerste, tweede en derde kwartaal van het betrokken 
jaar; 

- de twee provisionele vierden van de sociale bijdragen voor het vierde kwartaal van 
hetzelfde jaar 

- de jaarlijkse bijdrage voor de aanvullende vakantietoelage, gelopen op de lonen 
van het voorgaande jaar. 

 
b) Voor het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers heeft deze regel de aanrekening 

ten gevolge van de bijdragen der twaalfde maand van het kalenderjaar dat datgene 
waarop het begrotingsjaar betrekking heeft voorafgaat, alsmede van de bijdragen der 
eerste elf maanden van het betrokken jaar; inderdaad zijn in de sociale 
zekerheidsregeling voor mijnwerkers en gelijkgestelden de bijdragen maandelijks 
verschuldigd en zijn zij betaalbaar de 15de der maand volgend op de maand waarop 
zij betrekking hebben.  De regel brengt eveneens de aanrekening mede van de 
jaarlijkse bijdrage voor aanvullende vakantietoelage, gelopen op de lonen van het 
voorgaande jaar. 

 
c) Voor de Dienst voor maatschappelijke zekerheid der zeelieden ter koopvaardij 

omvatten de budgettair aan te rekenen sociale bijdragen: 
 

- voor het varend personeel, die welke verband houden met de prestaties aan boord 
van schepen die op uiterlijk 31 december de thuishaven hebben bereikt; 

- voor de “shoregangers”, die welke betrekking hebben op de prestaties van december 
van het vorige jaar en van de eerste elf maanden van het betrokken jaar; 

- voor beiden, de jaarlijkse bijdrage voor de aanvullende vakantietoelage gelopen op 
de lonen van het voorgaande jaar. 

 
Daarentegen moeten, in de patrimoniale boekhouding, de aan te rekenen bedragen 

principieel overeenstemmen met de van 1 januari tot 31 december gelopen sociale 
bijdragen; is de innende instelling einde [maart]72 van het volgend jaar niet in het bezit van 
de gezamelijke inlichtingen ter zake, dan zullen de aanvullende gegevens het volgend jaar 
worden opgetekend onder een afzonderlijke onderrekening (ontdubbeling van rekeningen 
der opbrengsten van klasse 5). 

                                                           
72 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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Rekening 7372 – Andere sociale bijdragen van de regelingen voor werknemers en 
gelijkgestelden (andere dan 7377, 7378 en 7379). 

 
[De bijdragen die op deze rekening moeten aangerekend worden zijn deze verschuldigd 

in uitvoering van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen 
de pensioenstelsels van de openbare sector en van de privé sector.]73 
 
Rekening 7373 – Sociale bijdragen van de regeling voor zelfstandigen. 
 
Rekening 7374 – Sociale bijdragen van de regeling van de statutaire personeelsleden van 

de overheidsdiensten. 
 
Rekening 7375 – Sociale bijdragen verschuldigd door de gerechtigden op sociale prestaties 

en vakantiegeld.  
 
Rekening 7376 – Belastingen en taksen aangewend voor de sociale zekerheid. 
 
Rekening 7377 – Sociale bijdragen verschuldigd voor de facultatieve aanvullende 

regelingen. 
 

Op deze rekening wordt de bijdrage aangerekend die verschuldigd is door de 
gemeenten, openbare instellingen die ervan afhangen en verenigingen van. gemeenten die 
aangesloten zijn bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst opgericht met het koninklijk 
besluit van 25 mei 1972 tot oprichting van een Gemeenschappelijke Sociale Dienst ten 
behoeve van het personeel van de gemeenten, van de openbare instellingen die ervan 
afhangen en van de verenigingen van gemeenten. 
 
Aanrekeningsregel: de bijdragen voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst zullen 
aangerekend worden op de rekening van het jaar gedurende hetwelk ze vervallen. 

 
[Op deze rekening moeten de bijdragen aangerekend worden die door de werknemers 

verschuldigd zijn voor de facultatieve stelsels van de sociale zekerheid.   
 
Het betreft hier voornamelijk de bijdragen bedoeld door artikel 3, 1ste lid, 2é 3é en 4é 

van het koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel.]74 
Rekening 7378 – Netto-opbrengst van de loonmatiging. 
 
 
Rekening 7379 – Diverse bijdragen. 
 

Op deze rekening worden de ontvangsten aan bijdragen aangerekend die niet in een 
andere rekening van deze onderklasse zijn voorzien. 
 

                                                           
73 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening  7375 nu van toepassing op de rekening 7372. 
74 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 3074 nu van toepassing op de rekening 7377. 
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[Op deze rekening worden de bijdragen aangerekend die geheven worden voor de 
financiering van het Rijksfonds [voor sociale reclassering van gehandicapten]. Het betreft 
hier een bijpremie geheven op de premies voor de verzekering tegen gevolgen van 
arbeidersongevallen en op de premies voor de verzekering van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de eigenaars van motorvoertuigen. De rijksbijdrage evenwel wordt 
aangerekend onder onderklasse 74.]75 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rubriek 738 – Andere inkomensoverdrachten van particulieren en van bedrijven. 
 
Rekening 7381 – Bijdrageverhogingen en boeten. 
 

Komen onder deze rekening de verhogingen en boeten ten laste van hen die sociale 
bijdragen verschuldigd zijn welke op rubriek 737 worden aangerekend. 
 

De ontvangsten ter zake moeten verplicht onder afzonderlijke onderrekeningen worden 
ondergebracht. 
 
Aanrekeningsregel: te boeken op de rekening van het jaar in de loop waarvan de 
bijdrageverhogingen en boeten vervallen zijn; in de patrimoniale boekhouding daarentegen 
aan te rekenen in de loop van het jaar dat zij werden toegepast. 
 
Rekening 7382 – Tegemoetkomingen van de begunstigden in de sociale prestaties. 
 

Het gaat hier om allerlei tegemoetkomingen van de begunstigden in de rechtstreekse 
kostprijs der door de instelling uitbetaalde prestaties. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
   
Rekening 7383 – Functionele ontvangsten die voortkomen van Belgische derden andere 

dan sociale instellingen. 
 

Op te merken valt, dat men hier onder derden verstaat de niet reeds vroeger vermelde 
personen; alsmede de andere instellingen dan die voor sociale zekerheid.  

 
Komen onder deze rekening, onder zoveel onderrekeningen als nodig, de als 

functionele ontvangsten door derden - nationale publiekrechterlijke of privaatrechterlijke 
personen - over te dragen ontvangsten. Het gaat hier namelijk om de overdracht van 
wiskundige reserves of andere reserves van sociale zekerheid, die verricht wordt voor de 
agenten van de openbare diensten. 

Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rekening 7384 – Verjaarde intresten verschuldigd op sociale uitkeringen.76  

 

                                                           
75 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7378 nu van toepassing op de rekening 7379. 
76 Omzendbrief TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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Rekening 7389 – Andere inkomensoverdrachten betreffende de opdrachten van de 
instelling.77 

 
Rubriek 739 – Inkomensoverdrachten van het buitenland. 
 
Rekening 7391 – Terug te vorderen sociale uitkeringen. 
 
Rekening 7392 – Ontvangsten komende van het Europees Sociaal Fonds. 

 
Op deze rekening worden de inkomens aangerekend die voort komen van het Europees 

Sociaal Fonds. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rekening 7393 – Terugbetaling door de E.G.K.S. van kosten voor beroepsopleiding van 

ontslagen mijnwerkers geplaatst in centra van de R.V.A. 
 
Rekening 7399 – Functionele ontvangsten die voortkomen van 

socialezekerheidsinstellingen en van openbare overheden van andere 
landen betreffende de opdrachten van de instelling.78 

 
Moeten op deze rekening, onder zoveel onderrekeningen als nodig, aangerekend 

worden de functionele ontvangsten die voortkomen van buitenlandse sociale instellingen 
en openbare overheden. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
 
ONDERKLASSE 74 
 
 
 
 
 
 

Onderklasse 74 groepeert in rubrieken, rekeningen en eventueel onderrekeningen de 
overdrachten van inkomens die door de Overheid aan de sociale-zekerheidsinstellingen 
worden toegekend ten einde bij te dragen tot de financiering der verschillende sociale-
zekerheidstakken. 
 

In deze onderklasse worden dus niet opgenomen de overdrachten van niet 
terugvorderbare kapitalen die door de Overheid worden verricht ten bate van sociale-
zekerheidsinstellingen (bijvoorbeeld toelage voor het bouwen van een gebouw), welke in 
onderklasse 76 dienen te worden geboekt, evenmin als de bijkomende ontvangsten 
voortkomend van de Overheid als gevolg van verrichtingen allerhande (bijdragen als 
werkgevers, overdrachten van wiskundige reserves, bijkomstige verkopen van goederen en 
diensten, enz ... ), welke moeten geboekt worden onder de specifieke rekeningen waarvan 
sprake hiervoren. 
                                                           
77 Omzendbrief van 15/01/2002 gepubliceerd in het staatsblad van 29/03/2002 werd vervangen door de 

omzendbrief n°DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende de budgettaire richtlijnen 
78 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 

Inkomensoverdrachten voortkomend van de 
Centrale Overheid, de provincies, de gemeenten en 

gelijkgestelde besturen 
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Rubriek 740 – Inkomensoverdrachten voortkomend van de Centrale Overheid betreffende 
het beheer van de instelling.79 

 
Rekening 7409 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op andere begrotingen van de 

Centrale Overheid betreffende het beheer van de instelling.80 
 
Rubriek 741 – Taksen en belastingen geïnd door de Centrale Overheid betreffende het 

beheer van de instelling.79 
 
Rekening 7419 – Overdrachten van taksen en belastingen door de Centrale Overheid 

betreffende het beheer van de instelling.81 
 
Rubriek 746 - Inkomensoverdrachten voortkomend van de Centrale Overheid. 
 

Komen onder deze rubriek, de niet terugvorderbare gewone tegemoetkomingen van de 
Centrale Overheid, strekkend tot financiering der sociale-zekerheidsverrichtingen. 
 
Rekening 7461 tot 7469 – Gewone tegemoetkomingen (niet terugvorderbare) van de 

Centrale Overheid. 
 

Men zal voorzien in evenveel onderrekeningen als er tegemoetkomingen zijn (met 
vermelding van de Rijksbegroting en van het artikel dezer begroting). Onder deze 
tegemoetkomingen vermelde men de volgende: 
 
- forfaitaire dotatie; 
- totale of gedeeltelijke tegemoetkoming in de werkelijke kostprijs der prestaties; 
- tegemoetkoming vastgesteld naar verhouding van de inkomsten; 
- tegemoetkoming om het gemis aan bijdragen of interesten te keer te gaan; 
- buitengewone tegemoetkoming, 
- ten laste nemen van deficits; 
- forfaitaire begrotingstegemoetkoming in de werkingsuitgaven; 
- diverse tegemoetkomingen. 
 

De te voorziene rekeningen zullen in de volgende indeling ingeschakeld worden: 
 
Rekening 7461 tot 7463 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van 

het Ministerie van Sociale Voorzorg; 
 
Rekening 7464 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van 

Pensioenen; 
 
Rekening 7465 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op het Ministerie van 

Financiën; 
 
Rekening 7466 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van het 

Ministerie van Economische Zaken; 

                                                           
79 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
80 Zie commentaar artikel “7469 Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op andere begrotingen van de 

Centrale Overheid betreffende de opdrachten van de instelling” 
81 Zie commentaar artikel “7479 Taksen en belastingen geïnd door bemiddeling van de Centrale Overheid 

betreffende de opdrachten van de instelling” 
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Rekening 7467 – Lopende tussenkomsten uitgetrokken op de begroting van het Ministerie 
van Volksgezondheid; 

 
Rekening 7468 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van het 

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; 
 
Rekening 7469 – Gewone tegemoetkomingen uitgetrokken op andere begrotingen van de 

Centrale Overheid betreffende de opdrachten van de instelling 82. 
 
Aanrekeningsregel: de op de rekeningen van een bepaald jaar te boeken bedragen moeten 
dezelfde zijn als deze die worden aangerekend op de diverse begrotingen van de Centrale 
Overheid voor hetzelfde jaar. De instellingen zullen, vóór einde [maart]83 van het volgend 
jaar, bij de respectieve ministeriële diensten moeten informeren naar de bedragen die ten 
bezware van de begrotingen van de Centrale Overheid met betrekking tot het afgelopen 
jaar werden aangerekend. De ministeriële diensten zullen een passend 
verantwoordingsdocument opmaken. 
 
Rubriek 747 – Overdrachten van taksen en belastingen door de Centrale Overheid. 
 
Rekening 7479 – Taksen en belastingen geïnd door bemiddeling van de Centrale Overheid 

betreffende de opdrachten van de instelling.82 
 

Komen onder deze rekening de bedragen van de taksen en de belastingen die door de 
Centrale Overheid zijn geïnd en die tot de financiering van de sociale zekerheid zijn 
bestemd (voorbeeld: conjunctuurtaks, taks geheven bij de invoer ten voordele van de 
kinderbijslag). 
 
Aanrekeningsregel: op de rekening van een bepaald jaar zullen de sommen worden 
vermeld, die in de loop van dat jaar door de Centrale Overheid zijn overgedaan en die op 
de begroting van deze Overheid, voor datzelfde jaar, ten laste zijn genomen. 
 
Rubriek 748 – Inkomensoverdrachten voortkomend van provincies, gemeenten en 

gelijkgestelde besturen. 
 
Rekening 7489 – Gewone tegemoetkomingen (niet terugvorderbaar) van de provincies en 

van de gemeenten en van de gelijkgestelde besturen. 
 

De rekeningen van deze rubriek bevatten de niet terugvorderbare tegemoetkomingen 
van de provincies, de gemeenten en de gelijkgestelde besturen. Onder de gelijkgestelde 
besturen dienen eveneens de intercommunale verenigingen zoals de Intercommunale E 3 
en de Intercommunale E 5 gerekend. 
 
Aanrekeningsregel: de onder deze rekening te boeken sommen zijn deze die in de loop 
van het jaar door de provincies, de gemeenten en de gelijkgestelde besturen zijn 
verschuldigd. 
 

                                                           
82 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
83 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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Rubriek 749 – Inkomensoverdrachten voortkomend van de Gemeenschappen en Gewesten. 
 
Rekening 7491 – Tegemoetkomingen afkomstig van de gemeenschappen. 
 
Rekening 7492 – Tegemoetkomingen afkomstig van de gewesten. 
 
 
ONDERKLASSE 75 
 
 
 
 

Onder onderklasse 75 zijn de overdrachten van kapitalen die aan de sociale-
zekerheidsinstellingen zijn toegekend door andere personen dan de openbare machten en 
dan de Belgische sociale-zekerheidsinstellingen (onderklasse 76) in rubrieken, rekeningen 
en eventueel onderrekeningen gegroepeerd. 

 
Zijn als overdrachten van kapitalen te boeken de overdrachten ten bate van de sociale-

zekerheidsinstellingen die door laatstgenoemde instellingen worden beschouwd als een 
niet terugvorderbare bijdrage in hun investeringsuitgaven of als een schenking die ten 
hunnen bate is verricht. 
 
Rubriek 756 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van bedrijven 
 
Rekening 7569 – Schenkingen en legaten in species met afgestaan kapitaal voortkomend 

van bedrijven. 
 
Aanrekeningsregel: worden als ontvangsten op de rekening van een bepaald jaar geboekt, 
alle schenkingen en legaten in species die in de loop van dat jaar werkelijk zijn ontvangen. 
De schenkingen en legaten in natura zijn niet als budgettaire verrichtingen te beschouwen, 
doch zijn in de vermogensboekhouding te boeken. 
 
Rubriek 758 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van particulieren of van V.Z.W. 
 
Rekening 7589 – Schenkingen en legaten in species met afgestaan kapitaal voortkomend 

van particulieren of van V.Z.W. 
 
Aanrekeningsregel: de schenkingen en legaten in species, die in de loop van een bepaald 
jaar zijn ontvangen, zijn op de rekening van dat jaar te boeken. De schenkingen en legaten 
in natura zijn niet als budgettaire verrichtingen te beschouwen, doch zijn in de 
vermogensboekhouding te boeken. 
 
 

Overdrachten van kapitalen voortkomend 
van andere derden dan openbare overheden 
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ONDERKLASSE 76 
 
 
 
 
 

De onderklasse 76 groepeert in rubrieken, rekeningen en eventueel onderrekeningen de 
overdrachten van kapitalen die door de openbare overheden zijn toegekend aan de sociale-
zekerheidsinstellingen. Het geldt, hoofdzakelijk, begrotingskredieten die door de openbare 
overheden zijn toegekend, om tot de investeringen (gebouwen, meubilair, materieel, enz. 
...), die door de sociale-zekerheidsinstellingen worden verricht, bij te dragen. 

 
Rubriek 766 – Kapitaaloverdrachten van voortkomend van de Centrale overheid. 
 

Zijn onder deze rubriek te boeken: de overdrachten van kapitalen voortkomend van de 
Centrale Overheid. 
 
Rekening 7661 – Tegemoetkomingen (niet terugvorderbaar) van de Centrale Overheid met 

investeringsdoeleinden. 
 

Er dient in evenveel onderrekeningen te worden voorzien als er tegemoetkomingen zijn 
(met vermelding van de Rijksbegroting en van het begrotingsartikel). 
 
Aanrekeningsregel: de bedragen die op de rekening van een bepaald jaar zijn te boeken, 
zullen dezelfde bedragen zijn als die op de begroting van de Centrale Overheid voor 
datzelfde jaar zijn aangerekend. De instellingen dienen vóór einde [maart]84 van het 
volgend jaar inlichtingen bij de ministeriële diensten in te winnen omtrent de bedragen die 
ten bezware van de begroting van de Centrale Overheid zijn aangerekend en die 
betrekking hebben op het voorbije jaar.  De ministeriële diensten zullen een aangepast 
rechtvaardigingsbescheid opmaken. 
 
Rekening 7662 – Ten laste nemen door de Centrale Overheid van de aflossing van 

schulden aangegaan door de sociale zekerheidsinstellingen.  
 

Onder deze rekening dienen de diverse tegemoetkomingen van de Centrale Overheid ter 
zake te worden opgenomen (met vermelding van de Rijksbegroting en van het artikel van 
deze begroting). 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel geldt als voor de aanrekening der ontvangsten, die 
onder de rekening 7661 werden opgenomen. 
 
Rubriek 768 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de provincies en de gemeenten. 
 
Rekening 7689 – Tegemoetkomingen (niet terugvorderbaar) van de provincies en de 

gemeenten met investeringsdoeleinden. 
 

Deze rekening vermeldt de overdrachten voortkomend van de provincies en van de 
gemeenten, die met investeringsdoeleinden aan de instellingen zijn toegekend. 
 

                                                           
84 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 

Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Centrale 
overheid, de provincies en de gemeenten 
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Aanrekeningsregel: de op deze rekening te boeken sommen zijn deze, die in de loop van 
het jaar, door de provincies, de gemeenten en de gelijkgestelde besturen zijn verschuldigd. 
 
Rubriek 769 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Gemeenschappen en Gewesten. 
 
Rekening 7691 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Gemeenschappen. 
 
Rekening 7692 – Kapitaaloverdrachten voortkomend van de Gewesten. 
 
 
ONDERKLASSE 77 
 
 
 
 

In onderklasse 77 zijn in rubrieken, rekeningen en eventueel onderrekeningen 
gegroepeerd, de ontvangsten inzake investeringen die onder onderklasse 87 in uitgaven 
zijn geboekt. De geschriften die via de debetpost van de rekeningen “afschrijvingen op 
investeringen” zijn gegaan, zijn niet als budgettaire ontvangsten aan te merken, doch 
dienen slechts in de vermogensboekhouding te worden geboekt. 
 
Rubriek 776 – Verkoop van onroerende goederen. 
 

Onder deze rubriek zijn de sommen te boeken die zijn verschuldigd ingevolge de 
verkoop van de in de inventaris vermelde immobiliën, en inzonderheid deze wier aankoop 
onder rubriek 871 is opgenomen.  Ingeval het bedrag, dat voor de verkoop is verschuldigd, 
niet zou overeenkomen met het in de inventaris vermelde bedrag, rekening gehouden met 
de reeds toegepaste afschrijvingen, dient in de vermogensboekhouding de winst of het 
verlies voortkomend uit de verkoop, afzonderlijk te worden geboekt. 
 
Rekening 7761 – Onroerende goederen voor administratief gebruik. 
 
 en 
 
Rekening 7762 – 85 

 
Maken telkens het voorwerp van een afzonderlijke onderrekening uit het gedeelte van 

het bedrag van de verkoop dat betrekking heeft op de grond en het gedeelte dat op het 
gebouw betrekking heeft. 
 

Aanrekeningsregel : de ontvangsten, die van de verkoop van gronden en gebouwen 
voortkomen, zijn op de rekeningen van hetzelfde jaar te boeken als dit in de loop van 
hetwelk de verkoopakte werd opgemaakt. De vervroegde betalingen of de sommen, die bij 
het verlijden van een voorlopig vergelijk tot verkoop zijn gestort, zijn als 
thesaurieverrichtingen te beschouwen. 

 
Rekening 7763 – Particuliere telefooninstallatie voor administratief gebruik.  

 

                                                           
85 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 

Sommen die voortspruiten uit de verkoop van 
lichamelijke patrimoniale goederen (investeringen) 
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Op deze rekeningen wordt de opbrengst geboekt van de verkoop van de particuliere 
telefooninstallatie die aan de sociale-zekerheidsinstelling toebehoort. 
 
Aanrekeningsregel: de opbrengst van de verkoop wordt geboekt op de rekening van het 
jaar waarop ook de verkoop van het gebouw, waarin de installatie is geplaatst, 
aangerekend wordt. 
 
Rubriek 777 – Verkoop van lichamelijke roerende goederen. 
 

Deze rubriek is bestemd voor de boeking van de bedragen, voortkomend van de 
verkopen van meubelen, materieel, machines en voertuigen, die op de inventaris zijn 
vermeld, waaronder inzonderheid deze in wier aankoop onder rubriek 874 is voorzien. 

 
Er valt aan te stippen dat de winst, die ingevolge deze verkopen is verwezenlijkt in 

geval het bedrag dat voor de verkoop is verschuldigd het inventarisbedrag, verminderd met 
reeds toegepaste afschrijvingen, overschrijdt in de vermogensboekhouding dient te worden 
geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: zijn op de rekeningen van een bepaald jaar te boeken, de sommen die 
aan de instelling zijn verschuldigd voor de verkopen die in de loop van dat jaar werden 
verricht. De instellingen dienen de doorzending aan de kopers, vóór einde [maart]86 van 
het jaar dat volgt op het begrotingsjaar, van de uiterlijk 31 december gedagtekende 
rekeningen, te benaarstigen.  Het dubbel van de verzonden rekeningen zal als 
rechtvaardigingsbescheid gelden. 
 

Ingeval van overneming, worden de aankoop van het nieuwe voorwerp en de verkoop 
van het teruggenomen voorwerp op dezelfde datum op de rekeningen van hetzelfde jaar 
geboekt, de aankoop wordt in uitgaven en de verkoop in ontvangsten vermeld. 
 
 
ONDERKLASSE 78 
 
 
 
 

In onderklasse 78 zijn in rubrieken, rekeningen en eventueel onderrekeningen de 
ontvangsten inzake kredietverleningen en deelnemingen gegroepeerd. Het geldt 
hoofdzakelijk, de terugbetalingen op die kredietverleningen en op die deelnemingen, die 
voorheen onder onderklasse 88 onderwerp waren van boekingen in uitgaven. 
 

Onder deze [onderklasse] zijn de sommen te boeken, die zijn verschuldigd uit hoofde 
van de verwezenlijking of van de terugbetaling van aandelen en van deelnemingen in 
openbare of particuliere bedrijven van de terugbetaling van kredietverleningen (leningen, 
voorschotten, enz ... ) aan deze zelfde bedrijven, van de verwezenlijking of de afschrijving 
van vast rentende effecten uitgegeven door deze zelfde bedrijven, alsook van de aflossing 
van waarborgen en borgtochten, die door de instelling zijn betaald, de opbrengst van de 
verkoop van huurhuizen wordt, eveneens, onder deze [onderklasse] geboekt. Het 
onderscheid tussen de openbare en particuliere bedrijven geschiedt volgens de maatstaven, 
die in de economische classificatie Benelux zijn aangegeven. 

                                                           
86 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 

Ontvangsten inzake kredietverleningen, aandelen en 
deelnemingen, waarborgen en borgtochten. 
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Rubriek 781 – Leningen en voorschotten betreffende het beheer van de instelling.87 
 
Rekening 7813 – Financiële leningen en voorschotten toegekend door de instellingen 

betreffende het beheer van de instelling. 
 
Rubriek 782– Afgeloste waarborgen en borgtochten betreffende het beheer van de 

instelling.87 
 
Rekening 7821 – Afgeloste waarborgen en borgotchten betreffende het beheer van de 

instelling.88 
 
Rubriek 785– Aandelen en deelnemingen. 
 
Rekening 7851 – Aandelen en deelnemingen. 
 
[Aanrekeningsregel: op deze onderrekening is de verkoop of de afstand van aandelen of 
van deelnemingen in bedrijven te boeken. Slechts het bedrag dat overeenstemt met de 
waarde die in de inventaris is aan onder gegeven dient te worden ingeschreven; terwijl de 
eventuele winst onderklasse 72 en het eventueel verlies onder onderklasse 82 is geboekt.]89 
 

[Instellingen kunnen deelnemingen in een V.Z.W. bezitten, inzonderheid wanneer zij 
participaties hebben onderschreven in een vereniging, die voor het gemeenschappelijk 
beheer van een automatische en elektronische administratie is opgericht. 
 
Aanrekeningsregel:  de deelnemingen in V.Z.W. worden voor hun inventariswaarde 
geboekt;]90 
 
Rubriek 786 – Vervallen of verkochte vast rentende effecten. 
 
Rekening 7861 – Afgeloste of verkochte vast rentende effecten. 
 

Onder deze rekening zijn de sommen te boeken, die aan de instelling zijn verschuldigd 
ingevolge de verwezenlijking van vast rentende, door bedrijven uitgegeven, effecten, 
ongeacht of deze verwezenlijkingen het gevolg zijn van een verkoop, van een afstand of 
meer algemeen van een aflossing op de vervaldag of van een uitloting. 
 
[De aankopen en verkopen van effecten uitgevoerd door een portefeuillebeheerder in het 
kader van het beheer van de portefeuille die hem werd toevertrouwd door de instelling, of, 
in het geval dat de instelling zelf zijn portefeuille beheert, de aan- en verkopen van 
effecten in het kader van een herbelegging uitgevoerd door de instelling moeten niet meer 
worden opgenomen in de begrotingsboekhouding. Deze operaties worden beschouwd als 
interne operaties. Enkel de gerealiseerde meer- en minderwaarden, de intresten en de 
beheerskosten worden geboekt.  

                                                           
87 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
88 Zie commentaar artikel “7891 Afgeloste waarborgen en borgtochten betreffende de opdrachten van de 

instelling” 
89 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7861 a)  nu van toepassing op de rekening 7851. 
90 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7871  nu van toepassing op de rekening 7851. 
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Daarentegen, dient elke beslissing door het beheerscomité ter toevoeging of afname van de 
middelen in de portefeuille geboekt te worden in de budgettaire boekhouding op een 
aangewezen rekening (8811 of 7861).]91 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening [7851]. De aflossingspremies zijn 
in te schrijven op de rekeningen in dewelke te dien einde is voorzien. 
 
Rubriek 787 – Beleggingen in onroerende goederen. 
 
Rekening 7871 – Verkoop van huurhuizen. 
 

[Op deze rekening zijn de sommen te boeken die zijn verschuldigd ingevolge de 
verkoop van de in de inventaris vermelde immobiliën, en inzonderheid deze wier aankoop 
op de rekening [8821] is geboekt. Ingeval het bedrag, dat voor de verkoop is verschuldigd, 
niet zou overeenkomen met het in de inventaris vermeld bedrag, rekening gehouden met 
de reeds toegepaste afschrijvingen, dient in de vermogensboekhouding de winst of het 
verlies voortkomend uit de verkoop afzonderlijk te worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: de ontvangsten, die van de verkoop van huurhuizen voortkomen, zijn 
op de rekeningen van hetzelfde jaar te boeken als dit in de loop van hetwelk de 
verkoopakte werd opgemaakt.  De vervroegde betalingen of de sommen, die bij het 
verlijden van een voorlopig vergelijk tot verkoop zijn gestort, zijn als 
thesaurieverrichtingen te beschouwen.]92 
 
Rekening 7872 – Verkoop van bouwgronden. 
 

[Op deze rekening zijn de sommen te boeken die zijn verschuldigd ingevolge de 
verkoop van de bouwgronden wier aankoop op de rekening [8822] is geboekt. 

 
Aanrekeningsregel : dezelfde regel als voor de rekening 7871].]93 
 
Rekening 7873 – Verkoop van sociale woningen. 
 

[Op deze rekeningen zijn de sommen te boeken die zijn verschuldigd ingevolge de 
verkoop van de immobilliën wier aankoop of oprichting op de rekening [8823] is geboekt. 

 
Aanrekeningsregel : dezelfde regel als voor de rekening [7871].]94 
 
Rubriek 788 – Leningen en voorschotten. 

 
[In deze rubriek zullen, inzonderheid, de aflossingen van de hoofdsom der hypothecaire 

leningen worden vermeld, die aan particulieren, alsook aan het personeel van de instelling 
zijn toegekend. 

 
                                                           
91 Doc.CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de plenaire Commissie 

van 7 december 2007” 
92 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7862  nu van toepassing op de rekening 7871. 
93 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7864  nu van toepassing op de rekening 7872. 
94 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7863  nu van toepassing op de rekening 7873. 
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Er dient te worden aan toegevoegd dat de aflossingen van sociale leningen, die aan het 
personeel, inzonderheid voor de aankoop van een eigen motorvoertuig, zijn toegekend, in 
deze rubriek zijn in te boeken, behoudens indien zij door een “sociale dienst” zijn 
toegekend, die autonoom is opgericht en beheerd.]95 
 

[Onder [deze rubriek] zijn tevens de sommen te boeken, die ingevolge de aflossingen 
van diverse kredietverleningen aan bedrijven zijn verschuldigd. 
 
Aanrekeningsregel : de kredietverleningen, die in de loop van het jaar zijn vervallen, zijn 
op de rekening van dat jaar te boeken. De aflossingen voor de gestelde termijn dienen op 
de datum waarop zij zijn verricht te worden geboekt.]96 

 
[Onder deze zeer belangrijke rubriek dienen de sommen te worden geboekt, die aan de 

instelling zijn verschuldigd ter gelegenheid van de aflossing van kredietverleningen aan de 
Centrale Overheid en de gelijkgestelde besturen, aan de overige instellingen voor sociale 
zekerheid en aan de provincies, gemeenten en gelijkgestelde besturen. 
 
Aanrekeningsregel: Ter zake zijn afzonderlijke onderrekeningen te gebruiken voor elke 
verrichting met vermelding van de aard van de lening en de juiste benaming van de 
instelling die de aflossing verricht.]97 
 
[Aanrekeningsregel: terugbetalingen op leningen, die in de loop van een bepaald jaar 
vervallen, worden op de rekening van dat jaar aangerekend; het gedeelte van de 
jaarpremies van de leningen dat betrekking heeft op de terugbetaling der hoofdsom dient 
ten laatste op het einde van het jaar zorgvuldig te worden onderscheiden van het gedeelte 
dat de interesten aangaat; dit laatste wordt in de onderklasse 72 geboekt.]98 

 
Rubriek 789 – Afgeloste waarborgen en borgtochten. 
 
Rekening 7891 – Afgeloste waarborgen en borgtochten betreffende de opdrachten van de 

instelling99. 
 
[Aanrekeningsregel:  de waarborgen en borgtochten, die in de loop van een bepaald jaar 
zijn terugbetaald, dienen op de rekening van dat jaar te worden aangerekend.]100 
 
 

                                                           
95 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rubriek 787 nu van toepassing op de rubriek 788. 
96 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7861 c)  nu van toepassing op de rubriek 788. 
97 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rubriek 789  nu van toepassing op de rubriek 788. 
98 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7871 3de § nu van toepassing op de rubriek 788. 
99 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
100 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 7861 d) nu van toepassing op de rekening 7891. 
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ONDERKLASSE 79 
 
 
 
 

In de onderklasse 79 zijn in rubrieken, rekeningen en eventueel onderrekeningen, de 
ontvangsten inzake de schulden van de sociale zekerheid gegroepeerd.  Onder deze 
onderklasse zijn dus opgenomen: de opbrengst van de verschillende sociale-
zekerheidsleningen, die al dan niet ter markt zijn uitgegeven, het bedrag van de door de 
Overheid toegekende terugvorderbare tegemoetkomingen, alsook de van derden ontvangen 
waarborgen en borgtochten. 
 
Rubriek 791 – Diverse leningen van de sociale zekerheid betreffende het beheer van de  

instelling.101 
 
Rekening 7911 – Leningen uitgegeven op de markt en bij derden betreffende het beheer 

van de instelling.102 
 
Rubriek 792 – Waarborgen en borgtochten betreffende het beheer van de instelling.101 
 
Rekening 7929 – Waarborgen en borgtochten ontvangen van derden betreffende het 

beheer van de instelling.103 
 
Rubriek 796 – Diverse leningen van de sociale zekerheid 
 

Onder deze rubriek dient de opbrengst van de leningen tegen de inschrijvingswaarde te 
worden geboekt. 
 
Rekening 7961 – Leningen uitgegeven op de markt en bij derden betreffende de 

opdrachten van de instelling.101 
 

a) Leningen uitgegeven op de markt. 
 

Deze leningen zijn in evenveel onderrekeningen te verdelen als er leningen zijn. 
 
Aanrekeningsregel: alle opbrengsten van ter markt uitgegeven leningen, die in de loop 
van het jaar werden aangegaan, zullen op de rekening van dat jaar worden ingeschreven. 
 

Zo de financiële dienst van een lening aan een derde werd toevertrouwd, zal de 
instelling aan deze derde vragen de verrichtingen op 31 december af te sluiten en de 
opbrengst ervan tot op deze dag aan de instelling, die de lening heeft uitgegeven, te doen 
geworden. 

 
Onder deze rekening zal slechts de opbrengst van de lening tegen de inschrijvingsprijs 

voorkomen. De lasten in verband met de uitgifte van de lening worden aangerekend op de 
rekeningen van de uitgaven waarin, te dien einde, is voorzien (werkelijk vereffende 
commissie en uitgiftepremie). 

                                                           
101 Omzendbrief n° DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
102 Zie commentaar artikel “7961 Leningen uitgegeven op de markt en bij derden betreffende de opdrachten 

van de instelling.” 
103 Zie commentaar rubriek “798 Waarborgen en borgtochten” 

Schulden van de sociale zekerheid 
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Voorbeeld: Voor een ter markt voor een nominale waarde van 1.000 frank (€24,79) 
uitgegeven lening, kan er aan de prijs van 990 frank (€24,54)worden 
ingeschreven. Anderdeels, wordt aan een tussenpersoon een commissieloon 
van 15 frank (€0,37) toegekend. Niettegenstaande de instelling slechts 975 
frank (€24,17) zal ontvangen zal de lening aan 990 frank (€24,54)dienen te 
worden geboekt, daar de 15 frank (€0,37) commissieloon in uitgaven worden 
geboekt. 

 
b) Hypothecaire leningen bij derden. 

 
De hypothecaire leningen bij derden dienen onder deze onderrekening te worden 

geboekt. 
 

Aanrekeningsregel: de hypothecaire leningen, voor dewelke de leningsakte tijdens het 
jaar is opgemaakt en waarvan de betaling eisbaar is, dienen op de rekening van dat jaar te 
worden geboekt. 

 
c) Andere leningen bij derden. 
 

Onder deze onderrekening dienen alle overige leningen bij derden te worden geboekt, 
behoudens de leningen bij de instellingen voor sociale zekerheid die onder rekening 7962 
dienen te worden geboekt. Deze leningen zijn met name die welke aan de lopende band 
uitgegeven kasbons vertegenwoordigen, alsook voorschotten die door andere derden dan 
de Staat, de provincies, de gemeenten en de instellingen voor sociale zekerheid werden 
toegekend. 
 
Aanrekeningsregel: de opbrengst van de lening die werd aangegaan en die in de loop van 
dat jaar vervalt zal in ontvangsten van dat jaar dienen te worden geboekt, zelfs indien de 
werkelijke storting later plaatsvindt. 
 
Rekening 7962 – Rechtstreekse leningen bij instellingen voor sociale zekerheid. 
 

Onder deze rekeningen dienen de bedragen te worden geboekt, die door andere sociale-
zekerheidsinstellingen zijn verschuldigd uit hoofde van leningen die zij aan de instelling 
hebben toegekend behoudens de inschrijvingen die deze instellingen hebben genomen 
voor de ter markt uitgegeven leningen. Er zal voor elke lening een onderrekening dienen te 
worden gebruikt, tegenover dewelke de aard van de bewerking alsook de benaming van de 
uitlenende instelling dient te worden vermeld. 
 
Aanrekeningsregel: de boeking van deze leningen zal op dezelfde wijze plaatsvinden als 
bepaald is voor de rekening 7961 lid c). 
 

Er zal dienen te worden voor gewaakt dat het bedrag dat door de instelling die de lening 
aangaat wordt ingeschreven, overeenstemt met het bedrag dat door de instelling wordt 
ingeschreven die de lening toekent daar deze bedragen elkaar dienen te neutraliseren in 
geval van consolidatie der balansen van de sociale zekerheid in het verband van een 
algemene balans. De instellingen zullen, dienvolgens, overleg plegen teneinde deze 
gelijkheid te benaarstigen. 
 
Rekening 7963 – Speciale bijdragen voor de voorfinanciering van de arbeiderspensioenen. 
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Het geldt, in casu, de door de werkgevers verschuldigde bedragen krachtens artikel 27 
van de wet van 3 april 1962 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders 
en bedienden, die zijn aan te rekenen op de latere bijdragebetalingen, die een 
begrotingsontvangst, doch geen sociale zekerheidsopbrengst vertegenwoordigen, daar zij 
niet definitief zijn verworven en dientengevolge, als een lening van derden zijn aan te 
merken. 
 
Aanrekeningsregel: daar deze speciale bijdrage te gelijker tijd en op dezelfde wijze als de 
niet terugvorderbare aan de sociale zekerheid verschuldigde sommen worden geheven, 
dient de boeking 'Volgens dezelfde regelen te worden verricht als deze die voor de 
boeking van de sociale bijdragen gelden. 
 
Rekening 7964 – Rechtstreekse leningen bij het Gemeentekrediet. 
 
Rubriek 797 – Terugvorderbare tegemoetkomingen van de Openbare Overheid. 
 

Onder deze rubriek dienen de terugvorderbare tegemoetkomingen van de Centrale 
Overheid, van de provincies en van de gemeenten te worden geboekt. Er dient te worden 
aan herinnerd dat de niet terugvorderbare overdrachten van kapitalen onder de rubrieken 
766 en 768 worden ingeschreven. 
 
Rekening 7971 – Terugvorderbare tegemoetkomingen van de Centrale Overheid. 
 

Op deze rekening dienen de bedragen van de tegemoetkomingen van de Centrale 
Overheid te worden geboekt, die in principe terugvorderbaar zijn. Onderrekeningen 
dienen echter te worden gebruikt, zoveel als er tegemoetkomingen zijn (met vermelding 
van de Rijksbegroting en van het artikel van deze begroting). 
 
Aanrekeningsregel: de op de rekening van een bepaald jaar te boeken bedragen zijn 
dezelfde als deze die op de begroting van de Centrale Overheid voor hetzelfde jaar zijn 
aangerekend.De instellingen zullen vóór einde [maart]104 van het navolgend jaar bij de 
respectieve ministeriële diensten navraag doen naar de op de begroting van de Centrale 
Overheid betreffende het afgelopen jaar aangerekende bedragen. De ministeriële diensten 
zullen een passend bewijsstuk opmaken. 
 
Rekening 7972 – Terugvorderbare tegemoetkomingen van de provincies en de gemeenten. 
 
Aanrekeningsregel: de tegemoetkomingen ter zake die op deze rekening zijn te boeken, 
zijn deze die tijdens het jaar door de provincies en de gemeenten zijn verschuldigd. 
 
Rubriek 798 – Waarborgen en borgtochten. 
 

De van derden ontvangen waarborgen en borgtochten dienen op de rekening 7989 te 
worden geboekt. Er valt op te merken dat de waarborgen en borgtochten die door derden 
bij derden ten gunste van de instelling werden gestort als bewerkingen op fondsen met 
speciale affectatie dienen te worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: de tijdens het jaar verschuldigde waarborgen en borgtochten worden 
op de rekeningen van dat jaar geboekt. 

                                                           
104 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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KLASSE 8 – BUDGETTAIRE UITGAVEN 
 
 

In de klasse 8 zijn in onderklassen (begrotingshoofdstukken), rubrieken, rekeningen 
(begrotingsartikelen) en onderrekeningen (eventuele littera's), de uitgaven gegroepeerd die 
verricht worden door de Belgische sociale-zekerheidsinstellingen in het raam van hun 
begroting indien deze instellingen er een dienen op te maken ingevolge de wet van 16 
maart 1954 [voor de OISZ het KB van 3 april 1997]. 

 
Deze klasse is derhalve te gelijkertijd ruimer dan de klasse 6 der lasten, vermits de 

begrotingsuitgaven niet enkel de lopende verrichtingen bevatten doch eveneens zekere 
kapitaalsverrichtingen en minder uitgebreid, vermits de begrotingsuitgaven slechts 
verrichtingen betreffen die een financiële ontknoping ten gevolge hebben en dat ze zich 
bovendien beperken tot de verrichtingen met derden.  Tenslotte, kunnen de bedragen die in 
deze klasse zijn vermeld in voorkomend geval verschillen van deze die als lasten (klasse 6) 
zijn geboekt, vermits het in principe vastgestelde en vervallen rechten en geen gelopen 
rechten betreft. 
 

Krachtens de bepalingen van artikel 20 van het koninklijk besluit van 7 april 1954105 
houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de wet van 
16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut behelzen de rekeningen welke 
begrotingsuitgaven opnemen in de loop van het jaar slechts debet-inschrijvingen [voor de 
OISZ, zie artikel 8 van het KB van 22 juni 2001].   

 
Overigens, wordt bij het einde van het begrotingsjaar, de rekening betreffende de 

uitvoering van de begroting gevormd door het transponeren van de sommen die op de 
begrotingsrekeningen werden geboekt in de loop van het jaar. 
 

Tenslotte weze nog gewezen op de bepalingen van artikel 2, tweede lid van genoemd 
koninklijk besluit van 7 april 1954106 volgens dewelke door begrotingsuitgaven verstaan 
wordt al de rechten door derden verworven ten laste van de instelling. [voor de OISZ, zie 
artikel 2 van het KB van 22 juni 2001].  
 

Uit deze reglementaire bepalingen kan de werking van de rekeningen van de klasse 8 - 
begrotingsuitgaven - als volgt worden samengevat: 
 

- deze rekeningen worden in de loop van het jaar gedebiteerd door het credit van de 
rekeningen van derden (klasse 4) of van de financiële rekeningen (klasse 3); 

 
- deze rekeningen worden op het einde van het jaar gecrediteerd door het debet van de 

rekening betreffende de uitvoering van de begroting (nr. 9100). 
 

                                                           
105 Vervangen door het KB van 5 augustus 1986 voor de instellingen van categorie D. 
106 Vervangen door het KB van 5 augustus 1986 (zie artikel 3). 
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ONDERKLASSE 80 
 
 
 
 
 

In de onderklasse 80 zijn gegroepeerd in rubrieken, rekeningen en eventueel 
onderrekeningen de niet verdeelde uitgaven, de uitgaven voor verrichtingen die een 
speciale affectatie hebben, alsook de lopende begrotingsuitgaven bestemd voor de 
Belgische sociale instellingen. 
 

De Belgische sociale instellingen worden in drie groepen verdeeld die elk in een 
afzonderlijke rubriek worden ondergebracht, nl. 
 
Rubriek 802 – De sociale instellingen andere dan voor sociale zekerheid, 
 
Rubriek 803 – De sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 van 

toepassing is 107, 
 
Rubriek 804 – De sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 niet 

van toepassing is.108 
 

De onderklasse 80 omvat bovendien nog de rekeningen met betrekking tot de uitgaven 
die verricht worden met fondsen, die de instelling ter beschikking werden gesteld voor een 
welbepaalde en speciale affectatie, en waarvan de ontvangst onder de onderklasse 70 werd 
aangerekend.  

 
Het zijn namelijk de uitgaven die de sociale-zekerheidsinstellingen verrichten voor 

rekening van de Centrale Overheid of andere instellingen, met fondsen die door de 
Centrale Overheid of door die andere instellingen ter beschikking gesteld werden.  

 
In deze verrichtingen komen de sociale-zekerheidsinstellingen slechts tussen als 

tussenpersonen en deze uitgaven worden overigens door diegenen voor wier rekening zij 
worden uitgevoerd als rechtstreekse uitgaven en niet als overdrachten beschouwd. 
 
Rubriek 801 – Niet verdeelde uitgaven en uitgaven met speciale affectatie. 
 
Rekening 8010 – Diverse niet verdeelde uitgaven betreffende het beheer van de 

instelling.109 
 

De op de rekening 8010 te boeken uitgaven zijn die uitgaven die wegens hun aard niet 
kunnen worden onderverdeeld of die welke niet op andere rubrieken van de klasse der 
uitgaven kunnen worden geboekt. 
 

                                                           
107 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is. 
108 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is. 
109 Doc.CN-RPV-08-R01-02 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 14 mei 2008” 

Niet verdeelde uitgaven en lopende 
uitgaven naar Belgische sociale instellingen 
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Evenals voor de overeenkomstige ontvangstenrekening dient, in principe, het gebruik 
van deze rekening te worden vermeden. Zo deze rekening desniettemin toch wordt 
gebruikt, zullen alle aangerekende uitgaven, omstandig, op de uitvoeringsrekening van de 
begroting, volgens hun aard, onder verschillende onderrekeningen gegroepeerd moeten 
worden. 

Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rekening 8011 – Te verrekenen, betaalde B.T.W. 
 

Op deze rekening worden de bedragen aangerekend die door de instelling als belasting 
over de toegevoegde waarde verschuldigd zijn op verrichtingen die onder de toepassing 
vallen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.  

 
De sommen die door de instelling periodisch ingevolge de aangiften inzake belasting 

over de toegevoegde waarde, moeten betaald worden aan de Administratie van de B.T.W. 
dienen eveneens op deze rekening te worden aangerekend. 

 
Er weze aan herinnerd dat krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 26 van 

2 december 1970 (B.S. 5 december 1970) slechts de exploitatie van parkeergelegenheid, 
de verkoop van gebouwen en de zogenaamde onroerende leasing onder toepassing van de 
B.T.W. vallen. Voor alle andere verrichtingen worden de sociale-zekerheidsinstellingen 
van openbaar nut inzake toepassing van de B.T.W. als verbruikers aangezien. 
 
Aanrekeningsregel: de verschuldigde B.T.W. wordt aangerekend op de rekening van het 
jaar waarop de hoofdsom die als basis voor de B.T.W. berekening heeft gediend 
aangerekend wordt. 
 

Inzake de wegens B.T.W.-aangifte verschuldigde belasting dient de aanrekening te 
geschieden op de rekening van het jaar waarvoor de B.T.W. verschuldigd is. 
 
Rekening 8012 – Fonds voor begrafeniskosten. 
 

De begrafenisvergoeding die aan de rechthebbende gepensioneerde personeelsleden 
toegekend wordt, krachtens de voorwaarden voorzien door de ministeriële circulaire nr. 
IP/33637 CD-Dl 322.41/328 van 24 juli 1963 wordt op deze rekening 
aangerekend.Vermits de meeste pensioenen sinds 1 januari 1974 door het Ministerie van 
Financiën vereffend worden, hebben deze uitgaven nog slechts een geringe betekenis. 
 
Aanrekeningsregel: de begrafenisvergoeding moet aangerekend worden op de rekening 
van het jaar gedurende hetwelk ze werd toegekend. 
 
Rekening 8019 – Diverse uitgaven voor verrichtingen met speciale affectatie betreffende 

het beheer van de instelling.110 
 

Op deze rekening worden de uitgaven aangerekend die gedaan worden met de fondsen 
die een welbepaalde speciale affectatie hebben. Het betreft hier bijgevolg de gelden die 
door de Centrale Overheid of een andere instelling ter beschikking worden gesteld om  

                                                           
110 Doc.CN-RPV-08-R01-02 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 14 mei 2008” 
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voor hun rekening aan bepaalde gerechtigden welbepaalde voordelen te verstrekken. Deze 
ontvangsten zijn aangerekend op de rekening [7019]. 
 

De instelling die de uitgaven verricht treedt hier alleen op als tussenpersoon voor deze 
verrichtingen die in feite evenzeer door de Centrale Overheid of de instelling, voor wiens 
rekening de uitgaven worden gedaan, kunnen uitgevoerd worden. 
 

Er is in een aantal onderrekeningen te voorzien, naar gelang van de verschillende 
speciale affectaties. 
 
Aanrekeningsregel : aangezien het uitgaven betreft van de Centrale Overheid of van de 
instelling voor wier rekening de uitgave geschiedt, zijn de rechten verworven van zodra de 
begunstigden van deze verrichtingen een recht op betaling hebben of van zodra de 
Centrale Overheid of de instelling een vorderingsrecht hebben op de bedragen die voor 
hun rekening werden geïnd. 
 
Rubriek 802 – Overdrachten naar sociale instellingen andere dan voor sociale zekerheid. 
 

De rekeningen van deze rubriek zijn bestemd voor de aanrekening van uitgaven naar 
Belgische sociale instellingen, die evenwel geen sociale-zekerheidsinstellingen zijn, zoals 
A.S.L.K., C.O.O. en analoge instellingen. 
 

De overdrachten naar de Fondsen voor bestaanszekerheid worden op een afzonderlijke 
rekening (8021) geboekt. Er zal een afzonderlijke onderrekening voor elk van deze 
fondsen worden geopend. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rubriek 803 – Overdrachten naar sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 

maart 1954 van toepassing is.111 
 

en 
 
Rubriek 804 – Overdrachten naar Belgische sociale-zekerheidsinstellingen waarop de wet 

van 16 maart 1954 niet van toepassing is.112 
 

Dienen op de rekeningen van deze rubrieken te worden geboekt alle niet 
terugvorderbare uitgaven, die specifieke verrichtingen van de sociale zekerheid zijn en die 
bestemd zijn voor andere Belgische sociale-zekerheidsinstellingen. In principe moeten 
deze uitgaven gelijk zijn aan de door de bedoelde instellingen, als tegenprestatie geboekte 
niet terugvorderbare ontvangsten. De onderverdeling in rekeningen zal gebeuren volgens 
de classificatie naar de aard, die in het begrotingschema is vermeld. 
 

De uitgaven die voortspruiten uit het toestaan van leningen aan andere sociale-
zekerheidsinstellingen, alsmede de terugbetaling van leningen aangegaan bij andere 
sociale-zekerheidsinstellingen mogen onder deze rubriek niet geboekt worden (aan te 
rekenen op de rekeningen van de onderklassen 88 en 89). 
 

                                                           
111 Of waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is. 
112 En waarop het KB van 3 april 1997 niet van toepassing is. 
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Worden eveneens niet op de rekeningen van deze rubriek geboekt de uitgaven naar 
Belgische sociale-zekerheidsinstellingen die geen specifieke verrichtingen van de sociale 
zekerheid zijn, zoals bv. de betalingen van huur, de uitgaven wegens de aankoop van 
brochures en formulieren, de uitgaven wegens de stortingen van de sociale bijdragen voor 
de personeelsleden en dergelijke. 
 

Voor de inhoud van deze rekeningen alsook voor de aanrekeningsregelen dient er naar 
de commentaar bij de rubrieken 708 en 709, die een tegenhanger zijn van de rubrieken 803 
en 804, te worden verwezen. 
 
Zowel voor de rubriek 803 als voor de rubriek 804 worden de geboekte uitgaven verdeeld 
voor elke rekening naargelang van de instelling, die ze ontvangt (juiste benaming van de 
instelling, alsmede van de uitgevoerde verrichting). 
 
Rubriek 805 – 113 

 
Rubriek 806 – Niet-verdeelde uitgaven en uitgaven met speciale affectatie betreffende de 

opdrachten van de instelling.114 
 

Rekening 8060 – Diverse niet-verdeelde uitgaven betreffende de opdrachten van de 
instelling. 

 
[De op de rekening [8060] te boeken uitgaven zijn die uitgaven die wegens hun aard 

niet kunnen worden onderverdeeld of die welke niet op andere rubrieken van de klasse der 
uitgaven kunnen worden geboekt. 
 
Evenals voor de overeenkomstige ontvangstenrekening dient, in principe, het gebruik van 
deze rekening te worden vermeden. Zo deze rekening desalniettemin toch wordt gebruikt, 
zullen alle aangerekende uitgaven, omstandig, op de uitvoeringsrekening van de begroting, 
volgens hun aard, onder verschillende onderrekeningen gegroepeerd moeten worden. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel.]115 
 
Rekening 8069 – Diverse uitgaven voor verrichtingen met speciale affectatie betreffende 

de opdrachten van de instelling 
 

[Op deze rekening worden de uitgaven aangerekend die gedaan worden met de fondsen 
die een welbepaalde speciale affectatie hebben. Het betreft hier bijgevolg de gelden die 
door de Centrale Overheid of een andere instelling ter beschikking worden gesteld om 
voor hun rekening aan bepaalde gerechtigden welbepaalde voordelen te verstrekken. Deze 
ontvangsten zijn aangerekend op de rekening 7069. 

 

                                                           
113 Rubriek geschrapt, omzendbrief n° DGOSCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire 

richtlijnen 
114 Omzendbrief van 23 juli 2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid (Ref 

DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref DGSOCKGDS/398036) betreffende 
budgettaire richtlijnen wijzigt 

115 Ten gevolge de aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan van 14/05/2008 werd de commentaar van 
rekening 8010 hernomen voor rekening 8060 
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De instelling die de uitgaven verricht treedt hier alleen op als tussenpersoon voor deze 
verrichtingen die in feite evenzeer door de Centrale Overheid of de instelling, voor wiens 
rekening de uitgaven worden gedaan, kunnen uitgevoerd worden. 

 
Er is in een aantal onderrekeningen te voorzien, naar gelang van de verschillende 

speciale affectaties. 
 
Aanrekeningsregel : aangezien het uitgaven betreft van de Centrale Overheid of van de 
instelling voor wier rekening de uitgave geschiedt, zijn de rechten verworven van zodra de 
begunstigden van deze verrichtingen een recht op betaling hebben of van zodra de 
Centrale Overheid of de instelling een vorderingsrecht hebben op de bedragen die voor 
hun rekening werden geïnd.]116 
 
 
ONDERKLASSE 81 
 
 
 
 

Op de rekeningen en onderrekeningen van de onderklasse 81 worden de lopende 
uitgaven voor goederen en diensten, gegroepeerd die met de rechtstreekse 
verbruiksuitgaven van de instelling overeenstemmen. De machtigingen ter zake zijn 
beperkend. 
 
Rubriek 811 – Sommen verschuldigd voor bezoldigingen en sociale lasten voor personen 

verbonden aan de instelling. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek dienen alle wedden, lonen en toelagen te worden 
geboekt die geen werkelijke lasten dekken, de wettelijke of extrawettelijke sociale lasten, 
de voordelen in natura en de sociale prestaties die de instelling aan haar personeel of aan 
de ermede gelijkgestelde personen is verschuldigd voor de diensten die zij in de loop van 
het betrokken jaar hebben verleend. De bedragen ter zake die, echter, niet uiterlijk op 
einde [maart]117 van het volgend jaar kunnen worden vastgesteld zullen een begrotingslast 
vormen van het jaar tijdens hetwelk zij worden vastgesteld. 
 
Rekening 8111 – Bezoldigingen van het personeel. 
 

Dienen onder deze rekening te worden geboekt: alle bezoldigingen die aan het 
kaderpersoneel zijn verschuldigd op grondslag van de door de hoge overheid aangenomen 
weddeschalen, met inbegrip van de toelagen die een weddeaanvulling vormen zoals de 
haard- en standplaatstoelage, enz... en eventueel rekening houdend met de mobiliteit der 
schalen naargelang van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk. 
 

Het geldt de bruto-betalingen, dit wil zeggen de bezoldigingen op dewelke de directe 
belastingen, alsook de sociale bijdragen die voor rekening zijn van het personeel nog niet 
zijn afgehouden. 
 

                                                           
116 Ten gevolge de aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan van 14/05/2008 werd de commentaar van 

rekening 8019 hernomen voor rekening 8069 
117 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 

Lopende uitgaven voor goederen en diensten 
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Er is een onderverdeling in onderrekeningen gemaakt, naar gelang van het feit of het 
gedetacheerd Rijkspersoneel, gedetacheerd personeel van instellingen van openbaar nut of 
statutair personeel dat niet onder de sociale zekerheid valt, geldt. 
 

Er valt aan te stippen dat alle bezoldigingslasten van dit personeel in deze rekening 
dienen voor te komen, zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt naar gelang van de 
dienst of van de functie en onverminderd, de overige rekeningen die deze dienst of deze 
functie betreffen. 
 
Aanrekeningsregel: de bezoldigingen die in de loop van een bepaald jaar zijn 
verschuldigd, ongeacht het jaar waarop zij betrekking hebben, zijn op de rekening van dat 
jaar aan te rekenen.  De vooruitbetalingen van de wedden (bijvoorbeeld: de wedden van de 
maand januari van het volgend jaar, die einde december worden betaald) zijn als gewone 
thesaurieverrichtingen te boeken, die slechts later budgettaire uitgaven zullen worden. 
 

[In het algemeen, zijn onder deze rekening de toelagen te boeken, die door de instelling 
zijn toegekend en die, eensdeels geen werkelijke lasten dekken en, anderdeels, geen 
rechtstreekse aanvullingen van de wettelijke sociale lasten zijn, zoals : 
 
- de personeelskosten op het stuk van de door dit personeel verrichte overuren; 
- de kasvergoedingen die aan de personeelsleden en loketbeambten zijn toegekend 
- de vergoedingen voor wachtdienst die zijn toegekend aan het personeel dat als 

tussenpersoon met de verzekeringsplichtigen der instellingen optreedt (bijvoorbeeld : 
de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering treedt op als tussenpersoon tussen 
de verzekerden en de gewestelijke diensten); 

- de aanmoedigingspremies, die zijn toegekend aan het personeel dat blijk geeft van 
initiatief door het uitbrengen van persoonlijke suggesties, die tot doel hebben het 
rendement van de administratieve diensten te bevorderen.]118 

 
Rekening 8112 – Sociale bijdragen ten laste van de instelling. 

 
[Op de rekening zijn de sociale lasten te boeken, die door de instelling, in haar 

hoedanigheid van werkgever, zijn verschuldigd in het verband van de wettelijke 
bepalingen van de sociale zekerheid met betrekking tot de bezoldigingen die aan het 
personeel zijn verschuldigd en die op de rekening 8111 zijn geboekt. 

 
De uitgaven ter zake dienen geboekt te worden in onderrekeningen die overeenkomen 

met de littera's waarin het begrotingsartikel is verdeeld. 
 
Aanrekeningsregel: de uitgaven dienen op de rekening van het jaar, in de loop waarvan 
de schuldvorderingen ter zake zijn vervallen, te worden geboekt. Daarentegen zullen in de 
patrimoniale comptabiliteit de sociale lasten worden aangerekend die overeenstemmen met 
de bezoldigingen waarop zij betrekking hebben (gelopen, al dan niet vervallen 
bedragen).]119 
 
Rekening 8113 – Rechtstreekse en onrechtstreekse sociale vergoedingen. 
 

                                                           
118 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8114 nu van toepassing op de rekening 8111. 
119 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8116 nu van toepassing op de rekening 8112. 
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[Onder deze rekening dienen de pensioenlasten, die rechtstreeks door de begroting der 
instelling worden gedragen, te worden geboekt (behoudens de lasten die voor rekening zijn 
van de Sociale Dienst of van een wettelijk Pensioenfonds, dat in de schoot van de 
instelling is opgericht), alsook de lasten van de disponibiliteit wegens ziekte. 
 

Op die rekening zullen dus onder meer aangerekend worden: 
 
- de uitkeringen van pensioenen voor nog niet door het Ministerie van Financiën 

overgenomen gevallen; 
- de supplementen van pensioenen; 
- de wachtvergoedingen uitgekeerd aan op rustgestelde agenten in afwachting van het 

pensioen.]120 
 
Rekening 8115 – Sociale Dienst van het personeel (behoudens pensioenen en leningen).  
 

[Op deze rekening dienen de toelagen te worden geboekt, die door de instelling ten bate 
van de Sociale Dienst zijn uitgeschreven. Indien de Sociale Dienst niet zelfstandig werkt, 
dienen alle uitgaven, die in de loop van het jaar zijn verschuldigd en inzonderheid de hulp 
voor buitengewone omstandigheden, de toelagen aan sportieve of culturele verenigingen 
van het personeel, de toelagen van alle aard voor de werkingskosten van de mess, van de 
geneeskundige dienst, op deze rekening te worden geboekt. De leningen of voorschotten 
toegestaan aan de begunstigden van de Sociale Dienst zijn evenwel te boeken een op 
rekening [8833] en de aflossingen op rekening [7883]. 
 

Indien de Sociale Dienst echter wel zelfstandig werkt, dient de dotatie van de instelling 
op deze rekening te worden geboekt.]121 
 

Aanrekeningsregel: dienen op de rekeningen van een bepaald jaar te worden geboekt: 
ofwel de bedragen, die aan de gerechtigden zijn verschuldigd ofwel de dotatie die aan de 
Sociale Dienst is verschuldigd voor dat jaar. 
 
Rekening 8116 – Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling 

(andere dan honoraria behoudens deze die vanuit fiscaal oogpunt geheel 
of gedeeltelijk als een last worden aanvaard).  

 
[Voor de boeking van deze uitgaven dienen de navermelde richtlijnen, die volgens de 

door de uitgave beoogde onderrekening zijn vermeld, te worden in acht genomen. 
 

a) Leden en secretarissen van beheersorganen. 
 
Op deze onderrekening, dient het brutobedrag der vergoedingen te worden geboekt, die 

aan de leden en secretarissen van de beheersorganen der instellingen zijn toegekend, 
alsook het presentiegeld dat aan de voorzitter en aan de overige beheerders dezer organen 
wordt toegekend. 

 
b) Leden en secretarissen van commissies. 

 

                                                           
120 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8115 nu van toepassing op de rekening 8113 
121 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8119 nu van toepassing op de rekening 8115 
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Op deze onderrekening dienen de brutovergoedingen en het presentiegeld te worden 
geboekt, die aan de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en secretarissen van de 
commissies, de comités en overige werkgroepen zijn toegekend die in de schoot van de 
instellingen functioneren, doch die zich met het eigenlijk beheer dezer instellingen niet 
inlaten. 

 
c) Controleorganen van het Rijk. 

 
Op deze onderrekening dient het bedrag van de uitgaven te worden geboekt, die 

voortkomen uit de prestaties die worden geleverd door de regeringscommissarissen, door 
de leden der colleges van revisoren of van commissarissen die door de hoge overheid zijn 
aangewezen, onder gelijk welke benaming ook, wanneer deze uitgaven voor rekening van 
de instelling vallen, overeenkomstig de wet of de statuten. 

 
Er valt aan te stippen dat de uitgaven die op deze rekening worden geboekt, slechts 

betrekking hebben op bezoldigingen en niet op de vergoedingen, die rechtstreeks 
werkelijke lasten dekken of op de terugbetalingen van de gedane kosten (reis- en 
verblijfkosten); deze laatste uitgaven dienen, inderdaad in de rekeningen van rubriek 812 
te worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8111]122 

 
Rekening 8117 – Overdracht aan het Fonds voor vakbondspremies 
 
Rubriek 812 – Sommen verschuldigd voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van 

diensten. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek dienen alle uitgaven te worden geboekt, die 
voortkomen uit de aankoop door de instelling van niet-duurzame goederen en van 
diensten, alsook de diverse kosten die zijn aangewend door het personeel of door de 
personen die aan de instelling zijn verbonden en die door de instellingen worden 
terugbetaald, inclusief de verschillende vergoedingen, die werkelijke lasten dekken. 
 
Algemene aanrekeningsregel voor de rekeningen van de rubriek: de bedragen der 
uitgaven die op de rekeningen van de rubriek zijn geboekt, zijn over het algemeen 
vastgesteld bij middel van een rekening, van een debet- of creditnota, van een 
schuldvordering, van een kostennota of van enig gelijkaardig bescheid, dat door de 
schuldeiser, ofwel door de persoon die de prestatie heeft verricht, is opgesteld. 
 

In beginsel, dient ervoor te worden gewaakt dat alle prestaties die in de loop van een 
bepaald jaar zijn geleverd, op de rekeningen van dat jaar worden ingeschreven. 
 

Om alle verrichtingen met betrekking tot een bepaald jaar op de rekeningen te kunnen 
inschrijven, dienen de instellingen bij hun leveranciers en bij hun schuldeisers aan te 
dringen dat zij hun rekeningen en/of andere schuldvorderingen vóór einde [maart]123 van 
het jaar, dat volgt op dat waarin de prestatie werd uitgevoerd, zouden indienen en dat deze 
bescheiden een datum zouden dragen, die in dat jaar is gelegen. 
 
                                                           
122 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8118 nu van toepassing op de rekening 8116 
123 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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Nochtans, worden de periodieke uitgaven, die het indienen van een schuldvordering 
niet insluiten (bijvoorbeeld bij verhuring, bij diverse forfaitaire vergoedingen, bij 
onderhoudsabonnementen en andere) ingeschreven op de rekeningen van het jaar waarop 
zij betrekking hebben. De vooruitbetaalde sommen zijn als thesaurieverrichtingen aan te 
merken, en worden, in afwachting van hun definitieve aanrekening op een voorlopige 
rekening geboekt. Er valt aan te stippen dat dezelfde bedragen in de patrimoniale 
comptabiliteit dienen te worden geboekt. 
 
Rekening 8120 – Gewone aankopen voor exploitatiediensten. 
 

Op deze rekening mag het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering alle 
kosten aanrekenen met betrekking tot een drukkerij of andere exploitatiediensten. Deze 
werkwijze wordt nog bij wijze van uitzondering toegestaan. 

 
In werkelijkheid dienen de kosten van een drukkerij of van andere exploitatiediensten, 

die in de schoot van sociale-zekerheidsinstellingen kunnen bestaan, aangerekend te 
worden op de rekeningen geopend volgens de aard van deze kosten.  

 
De berekening van de kostprijs van de voortgebrachte producten of diensten wordt in de 

economische boekhouding gedaan. 
 
Aanrekeningsregel: alle bedragen, die in de loop van het jaar zijn verschuldigd zijn, 
dienen op de rekening van dat jaar te worden geboekt.  

 
Rekening 8121 – Diverse vergoedingen die werkelijke lasten dekken. 
 

Op deze rekening zijn alle vergoedingen te boeken, voor dewelke de Administratie der 
belastingen de benaming “vergoeding die werkelijke lasten dekt” erkent , behalve de 
werkelijke reiskosten en verblijfvergoedingen die door de instelling worden terugbetaald 
en die op de rekening 8123 voorkomen. 

 
Voor de vaststelling van deze vergoedingen, dient er rekening te worden gehouden met 

de verdeling in littera's, zoals deze voor het begrotingsartikel is doorgevoerd; deze 
verdeling dient, bij de boeking der uitgaven ter zake, te worden gevolgd. 
 
Aanrekeningsregel: alle soortgelijke bedragen, die in de loop van het jaar zijn 
verschuldigd, dienen op de rekening van dat jaar te worden geboekt. 

 
Rekening 8122 – Beroepsopleiding van het personeel. 
 

Op deze rekening dienen de kosten van alle aard te worden geboekt, die door de 
instelling, in verband met de vakopleiding van het personeel, worden gedragen, exclusief 
de bezoldiging der professoren (honoraria). 
 

Dienen inzonderheid te worden geboekt: 
 

- de kredieten voor het inrichten van cursussen en van spreekbeurten; 
- de kosten voor volmakingsscholen voor de dienst; 
- de terugbetalingen van de inschrijvingsgelden; 
- de terugbetalingen van het collegegeld (beroeps- of taalleergangen); 
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- de tegemoetkomingen in de kosten van voorbereidingscursussen tot de 
bevorderingsexamens; 

- de vergoedingen voor sociale promotie. 
 

Op deze rekening dienen eveneens de toelagen te worden geboekt die door de instelling 
aan de Algemene en Technische Leergangen voor sociale verzekeringen als 
tegemoetkoming in de werkingskosten zijn toegekend. 
 
Aanrekeningsregel: de sommen die dienen te worden aangerekend, zijn deze die in de 
loop van het jaar zijn verschuldigd voor zover de rechtvaardigingsbescheiden uiterlijk 
einde [maart]124 van het volgend jaar worden ingediend. 
 
Rekening 8123 – Representatie-, reis- en vervoerkosten. 
 

Op deze rekening dienen de representatiekosten te worden geboekt, waartoe de 
instelling en de personeelsleden kunnen worden genoopt ter gelegenheid van ontvangsten 
of van officiële vergaderingen van personen die geen deel uitmaken van haar bezoldigd 
personeel, met uitsluiting van elke aanrekening betreffende de Sociale Dienst. 

 
Deze kosten omvatten, inzonderheid: 

 
- de kosten voor huisvesting, voor voeding en de reiskosten bij ontvangsten van 

personen die niet tot de dienst behoren: 
- de kosten voor vergaderingen (beheerscomité, intermutualistisch college, technische 

comités, werkgroepen, vergaderingen met buitenlandse delegaties, enz ... ); 
- de representatiekosten op congressen, studievergaderingen, enz...; 
- de kosten voor aankoop van juwelen voor eervolle onderscheidingen, 
- de kosten voor aankoop van kransen; 
- de terugbetaling aan de ambtenaren en beambten van de uitgaven die zij hebben 

aangewend ter gelegenheid van georganiseerd overleg met personaliteiten of met 
welwillende medewerkers van de inrichting, enz... 

 
Op deze rekening dienen de reiskosten, de verblijfkosten, de verblijfvergoedingen en de 

reisvergoedingen voor het personeel te worden geboekt, alsook deze van de leden der 
commissies, benevens van de andere personen die ten bezware van de rekening [8116] zijn 
bezoldigd, inclusief de verliezen, die zijn geleden bij de omwisseling der deviezen ten 
behoeve van de opdrachten in het buitenland. 

 
Deze rekening zal, inzake reiskosten, de kosten van de aankoop door de instelling van 

tramkaarten omvatten, alsook de aankoopkosten van de parkingkaarten ten behoeve van de 
dienstprestaties. 

 
Op deze rekening dienen eveneens de vervoerkosten voor goederen en materieel te 

worden geboekt. De vrachtkosten voor leveringen dienen in de gezamenlijke prijs van de 
leveringen te worden vervat. 
 

Zijn inzonderheid op deze rekening aan te rekenen: 
 

- de vervoerkosten van de aangekochte goederen; 

                                                           
124 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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- de kosten voor het afhalen en het bestellen ten huize van de briefwisseling; 
- de vervoerkosten voor de geperforeerde kaarten en van de driemaandelijkse staten; 
- de bijdrage aan het Bestuur der Posterijen voor het vervoer van de briefwisseling, 

d.w.z. de bijdragen wegens het verwerken van de briefwisseling, exclusief de 
frankeerkosten. 

 
De uitgaven dienen verdeeld te worden over de volgende onderrekeningen: 

 
a) representatiekosten voor de leidend ambtenaar en zijn adjunct, 
b) andere representatiekosten, 
c) werkelijke reiskosten - personeel, 
d) werkelijke reiskosten - andere personen, 
e) verblijfkosten - personeel, 
f) verblijfkosten - andere personen, 
g) reis-,en verblijfkosten voor opdrachten in het buitenland, 
h) andere vervoerkosten. 

 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 
Rekening 8124 – Betwiste zaken betreffende het beheer van de instelling 125. 
 

Op deze rekening dienen de kosten te worden geboekt voor advocaat, deskundige, 
pleitbezorger, deurwaarder enz. in verband met de invorderingen van de schuldbrieven, die 
de instelling bezit, inzonderheid op het stuk van de sociale bijdragen, de 
bijdrageverhogingen, nalatigheidsinteresten, sociale prestaties die onrechtmatig werden 
toegekend, alsook alle gerechtskosten, van welke aard zij ook mogen zijn. 

 
Deze kosten dienen eveneens de bedragen te omvatten voor morele schadevergoeding, 

die ingevolge gerechtelijke beslissingen door de instelling dienen te worden betaald. 
 

De onderrekening die overeenstemt met littera a) van het begrotingsartikel, geldt 
uitsluitend voor de uitgaven die voortkomen uit de niet terugvorderbare gerechtskosten die 
voor rekening van bijdrageplichtigen werden uitgegeven. 

 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8122. 

 
Rekening 8125 – Honoraria, andere dan voor betwiste zaken betreffende het beheer van de 

instelling.125 
 
Op deze rekening dienen alle honoraria te worden geboekt die door de instelling aan 

derden zijn verschuldigd, exclusief de honoraria op het stuk van betwiste zaken, die op de 
rekening 8124 dienen te worden geboekt. 

 
 
Deze honoraria dienen in onderrekeningen te worden onderverdeeld, naargelang van de 

functie van de gerechtigden. 
 
De kosten van inschrijving van het personeel bij de administratieve gezondheidsdienst 

dienen eveneens onder één der onderrekeningen te worden geboekt. 

                                                           
125 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
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Op deze rekening dienen eveneens de sommen te worden geboekt, die door de 
instelling zijn toegekend aan derden, andere dan de Belgische sociale-
zekerheidsinstellingen, die voor rekening van de instelling de sociale prestaties uitbetalen, 
als terugbetaling van de kosten die, deze derden hebben aangegaan. Zulks is het geval met 
de kosten die, al dan niet forfaitair aan personen andere dan sociale-zekerheidsinstellingen 
zijn terugbetaald als tegenhanger van de diensten die door deze personen zijn bewezen ter 
gelegenheid van de betaling door henzelf van de sociale prestaties die voor rekening van 
de instelling komen. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8124. 
 
Rekening 8126 – Lokaalkosten, behalve de uitgaven voor energieverbruik, kosten voor 

materieel, meubilair, machines, rollend materiaal en benodigdheden. 
 
a) Huur van lokalen en bijkomende lasten. 

 
Op deze onderrekening zijn de uitgaven voor de huur der lokalen te boeken inclusief de 

onroerende voorheffing, indien deze forfaitair bij de huur is gevoegd en indien rechtstreeks 
door de eigenaar is betaald; alsook het aandeel in de gemeenschappelijke lasten die uit de 
verhuring voortspruiten en die niet rechtstreeks door de huurders worden betaald (aandeel 
in de liftkosten, huisbewaarderskosten, verwarmings- en verlichtingsuitgaven enz.). 
 

Dienen eveneens op deze onderrekening te worden geboekt: de huurkosten van een 
parking of van een garage voor een motorvoertuig. 
 

Wanneer de instelling, in haar hoedanigheid van huurder van een gebouw, een deel 
ervan onderverhuurt, dient de opbrengst van de onderverhuring in ontvangst te worden 
geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 

b) Onderhoud en herstelling van lokalen. 
 

Op deze onderrekening dienen de lopende onderhouds- en herstellingskosten van de 
lokalen te worden geboekt, die ten minste eens per jaar voorkomen. 
 

Deze onderrekening dient inzonderheid de kosten ter zake te omvatten, die aan derden 
zijn verschuldigd (privaat bedrijf bijvoorbeeld) voor het onderhoud van de lokalen, 
waarvan de instelling eigenares is, en de kleine lopende kosten voor de inrichting en de 
wederinrichting der gehuurde lokalen, de lopende kosten voor dringende herstellingen die 
de eigenaar draagt (de terugbetaling van deze onkosten door de eigenaar dient op een 
rekening van de ontvangsten te worden geboekt, behalve indien de eigenaar deze 
rechtstreeks vereffent). 
 

De grote onderhoudsuitgaven vallen, bijgevolg, niet onder deze onderrekening en 
worden in de volgende onderrekening opgenomen. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
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c) Groot onderhoud aan gebouwen. 
 

Op deze onderrekening dienen alle onderhouds-, aanpassings- en herstellingswerken te 
worden geboekt, die zonder daarom een meerwaarde aan het gebouw te geven, niettemin 
ongewone uitgaven zijn, d.w.z. dat zij niet telkenjare voorkomen en dat zij overigens 
aanleiding kunnen geven tot een aanbesteding, nadat een lastenkohier is opgemaakt. Dit is 
het geval met schilder- en behangwerken, met het vervangen van een dak, met de 
vernieuwing van de beschotten enz. 
 

Op deze onderrekening dienen eveneens de bijkomende lasten te worden geboekt, die 
voortkomen uit de grote onderhoudsuitgaven, zoals de architectenhonoraria. 
 
Aanrekeningsregel: algemene  regel van de rubriek. 
 

d) Verzekering voor lokalen. 
 

Op deze onderrekening dienen de uitgaven voor verzekeringen van de lokalen te 
worden aangerekend, en inzonderheid de brandverzekeringspremies, de premies inzake 
burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden, in hoedanigheid van eigenaar of van 
huurder van een gebouw, en ten aanzien van de eisen tot schadevergoeding vanwege de 
naburen. 

 
De premies op het stuk van de verzekeringen, die bij de bouw van immobiliën werden 

afgesloten om de risico's die eigen zijn aan de bouw te dekken, dienen niet op deze 
onderrekening doch in de rubriek 872 te worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: de uitgaven ter zake dienen op de rekening van het jaar waarin de 
premies vervallen, te worden geboekt; ingeval deze premies verschillende jaren dekken, 
dient op de rekening van het jaar slechts het gedeelte van de premie te worden 
aangerekend dat op dat jaar betrekking heeft. 

 
e) (…)Stoom en water. 

 
Op deze onderrekening dienen de administratieve verbruiksuitgaven inzake (…)stoom 

enz. te worden geboekt (met inbegrip van de bijkomende kosten) die voortkomen uit het 
beheer van de administratieve gebouwen.  De uitgaven voor huurhuizen dienen 
daarentegen als bedrijfslasten voor huurhuizen te worden geboekt (rekening [8171]). 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 

f) Verhuiskosten. 
 

Op deze onderrekening dienen de verhuis- en installatiekosten van de diensten der 
instelling te worden geboekt. 

 
De aan het personeel toegekende vergoedingen vallen niet onder deze rekening en 

dienen op de rekening 8121 te worden geboekt. 
 

Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 

[[g]) Huurkosten van materieel, meubilair, machines en rollend materiaal. 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 248

Op deze onderrekening dienen de uitgaven te worden geboekt, die voortkomen uit het 
huren van materieel, meubilair, machines en motorvoertuigen, alsook de bijkomende 
lasten betreffende de huur en inzonderheid de eventuele lasten van verzekering, van zegel, 
van schadeloosstelling enz... 

 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 

[h]) Onderhouds- en herstellingskosten. 
 

Op deze onderrekening dienen de uitgaven van alle aard te worden geboekt, die vereist 
zijn voor het onderhoud en de herstelling van het meubilair en van het materieel, ongeacht 
of het eigendom is van de instelling of gehuurd is en of het groot of gewone 
onderhoudsherstellingen geldt. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 

 
[i]) Verscheidene verzekeringskosten. 

 
Op deze onderrekening dienen de uitgaven voor verzekeringen van het materieel te 

worden geboekt, en inzonderheid: 
 
 - de verzekeringspremies voor autovoertuigen; 

- de brandverzekeringspremies, de premies inzake burgerlijke aansprakelijkheid ten 
aanzien van derden, in hoedanigheid van eigenaar of van huurder van materieel, 
machines, meubelen en benodigdheden. 

 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8126 d). 
 

[j]) Farmaceutische en medische benodigdheden. 
 
en 
 
[k]) Onderhoudskosten voor de farmaceutische en medische uitrusting. 

 
Op deze onderrekeningen dienen inzonderheid de farmaceutische geneeskundige en 

radiografische leveringen te worden geboekt, die niet als sociale verstrekkingen zijn aan te 
merken. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek.]126 

 
Rekening 8127 – Uitgaven voor energieverbruik. 
 

[Op deze rekening dienen de administratieve verbruiksuitgaven inzake brandstof(…), 
enz. te worden geboekt (met inbegrip van de bijkomende kosten) die voortkomen uit het 
beheer van de administratieve gebouwen.  De uitgaven voor huurhuizen dienen 
daarentegen als bedrijfslasten voor huurhuizen te worden geboekt (rekening [8171]).]127 
 

                                                           
126 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8127 nu van toepassing op de rekening 8126 
127 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8126e) nu van toepassing op de rekening 8127 
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Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 
Rekening 8128 – Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende het beheer van de 

instelling 128 
 
a) Allerhande bureelkosten. 
 
Voor de boeking van de uitgaven ter zake, zijn de volgende richtlijnen in acht te nemen: 
 

- Bureelbenodigdheden en ponskaarten. 
 
Op deze onderrekening dienen al de kantoorbenodigdheden te worden geboekt zoals: 

papier, briefomslagen, potloden, registers, drukwerken (kennisgeving van 
arbeidsonderbreking, geneeskundige formulieren, vignetten, voorschriften), ponskaarten, 
adresplaatjes, toilet- en hygiënische artikelen, onderhoudskosten voor de handdoeken 
enz... 

 
- Frankeerkosten. 
 

Op deze onderrekening zijn de frankeerkosten te boeken. Deze frankering komt voort 
uit het met de hand kleven (postzegels) of uit het mechanisch afstempelen 
(frankeermachine). Wanneer de frankering bij middel van postzegels geschiedt, en 
wanneer de instelling over een voorraad postzegels beschikt, dienen op deze 
onderrekening slechts de werkelijke behoeften te worden geboekt, terwijl de voorraad 
postzegels in de klasse 3 dient te worden geboekt (rubriek 302 - postzegels); de inventaris 
dient slechts op het einde van het jaar te worden opgemaakt en de budgettaire uitgaven ter 
zake dienen dan per 31 december te worden rechtgezet door een boekingsverrichting over 
de voorraadschommeling tussen de beide jaren (positieve en negatieve schommeling). 

 
- Telefoon, Telex en Telegraaf. 

 
Op deze onderrekening dienen de uitgaven ter zake te worden geboekt, behoudens 

echter de waarborgen of voorschotten die de instelling zou hebben gestort; deze dienen op 
de rekening 8811 te worden geboekt (betaalde waarborgen en borgtochten). 

 
- Documentatie (dagbladen, periodieken en inschrijvingskosten op een Congres). 

 
Op deze onderrekening dienen de uitgaven ter zake voor documentatie (kranten, 

periodieken, tijdschriften, technische documentatie enz ... ) te worden geboekt. De 
inschrijvingskosten op Congressen, studiedagen, colloquia enz.... die hoofdzakelijk het 
bekomen of het toezenden van documentatie met betrekking tot deze manifestaties dekken, 
dienen eveneens op deze onderrekening te worden geboekt. Het onderscheid tussen zekere 
documentaire werken en zekere bibliotheekwerken dient te worden doorgevoerd, met 
inachtneming van het belang dat de inventarisering van de aankoop al dan niet biedt; 
slechts de bibliotheekwerken dienen te worden geïnventariseerd en zullen voor hun bedrag 
op de rekening 8744 of 8748 aangerekend worden. 

 

                                                           
128 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
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- Verscheidene bijdragen. 
 

Op deze onderrekening dienen de diverse bijdragen te worden geboekt, die aan de 
nationale of de internationale instellingen bij dewelke de instelling is aangesloten, dienen 
te worden betaald  (voorbeeld: Internationale verenigingen van Sociale Zekerheid en 
bijdragen aan “Toering Wegenhulp”). 
 

- Klein bureelmaterieel (inzonderheid het materieel dat niet in de inventaris is 
opgenomen). 

 
Op deze onderrekening dienen de uitgaven inzake de aankoop van klein 

kantoormaterieel, dat niet in de inventaris is opgenomen, en dat, bijgevolg niet op de 
rekening 8741 of 8745 is geboekt, te worden aangerekend. 
 

- Kosten van de werkuitrusting van het personeel. 
 

Op deze onderrekening dienen de werkelijke kosten voor de aankoop van werkkledij 
van de arbeiders (overalls), de uniformen van de bodekamerbewaarders, de stofjassen van 
de diensters, de verpleegsters enz. te worden geboekt, exclusief de vergoedingen die met 
dit doel aan het personeel worden uitgekeerd (rekening 8121). 
 

- Verscheidene bureelkosten. 
 

Op deze onderrekening dienen de kantoorkosten te worden geboekt die niet onder de 
overige onderrekeningen kunnen worden aangerekend. 
 
Aanrekeningsregel:  algemene regel van de rubriek, onder voorbehoud van hetgeen 
vermeld voor de frankering van de briefwisseling bij middel van postzegels. 
 

b) Publicatiekosten. 
 
en 
 
c) Publiciteits- en propagandakosten. 

 
Op deze onderrekeningen dien de kosten met betrekking tot de publicatie van de 

tijdschriften en van de periodieken die door de instellingen worden uitgegeven, te worden 
geboekt, met inbegrip van de kosten van het drukken en de bezoldigingen aan de losse 
medewerkers. Deze rekening omvat daarenboven de kosten voor het drukken en uitgeven 
van de periodieke en jaarlijkse verslagen, alsook de kosten voor het drukken van de 
geneeskundige en andere formulieren. 
 

- Publicatiekosten 
 
Deze onderrekening dient, inzonderheid, navolgende posten te omvatten 

- de kostprijs voor het drukken van de verslagen; 
- de kostprijs voor het drukken van de gecoördineerde wetteksten; 
- de kostprijs voor het drukken van de omzendbrieven aan de verzekerings-

instellingen, van de lijsten der hulpfondsen van de Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, van de informatiebladen, van de tarieven der 
farmaceutische specialiteiten, enz... 
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- de kostprijs voor het drukken van formulieren. 
 

- Propaganda- en publiciteitskosten. 
 
Op deze onderrekening dienen inzonderheid het bedrag van de prijzen te worden 

geboekt, die worden toegekend na een door de instelling ingerichte wedstrijd 
(bijvoorbeeld: het Fonds voor kinderbijslag) en alle overige kosten die daarmede verband 
houden, alsook de propagandakosten voor sociaal toerisme. 

 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 

 
d) Mechanografische werken. 
 
Op deze onderrekening dienen alle kosten te worden vermeld die voortkomen uit 

werken tegen loon, op het stuk van mechanografie, uitgevoerd door derden, zelfs indien de 
rekening omtrent deze werken de levering van sommige grondstoffen insluit, zoals 
ponskaarten, borderellen, enz... 

 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 

 
e) Verscheidene werken, uitgevoerd door derden. 
 
Op deze onderrekening dienen de kosten te worden geboekt die voortkomen uit diverse 

werken, die door derden zijn uitgevoerd en die niet op een andere rekening van de rubriek 
kunnen worden geboekt. 

 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 
Rekening 8129 – Gewone financiële lasten betreffende het beheer van de instelling129. 

 
Op deze rekening dienen de gewone financiële lasten te worden geboekt die, in 't 

algemeen, de tegenwaarde zijn van de prestaties die door financiële tussenpersonen 
worden geleverd.  Deze rekening omvat dus niet de financiële lasten die voortkomen uit 
het verschuldigd zijn van interesten of uit de aflossing op de hoofdsom. 

 
De uitgaven ter zake dienen op onderrekeningen te worden geboekt, geopend 

naargelang van de littera's waarin het begrotingsartikel is verdeeld. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 
Rubriek 813 – Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van 

informaticasystemen 130 

 
Rekening 8131 – Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van 

informaticasystemen 
 

Rubriek 814 – Sommen verschuldigd voor aankoop van niet-duurzame goederen en 
diensten betreffende de opdrachten van de instelling.129 

                                                           
129 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
130 Omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996 
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Rekening 8144 – Betwiste zaken betreffende de opdrachten van de instelling. 
 
Rekening 8145 – Honoraria andere dan voor betwiste zaken betreffende de opdrachten van 

de instelling. 
 
Rekening 8148 – Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende de opdrachten van 

de instelling 
 
Rekening 8149 – Gewone financiële lasten betreffende de opdrachten van de instelling. 

 
Rubriek 815 – Belastingen op goederen en diensten ingekohierd ten laste van de instelling.  

 
[Op de rekeningen van deze rubriek zijn de diverse, directe Rijksbelastingen te boeken, 

alsook de indirecte provinciale en gemeentelijke taksen (verkeersbelasting, taks op de 
drijfkracht), die rechtstreeks door de instelling, hoofdzakelijk wegens het gebruik van 
lokalen en van materieel zijn verschuldigd.  In het algemeen, dienen deze belastingen, die 
niet mogen worden verward met de indirecte belastingen die vervat zijn in de prijs van de 
goederen en van de diensten die door de instelling zijn aangekocht, op grond van een 
waarschuwing bij middel van een kohieruittreksel te worden geïnd.]131 
 
Rekening 8151 – Diverse belastingen op goederen en diensten. 
 
[a) Verkeersbelastingen op voertuigen. 

 
Op deze onderrekening zijn de belastingen te boeken, die door het Rijk zijn ingekohierd 

voor de voertuigen die eigendom zijn van de instelling. 
 
Aanrekeningsregel: de uitgaven inzake de verkeersbelastingen op de voertuigen zijn te 
boeken op de rekening van het jaar waarop de belastingen betrekking hebben.  Aldus valt 
het te verklaren dat, indien de belastingen in december vervroegd zijn betaald, de betaling 
ervan als een thesaurieverrichting is aan te merken. 
 
b) Andere onrechtstreekse belastingen en taksen aan de Centrale Overheid 
 

en 
 
c) Provinciale en gemeentelijke taksen. 
 

Op deze onderrekeningen zijn alle overige belastingen, alsook de indirecte belastingen 
te boeken, die in hoofde van de instelling, hetzij door de Centrale Macht, hetzij door de 
ondergeschikte machten, zijn geheven. 
 
Aanrekeningsregel: de uitgaven betreffende deze belastingen zijn te boeken op de 
rekening van het jaar waarin zij eisbaar zijn, ongeacht of zij al dan niet op de vervaldag 
werden betaald.]132 
 

                                                           
131 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rubriek 836 nu van toepassing op de rubriek 815 
132 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8369 nu van toepassing op de rekening 8151 
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Rubriek 816 – Kwade posten en restorno’s inzake verkopen van goederen en van diensten.  
 

Op de rekeningen van deze rubriek moeten alle kwade posten en terugbetalingen 
worden geboekt die betrekking hebben op de verkopen van goederen en van diensten, die 
geen sociale prestaties zijn.  

 
De benamingen van de rekeningen geven op duidelijke wijze de inhoud ervan aan. 
 

Aanrekeningsregel: op de rekeningen van een bepaald jaar worden de ontheffingen 
geboekt waartoe door de bevoegde Overheid gedurende dat jaar is beslist, 

 
- de waardeverminderingen van schuldvorderingen worden geboekt op de 

rekeningen van het jaar gedurende hetwelk de waardevermindering wordt 
vastgesteld. 

- het deficit wegens ontvreemde gelden wordt geboekt op de rekeningen van het 
jaar gedurende hetwelk de ontvreemding of de verduistering is vastgesteld. 

 
Rubriek 817 – Lasten op huurhuizen.  
 
Rekening 8171 – Gewone lasten op huurhuizen.  
 
[Op deze rekening zijn de gewone lasten inzake huurhuizen te boeken en niet de lasten 
inzake de gebouwen die tot administratieve of functionele doeleinden zijn bestemd, daar 
deze huurhuizen een geldbelegging uitmaken.  Deze lasten omvatten, inzonderheid 
behalve de onderhouds-, verzekerings- en andere lasten de bezoldigingen, die aan de 
huisbewaarders dezer gebouwen zijn uitgekeerd. 
 
Aanrekeningsregel: de normale lasten van de huurhuizen zijn te boeken op de rekening 
van het jaar, waarin de prestaties zijn toegekend.]133 
 
Rubriek 818 – Kosten betreffende opdrachten toevertrouwd door derden.134  
 
Rekening 8184 – Betwiste zaken betreffende de opdrachten toevertrouw door derden. 
 
Rekening 8185 – Honoraria andere dan voor betwiste zaken betreffende de opdrachten 

toevertrouwd door derden. 
 
Rekening 8188 – Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende de opdrachten 

toevertrouwd door derden. 
 
Rekening 8189 – Gewone financiële kosten betreffende de opdrachten toevertouwd door 

derden. 
 
 

                                                           
133 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8243 nu van toepassing op de rekening 8171 
134 Omzendbrief van 23 juli 2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid (Ref 

DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref DGSOCKGDS/398036) betreffende 
budgettaire richtlijnen wijzigt 
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ONDERKLASSE 82 
 
 
 
 

Op de rekeningen en onderrekeningen van de onderklasse 82 worden de sommen die 
door de instellingen zijn verschuldigd op het stuk van interesten en gewone financiële 
lasten geboekt dit wil zeggen: alle financiële lasten die voortkomen uit de beleggingen der 
instellingen, exclusief echter de bedragen ter zake die zijn verschuldigd voor leningen 
tussen instellingen, andere dan de leningen die voortkomen uit de aankoop van effecten, 
die op de markt zijn gebracht (te boeken als transferuitgaven). 
 
Rubriek 821 – Interesten en soortgelijke lasten. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek dienen de diverse interesten en lasten te worden 
geboekt, die voor de instelling voortkomen uit haar financiële verbintenissen met derden, 
andere dan Belgische sociale-zekerheidsinstellingen (exclusief de verbintenissen die in 
verband staan met effecten, die op de markt zijn gebracht). 
 
Aanrekeningsregel voor de rubriek: de uitgaven inzake rente en soortgelijke lasten van 
een begrotingsjaar omvatten de interesten, alsook de daarmede gelijkgestelde lasten, die in 
de loop van dat jaar vervallen, ongeacht of de betaling al dan niet werkelijk werd 
uitgevoerd. In de vermogensboekhouding, daarentegen, dienen de te boeken lasten, op het 
stuk van de interesten, overeen te stemmen met de gelopen interesten, die al dan niet 
vervallen en die al dan niet betaald zijn. 

 
Rekening 8211 – Interesten op leningen uitgegeven op de markt betreffende het beheer 

van de instelling.135 
 
Op deze rekening dienen de interesten te worden geboekt, die voor de instelling 

voortkomen uit de uitgifte van leningen op de markt. 
 
De lasten ter zake dienen in onderrekeningen te worden verdeeld, naargelang van de 

diverse leningen die op de markt zijn uitgegeven. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 
Rekening 8212 – Andere soortgelijke lasten op leningen uitgegeven op de markt 

betreffende het beheer van de instelling.136 
 

De premies en commissielonen (andere dan deze die uit hoofde van bewezen diensten 
worden toegekend), die bij plaatsing van een lening, worden toegekend, de premies voor 
de eigenlijke uitgifte, alsook de premies voor aflossing, die verband houden met de 
leningen die ter markt zijn uitgegeven, dienen op deze rekening te worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 

                                                           
135 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
136 Omzendbrief van 23 juli 2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid (Ref 

DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref DGSOCKGDS/398036) betreffende 
budgettaire richtlijnen wijzigt 

Sommen verschuldigd voor interesten 
en gewone financiële lasten. 
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Rekening 8218 – Interesten op leasingschulden en soortgelijke rechten.137 
 
Rekening 8219 – Diverse interesten en gewone financiële lasten betreffende het beheer 

van de instelling.138 
 

Op deze rekening dienen de interesten en lasten te worden geboekt die bij deze rubriek 
zijn beoogd en die niet onder de voorgaande rekeningen zijn geboekt. 

 
De uitgaven, ter zake, worden naar de littera's waarin het begrotingsartikel is verdeeld, 

op onderrekeningen geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: algemene regel van de rubriek. 
 
Rubriek 822 – Verliezen op aandelen en deelnemingen in openbare bedrijven. 
 
Rekening 8229 – Gerealiseerde verliezen op aandelen en deelnemingen in openbare 

bedrijven. 
 

De boekingen op deze rekening gelden de verliezen, die werkelijk zijn geleden op 
aandelen en op deelnemingen in openbare bedrijven die in portefeuille zijn gehouden. De 
minderwaarden, die uit een lagere beursquotering voortkomen, zijn niet te boeken in deze 
klasse. 
 
Aanrekeningsregel: de verliezen ter zake, die in de loop van het jaar zijn vastgesteld, 
dienen op de rekening van dat jaar te worden geboekt. Ondanks de niet 
terugvorderbaarheid van deze verliezen, zouden zij, indien zij later tot terugvordering 
aanleiding geven, in ontvangst dienen te worden ingeschreven op de rekening van het jaar 
waarin de terugvordering plaats vindt. 
 
Rubriek 823 – Intresten en soortgelijke lasten betreffende de opdrachten van de 

instelling.138 
 
Rekening 8231 – Intresten op leningen uitgegeven op de markt betreffende de opdrachten 

van de instelling. 
 
Rekening 8232 – Andere soortgelijke lasten op leningen uitgegeven op de markt 

betreffende de opdrachten van de instelling.139 
 
Rekening 8239 – Diverse intresten en gewone financiële lasten betreffende de opdrachten 

van de instelling. 
 
Rubriek 824 – Diverse lasten op beleggingen. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek dienen de diverse lasten op beleggingen te worden 
geboekt. 
 

                                                           
137 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
138 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
139 Doc.CN-RPV-08-R01-02 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 14 mei 2008” 
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Rekening 8241 – Afrondingsverschil (euro) betreffende het beheer van de instelling.140 

 
Rekening 8242 – Gerealiseerde verliezen op wisselkoers betreffende het beheer van de 

instelling.140 
 
De uitgaven die op deze rekening dienen te worden geboekt, zijn de tegenhanger van de 

winsten die op wisselkoers werden verwezenlijkt en die in rekening 7284 zijn vermeld.  
Slechts de werkelijke geleden verliezen dienen in deze klasse te worden aangerekend. 
 
Aanrekeningsregel : dezelfde regel als voor de rekening 8229. 
 
Rekening 8243 – Lasten op onroerende beleggingen.  
 
Rekening 8244 – Diverse verliezen op beleggingen betreffende het beheer van de 

instelling.140 
 

a) Gerealiseerde verliezen op vastrenderende effecten. 
 

Voor de vast renderende effecten dient de lijst, die door de Nationale Bank van België 
is opgemaakt, in acht te worden genomen.De boekingen op deze onderrekening hebben 
betrekking op de werkelijk geleden verliezen op de effecten, die in portefeuille worden 
gehouden, ingevolge verkopen, afstanden of aflossingen bij lotentrekking.  De minder-
waarden daarentegen, die voortkomen uit een beursquotering, die lager ligt, dienen niet te 
worden aangerekend wegens het feit dat zij nog niet werden verwezenlijkt, doch kunnen 
het voorwerp van een geschrift in de vermogensboekhouding uitmaken. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8229. 
 

b) Gerealiseerde verliezen op aandelen en deelnemingen. 
 

De boekingen op deze onderrekening gelden de verliezen, die werkelijk zijn geleden op 
aandelen en op deelnemingen die in portefeuille zijn gehouden. De minderwaarden, die uit 
een lagere beursquotering voortkomen, zijn niet in deze klasse te boeken. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8229. 
 

c) Oninvorderbare hypothecaire leningen. 
 

Op deze onderrekening dienen de verliezen te worden geboekt, die werden geleden 
ingevolge de niet aflossing op de hoofdsom van de bedragen die aan de instelling zijn 
verschuldigd wegens de toekenning van hypothecaire leningen, voorzover alle 
terugvorderingsmiddelen uitgeput zijn. 
 
Aanrekeningsregel : dezelfde regel als voor de rekening 8229. 
 

d) Oninvorderbare verscheidene leningen. 
 
Op deze onderrekening dienen de verliezen op de hoofdsom te worden geboekt, die op 

het stuk van leningen, andere dan hypothecaire leningen, zijn verwezenlijkt en vastgesteld. 

                                                           
140 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
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In de vermogensboekhouding kunnen - zoals ook voor de vorige onderrekening - 
provisies voor dubieuze schuldvorderingen ter zake worden geboekt. 

 
Aanrekeningsregel : dezelfde regel als voor de rekening 8229. 
 
Rekening 8249 – Diverse lasten. 
 
Rubriek 825 – Intresten verschuldigd aan begunstigden van sociale prestaties.141 
 
Rekening 8251 – Op sociale uitkeringen verschuldigde interesten 
 
Rubriek 826 – Restorno's en kwade posten inzake interesten. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek zijn alle lasten te boeken die voortkomen, hetzij uit 
restorno’s of kortingen, hetzij uit verliezen die aan de oninvorderbaarheid van de 
interesten zijn toe te schrijven. 
 
Rekening 8269 – Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten. 
 

a) Kwijtgescholden verwijlinteresten. 
 

De boekingen op deze onderrekening hebben betrekking op de verwijlinteresten die, 
hoewel zij verschuldigd zijn en in ontvangst ingeschreven zijn, geheel of ten dele worden 
kwijtgescholden. Het biedt weinig belang of de geheven bedragen al dan niet werden 
ingevorderd; werden zij ingevorderd, dan dienen zij door de instelling te worden 
terugbetaald. 

 
Aanrekeningsregel: de kwijtgescholden interesten dienen op de rekening van het jaar te 
worden geboekt, waarin tot de kwijtschelding werd besloten. Uiteraard, kan deze 
kwijtschelding slechts door de ter zake bevoegde overheid worden uitgevaardigd. 
 

b) Oninvorderbare verwijlinteresten. 
 

Op deze onderrekening zijn de verwijlinteresten te boeken, wier oninvorderbaarheid is 
vastgesteld. Het geldt ter zake, derhalve, boekingen in uitgaven van bedragen die geheel of 
ten dele in ontvangst zijn aangerekend.  Indien de oninvorderbaarheid nog dubieus is, kan 
geen enkele boeking in uitgave worden verricht; de betreffende bedragen zullen, echter, als 
een provisie in de vermogensboekhouding kunnen worden opgenomen. 

 
Aanrekeningsregel: de oninvorderbare interesten zijn te boeken op de rekening van het 
jaar, waarin de oninvorderbaarheid op onwederroepelijke wijze werd vastgesteld; slechts 
de ter zake bevoegde overheid kan zulks vaststellen. 
 

c) Oninvorderbare rente van hypothecaire leningen. 
 

Op deze onderrekening zijn de interesten op hypothecaire leningen te boeken, die op 
onwederroepelijke wijze oninvorderbaar zijn geworden.  Zijn eveneens, op deze rekening 
te boeken: de oninvorderbare ontvangsten inzake opbrengsten die aan de interesten 

                                                           
141 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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ondergeschikt zijn (wederbeleggingsvergoeding), het oninvorderbare kapitaal is 
daarentegen, op rekening 8244 b) aan te rekenen. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8269 b). 
 

d) Oninvorderbare rente van verscheidene leningen. 
 

Op deze onderrekening zijn de interesten en de bijkomende opbrengsten op andere dan 
hypothecaire leningen te boeken, die op onwederroepelijke wijze oninvorderbaar zijn 
geworden. Het oninvorderbaar kapitaal is op de rekening 8244 d) te boeken. De 
soortgelijke, dubieuze schuldvorderingen kunnen als provisies in de 
vermogensboekhouding worden opgenomen (hetzelfde geldt voor de onderrekening 8269 
c). 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8269 b). 
 
Rubriek 827 – Diverse lasten op financiële beleggingen betreffende de opdrachten van de 

instelling.142 
 
Rekening 8271 – Afrondingsverschil (euro) betreffende de opdrachten van de instelling. 

 
Rekening 8272 – Gerealiseerde verliezen op wisselkoers betreffende de opdrachten van de 

instelling. 
 
Rekening 8274 – Diverse verliezen op beleggingen betreffende de opdrachten van de 

instelling. 
 
 
ONDERKLASSE 83 
 
 
 
 

Op de rekeningen en onderrekeningen van de onderklasse 83 worden de rechtstreekse 
inkomensoverdrachten geboekt die door de sociale zekerheid ten bate van derden zijn 
verricht. 

 
Onder inkomensoverdracht dient te worden verstaan de bedragen, die zonder 

rechtstreekse tegenprestatie aan derden dienen te worden gestort. 
 
Essentieel, geldt het uitgaven inzake sociale verstrekkingen of uitkeringen, alsook 

diverse overdrachten.  Het merendeel dezer uitgaven zijn het gevolg van de specifieke 
statutaire activiteit der instellingen. Zij vormen de financiële tegenhanger van deze 
activiteit. 

 
Rubriek 833 - Sommen verschuldigd aan begunstigden van de sociale zekerheid als 

rechtstreekse inkomensoverdrachten. 
Op de rekeningen van deze rubriek zijn alle uitgaven te boeken, die voortkomen uit de 

inkomensoverdrachten, die aan de gerechtigden van de sociale zekerheid zijn toegekend. 

                                                           
142 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 

Inkomensoverdrachten verricht door 
de sociale zekerheid 
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Er valt aan te stippen dat de economische rangschikking der budgettaire verrichtingen 
van de openbare machten onderstelt dat deze inkomensoverdrachten ten bate van de 
gerechtigden van de Sociale Zekerheid, dienen te worden verdeeld in overdrachten, die aan 
degenen die gewoonlijk in het land verblijven toekomen en overdrachten, die aan degenen 
toekomen die gewoonlijk in het buitenland verblijven. Daar dit onderscheid zeer moeilijk 
blijkt door te voeren, terwille van de overige eisen die aan het bijhouden van een 
boekhouding over sociale prestaties zijn gesteld neemt de rubriek 833 (evenals de rubriek 
733) de verrichtingen op betreffende de door de gezamelijke gerechtigden van de 
Belgische sociale zekerheid verworven rechten. Teneinde, echter, aan de desiderata van de 
Rijksbegroting tegemoet te komen zullen de instellingen, in statistische rekeningen (klasse 
0 van het boekhoudplan), de betalingen boeken, die op het stuk van de sociale prestaties, in 
het buitenland zijn verricht; dit bedrag zal een voldoende benadering vormen van de 
inkomensoverdrachten in het buitenland.  

 
Rekening 8331 – Sociale verstrekkingen. 
 

Op deze rekening zijn de rechten te boeken die ten bate van de gerechtigden op sociale 
verstrekkingen zijn vastgesteld. 

 
Op deze rekening dienen, inzonderheid, de uitgaven te worden geboekt, die voor de 

instelling, overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen, voortkomen uit de 
rechtstreekse financiële tussenkomst in de kostprijs van de geneeskundige en 
farmaceutische prestaties, van de kosteloze steenkolenbedeling aan de gepensioneerde 
mijnwerkers of aan hun rechthebbenden, van de tegemoetkomingen in natura ten bate van 
de wezen van slachtoffers van arbeidsongevallen, enz... 
 

Naargelang van de aard van de toegekende sociale verstrekkingen is er een 
afzonderlijke onderrekening te gebruiken. 
 
Aanrekeningsregel: alle rechten, die door de gerechtigden op het stuk van sociale 
verstrekkingen zijn verworven en die in de loop van het jaar zijn vastgesteld, zijn op de 
rekening van dat jaar te boeken. 
 

De rechtvaardigingsstukken betreffende de prestaties van een gegeven jaar, kunnen nog 
tot einde [maart]143 van het volgend jaar in rekening worden gebracht. Zij dienen, 
nochtans, de datum van het begrotingsjaar te vermelden. 

 
Er weze aan herinnerd dat de bedragen die ter zake door de instelling aan andere 

instellingen zijn verschuldigd als aflossing van sociale prestaties die voor rekening van de 
instelling vallen in onderklasse 80 zijn aan te rekenen. 
 
Rekening 8332 – Sociale uitkeringen. 
 

Op deze rekening zijn de rechten te boeken, die ten bate van de gerechtigden zijn 
vastgesteld op het stuk van de toegekende sociale uitkeringen: pensioenen, toelagen, 
vergoedingen, enz. en die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, voor 
rekening van de instellingen zijn gelegd, exclusief de uitgaven tussen de instellingen zelf, 
die in onderklasse 80 zijn te boeken.  Naargelang van hun aard, zijn deze prestaties in 
onderscheiden onderrekeningen te verdelen. 

                                                           
143 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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Aanrekeningsregel: alle sociale uitkeringen die ten bate van gerechtigden in de loop van 
een jaar zijn vastgesteld, zijn op de rekening van dat bepaald jaar te boeken, inclusief de 
achterstallen die voor de verlopen jaren waren verschuldigd en die in de loop van het jaar 
zijn vastgesteld. 
 
Rekening 8333 – Tewerkstelling van de werklozen door de openbare overheid. 
 

Op deze rekening zijn de werkloosheidsuitkeringen en diverse bijslagen te boeken die 
door de openbare machten voor de tewerkstelling van de werklozen dienen te worden 
terugbetaald. 
 
Aanrekeningsregel: alle bedragen, die in de loop van een jaar zijn verschuldigd door de 
openbare machten, die werklozen tewerkstelden, zijn op de rekening van het jaar te 
boeken. 
 
Rekening 8334 – Ten laste nemen van door de werkgevers opgelopen kosten ten voordele 

van de werknemers. 
 

Op deze rekening zijn de bedragen te boeken die aan de werkgevers zijn verschuldigd 
uit hoofde van de kosten die zij ten bate van hun werknemers hebben gedragen.  Het geldt 
overwegend, tegemoetkomingen in de bezoldigingen van de moeilijk te plaatsen 
werklozen en van de werknemers die werden getroffen door de omschakeling van het 
bedrijf dat hen tewerkstelde. 
 
Aanrekeningsregel: deze uitgaven zijn te boeken op de rekening van het jaar, waarin de 
rechten ter zake door de werkgevers zijn verworven. 
 
Rekening 8335 – Ten laste nemen van kosten die normaal door de begunstigden moeten 

gedragen worden. 
 

Op deze rekening zijn de bedragen te boeken die voortkomen uit het ten laste nemen 
van de kosten die normaal ten laste van de gerechtigden vallen, inzonderheid op het stuk 
van assignatiekosten, van de reiskosten van de gerechtigden, van de kosten voor 
geneeskundig onderzoek, van de kosten voor onderzoek naar de arbeidsongeschiktheid van 
de werklozen en van hun reïnstallatie, enz... 

 
Op het stuk van de geneeskundige kosten valt er aan te stippen dat indien deze kosten 

voortkomen uit de normale toekenningsprocedure van een sociale prestatie ze in 
administratieve uitgave onder onderklasse 82 zijn te boeken. 

 
De sociale voordelen die aan geneesheren, tandartsen en apothekers worden toegekend, 

ingevolge de koninklijke besluiten van 18 januari en 18 maart 1971, moeten op deze 
rekening worden geboekt. 

 
Aanrekeningsregel: de uitgaven ter zake zijn te boeken op de rekening van het jaar 
waarin zij werden vastgesteld. 
 
Rekening 8336 – Buitengewone sociale uitkeringen. 
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Op deze rekening zullen namelijk de sociale voordelen toegekend aan de weduwen van 
de geneesheren die reeds in 1964 een gewestelijke conventie hadden ondertekend moeten 
aangerekend worden.  Er kunnen onderrekeningen voorzien worden naar gelang van de 
aard der prestaties. 
 
Aanrekeningsregel: alle rechten, die door de gerechtigden die op het stuk van sociale 
voordelen zijn verworven en die in de loop van het jaar zijn vastgesteld, zijn op de 
rekening van dat jaar te boeken. 
 
Rekening 8337 – Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde sociale uitkeringen. 
 

Op deze rekening zijn de sociale uitkeringen te boeken, die onrechtmatig zijn toegekend 
en die oninvorderbaar zijn. Er weze aan herinnerd dat deze onrechtmatig toegekende 
sociale prestaties op de rekening 7332 in ontvangst zijn geboekt. 
 

Een afzonderlijke onderrekening dient naar gelang van de aard van de toegekende 
sociale uitkeringen te worden gebruikt. 

 
Aanrekeningsregel: deze verrichtingen zijn in uitgave te boeken op de rekeningen van het 
jaar, tijdens hetwelk de onmogelijkheid om tot invordering over te gaan door de bevoegde 
overheid wordt vastgesteld. 

 
Rekening 8338 – Oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde sociale verstrekkingen en 

diverse inkomensoverdrachten. 
 

Op deze rekening zijn de sociale verstrekkingen te boeken, die onrechtmatig werden 
toegekend en die oninvorderbaar zijn. De commentaar die met betrekking tot de rekening 
8337 werd gegeven geldt eveneens voor de rekening 8338. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8337. 
 
Rekening 8339 – Terugbetaling aan de begunstigden van inhoudingen op kinderbijslag. 
 
Rubriek 834 – Inkomensoverdrachten naar het buitenland. 
 
Rekening 8341 – Sociale uitkeringen. 

 
De uitkeringen van sociale voordelen, die enkel aan begunstigden in het buitenland 

worden vereffend, moeten op deze rekening geboekt worden (zie algemene bemerking bij 
de rubriek 833). Naargelang van de aard der prestaties dienen onderrekeningen te worden 
voorzien. 

 
Aanrekeningsregel: alle sociale uitkeringen die ten bate van de gerechtigden in de loop 
van een jaar zijn vastgesteld, zijn op de rekening van dat jaar te boeken, inclusief de 
achterstallen die voor de verlopen jaren waren verschuldigd en die in de loop van het jaar 
zijn vastgesteld. 

 
Rekening 8342 – Uitgaven naar het Europees sociaal fonds. 

 
Op deze rekening worden de sommen geboekt die de instellingen verschuldigd zijn aan 

het Europees sociaal fonds. 
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Aanrekeningsregel: algemene regel. 
 
Rekening 8349 – Overdrachten voor verrichtingen van de sociale zekerheid naar sociale 

instellingen en openbare overheden van andere landen. 
 

Op deze rekening zijn de overdrachten te boeken, die als socialezekerheidsverrichtingen 
van de instelling naar sociale instellingen en openbare machten van andere landen zijn 
uitgevoerd. Zulks geldt eveneens voor de overdracht van ontvangsten.  De verrichtingen 
ter zake dienen volgens hun aard overeenkomstig de littera's van het begrotingsartikel op 
onderrekeningen te worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: de rechten, die door de buitenlandse schuldeisers in de loop van het 
jaar zijn verworven, zijn op de rekening van dat jaar te boeken. 
 

In de meeste gevallen zal de datum overeenstemmen met de afrekeningsstaat, die door 
de buitenlandse schuldeiser wordt toegezonden. 
 
Rubriek 835 – Uitgaven van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten. 
 
Rekening 8352 – Tegemoetkomingen aan de diensten voor gezinshulp en bewaarplaatsen.  
 
Rubriek 836 – 144 
 
Rekening 8369 –  
 
Rubriek 837 – Rechtstreekse belastingen op de inkomens, restorno's en kwade posten 

inzake sociale bijdragen. 
 

Voor deze rubriek komt in aanmerking: de boeking van de directe belastingen, die door 
de instelling zijn verschuldigd. Daar het merendeel der instellingen in hun hoofde van de 
directe belastingen zijn vrijgesteld, zal deze rubriek slechts op deze instellingen betrekking 
hebben, in zoverre directe belastingen door deze instellingen zijn verschuldigd voor 
verrichtingen voor dewelke geen vrijstelling geldt (bijvoorbeeld: gebouw of gedeelte van 
gebouw, dat in huur is gegeven van natuurlijke personen of rechtspersonen die de 
inkomstenbelastingen verschuldigd zijn). Zijn eveneens onder deze rubriek te boeken: de 
restorno's en kwade posten op het stuk van sociale bijdragen (bijdragen en bijzondere 
taksen, die rechtstreeks door de sociale zekerheid zijn geïnd). 
 
Rekening 8371 – Kwijtgescholden of oninvorderbare sociale bijdragen van de regelingen 

voor werknemers en gelijkgestelden, verschuldigd op de arbeidslonen. 
 

Op deze rekening zijn de sociale bijdragen te boeken die vroeger op de rekening 7371 
in ontvangst werden geboekt en die de bevoegde overheid heeft kwijtgescholden of 
oninvorderbaar verklaard. 
 

De kwijtscheldingen en de oninvorderbare bedragen zijn in onderscheiden 
onderrekeningen te vermelden. 
 

                                                           
144 Rubriek geschrapt, Doc.CN-RPV-07-R02-04, “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan 

goedgekeurd door de plenaire vergadering van 7 december 2007” 
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Aanrekeningsregel: de datum van de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding of van de 
vaststelling van de oninvorderbaarheid, zal het jaar bepalen, op de rekening van hetwelk 
deze lasten zijn te boeken. Indien de invordering slechts dubieus is, kan er. in budgettair 
opzicht. geen enkele afschrijving worden verricht, doch kan er, integendeel, een provisie in 
de vermogensboekhouding worden vastgelegd om deze dubieuze in schuld te 
compenseren. 
 
Rekening 8372 – Kwijtgescholden of oninvorderbare andere sociale bijdragen van de 

regelingen voor werknemers en gelijkgestelden (andere dan 7377, 7378 
en 7379).  

 
Rekening 8373 – Kwijtgescholden oninvorderbare en terugbetaalde sociale bijdragen van 

de regeling voor zelfstandigen. 
 
Rekening 8374 – Kwijtgescholden oninvorderbare en terugbetaalde sociale bijdragen van 

de regeling van de statutaire personeelsleden van de overheidsdiensten.  
 
Rekening 8375 – Kwijtgescholden, oninvorderbare en terugbetaalde sociale bijdragen 

verschuldigd door de gerechtigden op sociale prestaties en vakantiegeld. 
 
Rekening 8376 – Kwijtgescholden, oninvorderbare en terugbetaalde belastingen en taksen 

aangewend voor de sociale zekerheid.  
 
Rekening 8377 – Kwijtgescholden, oninvorderbare en terugbetaalde sociale bijdragen, 

verschuldigd voor de facultatieve aanvullende regelingen.  
 

[Op deze rekening moeten de bijdragen aangerekend worden die reeds vroeger als 
ontvangst aangerekend werden op de rekening [7377] en die moeten terugbetaald worden 
of waarvan de bevoegde Overheid de oninvorderbaarheid heeft vastgesteld. De 
terugbetaalde en de oninvorderbare bedragen moeten op afzonderlijke onderrekeningen 
worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: de datum van de terugbetaling of de datum van de vaststelling dat de 
bijdragen geheel of gedeeltelijk oninvorderbaar zijn, zal het jaar bepalen, op de rekening 
van hetwelk deze uitgaven te boeken zijn.  Indien de invordering slechts dubieus is, kan er, 
in budgettair opzicht, geen enkele afschrijving worden verricht, doch kan er, integendeel, 
een provisie in de vermogensboekhouding worden vastgelegd om deze dubieuze vordering 
te compenseren.]145 
 
Rekening 8378 – Kwijtgescholden of oninvorderbare netto-opbrengst van de 

loonmatiging. 
 
Rekening 8379 – Diverse kwijtgescholden, oninvorderbare en terugbetaalde sociale 

bijdragen. 
 

Op deze rekening moeten de bijdragen aangerekend worden die reeds vroeger bij de 
ontvangst aangerekend werden op de rekening 7379 - Diverse sociale bijdragen - en die 
moeten terugbetaald worden of waarvan de bevoegde Overheid de oninvorderbaarheid 
heeft vastgesteld.  
                                                           
145 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8374 nu van toepassing op de rekening 8377 
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De terugbetaalde en de oninvorderbare bedragen moeten op afzonderlijke 
onderrekeningen worden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: de datum van de terugbetaling of de datum van de vaststelling dat de 
bijdragen geheel of gedeeltelijk oninvorderbaar zijn, zal het jaar bepalen van de rekening 
waarop de aanrekening zal moeten geschieden. Indien de invordering slechts dubieus is 
kan er, in budgettair opzicht geen enkele afschrijving worden verricht, doch kan er, 
integendeel. een provisie in de vermogensboekhouding worden aangelegd om deze 
dubieuze inschuld te compenseren. 
 
Rubriek 838 – Kwade posten en restorno’s inzake andere inkomensoverdrachten, van 

particulieren en van bedrijven. 
 
Rekening 8381 – Kwade posten en restorno’s inzake bijdrageverhogingen en boeten.  

 
[Op de rekening 8381 zijn de restorno's en kwade posten op het stuk van 

bijdrageverhogingen en boeten te boeken, die vroeger als ontvangsten op de rekening 7381 
werden geboekt. 
 

De lasten ter zake dienen volgens hun aard op onderrekeningen die met de littera's van 
het begrotingsartikel overeenkomen te worden geboekt. Overigens moet nog onderscheid 
worden gemaakt naargelang het kwijtgescholden of oninvorderbare bedragen betreft.]146 
 
Rekening 8382 – Kwade posten en restorno’s inzake tegemoetkomingen van de 

begunstigden in de sociale prestaties.  
 

[Op deze rekening moeten de restorno's en kwade posten aangerekend worden inzake 
allerlei tegemoetkomingen van de begunstigden in de rechtstreekse kostprijs der door de 
instelling uitbetaalde prestaties, die in ontvangst aangerekend werden op de rekening 7382. 
 
Aanrekeningsregel: de restorno's en kwade posten die in de loop van een bepaald jaar 

met zekerheid door de bevoegde overheid worden vastgesteld, zullen 
op de rekening van dat jaar worden aangerekend.]147 

 
Rekening 8383 – Kwade posten en restorno’s inzake functionele ontvangsten die 

voorkomen van Belgische derden andere dan sociale instellingen.  
 

Rekening 8384 – Kwade posten en restorno’s inzake intresten verschuldigd door de 
gerechtigden op sociale uitkeringen 148 

 
Rubriek 839 – Kwade posten en restorno’s inzake inkomensoverdrachten van het 

buitenland. 
 

                                                           
146 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8389 nu van toepassing op de rekening 8381 
147 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8388 nu van toepassing op de rekening 8382 
148 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
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Rekening 8391 – Kwade posten en restorno’s inzake terug te vorderen sociale uitkeringen. 
 
Rekening 8392 – Kwade posten en restorno’s inzake ontvangsten komende van het 

Europees Sociaal Fonds. 
 
Rekening 8393 – Kwade posten en restorno’s inzake terugbetaling door de E.G.K.S. van 

kosten voor beroepsopleiding van ontslagen mijnwerkers geplaatst in 
centra van de R.V.A. 

 
Rekening 8399 – Kwade posten en restorno’s inzake functionele ontvangsten die 

voortkomen van instellingen voor sociale zekerheid en van openbare 
overheden van andere landen. 

 
 
ONDERKLASSE 84 
 
 
 
 
 

De overdrachten van wiskundige reserves en van andere reserves van sociale zekerheid 
hetzij naar de Belgische openbare machten, hetzij naar Belgische openbare instellingen, 
andere dan sociale-zekerheidsinstellingen dienen op de rekeningen van deze onderklasse te 
worden aangerekend (bijvoorbeeld bij verandering van regeling). 

 
Overigens is deze onderklasse de tegenhanger van de onderklasse 74 en omvat de 

rekeningen en eventueel onderrekeningen waarop de kwade posten moeten geboekt 
worden inzake overdrachten van ontvangsten, die door de openbare machten aan de 
sociale zekerheidsinstellingen zijn toegekend, teneinde bij te dragen tot de financiering van 
de verschillende sectoren van de sociale zekerheid.   

 
Rekening gehouden met de aanrekeningsregels die voor de onderklasse 74 gelden, 

zullen de aanrekeningen ter zake weinig talrijk zijn. In de vermogensboekhouding, 
daarentegen, aangezien de in ontvangst aangerekende bedragen de sommen 
vertegenwoordigen die door de openbare machten wettelijk of reglementair zijn 
verschuldigd, zouden er wel kwade posten te vermelden zijn, indien, na afsluiting van de 
balans, inzonderheid ingevolge de invloed van wets- of reglementaire bepalingen, het 
geheel of een deel van de vastgestelde, al dan niet vereffende in schulden, niet meer als 
door de openbare machten verschuldigd zouden aan te merken zijn en aldus kwade posten 
zouden uitmaken die de instelling voor haar rekening zou dienen te nemen. 

 
In de budgettaire boekhouding, dienen de bedragen die op deze onderklasse dienen te 

worden aangerekend hoofdzakelijk samengesteld te zijn uit de sommen die, ten onrechte, 
op de budgettaire comptabiliteit van de Centrale Macht zijn aangerekend en die, 
dientengevolge, ten onrechte in ontvangst in de budgettaire comptabiliteit van de 
instellingen zijn vermeld, omdat de onverschuldigdheid na het afsluiten van de budgettaire 
boekhouding van de Centrale Macht werd vastgesteld. Zijn eveneens op deze onderklasse 
aan te rekenen, de belastingen en de taksen, die door toedoen van de Centrale Macht zijn 
geïnd, en die, ten onrechte, als budgettaire ontvangsten zijn aangerekend, alsook de 
inkomensoverdrachten die voortkomen van de provincies, gemeenten en gelijkgestelde 
besturen en die, ten onrechte, als budgettaire ontvangsten zijn aangerekend. 

Inkomensoverdrachten naar, alsmede kwade 
posten inzake opbrengsten komende van 

openbare machten en instellingen. 
 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 266

Rubriek 841 – Inkomensoverdrachten aan de Centrale Overheid. 
 
Rekening 8411 – Overdrachten van wiskundige reserves en andere reserves van sociale 

zekerheid aan de Centrale Overheid. 
 

De wiskundige reserves en andere reserves van sociale zekerheid die aan de Centrale 
Overheid worden overgedragen moeten op deze rekening worden aangerekend. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8335. 
 
Rekening 8412 – Overdrachten van budgettaire bijdragen aan de Centrale Overheid. 
 
Rekening 8413 – Rechtstreekse belastingen op inkomens betreffende het beheer van de 

instelling.149 
 

[a) Roerende voorheffing. 
 

Op deze onderrekening zijn de bedragen te boeken, die door de instelling op het stuk 
van de roerende voorheffing zijn verschuldigd. 
 
Aanrekeningsregel: deze uitgaven zijn te boeken op de rekening van het jaar waarin de 
roerende voorheffingen eisbaar zijn geworden. 
 

b) Onroerende voorheffing. 
 

Op deze onderrekening zijn de bedragen te boeken, die door de instelling op het stuk 
van de onroerende voorheffing zijn verschuldigd. 

 
Er weze aan herinnerd dat, indien de instelling aan een derde het geheel of een deel van 

de onroerende voorheffing is verschuldigd, die rechtstreeks door de eigenaar is betaald, en 
dat deze last in de huurprijs is vervat, deze uitgave op rekening 8126 a) is te boeken. 
Anderdeels, indien de instelling eigenares is van een gebouw, waarvan zij een gedeelte 
verhuurt, of huurster is van een onroerend goed dat zij onderverhuurt en indien de aan deze 
instelling betaalde huur forfaitair het geheel of een deel van de onroerende voorheffing 
omvat, dient de ontvangst ter zake in de rekening 7163 te worden ingeschreven; deze 
rekening is inderdaad, uitsluitend bestemd voor de opbrengst van de brutohuren van 
immobiliën. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor onderrekening a). 
 

c) Andere directe belastingen op de inkomens. 
 

Deze onderrekening omvat alle boekingen op het stuk van directe 
inkomstenbelastingen, die door de instelling, benevens de roerende en onroerende 
voorheffingen, zijn verschuldigd. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor onderrekening a).]150 
 
                                                           
149 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
150 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8373 nu van toepassing op de rekening 8413 
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Rekening 8414 – Inkomensoverdrachten naar de Centrale Overheid van opgenomen 
leningen door de instellingen. 

 
Rekening 8415 – Terugbetaling van leningen bij de Centrale Overheid. 
 
Rubriek 842 – Inkomensoverdrachten aan de Centrale Overheid betreffende de opdrachten 

van de instelling.151 
 
Rekening 8421 – Rechtstreekse belastingen op inkomens betreffende de opdrachten van de 

instelling. 
 
Rubriek 843 – Inkomensoverdrachten aan de provincies, gemeenten en gelijkgestelde 

besturen. 
 
Rekening 8431 – Overdrachten van wiskundige reserves en andere reserves van sociale 

zekerheid aan de provincies, de gemeenten en gelijkgestelde besturen. 
 

Op deze rekening moeten de overdrachten aangerekend worden van wiskundige 
reserves en andere reserves van sociale zekerheid aan de provincies, de gemeenten en de 
gelijkgestelde besturen. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8335. 
 
Rekening 8432 – Diverse belastingen op goederen en diensten provinciale en 

gemeentelijke taksen. 
 
Rubriek 845 – Inkomensoverdrachten aan openbare instellingen 
 
Rekening 8451 – Overdrachten van wiskundige reserves en andere reserves van sociale 

zekerheid aan openbare instellingen. 
 
Op deze rekening moeten de overdrachten van wiskundige reserves alsmede van andere 

reserves van sociale zekerheid die overgedragen worden naar de openbare instellingen, 
andere dan sociale-zekerheidsinstellingen, aangerekend worden. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8335. 
 
Rubriek 846 – Kwade posten inzake inkomensoverdrachten van de Centrale Overheid. 
 

Op rekeningen 8461 tot 8469 zijn de bedragen te boeken, die, ten onrechte, op de 
begrotingen van de Centrale Macht zijn aangerekend en die eveneens ten onrechte, als 
budgettaire ontvangsten door de instellingen voor sociale zekerheid werden aangerekend 
(als gevolg van de aanrekeningsregel die ter zake moet toegepast worden). Daar de 
bedragen, die ten onrechte zijn aangerekend, in het algemeen werkelijk aan de instellingen 
door de betrokken rijksboekhouders zijn vereffend en geordonnanceerd, zullen deze 
bedragen in het volgend jaar aan de Openbare Thesaurie worden terugbetaald en op de 
Rijksmiddelenbegroting als verschillende opbrengsten in ontvangsten worden geboekt. 

 

                                                           
151 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
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Er zijn evenveel onderrekeningen te gebruiken als er artikelen voor budgettaire 
ontvangsten zijn, die tot kwade posten aanleiding geven. Bij de formulering zal de 
verrichting, alsook het artikel van de budgettaire ontvangsten worden vermeld die de 
kwade post ten grondslag lag, ten slotte dient deze formulering eveneens de ter zake 
geldende Rijksbegroting, alsook het artikel van de overeenstemmende uitgaven te 
vermelden. 
 
Voorbeeld: rekening 8461 – Kwade posten inzake gewone tegemoetkomingen 

uitgetrokken op de begroting van het Ministerie van Sociale Voorzorg. 
 
Aanrekeningsregel: zijn op de rekeningen van een bepaald jaar aan te rekenen, de kwade 
posten die op het stuk van gewone tegemoetkomingen (niet terugvorderbare) van de 
Centrale Macht (rekeningen 7461 tot 7469) werden vastgesteld. In beginsel, dienen de 
geboekte bedragen overeen te stemmen met de op de Rijksmiddelenbegroting in ontvangst 
aangerekende bedragen. 
 
Rubriek 847 – Kwade posten inzake taksen en belastingen geheven door bemiddeling van 

de Centrale Overheid. 
 

Zijn op de rekening 8479 te boeken: de kwade posten op het stuk van de belastingen en 
van de taksen die door toedoen van de Centrale Overheid zijn geïnd en die tot financiering 
van de sociale zekerheid (tegenhanger van de rekening 7479) zijn bestemd. 
 
Aanrekeningsregel: in de rekening van een bepaald jaar zijn in onderscheiden 
onderrekeningen de diverse verrichtingen ter zake te vermelden, voor dewelke in de loop 
van het jaar kwade posten zijn vastgesteld, die in het algemeen op de budgettaire 
ontvangsten van vorige jaren betrekking hebben. 
 
Rubriek 848 – Kwade posten inzake gewone, niet terugvorderbare tegemoetkomingen van 

provincies, gemeenten en gelijkgestelde besturen. 
 
Op de rekening 8489, zijn de kwade posten inzake gewone niet terugvorderbare 

tegemoetkomingen van de provincies, van de gemeenten en van de gelijkgestelde besturen 
te boeken (tegenhanger van rekening 7489). 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rubriek 847. 
 
Rubriek 849 – Kwade posten inzake inkomensoverdrachten voortkomend van 

Gemeenschappen en Gewesten.  
 
Rekening 8491 – Tegemoetkoming afkomstig van de Gemeenschappen. 
 
Rekening 8492 – Tegemoetkoming afkomstig van de Gewesten. 
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ONDERKLASSE 86 
 
 
 
 
 
 

De onderklasse 86, die de tegenhanger is van de onderklasse 76, bevat de rekeningen en 
eventueel de onderrekeningen, waarop de kwade posten inzake de overdrachten van 
kapitalen, die door de openbare machten aan de sociale-zekerheidsinstellingen zijn 
toegekend, moeten geboekt worden. 
 
Rubriek 866 – Kwade posten inzake overdrachten van kapitalen, voortkomend van de 

Centrale Overheid. 
 
Rekening 8661 – Kwade posten inzake niet terugvorderbare tegemoetkomingen met 

investeringsdoeleinden van de Centrale Overheid. 
 

Op deze rekening zijn de kwade posten inzake oninvorderbare, met 
investeringsdoeleinden toegekende tegemoetkomingen van de Centrale Overheid te 
boeken (tegenhanger van de rekening 7661).  De bij de rekeningen 8461 tot 8469 
verstrekte commentaren gelden eveneens voor de rekening 8661. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekeningen 8461 tot 8469. 

 
Rekening 8662 – Kwade posten inzake het ten laste nemen door de Centrale overheid van 

de aflossing van de schulden aangegaan door de sociale-
zekerheidsinstellingen. 

 
Op deze rekening zijn de kwade posten inzake de ten lasteneming door de Centrale 

Overheid van de schulden te boeken, die door de sociale-zekerheidsinstellingen zijn 
aangegaan (tegenhanger van de rekening 7662).  De commentaren die bij de rekeningen 
8461 tot 8469 zijn verstrekt, gelden voor de rekening 8662. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekeningen 8461 tot 8469. 
 
Rubriek 868 – Kwade posten inzake niet terugvorderbare tegemoetkomingen met 

investeringsdoeleinden van de provincies en de gemeenten. 
 

Zijn, onder zoveel onderrekeningen als nodig blijkt, onder de rekening 8689 te boeken, 
de kwade posten inzake met investeringsdoeleinden toegekende tegemoetkomingen van de 
provincies en de gemeenten. 

 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8489. 
 
Rubriek 869 – Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten voortkomend van de 

Gemeenschappen en Gewesten. 
 
Rekening 8691 – Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten voortkomend van de 

Gemeenschappen. 
 

Kwade posten inzake kapitaal -overdrachten 
voortkomend van de Centrale Overheid, 

de provincies en de gemeenten 
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Rekening 8692 – Kwade posten inzake kapitaaloverdrachten voortkomend van de 
Gewesten. 

 
 
ONDERKLASSE 87 
 
 
 
 
 

De onderklasse 87 groepeert de rekeningen en de eventuele onderrekeningen waarop 
alle budgettaire uitgaven inzake de vorming van vast kapitaal, dat wil zeggen: 
investeringen, moeten geboekt worden. 

 
Deze budgettaire uitgaven, die zowel de verwervingen als de oprichtingen ter zake 

beogen, omvatten niet slechts de gewone bijkomende lasten (honoraria van architecten en 
ingenieurs voor uitgevoerde bouwwerken, overdrachttaksen, diverse bijkomende uitgaven, 
enz.) doch eveneens de kostprijzen voor studiën, die met het oog op toekomstige 
investeringen zijn verricht. 
 
Rubriek 871 – Verwerving van onroerende goederen. 
 

Onder deze rubriek zijn de sommen te boeken, die door de instellingen zijn 
verschuldigd uit hoofde van de aankoop van gronden en van bestaande gebouwen: deze 
verrichtingen zijn meestal, slechts eigendomsmutaties, met dien verstande dat, na 
consolidatie van deze verrichtingen in de Rijkscomptabiliteit, nog slechts 
overdrachtskosten overblijven. 
 
Rekening 8711 – Verwerving van onroerende goederen voor administratief gebruik. 
 

en 
 

Rekening 8712 – 152 
 

Onderscheiden onderrekeningen zijn te gebruiken voor de verwervingskosten, voor de 
aankoopprijs van de gronden en voor de aankoopprijs van de gebouwen.  Het onderscheid 
tussen de aankoopprijs van de gronden en van de gebouwen is soms moeilijk door te 
voeren, wanneer de aankoopprijs zowel gronden, als gebouwen omvat; de instellingen 
dienen alsdan, eventueel, met de hulp van de Bewaring van het Kadaster, tot een geschatte 
ventilering van de gemeenschappelijke prijs over te gaan (prijs van de gronden door een 
rechtstreekse schatting in verband met de oppervlakte en de prijs van de gebouwen door de 
bepaling van het verschil). 
 
Aanrekeningsregel: zijn op de rekeningen van een bepaald jaar te boeken, de bedragen 
die zijn verschuldigd voor de aankopen ter zake, waarvan de akten in de loop van gezegd 
jaar zijn opgemaakt. Er valt aan te stippen dat dezelfde bedragen in de 
vermogensboekhouding worden geboekt. 
 

                                                           
152 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 

Sommen verschuldigd voor de 
verwerving van patrimoniale goederen 
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Rekening 8713 – Verwerving van particuliere telefooninstallatie voor administratief 
gebruik. 

 
en 

 
Rekening 8714 – 153  
 

Op deze rekeningen zijn de uitgaven te boeken, die ingevolge de eerste installatie, de 
uitbreiding of de vernieuwing van de particuliere binnentelefonie zijn verschuldigd.   

 
Aangezien de particuliere telefooninstallatie door bestemming een onroerend goed 

wordt, zijn deze rekeningen ondergebracht in de rubriek van de onroerende verwervingen.  
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekeningen 8711.  
 
Rubriek 872 – Oprichting, verbetering en waardevermeerderende uitbreiding van 

gebouwen. 
 
Op de rekeningen van deze rubriek zijn alle uitgaven te boeken, die voortkomen uit de 

oprichting, de hernieuwing en de uitbreiding van gebouwen, exclusief de 
onderhoudsuitgaven, die op de rekeningen 8126 b) en c) zijn geboekt (uitgaven die de 
waarde van de beoogde immobiliën niet verhogen). 
 
Rekening 8721 – Oprichtingskosten en kosten voor waardevermeerderende uitbreiding van 

onroerende goederen voor administratief gebruik. 
 

en 
 
Rekening 8722 – 153 
 

Onder een onderrekening a) zijn de oprichtingskosten, inclusief de bijkomende kosten 
te boeken (honoraria, taksen, enz.). Er valt aan te stippen dat deze kosten eveneens de 
goederen omvatten, die integrerend deel van de beoogde gebouwen uitmaken: de centrale 
verwarming, de sanitaire installatie, de muurkasten, enz. (onroerende goederen door 
bestemming). 
 
Aanrekeningsregel: alle prestaties die in de loop van het jaar zijn geleverd, zijn op de 
rekeningen van dat jaar te boeken. Wanneer de werken over twee of meer begrotingsjaren 
zijn gespreid, dient aan de aannemers te worden gevraagd, in de mate van het mogelijke, 
een afrekening van de uitgevoerde werken tot 31 december in te dienen. Er valt aan te 
stippen dat dezelfde bedragen in de vermogensboekhouding zijn te boeken. 
 
Rubriek 873 – Aankoop van informatica materieel.154 

 
Rekening 8731 – Uitgaven voor informatica-investeringen 
 

                                                           
153 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
154 Omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996 
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Rubriek 874 – Aankoop van lichamelijke roerende goederen. 
 

Op de rekeningen van deze rubriek zijn de uitgaven inzake meubilair en materieel, 
machines en rollend materieel te boeken, alsook de aankopen voor de beroepsbibliotheek. 

 
Er valt aan te stippen dat, ten aanzien van de vroegere budgettaire classificatie, 

navermelde fundamentele wijzigingen zijn ingevoerd: 
 
a) rekening gehouden met de praktische moeilijkheden, die de boekhouders tot 

dusverre hebben ondervonden om te onderscheiden tussen het meubilair en het 
materieel voor talrijke categorieën van roerende lichamelijke goederen is dit 
onderscheid in de budgettaire geledingen weggelaten en komt het nog slechts voor 
in zekere littera's in dewelke goederen zijn vermeld die gemakkelijk volgens hun 
aard zijn te bepalen 

 
b) mede ingevolge de moeilijkheden die ontstonden bij de verdeling in littera's van 

uitgaven voor nieuwe aankopen en hernieuwingsuitgaven, is het onderscheid in de 
nieuwe classificatie niet meer behouden geworden. 

 
Rekening 8741 – Meubelen, materiaal en schutsels voor administratief gebruik. 
 

Op deze rekening zijn de uitgaven te boeken die het gevolg zijn van de aankoop van 
meubelen, materiaal en schutsels. De verdeling in onderrekeningen dient overeen te komen 
met de littera's van het begrotingsartikel. 
 

Er weze aan herinnerd dat de aankoop van niet geïnventariseerde kleine voorwerpen, 
zoals klein kantoormateriaal, op één der rekeningen van de onderklasse 81 is te boeken 
(rekening 8128 a). 
 
Aanrekeningsregel: de aankoop van roerende, lichamelijke goederen, die op deze 
rekening zijn geboekt, maken meestal het voorwerp uit van een rekening van een debet- of 
creditnota, van een verklaring van schuldvordering of van een soortgelijk bescheid. 

 
In beginsel, zijn alle leveringen, die in de loop van een bepaald jaar zijn verricht, op de 

rekening van dat jaar te boeken. 
 
Opdat dus alle aankopen, die in de loop van een bepaald jaar zijn verricht, op de 

rekening ervan zouden kunnen worden geboekt, dienen de instellingen er bij hun 
leveranciers of bij hun schuldeisers op aan te dringen dat de rekeningen en/of 
schuldbrieven, vóór einde [maart]155 van het jaar, dat volgt op het jaar waarin de prestatie 
werd uitgevoerd, zouden worden ingediend en dat deze bescheiden een datum dragen die 
slaat op het jaar waarin de levering plaats vond. Er valt aan te stippen dat in de 
vermogensboekhouding de uitgaven ter zake voor dezelfde bedragen als in budgettaire 
boekhouding worden geboekt. 
 

                                                           
155 Zie artikel 3 van het KB van 5 augustus 1986 en artikel 2 van het KB van 22 juni 2001. 
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Rekening 8742 – Machines voor administratief gebruik. 
 

Op deze rekening zijn de uitgaven te boeken, die ingevolge de aankoop van machines 
voor administratief gebruik zijn verschuldigd. 
 

Deze uitgaven dienen volgens de littera's van het begrotingsartikel in onderrekeningen 
te worden verdeeld. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8741. 
 
Rekening 8743 – Rollend materieel voor administratief gebruik. 
 

Op deze rekening zijn de uitgaven te boeken, die ingevolge de aankoop van rollend 
materieel voor administratief gebruik zijn verschuldigd. 

 
Deze uitgaven dienen volgens de littera's van het begrotingsartikel in onderrekeningen 

te worden verdeeld. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8741. 
 
Rekening 8744 – Beroepsbibliotheek voor administratief gebruik. 
 

Op deze rekening zijn alle aankopen van boeken in te schrijven die voor de 
beroepsbibliotheek (bibliotheken) voor administratief gebruik van de instelling, zijn 
bestemd. Er valt aan te stippen dat op deze rekening de documentaire werken niet hoeven 
opgenomen te worden; deze zijn op rekening 8128 a), te boeken, evenmin als de aankoop 
van leesboeken, die de Sociale Dienst aankoopt hoeven opgenomen te worden (rekening 
[8115]). 

 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8741. 
 
Rekening 8745 – 156 
 
Rekening 8746 – 156 
 
Rekening 8747 – 156 
 
Rekening 8748 – 156 
 
 

                                                           
156 Het onderscheid tussen goederen “voor administratief gebruik” en goederen “voor functioneel gebruik” is 

geschrapt (omzendbrief N° PAR/HVS/47171 van 08/08/1996) 
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ONDERKLASSE 88 
 
 
 
 
 

In onderklasse 88 zijn de rekeningen en eventueel de onderrekeningen gegroepeerd 
waarop de uitgaven die verschuldigd zijn ingevolge de door de instellingen verrichte 
beleggingen (aandelen en deelnemingen, vast renderende effecten, huurhuizen, diverse 
kosten) worden geboekt, alsook de uitgaven inzake betaalde waarborgen en borgtochten.  
Een onderscheid per rubriek steunt op de nieuwe budgettaire en economische classificatie, 
die voor de Rijksbegrotingen is aangenomen. 
 
Rubriek 880 – Aandelen en deelnemingen. 
 
Rekening 8801 – Aandelen en deelnemingen. 

 
[Op deze rekening zijn de aankoop van aandelen van ondernemingen te boeken, alsook 

het opnemen van de deelnemingen in deze ondernemingen. 
 
Aanrekeningsregel: de verrichtingen ter zake zijn volgens navermelde regelen te boeken: 
 

a) bij de aanschaffing van aandelen op het ogenblik van hun uitgifte of bij de 
opneming van deelnemingen, dienen de te boeken bedragen gelijk te zijn aan de 
onderschreven bedragen die aanleiding tot vrijgave hebben gegeven; de niet 
vrijgegeven bedragen kunnen in orderrekeningen worden geboekt; 

 
b) bij de aankoop ter beurs van aandelen die vroeger werden uitgegeven zijn deze 

bedragen te boeken op de rekening van het jaar waarin de aankoop ter beurs 
werd verricht, de geboekte bedragen dienen de taksen en eventuele 
commissielonen te omvatten.]157 

 
[Het betreft eveneens de verwerving van of de inschrijving op deelbewijzen in een 

V.Z.W. door de instellingen; dit is inzonderheid het geval, wanneer deze in een vereniging 
onderschrijven, die voor het gemeenschappelijk beheer van de mechanografie is opgericht. 
 
Aanrekeningsregel: de uitgaven die voortkomen uit de aankoop van of de inschrijving op 
aandelen van V.Z.W. zijn te boeken op de rekening van het jaar, waarin de aankoop is 
verricht.  De geboekte uitgave zal met de inschrijvingsprijs overeenstemmen, voor zover 
het ingeschreven bedrag is vermeld.]158 
 
Rubriek 881 – Vastrenderende effecten. 
 

                                                           
157 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8811a) nu van toepassing op de rekening 8801 
158 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8821, 1ste deel nu van toepassing op de rekening 8801 

Uitgaven inzake kredietverleningen, aandelen 
en deelnemingen, waarborgen en borgtochten 
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Rekening 8811 – Vastrenderende effecten. 
 
Op deze rekening zijn de verwervingen van vast renderende effecten te boeken, die 

door bedrijven zijn uitgegeven. Voor de classificatie van vast renderende effecten, die door 
ondernemingen zijn uitgegeven, dienen de boekhouders de naamlijsten te volgen, die door 
de Nationale Bank van België zijn opgemaakt. 
 

[De aankopen en verkopen van effecten uitgevoerd door een portefeuillebeheerder in 
het kader van het beheer van de portefeuille die hem werd toevertrouwd door de instelling, 
of, in het geval dat de instelling zelf zijn portefeuille beheert, de aan- en verkopen van 
effecten in het kader van een herbelegging uitgevoerd door de instelling moeten niet meer 
worden opgenomen in de begrotingsboekhouding. Deze operaties worden beschouwd als 
interne operaties. Enkel de gerealiseerde meer- en minderwaarden, de intresten en de 
lasten worden geboekt. 
Daarentegen, dient elke beslissing door het beheerscomité ter toevoeging of afname van de 
middelen in de portefeuille geboekt te worden in de budgettaire boekhouding op een 
aangewezen rekening (8811 of 7861)]159. 
 
Aanrekeningsregel: de verwervingen ter zake zijn te boeken op de rekening van het jaar 
waarin de verwervingen zijn uitgevoerd. Evenals voor de leningen, die door de instellingen 
op de markt zijn uitgegeven (rekening 7961), dienen de verrichtingen te worden geboekt, 
voorzover het verwervingen geldt die bij de uitgifte, tegen de inschrijvingsprijs, zijn 
uitgevoerd, hetgeen inhoudt dat de commissielonen en de uitgiftepremies, die van de 
werkelijk verschuldigde bedragen door de instelling zijn afgehouden, als in de klasse 7 te 
boeken ontvangsten zijn te beschouwen. 
 
Voorbeeld: Een instelling schrijft in op een lening, wier effecten een nominale waarde van 

1.000 frank (€ 24,79) bezitten en aan 990 frank (€24,54) worden 
onderschreven; rekening gehouden met een commissieloon van 15 frank 
(€0,37), heeft de instelling slechts 975 frank (€24,17) te betalen. De 
inschrijving zal echter aan 990 frank (€24,54) worden geboekt, terwijl de 15 
frank (€0,37) voor commissieloon in ontvangst zijn geboekt. Indien de 
betrokken effecten op de beurs zijn aangekocht, dienen deze waarden te 
worden aangerekend volgens de regel die in de rekening [8801] voor de 
aandelen is bepaald. 

 
Rubriek 882 – Beleggingen in gebouwen.  
 
Rekening 8821 – Beleggingen in huurhuizen. 
 

[Op deze rekening zijn de sommen te boeken, die door de instellingen zijn verschuldigd 
uit hoofde van de aankoop met beleggingsdoeleinden van gronden en bestaande gebouwen 
(huurhuizen). 

 
Op deze rekening zijn eveneens alle uitgaven te boeken die voortkomen uit de 

oprichting, de hernieuwing en de uitbreiding van huurhuizen. De uitgaven ter zake dienen 
volgens de littera's van het begrotingsartikel in onderrekeningen te worden verdeeld. 
 

                                                           
159 Doc.CN-RPV-07-R02-03 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 7 december 2007” 
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Aanrekeningsregel: dezelfde regel als deze voor rekening 8711 wat de aankoop van de 
gebouwen betreft en deze voor rekening 8721 wat de oprichting betreft.]160 
 
Rekening 8822 – Beleggingen in bouwgronden. 
 

[Op deze rekening zijn de sommen te boeken, die de instellingen zijn verschuldigd uit 
hoofde van de aankoop met beleggingsdoeleinden van bouwgronden. 
 
AanrekeningsregeI: dezelfde regel als deze voor de rekening 8711.]161 
 
Rekening 8823 – Beleggingen in sociale woningen. 
 

[Op deze rekening zijn de sommen te boeken, die door de instellingen zijn verschuldigd 
uit hoofde van de aankoop met beleggingsdoeleinden van sociale woningen. 

 
Op deze rekening zijn eveneens alle uitgaven te boeken die voortkomen uit de 

oprichting, de hernieuwing en de uitbreiding van sociale woningen.  
 
De uitgaven ter zake dienen volgens de littera's van het begrotingsartikel in 

onderrekeningen te worden verdeeld. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als deze voor de rekening 8711 wat de aankoop van de 
sociale woningen betreft en deze voor rekening 8721 wat de oprichting betreft.]162 
 
Rekening 8824 – Beleggingen in lichamelijke roerende goederen bestemd voor 
huurhuizen. 
 

[Op deze rekening dienen de sommen te worden geboekt die de instellingen 
verschuldigd zijn voor de aankoop van meubelen, materiaal, schutsels, machines en 
eventueel andere lichamelijke roerende goederen die bestemd zijn voor de huurhuizen. 

 
Naar gelang van de aard van de aankopen zullen afzonderlijke onderrekeningen worden 

geopend. 
 

Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8741.]163 
 
Rekening 8825 – Beleggingen in lichamelijke roerende goederen bestemd voor sociale 

woningen. 
 
Rubriek 883 – Leningen en voorschotten. 

 
[Onder deze rubriek zijn de sommen te boeken, die door de instellingen (…) zijn 

verschuldigd uit hoofde van de toekenning van hypothecaire leningen, inclusief aan het 
personeel van de onderneming. 
                                                           
160 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8812 nu van toepassing op de rekening 8821 
161 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8814 nu van toepassing op de rekening 8822 
162 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8813 nu van toepassing op de rekening 8823 
163 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8815 nu van toepassing op de rekening 8824 
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Er dient te worden aan toegevoegd dat de toekenning van sociale leningen aan het 
personeel, inzonderheid voor de aankoop van een persoonlijk motorvoertuig, op deze 
rubriek is te boeken behoudens indien de lening is toegekend door een Sociale Dienst die 
autonoom is opgericht en beheerd. ]164 

 
Rekening 8831 – Hypothecaire leningen toegekend door de instelling. 
 

[Op deze rekening zijn ook de bedragen te boeken, die aan particulieren uit hoofde van 
de toekenning van hypothecaire leningen zijn verschuldigd. 

 
Aanrekeningsregel : alle hypothecaire leningen, wier akten in de loop van een bepaald 
jaar zijn verleden, zijn op de rekening van genoemd jaar te boeken, voor zover de 
leningsovereenkomsten hun financiële uitwerking in de loop van het jaar hebben gehad.]165 
 
Rekening 8832 – Hypothecaire leningen toegekend door het Fonds voor collectieve 

uitrustingen en diensten van de R.K.W.  
 
Rekening 8833 – Financiële leningen en voorschotten toegekend door de instellingen 

betreffende het beheer van de instelling.166 
 

[Onder deze belangrijke [rekening] zijn de sommen te boeken die door de instellingen 
uit hoofde van kredietverleningen, onder om het even welke vorm, zijn verschuldigd aan 
de Centrale Overheid en aan de gelijkgestelde besturen, aan de overige 
sociale-zekerheidsinstellingen, alsook aan de provincies, de gemeenten en de 
gelijkgestelde besturen.]167 
 
[Aanrekeningsregel: Er dienen nochtans, voor elke rechtstreekse verrichting tussen 
instellingen onderscheiden onderrekeningen te worden gebruikt die de aard van de 
verrichting en de juiste benaming van de instelling vermelden, aan dewelke het krediet is 
toegekend. 
 

Voor deze verrichtingen (rechtstreekse leningen en rechtstreekse inschrijvingen op 
leningen, andere dan deze die op de markt zijn uitgegeven) dienen de sociale-
zekerheidsinstellingen alles in het werk te stellen om de volmaakte overeenstemming te 
bereiken tussen de budgettaire boekingen der instellingen, die vast renderende effecten, die 
niet op de markt zijn uitgegeven, lenen of uitgeven en de budgettaire boekingen van de 
instellingen, die vast renderende effecten, die niet op de markt zijn uitgegeven, ontlenen of 
er op inschrijven. De instellingen dienen, alsdan met elkaar overleg te plegen, teneinde 
deze overeenkomst te bereiken.  Er weze aan herinnerd dat deze overeenkomst bezwaarlijk 
is te verwezenlijken voor de vast renderende effecten, die op de markt zijn uitgegeven, 
daar de instelling, die de effecten uitgeeft, in de onwetendheid kan verkeren waar de door 
haar uitgegeven effecten zich bevinden; ook kan de consolidatie van deze effecten, 
waarvan andere sociale-zekerheidsinstellingen houder zijn, slechts worden verwezenlijkt  

                                                           
164 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rubriek 882 nu van toepassing op de rubriek 883 
165 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8821 nu van toepassing op de rekening 8831 
166 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 
167 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rubriek 884 nu van toepassing op de rekening 8833 
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in het stadium van de algemene hergroepering van de rekeningen van de sociale-
zekerheidsinstellingen, daar het bezit alsdan nauwkeurig is gelokaliseerd.]168 

 
[Op deze onderrekening zijn de (…) kredieten te boeken, die aan bedrijven zijn 

toegekend; het geldt dus hoofdzakelijk leningen die de instellingen rechtstreeks aan de 
ondernemingen toestaan.   
 
Aanrekeningsregel: zijn op de rekening van een bepaald jaar te boeken:  de uitgaven die 
voortkomen uit de kredietverlening aan bedrijven, in de mate waarin de overeenkomsten 
op het stuk van deze leningsverrichtingen in de loop van genoemd jaar zijn gesloten, en 
voor zover de leningen, die bij deze overeenkomsten zijn beoogd, in de loop van hetzelfde 
jaar uitwerking hebben gehad.]169 
 

[Op deze rekening zijn de voorschotten te boeken die aan het personeel zijn toegekend, 
exclusief de voorschotten die zijn toegekend door de Sociale Diensten, die autonoom zijn 
opgericht en beheerd.De door niet-autonome Sociale Diensten toegestane voorschotten 
zullen op een afzonderlijke onderrekening voorkomen. 
 
Aanrekeningsregel : zijn op de rekening van een bepaald jaar te boeken, de uitgaven die 
voortkomen uit de voorschotten, die aan het personeel werkelijk zijn toegekend en die tot 
een gespreide terugbetaling aanleiding geven. 
 

Deze verrichtingen, die in feite leningsverrichtingen zijn, die vaak zonder garantie of 
zekerheid zijn toegekend, zijn niet te verwarren met voortijdse betalingen en 
bezoldigingen, noch met andere voordelen die aan het personeel zijn toegekend. Deze 
laatste verrichtingen alsook de voorschotten op wedden, wanneer de eerste van de maand 
een feestdag is. worden niet als onder deze klasse te boeken verrichtingen doch wel als 
thesaurieverrichtingen beschouwd. Op het stuk van de aanrekening dient er te worden 
verwezen naar het in rekening [8831] bepaalde.]170 
 
Rekening 8834 – Niet hypothecaire leningen toegekend door het Fonds voor collectieve 

uitrustingen en diensten van de R.K.W. 
 
Rekening 8838 – Voorschotten fonds voor de toekomst van de geneeskundige 

verzorging.171 
 
Rekening 8839 – Voorschotten-provisiefonds geneesmiddelen172  
 

                                                           
168 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8842 nu van toepassing op de rekening 8833 
169 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8811 c) nu van toepassing op de rekening 8833 
170 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8822  nu van toepassing op de rekening 8833 
171 Doc.CN-RPV-07-R02-02 “Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels 

goedgekeurd door de plenaire vergadering van 7 december 2007” 
172 Doc.CN-RPV-07-R01-04 “De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 26 april 2007”. 
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Rubriek 884 – Uitbetaalde waarborgen en borgtochten. 
 
Rekening 8841 – Uitbetaalde waarborgen en borgtochten betreffende het beheer van de 

instelling.173 
 

[Op deze rekening zijn ook de waarborgen en de borgtochten te boeken die de instelling 
betaalt. Er weze aan herinnerd dat de garanties en de borgtochten, die zijn neergelegd, niet 
als in deze klasse te boeken uitgaven zijn te beschouwen, doch enkel in orderrekening zijn 
te boeken (klasse 0 van het boekhoudingsplan). 
 
Aanrekeningsregel: de waarborgen en borgtochten zijn te boeken op de rekening van het 
jaar, waarin zij werkelijk zijn betaald. De instellingen dienen ervoor te waken dat de in 
telefoonnota's en de nota's voor gas-, water- en elektriciteitsverbruik, enz., de waarborgen 
en borgtochten, die vaak als provisies zijn bestempeld, onderscheiden blijven; in de 
praktijk zal het de openbare sociale-zekerheidsinstellingen vaak mogelijk zijn vrijstelling 
ter zake te bekomen.]174 
 
Rubriek 885 – Kredietverleningen en deelnemingen aan instellingen uit de welzijnssector 

of uit de sociale sector. 
 
Rekening 8851 – Participaties. 

 
Rekening 8852 – Hypothecaire leningen. 
 
Rekening 8853 – Andere leningen en voorschotten. 
 
Rubriek 886 – Leningen en voorschotten betreffende de opdrachten van de instelling.173 
 
Rekening 8863 – Financiële leningen en voorschotten toegekend door de instellingen, 

betreffende de opdrachten van de instelling. 
 
Rubriek 887 – Uitbetaalde waarborgen en borgtochten betreffende de opdrachten van de 

instelling.173 
 
Rekening 8871 - Uitbetaalde waarborgen en borgtochten betreffende de opdrachten van de 

instelling. 
 

[Op deze rekening zijn ook de waarborgen en de borgtochten te boeken die de instelling 
betaalt. Er weze aan herinnerd dat de garanties en de borgtochten, die zijn neergelegd, niet 
als in deze klasse te boeken uitgaven zijn te beschouwen, doch enkel in orderrekening zijn 
te boeken (klasse 0 van het boekhoudingsplan)]175. 
 
 
 

                                                           
173 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
174 Ten gevolge van de aanpassing van de budgettaire klassen van 06/10/1987, is de commentaar van de 

rekening 8811 c) nu van toepassing op de rekening 8841 
175 Ten gevolge van omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 

werd de commentaar van rekening 8841 hernomen voor rekening 8871. 
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ONDERKLASSE 89 
 
 
 
 

In onderklasse 89 zijn in rubrieken, rekeningen en eventueel onderrekeningen, de 
uitgaven gegroepeerd, die betrekking hebben op de afbetalingen op schulden. Het betreft 
hier schulden van de sociale-zekerheidsinstellingen, die reeds vroeger in onderklasse 79 in 
ontvangst zijn ingeschreven. In deze onderklasse zijn, derhalve, de aflossing en de 
afschrijving van diverse leningen van de sociale zekerheid vermeld, die al dan niet ter 
markt zijn uitgegeven, de aflossing van de invorderbare tegemoetkomingen die door de 
openbare machten zijn toegekend, alsook de terugbetaling van de waarborgen en van de 
borgtochten. die van derden zijn ontvangen. 
 
Rubriek 891 – Aflossing en afschrijving van leningen. 
 

Onder deze rubriek zijn de aflossingen en de afschrijvingen van leningen te boeken, die 
door de instellingen voor sociale zekerheid al dan niet op de markt zijn uitgegeven. 
 
Rekening 8911 – Aflossing van leningen uitgegeven op de markt en bij derden betreffende 

het beheer van de instelling176 a) en b). 
 

Op de rekening zijn de sommen te boeken, die door de instelling ingevolge de 
aflossing, om gelijk welke redenen, van leningskapitaal dat door haar ter markt is 
uitgegeven. 

 
Is in evenveel onderrekeningen onder te verdelen als er leningen zijn. 

 
Aanrekeningsregel: de aflossing en de afschrijving van leningen zijn te boeken op de 
rekening van het jaar waarin de leningstitels, onder gelijk welke redenen, zijn vervallen, 
zelfs indien de titels door de instelling vóór de vastgestelde datum zijn afgelost 
 

De effecten, die aanleiding geven tot aflossing of tot afschrijving zijn in budgettaire 
uitgaven te boeken voor een zelfde waarde als deze, voor dewelke zij in ontvangst werden 
ingeschreven, namelijk voor hun inschrijvingswaarde (zie commentaren die voor de 
rekening 7961 zijn verstrekt). 

 
Ten slotte, indien de vervallen bedragen geen aanleiding tot betaling geven, zijn zij, 

niettemin, op deze rekening te boeken, terwijl de eigenlijke verrichting als 
thesaurieverrichting zal worden geboekt. 
 

a) Hypothecaire leningen. 
 

Op deze onderrekening zijn de aflossingen in kapitaal van de hypothecaire leningen te 
boeken die de derden aan de instelling hebben toegekend. 

 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8911, met dien verstande dat de 
in aanmerking te nemen waarde niet de inschrijvingswaarde, doch wel de contractuele 
waarde is. 

                                                           
176 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 

Aflossingen van schulden 
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b) Andere leningen. 
 

Op deze onderrekening dienen de aflossingen op kapitaal te worden geboekt van alle 
andere leningen, die door derden zijn toegestaan, behoudens de leningen, die rechtstreeks 
door de instelling voor sociale zekerheid zijn toegestaan en wier aflossing onder rekening 
8913 is te boeken. 
 
Aanrekeningsregel: zijn op de rekening van een bepaald jaar te boeken, de in de loop van 
dat jaar vervallen of voortijdig terugbetaalde kapitaalsbedragen, onverminderd het feit of 
de instelling ze al dan niet heeft betaald. 
 
Rekening 8912 – Aflossing van rechtstreekse leningen bij instellingen voor sociale 

zekerheid. 
 

Op deze rekening zijn de bedragen te boeken, die door de instelling aan andere 
instellingen voor sociale zekerheid verschuldigd zijn als aflossing op leningen, die 
rechtstreeks door hen zijn toegestaan; d.w.z., exclusief de aflossingen op leningen, die ter 
markt zijn uitgegeven en die andere instellingen hebben onderschreven of verworven. Er 
dient één onderrekening per lening te worden gebruikt, ten overstaan dewelke de aard van 
de verrichting en de benaming van de leningsinstelling zal worden vermeld. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8911 a) en b). 
 

Er dient voor gewaakt te worden dat het bedrag, dat de instelling aanrekent die de 
lening aflost, hetzelfde zou zijn als het bedrag dat de instelling, die de aflossing ontvangt, 
aanrekent; wanneer in een algemene balans, de balansen van de sociale zekerheid 
geconsolideerd worden, dienen deze bedragen elkaar te neutraliseren.  De instellingen 
zullen dientengevolge overleg plegen om deze gelijkheid te bereiken. 
 
Rekening 8913 – Aflossing van de speciale bijdrage voor de voorfinanciering der 

arbeiderspensioenen. 
 
Op deze rekening dienen de aflossingen aan de werkgevers op het stuk van bijzondere 

bijdrage van voorfinanciering der arbeiderspensioenen te worden geboekt, die vroeger als 
ontvangsten onder rekening 7963 werden geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: dezelfde regel als voor de rekening 8911. 
 
Rekening 8914 – Aflossing van rechtstreekse leningen bij openbare instellingen. 
 
Rubriek 892 – Terugbetaling en aflossing van de voorschotten van de Centrale Overheid 

en ondergeschikte besturen. 
 

Onder deze rubriek zijn de aflossingen inzake terugvorderbare tegemoetkomingen van 
de Centrale Overheid, van de provincies en van de gemeenten te boeken. 
 
Rekening 8921 – Aflossing van terugvorderbare budgettaire tegemoetkomingen van de 

Centrale Overheid. 
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Aanrekeningsregel: de bedragen die op de rekening van een bepaald jaar zijn geboekt, 
dienen met de bedragen overeen te stemmen die in de loop van vernoemd jaar werkelijk 
werden terugbetaald op de tegemoetkomingen die vroeger als terugvorderbaar werden 
beschouwd (rekening 7971). De instellingen dienen ervoor te waken dat deze bedragen 
overeenstemmen met deze die door het Rijk op de Rijksmiddelenbegroting zijn 
aangerekend (afdeling II - Niet fiscale ontvangsten). 
 

De instellingen dienen bij de respectieve ministeriële diensten navraag te doen omtrent 
de door hen aangerekende bedragen. 
 
Rekening 8922 – Aflossing van terugvorderbare budgettaire tegemoetkomingen van de 

provincies, de gemeenten en de gelijkgestelde besturen. 
 
Aanrekeningsregel: de terugbetalingen van voorschotten, die vervallen of die voortijdig 
in de loop van een bepaald jaar terugbetaald zijn, zijn op de rekening van dat jaar te 
boeken. 
 
Rubriek 893 – Terugbetaling van ontvangen waarborgen en borgtochten. 
 

Op de rekening 8939 zijn de terugbetalingen van waarborgen en borgtochten te boeken 
die tot dusverre op de rekening [7929] in ontvangst zijn geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: deze terugbetalingen zijn te boeken op de rekening van het jaar, 
waarin de terugbetaling is verschuldigd. 
 
Rubriek 894 – Terugbetaling van leasingschulden en soortgelijke rechten.177 178 
 
Rekening 8941 – Aflossing van leasingschulden en soortgelijke rechten - informatica. 
 
Rekening 8942 – Aflossing van leasingschulden en soortgelijke rechten - roerende 

goederen. 
 
Rubriek 895 – Aflossing en afschrijving van leningen betreffende de opdrachten van de 

instelling.178 
 
Rekening 8951 – Aflossing van leningen uitgegeven op de markt en bij derden betreffende 

de opdrachten van de instelling. 
 

                                                           
177 Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 
178 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
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Rubriek 896 – Teruggaven van ontvangen waarborgen en borgtochten betreffende de 
opdrachten van de instelling.179 

 
Rekening 8969 – Teruggaven van ontvangen waarborgen en borgtochten betreffende de 

opdrachten van de instelling. 
 

[Op de rekening 8969 zijn de terugbetalingen van waarborgen en borgtochten te boeken 
die tot dusverre op de rekening 7989 in ontvangst zijn geboekt. 
 
Aanrekeningsregel: deze terugbetalingen zijn te boeken op de rekening van het jaar, 
waarin de terugbetaling is verschuldigd.]180 
 
 

                                                           
179 Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen. 
180 Ten gevolge van omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 betreffende budgettaire richtlijnen 

werd de commentaar van rekening 8939 hernomen voor rekening 8969. 
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KLASSE 9 – RESULTATENREKENINGEN 
 
 

In de klasse 9 zijn de resultatenrekeningen van de sociale-zekerheidsinstellingen 
gegroepeerd, die in de dubbele boeking voorkomen.  Aldus wordt er in deze klasse geen 
melding gemaakt van de rekeningen die voortkomen van extra-comptabele synthesen, 
zoals: de beheersrekeningen, de algemene rekening betreffende opbrengsten en lasten van 
de instelling en de rekening betreffende vermogenswijzigingen; deze rekeningen behoren 
tot de klasse 0. 

 
In principe, worden op de rekeningen van klasse 9 geen verrichtingen in de loop van het 

jaar geboekt. 
 
Inderdaad, op het einde van het jaar, verlopen de verrichtingen op de navolgende wijze: 
 

1) een balans van de rekeningen wordt opgemaakt vooraleer de eindejaarsgeschriften 
worden afgesloten; 

 
2) de budgettaire uitgaven, die betrekking hebben op terugboekingen van budgettaire 

ontvangsten, worden gesaldeerd door het debet van de rekeningen betreffende deze 
ontvangsten; 

 
3) de budgettaire ontvangsten, die betrekking hebben op terugboekingen van budgettaire 

uitgaven, worden gesaldeerd door het credit van de rekeningen betreffende deze 
uitgaven; 

 
4) de rekeningen betreffende de begrotinguitgaven en –ontvangsten, na aftrek van de 

tegenboekingen, worden gesaldeerd: de eerste door het debet en de tweede door het 
credit van de rekening van de uitvoering van de begroting. Laatstgenoemde rekening 
wordt onder vorm van een tabel opgemaakt waarin de aanrekeningen tegenover de 
ramingen der ontvangsten en de toelatingen tot uitgaven worden geplaatst; 

 
5) een nieuwe balans der rekeningen wordt op dat ogenblik opgemaakt en de 

beheersrekening wordt, buiten boekhouding, op grond van de in deze balans 
opgenomen verrichtingen, opgesteld; 

 
6) de overdrachtrekeningen voor de budgettaire uitgaven en voor de budgettaire 

ontvangsten – tenzij zij het onderwerp waren van overboekingen op het einde van een 
maand of van een kwartaal – worden, de eerste gecrediteerd en de tweede gedebiteerd 
voor de budgettaire verrichtingen van het jaar door het debet van de lastenrekeningen, 
die met deze uigaven overeenstemmen, van de exploitatierekeningen (zulks is zelden 
het geval voor de sociale zekerheidsinstellingen: de drukkerij, het magazijn, enz.) en 
van de rekening betreffende de begrotingswijzigingen van het patrimonium 
(doorgangsrekening die niet onontbeerlijk is, doch die het mogelijk maakt de 
vermogenswijzigingen van budgettaire oorsprong af te zonderen) voor de 
begrotingsuitgaven en door het credit van de opbrengstenrekeningen, de 
exploitatierekeningen en de rekening betreffende de begrotingswijzigingen van het 
patrimonium voor de begrotingsontvangsten; 
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7) de lastenrekeningen en de opbrengstenrekeningen, die op die manier voor het bedrag 

der begrotingsaanrekeningen zijn gedebiteerd en gecrediteerd, worden aangevuld door 
middel van de overgangsrekeningen van de activa of van de passiva, ten einde de 
gelopen lasten en opbrengsten van het jaar te bekomen; 

 
8) de lastenrekeningen en de opbrengstenrekeningen worden gedebiteerd en gecrediteerd 

voor de opbrengsten en lasten, die van niet budgettaire oorsprong zijn (afschrijvingen, 
provisies, aangerekende huurgelden, enz.) en die in de loop van het jaar, niet in de 
geschriften werden opgenomen (voorbeeld - overdrachten in ontvangsten en in 
uitgaven tussen takken) 

 
9) de lasten- en opbrengstenrekeningen die, aldus zijn rechtgezet en aangevuld, worden 

gecrediteerd en gedebiteerd van de exploitatielasten en –opbrengsten, die dienen te 
worden geboekt in de exploitatierekeningen, die eventueel voor zekere diensten 
worden gehouden (drukkerij, magazijn enz.); 

 
10) de saldi van de lasten- en opbrengstenrekeningen die na deze verschillende boekingen 

voorhanden zijn, alsmede de saldi van de exploitatierekeningen (nadelig of voordelige 
saldi) vertegenwoordigen de elementen die het mogelijk maken, buiten de 
boekhouding om, de bruto algemene rekening der opbrengsten en lasten op te stellen 
of de algemene rekening der opbrengsten en lasten op te maken ontdaan van de 
interne overdrachten tussen takken waarvan het globaal resultaat per tak moet 
geventileerd worden.  (saldi van de opbrengsten- en lastenrekeningen van de diverse 
takken; 

 
11) de lasten- en opbrengstenrekeningen worden, na overschrijving van de lopende 

exploitatieverrichtingen op de exploitatierekeningen, gesaldeerd, de eerste door het 
debet en de tweede door het credit van de rekeningen opbrengsten en lasten van de 
verschillende takken; 

 
12) de exploitatierekeningen en de rekeningen lasten en opbrengsten van de verschillende 

takken worden gesaldeerd door de rekeningen van de reserves, door de rekening « 
Fonds van de vastgelegde waarden of door de exploitatierekeningen van de sociale 
zekerheid» (balanspassiva), tenzij hun saldo opnieuw wordt overgedragen; 

 
13) een laatste balans der rekeningen wordt gemaakt, vooraleer de afsluitingsposten 

worden geboekt; 
 

14) de balans (klassen 1 tot 4) en de rekeningen betreffende de vermogenswijzigingen 
worden, buiten de dubbele boekhouding om opgemaakt, op grond van de verrichtingen 
die in deze balans zijn vermeld en zij worden onder vorm van tabellen opgesteld; 

15) de sluitingsposten worden op de navolgende wijze geboekt: 
 

a) de overdrachtrekeningen van begrotingsontvangsten en –uitgaven worden 
afgesloten door de uitvoeringsrekening van de begroting; 

 
b) de balansrekening worden onderling afgesloten (nadelige saldi en batige saldi). 
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Er dienst te worden herinnerd dat de resultatenrekeningen van de onderklasse 94, 
betreffende de resultaten van de verschillende takken (of ondertakken), eveneens per 
dienstjaar kunnen worden bijgehouden (inzonderheid voor de verrichtingen van de 
jaarlijkse vakantie). In dat geval, zullen de resultaten enkel op het reservefonds worden 
overgeschreven, voor zover de afsluiting van het dienstjaar plaats heeft; zolang het 
dienstjaar niet is afgesloten geworden, zullen de resultaten opnieuw worden overgedragen 
(rubriek 133 tot 136). 
 
 
Zeer belangrijke opmerking: 
 

In tegenstelling met hetgeen in zekere boekhoudplannen wordt bepaald, mogen de 
rekeningen van klasse 9, in geen enkel geval, de begrotingsontvangsten en –uitgaven of 
opbrengsten en lasten rechtstreeks opnemen.  Al deze verrichtingen van op het even welke 
aard dienen allereerst in de rekeningen van klassen 7 en 8, of 5 en 6 te worden geboekt. 
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KLASSE 0 – ORDEREKENINGEN – STATISTISCHE REKENINGEN EN 

ANALYTISCHE EXPLOITATIEREKENINGEN 

 

 

De klasse 0 maakt geen integrerend deel uit van de dubbele boekhouding en kan in dit 

opzicht marginaal worden behandeld. Zij werd met indexcijfer 0 voorzien: alle 

boekhoudingsmachines kunnen dit indexcijfer immers niet gebruiken. 

 

Deze klasse bevat, aan de ene kant, de orderekeningen die, aan de hand van dubbele 

rekeningen met gelijke bedragen, bij de dubbele boekhouding kunnen worden gevoegd 

(vb. Desposito’s aan Deponenten – gelijke bedragen), dan wel enkelvoudig gehouden 

worden. 

 

Doorgaans vermeldt men zulks onderaan de eindejaarsoverzichten (v.b. onderaan de 

balans midden het blad).  Deze klasse bevat, aan de andere kant, statistische rekeningen, 

bijgehouden of opgemaakt buiten de dubbele boekhouding om (eindejaarsoverzichten 

afgesloten buiten comptabiliteitsverband, louter statistische rekeningen), en die niet in de 

balans van de rekeningen worden opgenomen. 

 

 

ONDERKLASSE 01 

 

 

 

 

Deze onderklasse bevat alle orderekeningen die alhoewel ze op de activa van de balans, 

kunnen worden vermeld, geen invloed op de bestanddelen noch op de waarde van de 

activa uitoefenen. 

 

Tegenover elke rekening is er in de onderklasse 02 in een gelijkaardige orderekening 

van de passiva voorzien. De boekingen op beide overeenkomstige rekeningen dienen 

gelijktijdig en voor dezelfde bedragen te geschieden. 

 

 

ONDERKLASSE 02 

 

 

 

 

Deze onderklasse bevat alle orderekeningen die, alhoewel ze kunnen vermeld worden 

op de passiva van de balans, geen invloed op de bestanddelen noch op de waarde van de 

passiva uitoefenen. 

 

Tegenover elke rekening is er in de onderklasse 01 in een gelijkaardige orderekening 

van de activa voorzien.  De boekingen op beide overeenkomstige rekeningen dienen 

tegelijkertijd en voor dezelfde bedragen te geschieden. 

 

 

Orderekeningen van de activa 

Orderekeningen van de passiva 
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ONDERKLASSE 03 

 

 

 

 

 

Deze onderklasse bevat de rekeningen die geen integrerend deel van de dubbele 

boekhouding vormen, en waarvan sommige zijn opgelegd door de bepalingen van het 

koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de 

comptabiliteit van de bij de wet van 16 maart 1954
181

 bedoelde instellingen van openbaar 

nut. 

 

 

ONDERKLASSEN 04 tot 07 

 

 

 

 

Deze onderklassen bevatten louter statistische rekeningen zoals lopende renten, 

pensioenen, sociale uitkeringen betaald in het buitenland, grondslag voor de inning van de 

bijdragen enz.  die in munteenheden kunnen worden uitgedrukt en die men eventueel 

wenst te codificeren.  Deze rekeningen worden, in principe, in de balans van de rekeningen 

niet overgenomen. 

 

 

ONDERKLASSEN 08 en 09 

 

 

 

 

De onderklassen 08 en 09 zijn bestemd voor de analytische exploitatieboekhouding, 

voor het geval dat de instellingen geen vrede zouden nemen met het bijhouden van de 

jaarlijkse exploitatierekeningen voor hun diensten met industriële of commerciële inslag 

(drukkerij, magazijn, mess enz.) en de kostprijs van de verrichtingen van deze diensten 

zouden willen berekenen. 

 

Er wordt verondersteld dat deze boekhouding van de kostprijzen zelfstandig en buiten 

de algemene dubbele boekhouding om, zou worden bijgehouden, gelet op haar toevallige 

aard. De analytische exploitatieresultaten zouden in de klassen 08 en 09 worden geboekt 

en hun gezamenlijk bedrag zou kunnen worden vergeleken met de gezamenlijke 

exploitatieresultaten die door de algemene boekhouding worden aangetoond, teneinde vast 

te stellen of er overeenstemming is. 

 

 

 

 

 

                                                 
181

 Vervangen door het KB van 8 augustus 1986 voor de instellingen van categorie D. 

Eindejaarsrekeningen afgesloten buiten de 

dubbele boekhouding om 

Louter statistische rekeningen 

Analytische exploitatierekeningen 
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Voorafbeelding: 
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Balans: 

Bijlage 17: De balans 

Resultatenrekening: 

Bijlage 18: De bruto algemene rekening der lasten en opbrengsten 

Bijlage 19: De netto rekening der lasten en opbrengsten 

II. Andere bijlagen 

Bijlage 20: Het begrip “tak” 
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Bijlage 22: Lijst met wetteksten, reglementaire teksten en documenten van de Commissie 
voor Normalisatie tot instelling en wijziging van het algemeen boekhoudplan 
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Bijlage 1: De synoptische tabel betreffende de beheersbegroting van de instelling  
 

 
 

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BEHEERSBEGROTING VAN HET JAAR X 
TABLEAU SYNOPTIQUE DU BUDGET DE GESTION DE L’ANNEE X 

Jaren / Années  
X-2 X-1 X 

ONTVANGSTEN 
RECETTES 

      

    
Diverse ontvangsten 
Recettes diverses 

      

       
Tussenkomsten van de takken in het beheerssaldo 
Intervention des branches dans le solde de la gesti on 

      

Aandeel van tak 1  
Part de la branche 1  

X1 X1 X1 

Aandeel van tak 2  
Part de la branche 2  

X2 X2 X2 

Aandeel van tak 3  
Part de la branche 3  

X3 X3 X3 

Aandeel van tak n  
Part de la branche n  

Xn Xn Xn 

    
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes  

      

UITGAVEN 
DEPENSES 

  
  

    

        
Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel 
 

      

Gewone werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement ordinaires 
 

      

Informatica werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement informatique 

      

SMALS-MvM 
SMALS-MvM 

      

Andere 
Autres 
 

      

Investeringsuitgaven 
Dépenses d’investissements 

      

Onroerende goederen 
Immobilier 

      

Informatica 
Informatique 

      

Roerende goederen 
Biens mobiliers 

      

        
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses  

      

SALDO / SOLDE 0 0 0 
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Bijlage 2: De synoptische tabel betreffende de totale begroting van de instelling 

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLIN G VOOR HET JAAR X, PER TAK ONDERVERDEELD 1  
TABLEAU SYNOPTIQUE DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L’ ANNEE X, VENTILE PAR BRANCHE 
( in scontrovorm/sous forme de compte)      

 
Tak / Branche 

1 
Tak / Branche 

2 
… Tak / Branche  

n 
TOTAAL / 

TOTAL 
LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES           
Bijdragen 
Cotisations           
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat           
Alternatieve financiering 
Financement alternatif           
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées           
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:           

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)           
Transferten van derden 
Transferts de tiers           

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements           
Diverse 
Divers           
Subtotaal 
Sous-total 

    Ot 

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

    Y 

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  …  On   

            
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES           
Prestaties 
Prestations           
Betalingskosten 
Frais de paiement           
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:           

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 … Xn X 
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)           

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers      
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externes à l’institution:           

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)           
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers           

Intrestlasten  
Charges d’intérêts           
Diverse 
Divers           
Subtotaal 
Sous-total     Ut 
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transferts vers les branches au sein de l’institution     Y 
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor admin istratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage 
administratif 

 U1 U2   …  Un 
  

            
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen  voor 
administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage 
administratif           

                                                 
1 Met uitzondering van de tak “beheer” die onderwerp uitmaakt van een aparte tabel. 
   A l’exception de la branche “gestion” qui fait l’objet d’un tableau distinct. 
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Tak / Branche 

1 
Tak / Branche 

2 
… 
 

Tak / Branche 
n 

TOTAAL / 
TOTAL 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN 
BEHEERSBEGROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE 
GESTION          
Leningen  
Emprunts            
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution           
Waarborgen 
Garanties et cautionnements           
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en 
beheersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion           

            
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN 
BEHEERSBEGROTING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE 
GESTION           
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts      
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution           
Waarborgen 
Garanties et cautionnements           
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en behee rsbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de 
gestion           

            
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en 
beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de 
gestion       
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS      

- in aandelen 
- en actions 

     

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

     

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

     

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

     

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements      

      

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheer sbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion       

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE           

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Bijlage 3: De voorafbeelding van de beheersbegroting 
 

 
 
 

VOORAFBEELDING VAN DE BEHEERSBEGROTING VOOR HET JAAR X /  
PREFIGURATION DU BUDGET DE GESTION DE L’ANNEE X 

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
X-1 

Jaar / Année 
X 

 

Realisaties 
Réalisations 

Laatste aanpassing 
Dernière 

adaptation 

Voorafbeelding 
Préfiguration 

ONTVANGSTEN 
RECETTES 

      

    
Diverse ontvangsten 
Recettes diverses 

      

       
Tussenkomsten van de takken in het beheerssaldo 
Intervention des branches dans le solde de la gesti on 

      

Aandeel van tak 1  
Part de la branche 1  

X1 X1 X1 

Aandeel van tak 2  
Part de la branche 2  

X2 X2 X2 

Aandeel van tak 3  
Part de la branche 3  

X3 X3 X3 

Aandeel van tak n  
Part de la branche n  

Xn Xn Xn 

    
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes  

      

UITGAVEN 
DEPENSES 

  
  

    

        
Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel 
 

      

Gewone werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement ordinaires 
 

      

Informatica werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement informatique 

      

SMALS-MvM 
SMALS-MvM 

      

Andere 
Autres 
 

      

Investeringsuitgaven 
Dépenses d’investissements 

      

Onroerende goederen 
Immobilier 

      

Informatica 
Informatique 

      

Roerende goederen 
Biens mobiliers 

      

        
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses  

      

SALDO / SOLDE 0 0 0 
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Bijlage 4: De voorafbeelding van de begroting van de instelling (op te stellen per tak) 
 

VOORAFBEELDING VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLING VOOR HET JAAR X /  
PREFIGURATION DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L’ANNEE  X 

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
X-1 

Jaar / Année 
X 

op te stellen per tak / à établir par branche 
Realisaties 

Réalisations  

Laatste ramingen 
Dernières 

estimations  

Voorafbeelding 
Préfiguration  

LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES       
Bijdragen 
Cotisations       
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat       
Alternatieve financiering 
Financement alternatif       
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées       
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:       

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)       
Transferten van derden 
Transferts de tiers       

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements       
Diverse 
Divers       
Subtotaal 
Sous-total 

   

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

   

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  … 

        
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES       
Prestaties 
Prestations       
Betalingskosten 
Frais de paiement       
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:       

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 … 
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)       

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers    
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externes à l’institution:       

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)       
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers       

Intrestlasten  
Charges d’intérêts       
Diverse 
Divers       
Subtotaal 
Sous-total    
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transferts vers les branches au sein de l’institution    
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor administratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage administratif  U1 U2   … 

        
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen voor administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage administratif       
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Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
X-1 

Jaar / Année 
X 

 

Realisaties 
Réalisations 

Laatste ramingen 
Dernières 

estimatio ns 

Voorafbeelding 
Préfiguration 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION      
Leningen  
Emprunts        
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution       
Waarborgen 
Garanties et cautionnements       
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en beheersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion       

        
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGROTING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION       
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts    
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution       
Waarborgen 
Garanties et cautionnements       
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en beheersbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion       

        
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion     
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS    

- in aandelen 
- en actions 

   

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

   

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

   

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

   

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements    

    

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheersbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion  

   

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE       

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Bijlage 5: De voorafbeelding van de begroting van de instelling (op te stellen voor de jaren X-2, X-1, X) 
 

VOORAFBEELDING VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLING V OOR HET JAAR X /  
PREFIGURATION DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L’ANNEE  X 

op te stellen voor de jaren X-2, X-1, X  
à établir pour les années X-2, X-1, X 

Tak 
Branche  

1 
… 

Tak 
Branche  

n 

Totaal 
Total 

LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES        
Bijdragen 
Cotisations        
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat        
Alternatieve financiering 
Financement alternatif        
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées        
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)        
Transferten van derden 
Transferts de tiers        

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total 

    

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

    

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  …  

         
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES        
Prestaties 
Prestations        
Betalingskosten 
Frais de paiement        
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:        

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 …  
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)        

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers     
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)        
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers        

Intrestlasten  
Charges d’intérêts        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total     
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transferts vers les branches au sein de l’institution     
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor admin istratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage administratif  U1 U2   …  

         
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen  voor administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage administratif        
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Tak 
Branche  

1 
… 

Tak 
Branche 

n 

Totaal 
Total 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBE GROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION       
Leningen  
Emprunts         
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en be heersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGRO TING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION        
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts     
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en behee rsbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion      
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS     

- in aandelen 
- en actions 

    

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

    

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

    

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

    

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements     

     

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheer sbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion      

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE        

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Bijlage 6: De initiële beheersbegroting  
 

INITIELE BEHEERSBEGROTING VOOR HET JAAR X / BUDGET DE GESTION INITIAL DE L’ANNEE X  

    

Jaar / Année X-2 Jaar / Année X-1 Jaar / Année X 

Artikel 
Article 

Aanduiding van de ontvangsten 
Désignation des Recettes Realisaties 

Réalisations 
Laatste aanpassing 
Dernière adaptation  

Initiële begroting 
Budget initial 

          

  Klasse2 
Classe 

      

  
Onderklasse3 
Sous-classe       

  
Rubriek4 
Rubrique       

  
Artikels5 
Articles       

  …       

  
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes       

     

Jaar / Année X-2 Jaar / Année X-1 Jaar / Année X 

Artikel 
Article 

Aanduiding van de uitgaven 
Désignation des dépenses Realisaties 

Réalisations 
Laatste aanpassing 
Dernière adaptation  

Initiële begroting 
Budget initial 

          

  
Klasse 
Classe       

  
Onderklasse 
Sous-classe       

  
Rubriek 
Rubrique       

  
Artikels 
Articles       

  …       

  
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De klasse bestaat uit één cijfer. 
3 Volgens het boekhoudplan is dit de benaming voor de indeling met 2 cijfers. De onderklasse is ook 

opgenomen in de begrotingtabellen onder de benaming “hoofdstuk”. 
4 Deze benaming wordt gebruikt in zowel de begrotingstabellen als de economische rekeningen. Een rubriek 

is de onderverdeling van een onderklasse en bevat 3 cijfers. 
5 Dit is in de begrotingstabellen een onderverdeling van een rubriek, het artikel bestaat uit 4 cijfers en die 

gestructureerd is als volgt: “XXX.X”. 
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Bijlage 7: De initiële opdrachtenbegroting  
 
 

INITIELE OPDRACHTENBEGROTING VOOR HET JAAR X / BUDGET  DES MISSIONS INITIAL DE L’ANNEE X 

Jaar / Année X-2 Jaar / Année X-1 Jaar / Année X 

Artikel 
Article 

 

Aanduiding van de ontvangsten 
Désignation des recettes Realisaties 

Réalisations 
Laatste aanpassing 
Dernière adaptation  

Initiële begroting 
Budget initial 

          

  Klasse 
Classe 

      

  
Onderklasse 
Sous-classe       

  
Rubriek 
Rubrique       

  
Artikels 
Articles       

  …       

          

  
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes       

     

Jaar / Année X-2 Jaar / Année X-1 Jaar / Année X 

Artikel 
Article 

Aanduiding van de uitgaven 
Désignation des dépenses Realisaties 

Réalisations 
Laatste aanpassing 
Dernière adaptation  

Initiële begroting 
Budget initial 

          

  
Klasse 
Classe       

  
Onderklasse 
Sous-classe       

  
Rubriek 
Rubrique       

  
Artikels 
Articles       

  …       

          

  
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses       
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Bijlage 8: De begrotingscontrole van de beheersbegroting  

 
 
 

BEGROTINGSCONTROLE VAN DE BEHEERSBEGROTING VAN HET JAAR X 
CONTROLE BUDGETAIRE DU BUDGET DE GESTION DE L’ANNEE  X 

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
 X-1 

Jaar / Année  
X 

 

Realisaties 
Réalisations 

Voorlopige resultat 
Résultats 

provisoires 

Initiële 
begroting 
Budget 
initial 

Herraming 
per  

Réestimation 
au … 

ONTVANGSTEN 
RECETTES 

       

     
Diverse ontvangsten 
Recettes diverses 

       

        
Tussenkomsten van de takken in het beheerssaldo 
Intervention des branches dans le solde de la gesti on 

       

Aandeel van tak 1  
Part de la branche 1  

X1 X1 X1 X1 

Aandeel van tak 2  
Part de la branche 2  

X2 X2 X2 X2 

Aandeel van tak 3  
Part de la branche 3  

X3 X3 X3 X3 

Aandeel van tak n  
Part de la branche n  

Xn Xn Xn Xn 

     
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes  

       

UITGAVEN 
DEPENSES 

  
  

     

         
Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel 
 

       

Gewone werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement ordinaires 
 

       

Informatica werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement informatique 

       

SMALS-MvM 
SMALS-MvM 

       

Andere 
Autres 
 

       

Investeringsuitgaven 
Dépenses d’investissements 

       

Onroerende goederen 
Immobilier 

       

Informatica 
Informatique 

       

Roerende goederen 
Biens mobiliers 

       

         
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses  

       

SALDO / SOLDE 0 0 0 0 
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Bijlage 9: De begrotingscontrole van de begroting van de instelling (op te stellen per tak ) 

 
 

BEGROTINGSCONTROLE VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLING VAN HET JAAR X /  
CONTROLE BUDGETAIRE DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L ’ANNEE X  

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
 X-1 

Jaar / Année  
X 

op te stellen per tak  
à établir par branche Realisaties 

Réalisations 

Voorlopige 
resultat 

Résultats 
provisoires 

Initiële 
begroting 
Budget 
initial 

Realisaties 
Réalisations 

LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES        
Bijdragen 
Cotisations        
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat        
Alternatieve financiering 
Financement alternatif        
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées        
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)        
Transferten van derden 
Transferts de tiers        

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total 

    

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

    

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  …  

         
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES        
Prestaties 
Prestations        
Betalingskosten 
Frais de paiement        
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:        

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 …  
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)        

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers     
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)        
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers        

Intrestlasten  
Charges d’intérêts        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total     
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transferts vers les branches au sein de l’institution     
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor administratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage administratif  U1 U2   …  

         
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen voor administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage administratif        
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Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
 X-1 

Jaar / Année  
X 

 

Realisaties 
Réalisations 

Voorlopige 
resultat 

Résultats 
provisoires 

Initiële 
begroting 
Budget 
initial 

Realisaties 
Réalisations 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION       
Leningen  
Emprunts         
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en beheersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGROTING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION        
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts     
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en beheersbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion      
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS     

- in aandelen 
- en actions 

    

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

    

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

    

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

    

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements     

     

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheersbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion      

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE        

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Bijlage 10: De begrotingscontrole van de begroting van de instelling (op te stellen voor de jaren X-2, X-1, 
X ) 
 

BEGROTINGSCONTROLE VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLI NG VAN HET JAAR X /  
CONTROLE BUDGETAIRE DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L ’ANNEE X  

op te stellen voor de jaren X-2, X-1, X  
à établir pour les années X-2, X-1, X 

Tak 
Branche  

1 
… 

Tak 
Branche  

n 

Totaal 
Total 

LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES        
Bijdragen 
Cotisations        
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat        
Alternatieve financiering 
Financement alternatif        
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées        
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)        
Transferten van derden 
Transferts de tiers        

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total 

    

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

    

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  …  

         
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES        
Prestaties 
Prestations        
Betalingskosten 
Frais de paiement        
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:        

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 …  
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)        

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers     
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)        
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers        

Intrestlasten  
Charges d’intérêts        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total     
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transferts vers les branches au sein de l’institution     
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor admin istratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage administratif  U1 U2   …  

         
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen  voor administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage administratif        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 305

 

 

Tak 
Branche  

1 
… 

Tak 
Branche 

n 

Totaal 
Total 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBE GROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION       
Leningen  
Emprunts         
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en be heersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGRO TING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION        
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts     
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en behee rsbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion      
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS     

- in aandelen 
- en actions 

    

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

    

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

    

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

    

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements     

     

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheer sbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion  

    

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE        

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Bijlage 11: De aanpassingen van de beheersbegroting 
 

AANPASSINGEN N° … VAN DE BEHEERSBEGROTING VAN HET J AAR X, ../../…. / ADAPTATIONS N° … DU BUDGET DE GESTION DE L’ANNEE X/  ../../…. 
 

Artikel 
Article 

Ontvangsten 
Recettes 

Goedgekeurde initiële 
begroting 

Budget initial 
approuvé 

Overdrachten vorig jaar 
(verwijzingsdocument) 

Reports année 
précédente (référence du 

document) 

Voorgaande aanpassingen 
(verwijzingsdocument) 

Adaptations précédentes cumulées (référence 
du document) 

Vorige aangepaste 
begroting N° …  

Budget précédent 
adapté N° …  

Nieuwe aanpassingen 
(verwijzingsdocument) 
Nouvelles adaptations  

(référence du document) 

        

Gecumuleerde 
voorgaande 

aanpassingen 
Ajustements précédents 

cumulés 

Gecumuleerde 
voorgaande 

overdrachten 
Transferts précédents 

cumulés 

 
Nieuwe aanpassing 

Nouveaux ajustements 
Nieuwe overdracht 
Nouveau transferts 

Nieuwe aangepaste 
 begroting N°…  
Nouveau budget 

adapté N° …  
  

  A B C D E = A+B+C+D F G H = E + F + G 

  
klasse 
classe       

 
        

  
onderklasse 
sous-classe       

 
        

  
rubriek 
rubrique       

 
        

  
aangepaste artikels 
articles modifies       

 
        

                   

  
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes       

 
        

  

Artikel 
Article 

Uitgaven 
Dépenses 

Goedgekeurde initiële 
begroting 

Budget initial 
approuvé 

Overdrachten vorig jaar       
 art. 14§2  

(verwijzingsdocument) 
Reports année 

précédente 
 art. 14§2  

(référence du document) 

Voorgaande aanpassingen 
(verwijzingsdocument) 

Adaptations précédentes cumulées (référence 
du document) 

Vorige aangepaste 
begroting N° …  
Budget adapté 

précédent N° …  

Nieuwe aanpassingen 
art. 14§1  

(verwijzingsdocument) 
Nouvelles adaptations  

art. 14§1  
(référence du document) 

        

Gecumuleerde 
voorgaande 

aanpassingen 
Ajustements précédents 

cumulés 

Gecumuleerde 
voorgaande 

overdrachten      
 art. 14§1 

Transferts précédents 
cumulés 

 
Nieuwe aanpassing 

Nouveaux ajustements 

Nieuwe overdracht    
art. 14§1 

Nouveaux transferts 

Nieuwe aangepaste 
begroting N°…  

Nouveau budget 
adapté N° …  

  A B C D E = A+B+C+D F G H = E + F + G 

  
klasse 
classe       

 
        

  
onderklasse 
sous-classe       

 
        

  
rubriek 
rubrique       

 
        

  
aangepaste artikels 
articles modifilés       

 
        

                   

  
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses       
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Bijlage 12: De aanpassingen van de opdrachtenbegroting 

 
AANPASSINGEN N° … VAN DE OPDRACHTENBEGROTING VAN HE T JAAR X, ../../…. / ADAPTATION N° … DU BUDGET DES MISSIONS DE L’ANNEE X / ../../…. 

Herramingen (verwijzingsdocument) 
Réestimations (référence du document) 

Artikel 
Article 

  

Ontvangsten 
Recettes 

  

Goedgekeurde initiële 
begroting 

Budget initial approuvé 
  

Gecumuleerde voorgaande 
herramingen 

Réestimations précédentes 
cumulées 

Nieuwe  herramingen 
Nouvelles réestimations 

Aangepaste begroting    N° …  
Budget adapté N° …  

  
klasse 
classe       

 

  
onderklasse 
sous-classe       

 

  
rubriek 
rubrique       

 

  
aangepaste artikels 
articles modifiés       

 

          
 

  
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes       

 

       

Goedgekeurde initiële 
begroting 

Budget initial approuvé 

Herramingen (verwijzingsdocument) 
Réestimations (référence du document) 

Artikel 
Article 

  

Uitgaven 
Dépenses 

  
  

Gecumuleerde voorgaande 
herramingen 

Réestimations précédentes 
cumulées 

Nieuwe  herramingen 
Nouvelles réestimations 

Aangepaste begroting    N° …  
Budget adapté N° …  

  
klasse 
classe       

 

  
onderklasse 
sous-classe       

 

  
rubriek 
rubrique       

 

  
aangepaste artikels 
articles modifiés       

 

           

  
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses       
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Bijlage 13: De toestandsopgave van de beheersbegroting 
 
 

TOESTANDSOPGAVE VAN DE BEHEERSBEGROTING VAN 01/01/20.. TOT ../../20.. 
SITUATION DE L’EXECUTION DU BUDGET DE GESTION  DU 0 1/01/20.. AU ../../20.. 

Artikel 
Article 

Omschrijving 
Description 

Initiële 
begroting 

Budget initial 

Goedgekeurde 
aanpassingen 
Modifications 
approuvées 

Aangepaste 
kredieten 
Crédits  
adaptés  

Realisaties van / 
Réalisations du 

1/1 tot 31/3  
1/1 tot 30/6  
1/1 tot 30/9  
1/1 tot 31/12 

 

Nog niet 
aangerekende 

begroting 
Budget  pas 

encore imputé 

Krediet 
benuttiging 
Utilisation 
des crédits 

    A B C=A+B D E=C-D F= D/C 

  
BEHEERSONTVANGSTEN 
RECETTES DE GESTION            

               

  
Diverse ontvangsten 
Recettes Diverses            

        

 
  Te detailleren per artikel van de beheersbegroting  
  A détailler par article du budget de gestion       

        

  subtotaal / sous-total             

  
Totaal beheersontvangsten  
Total des recettes de gestion            

  
BEHEERSUITGAVEN 

DEPENSES DE GESTION            
               

  
Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel            

              

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion            

  subtotaal / sous-total             

               

  
Werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement            

               

  
Gewone uitgaven 
Dépenses ordinaires            

               

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion            

               

  
Informatica uitgaven 
Dépenses informatiques            

               

  
SMALS-MvM 
SMALS-MvM            

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion            

  
Andere 
Autres            

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A detailler par article du budget de gestion            

  subtotaal / sous-total            

               

  
Investeringsuitgaven 
Dépenses d’investissements            

               

 
Onroerende goederen 
Immobilier        

        

 
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion       

        

 
Informatica 
Informatique       

        

 
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion       

        

 
Roerende goederen 
Biens mobiliers       

        

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion            

  Subtotal / sous-total             
               

  
Totaal beheersuitgaven 
Total des dépenses de gestion            
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Bijlage 14: De toestandsopgave van de opdrachtenbegroting 
 

TOESTANDSOPGAVE VAN DE OPDRACHTENBEGROTING VAN 01/01/20.. TOT ../../20.. 
 SITUATION DE L’EXECUTION DU BUDGET DES MISSIONS DU  01/01/20.. AU ../../20.. 
 
 
 

Artikel 
Article 

ONTVANGSTEN 
RECETTES 

Initiële 
begroting 

Budget initial 

Goedgekeurde 
aanpassingen 
Modifications 
approuvées 

Aangepaste 
kredieten 
Crédits 
adaptés 

Realisaties van / 
Réalisations du 

1/1 tot 31/3  
1/1 tot 30/6  
1/1 tot 30/9  
1/1 tot 31/12 

Nog niet 
aangerekende 

begroting 
Budget pas 

encore imputé 

Krediet-
benuttiging 
Utilisation 
des crédits 

    A B C=A+B D E=C-D F= D/C 
 Te detailleren per artikel van de 

opdrachtenbegroting 
A détailler par article du budget des missions            

             
              
             

  TOTAAL van ontvangsten 
TOTAL des recettes            

        
        
        

Artikel 
Article 

UITGAVEN 
DEPENSES 

Initiële 
begroting 

Budget initial 

Goedgekeurde 
aanpassingen 
Modifications 
approuvées 

Aangepaste 
kredieten 
Crédits 
adaptés 

Realisaties van / 
Réalisations du 

1/1 tot 31/3  
1/1 tot 30/6  
1/1 tot 30/9  
1/1 tot 31/12 

Nog niet 
aangerekende 

begroting 
Budget pas 

encore imputé 

Krediet-
benuttiging 
Utilisation 
des crédits 

    A B C=A+B D E=C-D F= D/C 
 

Te detailleren per artikel van de 
opdrachtenbegroting 
A détailler par article du budget des missions            

             
              
             

 
TOTAAL van uitgaven 
TOTAL des dépenses       

  
BUDGETAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE            
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Bijlage 15: De rekening van budgettair beheer 
 

REKENING VAN BUDGETTAIR BEHEER OP 31.12.X    COMPTE DE GESTION BUDGETAIRE AU 31.12.X   

          

                    

Stand op 1 januari X     Stand op 31 december X     

Situation au 1 janvier X     Situation au 31 decembre X     

            

1. Thesaurie - Trésorerie  ____________   1. Thesaurie - Trésorerie  ____________   

            

2. Debiteuren - Débiteurs  ____________   2. Debiteuren - Débiteurs  ____________   

            

3. Crediteuren - Créditeurs  ____________   3. Crediteuren - Créditeurs  ____________   

            
Begrotingsverrichtingen tijdens het jaar - 
Opérations budgétaires de l'année           

1. Begrotingsontvangsten - Recettes __________          

2. Begrotingsuitgaven - Dépenses __________          

   ____________         

            

              

SALDO - SOLDE  ____________   SALDO - SOLDE  ____________   
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Bijlage 16: De balans der rekeningen 
 

BALANS DER REKENINGEN 
BALANCE DES COMPTES 

DEBET CREDIT SALDI /SOLDES NRS DER 
REKENINGEN IN 

HET 
BOEKHOUDPLAN 

AANWIJZING DER 
REKENINGEN 

BALANS DER 

OVERGEDRAGEN 

SALDI (BEGINSALDI) 

VERRICHTINGEN 

VAN 1.1.… TOT 

………. 
TOTAAL 

BALANS DER 

OVERGEDRAGEN 

SALDI (BEGINSALDI) 

VERRICHTINGEN 

VAN 1.1.… TOT 

………. 
TOTAAL DEBET CREDIT 

N° DE COMPTES 
DANS LE PLAN 
COMPTABLE  

DESIGNATION  
DES COMPTES 

BALANCE D’ENTRÉE 

(SOLDE D’ENTRÉE) 
OPERATIONS DU 

1.1.… AU ………. TOTAL 
BALANCE D’ENTREE   
(SOLDE D’ENTREE) 

OPERATIONS DU 

1.1.… AU 

………. 
TOTAL DEBIT CREDIT 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 TOTAAL M N O M N O P P 
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Bijlage 17: De balans 
 

BALANS 
BILAN 

ACTIVA PASSIVA 

ACTIF PASSIF 
I MATERIËLE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN  X FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID  
I IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET STOCKS   X FONDS DE LA SECURITE SOCIALE   

(TE VERDELEN PER TAK EN ONDERTAK, IN GEVAL VAN EEN 

GEMEENSCHAPPELIJKE BALANS VOOR VERSCHILLENDE TAKKEN EN 

ONDERTAKKEN) 
(A VENTILER PAR BRANCHE ET SOUS-BRANCHE, 
EN CAS DE BILAN COMMUN A PLUSIEURS 
D'ENTRE ELLES) 

  

A) 101: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL OF PATRIMONIUM 
 CAPITAL OU PATRIMOINE SOCIAL 

  
…… 

A) 201 – 209: ONROERENDE GOEDEREN VOOR ADMINISTRATIEF 

GEBRUIK 
BIENS IMMEUBLES A USAGE ADMINISTRATIF 

241 – 244: AFSCHRIJVINGEN OP IDEM 
AMORTISSEMENTS SUR IDEM 

21: GEBOUWEN IN LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN 
BIENS IMMEUBLES DETENUS EN LOCATION-FINANCEMENT ET 

DROITS SIMILAIRES  
25: AFSCHRIJVINGEN OP IDEM 

AMORTISSEMENTS SUR IDEM 

 
 

…… 
 

…… 
 

…… 
 
 

…… 

 
 
 
 

(NEG) 
 
 
 
 

(NEG) 
B) 111 – 115: WISKUNDIGE RESERVES 

RESERVES MATHEMATIQUES 
  

…… 

 
B) 

 
221 – 229: ONROERENDE GOEDEREN DIE EEN BELEGGING 

UITMAKEN 
BIENS IMMEUBLES DE RAPPORT 

 
 
…… 

…… 

 261 – 265: AFSCHRIJVINGEN OP IDEM    

C) 116 – 119: ANDERE RESERVES VAN DE INDIVIDUELE 

KAPITALISATIE  
AUTRES RESERVES DE CAPITALISATION 

INDIVIDUELLE 

  
 
 

…… 

 
 
C) 

                    AMORTISSEMENTS SUR IDEM 
 
231 – 239: ANDERE MATERIËLE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET STOCKS 

…… 
 
 

…… 

(NEG) 
…… 

d) 121 – 129: VERDELINGSRESERVES EN RESERVES DER 

COLLECTIEVE KAPITALISATIE 
RESERVES DE REPARTITION ET DE 

CAPITALISATION COLLECTIVE 

  
 
 

…… 
 245 – 249 EN 255 – 259: AFSCHRIJVINGEN OP IDEM   

 AMORTISEMENTS SUR IDEM 
 

…… 
 

(NEG) 
  

TOTAAL I  
 …… 

e) 130: NIET GEAFFECTEERDE RESERVES VAN DE 

INNINGSINSTELLINGEN 
RESERVES NON AFFECTEES DES ORGANISMES DE 

PERCEPTION 

  
 
 

…… 
 TOTAL I    …… f) 132: FONDS VAN HET VASTLIGGEND 

FONDS DE L' IMMOBILISE 
  

…… 
    g) 133 – 138: OPNIEUW OVERGEDRAGEN RESULTAATSALDI 

(KUNNEN NEGATIEF ZIJN) 
SOLDES DE RESULTAT REPORTES A NOUVEAU 

(PEUVENT ETRE NEGATIFS) 

  
 
 

…… 
    h) 131 EN 139: DIVERSE RESERVES 

 RESERVES DIVERSES 
  

…… 
   TOTAAL X   
   TOTAL X  …… 

    
II VASTLIGGENDE FINANCIËLE WAARDEN  XI PROVISIES VOOR VERLIEZEN EN DIVERSE LASTEN  
II VALEURS FINANCIERS IMMOBILISEES   XI PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES DIVERSES   
A) 270 EN 273: PARTICIPATIES EN NIET VERVREEMDBARE AANDELEN     

 PARTICIPATIONS ET ACTIONS NON NEGOCIABLES 
 

…… 
 A) 144 - 146: PROVISIES VOOR TE INNEN BIJDRAGEN, 

BIJDRAGEVERHOGINGEN EN VERWIJLINTERESTEN 
  

B) 274 -279: VAST RENDERENDE EFFECTEN (N.V.V.I.K.) OP MEER DAN 

EEN JAAR  
VALEURS MOBILIERES À REVENU FIXE (N.A.T.P.) A PLUS 

D'UN AN 

 
 
 

…… 

  PROVISIONS POUR COTISATIONS, MAJORATIONS DE 

COTISATIONS ET INTERETS DE RETARD A 

RECOUVRER 

 
 

…… 

 

C) 281 - 289: BETAALDE OF NEERGELEGDE GARANTIES EN 

BORGTOCHTEN 
GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS PAYES OU DEPOSES 

 
…… 

 B) 141 - 143 EN 147 - 149: DIVERSE  PROVISIES  
 PROVISIONS DIVERSES  

TOTAAL XI 

 
…… 

 

D) 290 - 292: HYPOTHECAIRE LENINGEN AAN DERDEN OP MEER DAN   

EEN JAAR 
   TOTAL XI  …… 

 PRETS HYPOTHECAIRES A DES TIERS A PLUS D'UN AN ……      
E) 293 - 299: ANDERE LENINGEN EN VOORSCHOTTEN AAN DERDEN OP 

MEER DAN EEN JAAR 
     

 AUTRES PRETS ET AVANCES A DES TIERS A PLUS D'UN AN ……     
TOTAAL II     

TOTAL II  …….   
    
III FINANCIEEL OMZETBAAR  XII FINANCIEEL OPEISBAAR  
III REALISABLE FINANCIER  XII EXIGIBLE FINANCIER  
A) 332: LENINGEN OP MINDER DAN 10 DAGEN 

 PRÊTS A MOINS DE 10 JOURS 
 

…… 
 1° OP MEER DAN EEN JAAR 

1° A PLUS D’UN AN 
  

B) 321 -329: BANKREKENINGEN OP TERMIJN 
COMPTES BANCAIRES A TERME 

 
…… 

  151 - 159:  GARANTIES EN ONTVANGEN BORGTOCHTEN 
GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS RECUS 

 
…… 

 

C) 341 - 349: VOORSCHOTTEN EN LENINGEN AAN DERDEN OP EEN 

JAAR   
 EN MINDER 
 AVANCES ET PRETS A DES TIERS A UN AN ET MOINS 

 
 

…… 

  161 : LENINGEN UITGEGEVEN OP DE MARKT 
 EMPRUNTS EMIS SUR LE MARCHE DES CAPITAUX 

 
…… 

 

D) 351: VERVREEMDBARE AANDELEN 
 ACTIONS NEGOCIABLES 

 

 
…… 

  162 - 169: ANDERE LENINGEN EN VOORSCHOTTEN VAN 

DERDEN 
AUTRES EMPRUNTS ET AVANCES DE TIERS 

 
 

…… 

 

E) 360 - 369: NIET VERVREEMDBARE VASTRENDERENDE EFFECTEN OP 

EEN JAAR EN MINDER - NVVIK 
VALEURS MOBILIERES A REVENU FIXE A UN  AN ET MOINS 

- NATP  

 
 

…… 

  2° OP EEN JAAR EN MINDER 
2° A UN AN ET MOINS 
 

  

F) 370 - 379: VASTRENDERENDE EFFECTEN VERKRIJGBAAR VOOR 

IEDER KOPER OP ÉÉN JAAR OF MINDER - VVIK 
VALEURS MOBILIERES A REVENU FIXE A UN AN ET MOINS -
ATP 

 
 

…… 

  380 - 389: OPGENOMEN LENINGEN EN VOORSCHOTTEN  
EMPRUNTS SOUSCRITS ET AVANCES DE TIERS 

 

 
…… 

 

 TOTAAL III  ……  TOTAAL XII  …… 
 TOTAL III  …….  TOTAL XII  …… 
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IV FINANCIEEL BESCHIKBAAR  XIII CREDITEUREN  
IV DISPONIBLE FINANCIER  XIII TIERS CREDITEURS  
A) 301 - 309: KAS EN STUKKEN MET GELDWAARDE 

CAISSE ET PIECES VALANT ESPECES 
 

…… 
 A) 410 - 419: BEGUNSTIGDEN VAN SOCIALE PRESTATIES 

 BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES 
 

…… 
 

B) 311: POSTREKENINGEN 
COMPTES DE CHEQUES POSTAUX 

 
…… 

 B) 420 EN 421: CENTRALE OVERHEID - TERUG TE BETALEN 

BUDGETTAIRE RIJKSBIJDRAGEN 
 
 

 

C) 312 - 319: BANKREKENINGEN OP ZICHT 
COMPTES BANCAIRES A VUE 

 
…… 

  POUVOIR CENTRAL SUBVENTIONS BUDGETAIRES 

A REMBOURSER 
 

…… 
 

D) 331: DAGGELDLENINGEN 
 PRETS AU JOUR LE JOUR 

 
…… 

 C) 424: CENTRALE OVERHEID - L/R DIVERSE CREDITEUREN 
POUVOIR CENTRAL — C/C CREDITEURS DIVERS 

 
…… 

 

 TOTAAL IV  
TOTAL IV 

  
…… 

D) 426: PROVINCIES EN GEMEENTEN - L/R DIVERSE 

CREDITEUREN 
  

     PROVINCES ET COMMUNES — C/C CREDITEURS ……  
V DEBITEUREN 
V TIERS DEBITEURS 
A) 400 - 409: WERKGEVERS EN ANDERE SCHULDENAREN VAN 

BIJDRAGEN 

  E) 435 - 439: BELGISCHE SOCIALE INSTELLINGEN - L/R 

CREDITEUREN 
ORGANISMES SOCIAUX BELGES — C/C  
CREDITEURS 

 
 
 

…… 

 

EMPLOYEURS ET AUTRES  DEBITEURS DE COTISATIONS ……  
B) 410 - 419: BEGUNSTIGDEN VAN SOCIALE PRESTATIES 

BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES 
 

…… 
 

F) 446 - 449 : INSTELLINGEN VOOR SOCIALE  ZEKERHEID VAN 

ANDERE LANDEN - L/R CREDITEUREN 
ORGANISMES DE SECURITE  SOCIALE D'AUTRES 

PAYS — C/C CREDITEURS 

 
 
 

…… 

 

C) 420 EN 421: OPENBARE MACHTEN - BUDGETTAIRE 

RIJKSBIJDRAGEN 
POUVOIRS PUBLICS - SUBVENTIONS BUDGETAIRES 

 
 

…… 

 G) 460 - 462: NOG TE BETALEN WERKINGSKOSTEN 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RESTANT A 

PAYER 

 
 

…… 

 

D) 422: CENTRALE OVERHEID - TAKSEN EN BELASTINGEN AANGEWEND  
         VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

 TRESOR - TAXES ET IMPOTS AFFECTES A LA SECURITE SOCIALE 

 
 

…… 

 H) 463 - 465: DERDEN TUSSENKOMENDEN IN DE  SOCIALE   

PRESTATIES 
TIERS INTERVENANT DANS LE SERVICE DES 

PRESTATIONS SOCIALES 

 
 
 

…… 

 

E) 423: CENTRALE OVERHEID - L/R DIVERSE DEBITEUREN 
POUVOIR CENTRAL - C/C DEBITEURS DIVERS 

 
…… 

 

F) 425: PROVINCIES EN GEMEENTEN - L/R DEBITEUREN 
PROVINCES ET COMMUNES - C/C DEBITEURS 

 
…… 

 

I) 466 - 467: VERVALLEN, TE BETALEN INTERESTEN EN 

FINANCIELE DELGINGEN OP LENINGEN 
INTERETS ET AMORTISSEMENTS FINANCIERS SUR 

EMPRUNTS ECHUS A PAYER 

 
 
 

…… 

 

G) 430 - 434: BELGISCHE SOCIALE INSTELLINGEN - L/R DEBITEUREN 
ORGANISMES SOCIAUX BELGES — C/C DEBITEURS 

 
…… 

 J) 468 EN 469: DIVERSE CREDITEUREN 
CREDITEURS DIVERS 

 
…… 

 

H) 440 - 445: INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN ANDERE   
 LANDEN - L/R DEBITEUREN 

   TOTAAL XIII  
TOTAL XIII 

  
…… 

 ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE D'AUTRES PAYS -         
  C/C DEBITEURS ……  XIV OVERGANGSREKENINGEN VAN HET PASSIEF 

XIV. COMPTES TRANSITOIRES DE PASSIF 
  

I) 450 EN 451: TE INNEN INTERESTEN EN FINANCIËLE AFLOSSINGEN 
INTERETS ET AMORTISSEMENTS FINANCIERS A 

ENCAISSER 

 
 

…… 

 A) 480 EN 481: GELOPEN EN NIET VERVALLEN INTERESTEN OP 

LENINGEN 
INTERETS SUR EMPRUNTS COURUS ET NON 

ECHUS 

 
 
 

…… 

 

J) 452 - 459: DIVERSE DEBITEUREN 
DEBITEURS DIVERS 

 
…… 

 B) 482: ANDERE GELOPEN EN NIET VERVALLEN LASTEN 
 AUTRES CHARGES COURUES ET NON ECHUES 

 
…… 

 

 TOTAAL V  
TOTAL V 

  
…… 

C) 483: BIJ VOORBAAT ONTVANGEN OPBRENGSTEN 
   PRODUITS RECUS D'AVANCE 

 
…… 

 

     TOTAAL XIV 
TOTAL XIV 

  
…… 

        
     SUBTOTAAL  

SUB -TOTAL 
  

…… 
       

VI OVERGANGSREKENINGEN VAN HET ACTIEF 
VI COMPTES TRANSITOIRES D'ACTIF 

  

A) 470 - 475: GELOPEN EN NIET VERVALLEN SOCIALE BIJDRAGEN 

CONTRIBUTIONS SOCIALES COURUES ET NON ECHUES 
 …… 

B) 476: GELOPEN EN NIET VERVALLEN TE ONTVANGEN INTERESTEN 
 INTERETS A RECEVOIR COURUS ET NON ECHUS 

 
…… 

 

XV SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE 

ZEKERHEID ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 1954 
6(1) 

(TE DETAILLEREN PER INSTELLING) 
XV DETTES VIS-A-VIS D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 

SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 
6
 (1) (A DETAILLER PAR 

ORGANISME) 

  

C) 477: ANDERE GELOPEN EN NIET VERVALLEN OPBRENGSTEN 
 AUTRES PRODUITS COURUS ET NON ECHUS 

 
…… 

 A) 171 - 177: LENINGEN EN VOORSCHOTTEN 
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  

D) 478 EN 479: VOORUIT BETAALDE LASTEN 
CHARGES PAYEES D’AVANCE 

 
…… 

  1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

  

    TOTAAL VI 
 TOTAL VI 

  
…… 

 2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

  

     ……  
 SUBTOTAAL  

SUB -TOTAL 
  

…… 
    

B) 178 EN 179: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  

INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(CREDITSALDI) 

  

    COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE (SOLDES CREDITEURS) 
 

…… 
 

    TOTAAL XV 
TOTAL XV 

  
…… 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Of aan het KB van 3 april 1997 
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VII SCHULDVORDERINGEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 1954 
7
 

(1) (TE DETAILLEREN PER INSTELLING) 

  XVI SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE 

ZEKERHEID NIET ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 1954 
7 

(1) (TE DETAILLEREN PER INSTELLING) 

  

VII CREANCES VIS-A-VIS D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 

SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 19547
 (1)  (A DETAILLER PAR ORGANISME) 

XVI DETTES VIS-A-VIS D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 

NON SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 
7
  (1)  (A DETAILLER PAR 

ORGANISME) 

  

A) 171 - 177: LENINGEN EN VOORSCHOTTEN 
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  A) 181 - 187: VOORSCHOTTEN EN LENINGEN  
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  

 1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

   1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

  

 2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

   2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

  

  ……    ……  
B) 178 EN 179: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  INSTELLINGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(DEBETITSALDI) 

  B) 188 EN 189: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  

INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(CREDITSALDI) 

  

 COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES DE 

SECURITE SOCIALE (SOLDES DEBITEURS) 
 

…… 
  COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE (SOLDES CREDITEURS) 
 

…… 
 

    TOTAAL VII        TOTAAL XVI    
 TOTAL VII   ……  TOTAL XVI   …… 
       
    SUBTOTAAL   

   SUB -TOTAL  …… 
      

 
VIII SCHULDVORDERINGEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID NIETONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 

1954 
7
 (1)(TE DETAILLEREN PER INSTELLING) 

  XVII SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN (2) (TE 

DETAILLEREN PER TAK OF ONDERTAK) 
  

VIII CREANCES VIS-A-VIS D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 

NON  SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 
7
 (1) (A DETAILLER PAR 

ORGANISME) 

  XVII DETTES AU SEIN D'UN MEME ORGANISME ENTRE BRANCHES 2) 
(À DETAILLER PAR BRANCHE OU SOUS-BRANCHE) 

  

A) 181 - 187: LENINGEN EN VOORSCHOTTEN 
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  A) 191 - 197: VOORSCHOTTEN EN LENINGEN  
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  

 1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

   1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

  

 2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

   2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

  

  ……    ……  
B) 188 EN 189: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  INSTELLINGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(DEBETITSALDI) 

  B) 198 EN 199: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  

INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(CREDITSALDI) 

  

 COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES DE 

SECURITE SOCIALE  (SOLDES DEBITEURS) 
 

…… 
  COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE (SOLDES CREDITEURS) 
 

…… 
 

    TOTAAL VIII        TOTAAL XVII    
 TOTAL VIII   ……  TOTAL XVII   …… 
        
 SUBTOTAAL       
 SUB -TOTAL  ……     
IX. SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN (2) 
(TE DETAILLEREN PER TAK OF ONDERTAK) 

      

IX. CREANCES AU SEIN D'UN MEME ORGANISME ENTRE BRANCHES (2) (A 

DETAILLER PAR BRANCHE OU SOUS-BRANCHE) 
      

A) 191 - 197: VOORSCHOTTEN EN LENINGEN  
 AVANCES ET EMPRUNTS 

      

 1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

      

 2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

      

  ……      
B) 198 EN 199: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  INSTELLINGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(DEBETSALDI) 

      

 COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES DE 

SECURITE SOCIALE (SOLDES DEBITEURS) 
 

…… 
     

    TOTAAL IX        
 TOTAL IX  ……     

TOTAAL VAN HET ACTIEF  
TOTAL DE L'ACTIF 

 
….…… 

TOTAAL VAN HET PASSIEF  
TOTAL DU PASSIF 

 
….…… 

  ORDEREKENINGEN VAN DE BALANS 
COMPTES D'ORDRE DE BILAN 

 

010 - 019: ORDEREKENINGEN VAN HET ACTIEF 
COMPTES D'ORDRE DE 1'ACTIF 

 
….…… 

(1) KUNNEN GECONSOLIDEERD WORDEN OP HET NIVEAU VAN DE 

ALGEMENE BALANS VAN DE SOCIALE ZEKERHEID. 
PEUVENT ETRE  CONSOLIDEES AU NIVEAU DU BILAN GENERAL DE LA 

SECURITE SOCIALE. 

 

020 - 029: ORDERREKENINGEN VAN HET PASSIEF 
COMPTES D'ORDRE DU PASSIF 

 
….…… 

(2) KUNNEN GECONSOLIDEERD WORDEN OP HET NIVEAU VAN DE  

ALGEMENE BALANS VAN DE INSTELLINGEN. 
 PEUVENT ETRE CONSOLIDEES AU NIVEAU DU BILAN GENERAL DE 

1'ORGANISME. 

 TOTAAL 
TOTAL 

 
….…… 

 

                                                 
7 Of aan het KB van 3 april 1997 
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Bijlage 18: De bruto algemene rekening der lasten en opbrengsten  
 

 

BRUTO ALGEMENE REKENING DER LASTEN EN OPBRENGSTEN 
COMPTE GENERAL BRUT DES CHARGES ET PRODUITS 

LASTEN 
CHARGES 

OPBRENGSTEN 
PRODUITS 

I. TOEGEKENDE SOCIALE PRESTATIES   XII. SOCIALE BIJDRAGEN   
I. PRESTATIONS SOCIALES ALLOUEES   XII. COTISATIONS SOCIALES    

600 EN 601: SOCIALE VERSTREKKINGEN (VERPLICHT 

NADER TE PRECISEREN IN DE REKENING) 
 A) 

PRESTATIONS SOCIALES EN NATURE (A 

DETAILLER  OBLIGATOIREMENT DANS LE CORPS 

DU COMPTE) 

 
 

……… 

 A) 500 - 508:   BIJDRAGEN, PREMIES EN DIVERSE AANGEGEVEN 

BIJSLAGEN (NADER TE PRECISEREN IN DE 

REKENING NAARGELANG VAN DE AARD DER 

VERRICHTINGEN 

  

602 - 605: SOCIALE UITKERINGEN (VERPLICHT NADER TE  
                      PRECISEREN IN DE REKENING) 

 
 

B) 

  PRESTATIONS SOCIALES EN ESPECES (A  
  DETAILLER OBLIGATOIREMENT DANS LE CORPS  
  DU COMPTE) 

 
 

……… 

  
 
 
 

B) 

COTISATIONS, PRIMES ET CONTRIBUTIONS 

DIVERGES DECLAREES (A DETAILLER 

OBLIGATOIREMENT DANS LE CORPS DU COMPTE 

SUIVANT LA NATURE DES OPERATIONS) 
509:  BIJDRAGEVERHOGINGEN EN BOETEN 

 
 
 

……… 

 

MAJORATIONS DE COTISATIONS ET AMENDES ……… C) 606:  TEWERKSTELLING VAN WERKLOZEN DOOR DE 

OPENBARE MACHTEN 
   

TOTA(A)L XII  
 

……… 
 MISE AU TRAVAIL DES CHOMEURS PAR LES POUVOIRS 

PUBLICS 
 

……… 
  

XIII. TAKSEN EN BELASTINGEN AANGEWEND VOOR DE SOCIALE 
  

D) 607:  TEN LASTENEMING VAN LASTEN VAN WERKGEVERS   ZEKERHEID   
 PRISE EN CHARGE DE FRAIS ENCOURUS PAR LES 

EMPLOYEURS 
 

……… 
 XIII. IMPOTS ET TAXES AFFECTE A LA SECURITE SOCIALE 

 
  

E) 608: TEN LASTENEMING VAN KOSTEN DIE EEN VOORDEEL   
            VOOR DE BENEFICIANTEN ZIJN 

   51: TAKSEN EN BELASTINGEN AANGEWEND VOOR DE  
        SOCIALE ZEKERHEID 

 
 

 

 PRISE EN CHARGE DE FRAIS CONSTITUANT UN 

AVANTAGE POUR LES BENEFICIAIRES 
 

……… 
   IMPOTS ET TAXES AFFECTES A LA SECURITE SOCIALE 

TOTA(A)L XIII 
………  

……… 
 TOTA(A)L I  ……… 

 
II. ONINVORDERBARE, TEN ONRECHTE UITBETAALDE SOCIALE 

PRESTATIES 

  
    
XIV. NIET TERUGVORDERBARE TEGEMOETKOMINGEN VAN DE  

 OPENBARE MACHTEN 
XIV. INTERVENTIONS A FONDS PERDUS DES POUVOIRS PUBLICS 

  

II. PRESTATIONS SOCIALES SERVIES INDUMENT IRRECOUVRABLES     
 610 - 619: IDEM ALS VOOR I 

 IDEM QUE I 
 

……… 
   

 TOTA(A)L II  ……… 

 
(NADER TE PRECISEREN MET VERMELDING VOOR DE OVERHEID VAN 

DE BEGROTING EN HET BEGROTINGSARTIKEL) 
(A DETAILLER AVEC MENTION POUR LE POUVOIR DU BUDGET ET DE 

L'ARTICLE DE CELUI-CI) 
  

III. LOPENDE UITGAVEN VOOR BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE  
LASTEN VAN NET PERSONEEL 

   
1° NIET TERUGVORDERBARE TEGEMOETKOMINGEN VAN DE  

  

III. DEPENSES COURANTES POUR REMUNERATIONS ET CHARGES 

SOCIALES DU PERSONNEL 
  CENTRALE OVERHEID 

1° INTERVENTIONS A FONDS PERDUS DU POUVOIR CENTRAL 
  

A) 620 - 624: BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL EN  
 BIJKOMENDE TOELAGEN 

  A) 520:  FORTAITAIRE DOTATIES 
DOTATIONS FORFAITAIRES 

 
……… 

 

 REMUNERATION DU PERSONNEL ET 

ALLOCATIONS ACCESSOIRES 
 

……… 
 
 

B) 521: TEGEMOETKOMINGEN IN DE KOSTPRIJS VAN DE 

PRESTATIES 
  

B) 625:  SOCIALE LASTEN VOORTSPRUITENDE UIT DE SOCIALE 

WETGEVING 
   INTERVENTIONS DANS LE COUT REEL DES 

PRESTATIONS 
 

……… 
 

 CHARGES SOCIALES DERIVANT DE  LA LEGISLATION 

SOCIALE 
 

……… 
 C) 522: TEGEMOETKOMINGEN IN VERHOUDING TOT DE 

INKOMSTEN 
 
 

 

C) 626:  SOCIALE LASTEN BUITEN DE SOCIALE WETGEVING 
CHARGES SOCIALES EN DEHORS DE LA LEGISLATION 

   INTERVENTIONS COURANTES EN FONCTION DES 

RESSOURCES 
 

……… 
 

 
D) 

SOCIALE 
627:  BEZOLDIGINGEN AAN PERSONEN ADMINISTRATIEF 

………  D) 523: TEGEMOETKOMINGEN OM HET HOOFD TE BIEDEN AAN  
   EEN GEBREK AAN BIJDRAGEN EN INTERESTEN 

  

 VERBONDEN AAN DE INSTELLING 
RETRIBUTIONS A DES PERSONNES ATTACHEES 

      INTERVENTIONS POUR PALLIER LE DEFAUT DE  
   COTISATIONS OU D'INTERETS 

 
……… 

 

 ADMINISTRATIVEMENT A L'ORGANISME ………  E) 524: TEN LASTENEMING VAN DEFICIT   
E) 628:  SOCIALE DIENST      PRISE EN CHARGE DE DEFICITS ………  
 SERVICE SOCIAL 

TOTA(A)L III 
………  

……… 
F) 525: FORFAITAIRE TEGEMOETKOMINGEN IN DE  

          WERKINGSKOSTEN 
  

IV. ANDERE LOPENDE WERKINGSUITGAVEN 
IV. AUTRES DEPENSES COURANTES DE  FONCTIONNEMENT 

   INTERVENTIONS FORFAITAIRES DANS LES DEPENSES  
 DE FONCTIONNEMENT 

 
……… 

 

A) 630: DIVERSE VERGOEDINGEN DIE WERKELIJKE LASTEN    G) 526: DIVERSE GEWONE TEGEMOETKOMINGEN   
  DEKKEN      INTERVENTIONS COURANTES DIVERSES ………  
  INDEMNITES DIVERSES COUVRANT DES CHARGES 

 REELLES 
 
……… 

 H) 527: TEGEMOETKOMINGEN MET  
  INVESTERINGSDOELEINDEN 

  

B) 631: BEROEPSOPLEIDING 
          FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
……… 

 
 

           INTERVENTIONS A DES FINS D'INVESTISSEMENTS ………  

C) 632:  REPRESENTATIE-, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN    SUBTOTAAL/SOUS-TOTAL  ………  
   FRAIS DE REPRESENTATION, DE DEPLACEMENTS ET DE  

  TRANSPORT 
 

……… 
  

2° NIET TERUGVORDERBARE TEGEMOETKOMINGEN VAN PROVINCIES  
  

D) 633: BETWISTE ZAKEN   EN GEMEENTEN   
 
E) 

  CONTENTIEUX 
634: HONORARIA, ANDERE DAN VOOR BETWISTE ZAKEN 

………  2° INTERVENTIONS A FONDS PERDUS DES PROVINCES  ET 

COMMUNES 
  

   HONORAIRES AUTRES QUE POUR LE CONTENTIEUX ………  I) 528:  GEWONE  TEGEMOETKOMINGEN   
F) 635: LASTEN VAN LOKALEN       INTERVENTIONS  COURANTES ………  
 
G) 

  CHARGES DE LOCAUX 
636: KOSTEN VAN MATERIEEL, MACHINES, MEUBELEN,  

………  J) 529:   TEGEMOETKOMINGEN MET  

INVESTERINGSDOELEINDEN 
  

   ROLLEND MATERIEEL EN BENODIGDHEDEN   INTERVENTIONS A DES FINS D'INVESTISSEMENTS ………  
   FRAIS DE MATERIEL, MOBILIER, MACHINES, MATERIEL    SUBTOTAAL/SOUS-TOTAL  ………  
           ROULANT ET FOURNITURES ………     
     TOTA(A)L XIV  ……… 
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H) 637: BUREEL-, PUBLICATIE- EN PUBLICITEITSKOSTEN       
           FRAIS DE BUREAU, DE PUBLICATIONS 

          ET DE PUBLICITE 
 

……… 
     

I) 638:  GEWONE  FINANCIËLE LASTEN       
 FRAIS FINANCIERS COURANTS ………      
J) 639:  NORMALE EN BUITENGEWONE AFSCHRIJVINGEN OP 

LICHAMELIJKE, PATRIMONIALE GOEDEREN MET  

VOORNAMELIJK ADMINISTRATIEF OF FUNCTIONEEL 

GEBRUIK 

      

 AMORTISSEMENTS NORMAUX ET EXTRAORDINAIRES 

SUR BIENS CORPORELS PATRIMONIAUX A USAGE 

PRINCIPALEMENT ADMINISTRATIF OU FONCTIONNEL 

 
 

……… 

     

 TOTA(A)L IV  ………     
        
V. LASTEN VAN HUURHUIZEN EN DIVERSE FINANCIËLE LASTEN   XV. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN VAN BEDRIJVEN   
V. CHARGES D'IMMEUBLES DE RAPPORT ET CHARGES FINANCIERES 

DIVERSES 
  

 
XV. REVENUS DE PROPRIETES ET D'ENTREPRISES   

A) 640: WERKELIJKE LASTEN VAN HUURHUIZEN   A) 530:  VERWIJLINTERESTEN   
           FRAIS REELS D'IMMEUBLES DE RAPPORT ………   INTERETS DE RETARD ………  
B) 641: GEWONE EN BUITENGEWONE AFSCHRIJVINGEN OP 

          HUURHUIZEN 
          AMORTISSEMENTS NORMAUX ET EXTRAORDINAIRES  
          SUR IMMEUBLES DE RAPPORT 

 
 
 
……… 

 B) 531 (PARTIM):  GELOPEN INTERESTEN, PREMIES EN 

COMMISSIES OP VAST RENDERENDE 

WAARDEN UITGEGEVEN DOOR INSTELLINGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

  

C) 
 
 
D) 

642: INTERESTEN OP LENINGEN DIE OP DE MARKT WERDEN  
          UITGEGEVEN 
          INTERETS SUR EMPRUNTS EMIS SUR LE MARCHE 
643: ALLERHANDE INTERESTEN EN LOPENDE  FINANCIËLE  

 
 

……… 
 

  INTERETS COURUS, PRIMES ET 

COMMISSIONS SUR VALEURS MOBILIERES A 

REVENU FIXE EMISES PAR DES ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE 

 
 
 

……… 

 

   LASTEN 
  INTERETS DIVERS ET CHARGES FINANCIERES  

  C) 531 (PARTIM):  GELOPEN INTERESTEN, EN COMMISSIES OP 

ANDERE VAST RENDERENDE WAARDEN 
  

 
E) 

 COURANTES  DIVERSES 
644: RESTORNO'S EN KWADE POSTEN INZAKE INTERESTEN 

RISTOURNES ET NON-VALEURS EN MATIERE D'INTERETS 

……… 
 
……… 

  INTERETS COURUS, PRIMES ET 

COMMISSIONS SUR AUTRES VALEURS 

MOBILIERES A REVENU FIXE 

 
 

……… 

 

F) 645: ALLERHANDE WERKELIJKE VERLIEZEN OP 
          BELEGGINGEN 

  D) 533 - 534: DIVIDENDEN VAN AANDELEN EN  
 OPBRENGSTEN VAN PARTICIPATIE 

  

 
G) 

  PERTES DIVERSES RÉELLES SUR PLACEMENTS 
646 - 648: PROVISIES VOOR TWIJFELACHTIGE  

 SCHULDVORDERINGEN EN FINANCIËLE  
 MINDERWAARDEN 

………   
 
E) 

 DIVIDENDES D'ACTIONS ET PRODUITS DE  
 PARTICIPATIONS 

532: INTERESTEN OP LENINGEN EN VOORSCHOTTEN AAN   
 DERDEN 

 
……… 

 

 PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES ET 

MOINS-VALUES FINANCIERES 
 

……… 
  

F) 
 INTERETS SUR PRETS ET AVANCES A DES TIERS 

535 - 537: DIVERSE WINSTEN 
………  

 649:  AANPASSING VAN DE  RESERVES VOOR TE REGELEN 

SCHADEGEVALLEN EN VAN DE WISKUNDIGE RESERVES 

EN PROVISIES VOOR MINDERWAARDEN INZAKE 

ONROERENDE BELEGGINGEN 

   
G) 

 BENEFICES DIVERS 
538: BRUTOHUUR VAN HUURHUIZEN EN GRONDEN 

 LOYERS BRUTS D'IMMEUBLES DE RAPPORT ET DE  
 TERRAINS 

……… 
 
 

……… 

 

 ADAPTATION DES RESERVES POUR SINISTRES A 

REGLER ET DES RESERVES MATHEMATIQUES ET 

PROVISIONS POUR MOINS-VALUES EN MATIERE DE 

PLACEMENTS IMMOBILIERS 

 
 
 

……… 

  TOTA(A)L XV  ……… 

 TOTA(A)L V  ………    
 

 

VI. LASTEN DIE EEN VERMINDERING ZIJN VAN OPBRENGSTEN, 
ANDERE DAN FINANCIËLE 

  XVI. DIVERSE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND VAN DERDEN 
XVI. PRODUITS DIVERS EN PROVENANCE DE TIERS 

  

VI. CHARGES CONSTITUANT UNE ATTENUATION DE PRODUITS 

AUTRES QUE FINANCIERS 
  A) 540:  KWADE POSTEN INZAKE BELASTINGEN 

   NON-VALEURS EN MATIERE D'IMPOTS 
 

……… 
 

A) 650:  KWADE POSTEN INZAKE BIJDRAGEN VAN SOCIALE 

ZEKERHEID 
NON-VALEURS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DE 

  B) 541:   VERKOOP OF WEDERVERKOOP VAN 

VERBRUIKSGOEDEREN 
VENTE OU REVENTE DE BIENS DE CONSOMMATION 

 
 

……… 

 

 SECURITE SOCIALE ………  C) 542:  TEGEMOETKOMINGEN VAN BELGISCHE DERDEN IN DE    
B) 652:  KWADE POSTEN INZAKE BIJDRAGEOPSLAGEN EN 

BOETEN 
     WERKINGSKOSTEN 

  INTERVENTIONS DE TIERS BELGES DANS LES 
  

 NON-VALEURS EN MATIERE DE MAJORATIONS DE 

COTISATIONS ET AMENDES 
 

……… 
  

D) 
  DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

543: BRUTOHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN MET  
………  

C) 653 :  KWADE POSTEN, INZAKE TAKSEN EN BELASTINGEN 

AANGEWEND VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID 
     ADMINISTRATIEF GEBRUIK 

  LOYERS BRUTS DE BIENS IMMEUBLES A USAGE 
  

 NON-VALEURS EN MATIERE D’IMPOTS ET TAXES 

AFFECTEES A LA SECURITE SOCIALE 
 

……… 
  

E) 
   ADMINISTRATIF  

544: OVERDRACHTEN VAN SOCIALE BIJDRAGEN EN VAN  
………  

D) 654:  KWADE POSTEN INZAKE NIET TERUGVORDERBARE 

TEGEMOETKOMINGEN VAN DE OPENBARE DIENSTEN 
     WISKUNDIGE RESERVES VOORTKOMEND VAN  

  BELGISCHE DERDEN 
  

 NON-VALEURS EN MATIERE D'INTERVENTIONS 
A FONDS PERDUS DES SERVICES PUBLICS 

 
……… 

    TRANSFERTS DE COTISATIONS SOCIALES ET DE  
  RESERVES MATHEMATIQUES EN PROVENANCE DE  

 
……… 

 

E) 655 - 659:  PROVISIES VOOR TWIJFELACHTIGE 

SCHULDVORDERINGEN INZAKE BIJDRAGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

   
F) 

 TIERS  BELGES 
545: DIVERSE FUNCTIONELE ONTVANGSTEN  
          VOORTKOMEND VAN BELGISCHE DERDEN 

  

 PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES EN 

MATIERE DE CONTRIBUTIONS SOCIALES 
 

……… 
   RECETTES FONCTIONNELLES DIVERSES EN  

 PROVENANCE DE TIERS BELGES 
 

……… 
 

 TOTA(A)L VI  ……… G) 546: INKOMENSOVERDRACHTEN VAN HET BUITENLAND   
      TRANSFERTS DE REVENU DE L'ETRANGER ………  
VII. DIVERSE OVERDRACHTEN AAN DERDEN   H) 547 EN 538:  SCHENKINGEN EN LEGATEN   
VII. TRANSFERTS DIVERS A DES TIERS     DONS ET LEGS ………  
A) 660 EN 661: BELASTINGEN INGEKOHIERD TEN LASTE VAN 

DE INSTELLING 
  I) 549:  NIET TERUGVORDERBARE BUITENGEWONE  

           ONTVANGSTEN 
  

 IMPOTS ENROLES A CHARGE DE L'ORGANISME ………     RECETTES A FONDS PERDUS EXCEPTIONNELLES ………  
     TOTA(A)L XVI  ……… 
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XVII. NIET MEER TE BELALEN, TOEGEKENDE SOCIALE PRESTATIES 
XVII. PRESTATIONS SOCIALES ALLOUEES MAIS NON A PAYER 

B) 663 - 665:  OVERDRACHTEN VAN OVERSCHOTTEN, VAN 

WISKUNDIGE RESERVES, VAN RESERVES VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID, ALSMEDE VAN 

DIVERSE FUNCTIONELE UITGAVEN AAN 

BELGISCHE DERDEN 

  

 550 - 559 :  IDEM ALS I 
   IDEM QUE I 

 
 
 
 

……… 

 

 TRANSFERTS D'EXCEDENTS, DE RESERVES 

MATHEMATIQUES ET DE RESERVES DE 

SECURITE SOCIALE AINSI QUE DE DEPENSES 

FONCTIONNELLES DIVERSES VERS DES TIERS 

BELGES 

 
 
 
 

……… 

 TOTA(A)L XVII 
 
XVIII. TERUG TE VORDEREN, TEN ONRECHTE UITBETAALDE 

PRESTATIES 
XVIII. PRESTATIONS SOCIALES SERVIES INDUMENT 

 ……… 

A RECOUVRER C) 666:  INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR HET BUITENLAND 

(ANDERE DAN SOCIALE PRESTATIES) 
  

 560 - 569: IDEM ALS I 
  

 TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER (AUTRE 

QUE DE PRESTATIONS SOCIALES) 
 

……… 
   IDEM QUE I 

TOTA(A)L XVIII 
………  

……… 
D) 667 EN 668:  SCHENKINGEN EN LEGATEN       
   DONS ET LEGS ………    
E) 669:  NIET TERUGVORDERBARE BUITENGEWONE UITGAVEN     
     DEPENSES EXCEPTIONNELLES A FONDS PERDUS ………  

XIX. OVERDRACHTEN VOORKOMEND VAN BELGISCHE SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN, WAAROP DE WET VAN 16 MAART 1954 

VAN TOEPASSING IS  
8(1)   

 TOTA(A)L VII  ………   
      
VIII. OVERDRACHTEN NAAR SOCIALE ZEKERHEIDSINSTELLINGEN 

WAAROP DE WET VAN 16 MAART 1954 VAN TOE PASSING IS  
8
 (1) 

  

XIX. TRANSFERTS EN PROVENANCE D'ORGANISMES 
BELGES DE SECURITE SOCIALE SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 

8
 

(1) 
570 - 579: (TE DETAILLEREN NAARGELANG VAN DE  

  

VIII. TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954  
8
 (1) 

    INSTELLINGEN EN VAN DE AARD DER  
  VERRICHTINGEN) 

  

 (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE    670 - 679: (TE DETAILLEREN NAAR GELANG VAN DE 

INSTELLING EN VAN DE AARD VAN DE 

VERRICHTINGEN) 

 
   D'OPERATION) 

TOTA(A)L XIX 
………  

……… 
 (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
 

……… 
   

 TOTA(A)L VIII  ………   
    

 
XX. OVERDRACHTEN VOORTKOMEND VAN BELGISCHE SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN, WAAROP DE WET VAN 16 MAART 1954 

NIET VAN TOEPASSING IS  
8
 (1)   

XX. TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES BELGES DE SECURITE 

SOCIALE NON SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954  
8
 (1) 

IX. OVERDRACHTEN NAAR BELGISCHE SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET VAN 16 MAART 1954 

NIET VAN TOE PASSING IS  
8
 (1) 

  

 

  

IX. TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES BELGES DE SECURITE 

SOCIALE NON SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954  
8
 (1) 

   
580 - 589: (TE DETAILLEREN NAAR GELANG VAN DE 

INSTELLING EN VAN DE AARD VAN DE 

VERRICHTINGEN) 
  

 680 - 689: (TE DETAILLEREN NAAR GELANG VAN DE 

INSTELLING EN VAN DE AARD VAN DE 

VERRICHTINGEN) 

   (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
TOTA(A)L XX 

 
……… 

 
 

……… 
  (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
 
……… 

   

 TOTA(A)L IX  ……… 
 

  
        
X. OVERDRACHTEN IN DE SCHOOT VAN EENZELFDE INSTELLING 

TUSSEN TAKKEN EN ONDERTAKKEN (2) 
  XXI. OVERDRACHTEN IN DE SCHOOL VAN EENZELFDE INSTELLING 

TUSSEN TAKKEN EN ONDERTAKKEN (2) 
  

X. TRANSFERTS AU SEIN D'UN MEME ORGANISME 
ENTRE BRANCHES ET SOUS-BRANCHES  (2) 

  XXI. TRANSFERTS AU SEIN D'UN MEME ORGANISME 
ENTRE BRANCHES ET SOUS-BRANCHES  (2) 

  

 690 - 699: (TE DETAILLEREN NAARGELANG VAN DE TAK, DE 

ONDERLAK EN VAN DE AARD DER 

VERRICHTINGEN) 

   590 - 599: (TE DETAILLEREN NAARGELANG VAN DE TAK, DE 

ONDERLAK EN VAN DE AARD DER 

VERRICHTINGEN) 

  

 (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
 
……… 

  (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
 

……… 
 

 TOTA(A)L X  ………  TOTA(A)L XXI  ……… 
        
XI. RESULTATEN VAN HET JAAR (KUNNEN OOK NEGATIEF ZIJN)       
XI. RESULTATS DE L'ANNEE  (PEUVENT ETRE NEGATIFS)       
 WIJZIGINGEN VAN DE FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 

(TE DETAILLEREN PER RESERVEFONDS) 
     

 VARIATIONS DES FONDS DE LA SECURITE 
SOCIALE (A DETAILLER COMME AU X DU BILAN) 

 
……… 

 
 

   

 TOTA(A)L XI  ………     
        
 TOTAAL VAN DE LASTEN    TOTAAL DER OPBRENGSTEN   
 TOTAL DES CHARGES  ………  TOTAL DES PRODUITS  ……… 
        
        
(1)  KUNNEN GECONSOLIDEERD WORDEN OP HET NIVEAU VAN 

DE ALGEMENE REKENING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID. 
      

 PEUVENT ETRE CONSOLIDEES AU NIVEAU DU COMPTE 

GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE. 
 

      

(2) KUNNEN GECONSOLIDEERD WORDEN OP HET NIVEAU VAN 

DE ALGEMENE REKENING DER INSTELLING. 
      

 PEUVENT ETRE CONSOLIDEES AU NIVEAU DU COMPTE 

GENERAL DE L'ORGANISME. 
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Bijlage 19: De netto rekening der lasten en opbrengsten 
 

NETTO REKENING DER LASTEN EN OPBRENGSTEN 
COMPTE NET DES CHARGES ET PRODUITS 

(Tak - Ondertak)  
(Branche - sous-branche)  

(Detail te vermelden in de rekening of in bijlage) 
(Détail à fournir dans le corps du compte ou en annexe) 

NETTO LASTEN 
CHARGES NETTES 

NETTO OPBRENGSTEN 
PRODUITS NETS 

A) SOCIALE PRESTATIES I+II -XVII -XVIII J) SOCIALE BIJDRAGEN XII -650 -652 
 PRESTATIONS SOCIALES     CONTRIBUTIONS  SOCIALES    
B) WERKINGSUITGAVEN    XIII -653  
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

K) TAKSEN EN BELASTINGEN AANGEWEND 
VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID    

 1) INZAKE PERSONEEL III -541     
      EN MATIERE DE PERSONNEL    

 IMPOTS ET TAXES AFFECTES A LA SECURITE 
SOCIALE    

 2) ANDERE LOPENDE UITGAVEN IV -542  XIV -654  
     AUTRES DEPENSES COURANTES    

L) NIET TERUGVORDERBARE TEGEMOETKOMINGEN 
VAN DE OPENBARE MACHTEN    

C) DIVERSE OVERDRACHTEN AAN DERDEN VII -540     
 TRANSFERTS DIVERS A DES TIERS    

 INTERVENTIONS A FONDS PERDUS DES 
POUVOIRS PUBLICS    

D) FINANCIËLE LASTEN EN LASTEN VAN 
HUURHUIZEN 

V   M) OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN VAN 

BEDRIJVEN 
XV   

 CHARGES FINANCIERES ET D'IMMEUBLES 
DE RAPPORT 

    REVENUS DE PROPRIETES ET D'ENTREPRISES    

E) PROVISIES VOOR TWIJFELACHTIGE 

SCHULDVORDERINGEN  
655 tot / à 659  N) DIVERSE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND 

VAN DERDEN 
544 tot / à 549  

 PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES   PRODUITS DIVERS EN PROVENANCE DE 
TIERS 

   

  SUB-TOTA(A)L   SUB-TOTA(A)L 
F) OVERDRACHTEN NAAR SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET 
VAN 16 MAART 1954 VAN TOEPASSING IS

9 

 VIII  O) OVERDRACHTEN VOORTKOMEND VAN SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET VAN16 

MAART 1954 VAN TOEPASSING IS 
9 

 XIX  

 TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES DE 
SECURITY SOCIALE SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 

1954 
9 

    TRANSFERTS EN PROVENANCE D'ORGANLSMES 
BELGES DE SECURITE SOCIALE SOUMIS A LA LOI DU 

16 MARS 19549 

   

G) OVERDRACHTEN NAAR BELGISCHE SOCIALE 
ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET VAN 

16 MAART 1954 NIET VAN TOEPASSING IS 
9 

 IX  P) OVERDRACHTEN VOORTKOMEND VAN BELGISCHE 

SOCIALE ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET 

VAN 16 MAART 1954 NIET VAN TOEPASSING IS 
9 

 XX  

 TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES BELGES 
DE SECURITY SOCIALE NON SOUMIS A LA LOI DU 16 

MARS 19549 

    TRANSFERTS EN PROVENANCE D'ORGANISMES 
BELGES DE SECURITE SOCIALE 
NON SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 19549 

   

  SUB-TOTA(A)L   SUB - TOTA(A)L 
H) OVERDRACHTEN IN DE SCHOOT VAN EENZELFDE 

INSTELLING TUSSEN TAKKEN EN ONDERTAKKEN 
 X  Q) OVERDRACHTEN IN DE SCHOOT VAN EENZELFDE 

INSTELLING TUSSEN TAKKEN EN ONDERTAKKEN 
 XXI  

 TRANSFERTS AU SEIN D'UN MEME ORGANISME     TRANSFERTS AU SEIN D'UN MEME ORGANISME    
I) RESULTATEN VAN HET JAAR  XI      
 RESULTATS DE L’ANNEE        
        
 TOTAAL  TOTAAL 
 TOTAL 

 
…………………  TOTAL 

 
………………… 

        

 
 
 

                                                 
9 Of het KB van 3 april 1997 
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Bijlage 20: Het begrip “tak” 
 
 

Zowel voor statistische behoeften (de nationale rekeningen en ESSPROS voor Eurostat) als voor 
behoeften van budgettair beleid, dienen de resultatenrekening en de synoptische tabellen betreffende de 
begroting uitgesplitst te worden per "tak" van de sociale zekerheid. 

 

1. Definities 
 

1.1 Regeling 
 

Een REGELING  is het geheel van de wettelijke en reglementaire bepalingen die een categorie van 
personen beschermen tegen één of meerdere risico’s van het beroeps- of privé-leven volgens een 
bepaalde financieringswijze 

 
 

Voorbeelden: regeling voor werknemers gefinancierd door herverdeling, regeling voor zelfstandigen, 
regeling voor de zeevarenden, regeling voor de ambtenaren, regeling voor de personeelsleden van de 
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, regeling voor overzeese sociale zekerheid, regelingen 
gefinancierd door kapitalisatie … 

 

1.2 Tak 
 

a)   Generieke definitie 
 

Onder TAK verstaan we een geheel van risico’s van dezelfde aard die de mensen al of een deel van hun 
bestaansmiddelen kunnen ontnemen of bijzondere kosten kunnen veroorzaken. 
                                                                                                                                                                                           
Voorbeelden: 
- geneeskundige verzorging 
- primaire arbeidsongeschiktheid, moederschap, invaliditeit 
- ouderdom of vroegtijdige dood (rust- en overlevingspensioen) 
- arbeidsongevallen 
- beroepsziekten 
- kinderlast (gezinsbijslag) 
- werkloosheid 
- bedrijfssluiting 

 
b)   Boekhoudkundige definitie 

 
In de boekhouding van de OISZ is een TAK een geheel van inkomsten en uitgaven (of van kosten en 
opbrengsten) met betrekking tot een aantal risico's van een bepaalde regeling. 
 
Met andere woorden, een "boekhoudkundige tak" is de combinatie van een tak (volgens de generieke 
definitie) en een regeling. 
 
2. Bijzondere gevallen 

 
De RSZ heeft enkel inningstaken en beheert geen van de risico's die verzekerd zijn door de sociale 
zekerheid. Het onderscheid tussen de takken binnen deze instelling zal gemaakt worden op basis van de 
bestemming van de financiële middelen die hij ontvangt. Voor de financiële middelen van de takken die 
in het globaal beheer zijn opgenomen, hebben we een tak "inning globaal beheer"  gecreëerd. Aan de 
kant van de uitgaven (en lasten), bevat deze tak eveneens buitengewone bestedingen van deze financiële 
middelen (bv. fonds sociale Maribel). 
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Bovendien is het nuttig om een tak "beheer van de instelling" te voorzien waarvan de 
inhoud overeenstemt met de beheersbegroting, evenals een tak "verrichtingen voor derden”. 
Omdat deze twee takken niet gebonden zijn aan een specifieke regeling, is het ook nodig om 
een fictieve regeling te voorzien, zonder naam, waarin deze twee takken geplaatst zullen 
worden. 

 
3. Indeling 

 
Een indeling van de "boekhoudkundige takken", die als bijlage bij het boekhoudplan wordt gevoegd, is 
handig. Dat zou het onder andere mogelijk maken om een uniforme uitsplitsing te hebben van de 
overdrachten tussen takken in de resultatenrekening en vergemakkelijkt bovendien de consolideringen op 
verschillende niveaus.  

 
We onderscheiden momenteel [20] takken ingedeeld als volgt: 

 
T0.     fictieve tak: beheer van de instelling 
T1. geneeskundige verzorging 
T2. uitkeringen 
T3. pensioenen 
T4. gezinsbijslag 
T5. arbeidsongevallen 
T6. beroepsziekten 
T7. werkloosheid 
T8. inning globaal beheer 
T9. jaarlijkse vakantie 
T10. inkomensgarantie voor ouderen 
T11. leefloon 
T12. uitkeringen aan personen met een handicap 
T13. tewerkstelling 
T14. faillissementsverzekering 
T15. fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 
T16. fonds sluiting ondernemingen 
T17. fondsen voor bestaanszekerheid en fondsen voor sectoriële pensioenen 
T18. verrichtingen voor derden 
T21. asbestfonds10 
 

We onderscheiden momenteel [11] regelingen ingedeeld als volgt: 
 
R0.     fictieve regeling gecreëerd voor de takken T0 (beheer van de instelling) en T18 (verrichtingen  

voor derden) 
R1. algemene regeling voor werknemers 
R2. bijzondere regeling voor de mijnwerkers 
R3. bijzondere regeling voor de zeevarenden 
R4. regeling voor de zelfstandigen 
R5. regeling voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 
R6. regeling voor de overzeese sociale zekerheid 
R7. wettelijke kapitalisatiestelsels (1e pijler) 
R8. buitenwettelijke stelsels (2e en 3e pijler) 
R9. residuele regelingen van sociale zekerheid 
R10. geneeskundige verzorging11 
 

                                                 
10 Doc.CN-RPV-07-R01-06 “De inventaris van de boekhoudkundige taken per instelling aangepast en 

goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007” 
11 Doc.CN-RPV-08-R01-02 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 14 mei 2008” 
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Hoewel de bijzondere regelingen voor de mijnwerkers en de zeevarenden (R2 en R3) in theorie 
versmolten zijn met de algemene regeling (R1), blijven ze apart beheerd worden. Ook het onderscheid 
tussen deze regelingen wordt behouden.  
 
Door de [11] regelingen en de [20] takken te combineren, zouden we in theorie dus [220] 
boekhoudkundige takken kunnen onderscheiden. 

 
 
4. Inventaris van de boekhoudkundige takken per instelling 
 
RIZIV:  R0T0 beheer van het RIZIV 

R10T1 geneeskundige verzorging12 
 R1T2 algemene regeling – uitkeringen  
 R4T2 regeling zelfstandigen – uitkeringen 
 R2T2 mijnwerkers – invaliditeit 
 
RVP: R0T0 beheer van de RVP 

R1T3 algemeen stelsel – pensioenen (repartitie) 
 R7T3 wettelijk kapitalisatiestelsel – pensioenen  
 R8T3 buitenwettelijk stelsel – pensioenen 
 R0T18 verrichtingen voor derden: 
  eventueel binnen de instelling uitgesplitst per derde: 

a Personen met een handicap 
b Zelfstandigen 
c IGO 

 
RKW: R0T0 beheer van de RKW 

R1T4 algemene regeling – gezinsbijslag 
 R1T15 algemene regeling – fonds voor collectieve uitrustingen en  

diensten 
 R0T18 verrichtingen voor derden 
 
FAO: R0T0 beheer van het FAO 

R1T5 algemene regeling - arbeidsongevallen (repartitie) 
 R7T5 wettelijk kapitalisatiestelsel – arbeidsongevallen 
 
FBZ: R0T0 beheer van het FBZ 

R0T21 asbestfonds13 
R1T6 algemene regeling – beroepsziekten 

 R5T6 regeling voor de provinciale en plaatselijke  
overheidsdiensten – beroepsziekten 

   
RVA R0T0 beheer van de RVA (eventueel binnen de instelling  
  uitgesplitst in 2 subsectoren : RVA – PWA) 
 R0T18 verrichtingen voor derden (eventueel binnen de instelling  
  uitgesplitst in 2 subsectoren: Bouw – Textiel) 

R1T7  algemene regeling – sector werkloosheid (met inbegrip  
 van brugpensioen en tijdskrediet) 

 R1T13  algemene regeling – sector tewerkstelling 
   eventueel binnen de instelling uitgesplitst in subtakken: 

a. PWA 

                                                 
12 Doc.CN-RPV-08-R01-02 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 14 mei 2008” 
13 Doc.CN-RPV-07-R01-06 “De inventaris van de boekhoudkundige taken per instelling aangepast en 

goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007” 
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b. Sociale economie, … 
c. EGKS 
d. Educatief verlof 
e. Outplacement 

 
RSZ: R0T0 beheer van de RSZ 

R1T8 algemene regeling – globaal beheer 
 R1T9 algemene regeling – jaarlijkse vakantie 
 R1T13 algemene regeling - sector tewerkstelling (educatief verlof) 
 R1T15 algemene regeling – FCUD 
 R1T16 algemene regeling – Fonds voor de sluiting van ondernemingen 

R8T17  buitenwettelijke regelingen – Fondsen voor  
bestaanszekerheid en fondsen voor sectoriële pensioenen 

 
RSZPPO: R0T0 beheer van de RSZPPO 

R1T8 algemene regeling – globaal beheer 
R1T15 algemene regeling – FCUD 
R5T3 regeling voor de provinciale en plaatselijke  
 overheidsdiensten – pensioenen  

  eventueel binnen de instelling uitgesplitst in subtakken: 
a. pool 1 
b. pool 2 
c. … 
d. egalisatiefonds 

R5T4 regeling voor de provinciale en plaatselijke  
  overheidsdiensten – gezinsbijslag 

R5T6 regeling voor de provinciale en plaatselijke  
 overheidsdiensten – beroepsziekten 

 R0T18 verrichtingen voor derden 
  eventueel binnen de instelling uitgesplitst per derde : 

a IBF 
b FFE Pensioenen 
c Collectief sociale dienst 
d Veiligheidscontracten 
e … 

 
HVKZ: R0T0 beheer van de HVKZ 

R3T1 regeling voor de zeevarenden – geneeskundige verzorging 
 R3T2 regeling voor de zeevarenden – uitkeringen 
 R3T5 regeling voor de zeevarenden – arbeidsongevallen 
 R3T8 regeling voor de zeevarenden – inning globaal beheer 
 R3T9 regeling voor de zeevarenden – jaarlijkse vakantie 
 R3T15 regeling voor de zeevarenden – FCUD 
 R3T16 regeling voor de zeevarenden – FSO 
 R3T17 regeling voor de zeevarenden – FBZ (kredieturen) 
 
Pool14: R0T0 beheer van de Pool 

R3T7 regeling voor de zeevarenden – werkloosheid  
 

DOSZ: R0T0 beheer van de DOSZ 
R6T1 regeling voor de overzeese sociale zekerheid - geneeskundige 

verzorging 

                                                 
14 Wanneer een instelling slechts één tak beheert, kunnen deze tak en de fictieve tak "beheer" geïntegreerd 

worden in één rekening. Deze rekening zal geïdentificeerd worden met de code van de betreffende 
regeling en de betreffende tak, waaraan de code T0 wordt toegevoegd (voorbeeld voor de Pool: R3T7T0). 
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R6T2  regeling voor de overzeese sociale zekerheid –  

Uitkeringen (N.B. bevat de prestaties betreffende beroepsziekten, in 
afname  – wet 16/6/1960) 

R6T3  regeling voor de overzeese sociale zekerheid –  
Pensioenen (N.B. bevat de prestaties betreffende gezinsbijslag, in  
afname– wet 16/6/1960) 

R6T5 regeling voor de overzeese sociale zekerheid - arbeidsongevallen 
 

RSVZ: R0T0 beheer van het RSVZ 
R4T3 regeling voor de zelfstandigen – pensioenen 
R4T4 regeling voor de zelfstandigen – gezinsbijslag 
R4T8 regeling voor de zelfstandigen – inning globaal beheer 
R4T14 regeling voor de zelfstandigen – faillissementsverzekering  
 

RJV: R0T0 beheer van de RJV 
R1T9 algemene regeling – jaarlijkse vakantie 
 

KSZ: R0T0 beheer van de KSZ 
 
HZIV: R0T0 beheer van de HZIV 

R10T1 geneeskundige verzorging15 
 R1T2 algemene regeling – uitkeringen 
 R4T2 regeling zelfstandigen – uitkeringen 
 
HVW: R0T0  beheer van de HVW 

R1T7  algemene regeling – sector werkloosheid 
met inbegrip van:   
- conventioneel brugpensioen 
- jongerenvakantie-uitkering 
- aanvullend brugpensioen grensarbeiders  
- wisselkoerstoeslag 
- premie grensarbeiders in Nederland 

  - premie grensarbeiders in Frankrijk  
  - uitkeringen grens en seizoenarbeiders in Frankrijk  
  - aanvullend brugpensioen textiel 
  - vergoedingen “bouw” 
  - PWA 

   
R1T17   - rustdagen van de bouw (KB 213) 

- vergoeding havenarbeiders te Zeebrugge 
 
R3T7  - wachtgeld (Pool der Zeelieden) 
  - stilligvergoeding zeevissers 
 

 
 
 
  

 
 

 

                                                 
15 Doc.CN-RPV-08-R01-02 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 14 mei 2008” 
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Bijlage 21: Lijst van de sociale zekerheidsinstellingen 
 
 
A. Openbare Instellingen van sociale zekerheid waarop het KB van 3 april 1997 van toepassing is 
 

1. Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid; 
2. Fonds voor Arbeidsongevallen; 
3. Fonds voor Beroepsziekten; 
4. Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden; 
5. Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 
6. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 
7. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie; 
8. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers; 
9. Rijksdienst voor Pensioenen; 
10. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 
11. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten; 
12. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 
13. Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen; 
14. Rijksdienst voor arbeidsvoorziening; 
15. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 

 
B. Instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid waarop de wet van 16 maart 1954 

van toepassing is 
 
B.1. Instellingen van categorie D 

1. Bijzondere verrekenkas voor de gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der 
ondernemingen voor binnenscheepvaart; 

2. Bijzondere verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door 
de ladings en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, 
stapelplaatsen en stations; 

3. Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS holding16; 
4. Pool van de zeelieden ter koopvaardij. 

 
B.2. Instellingen van categorie C 

1. Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
 

C. Sociale zekerheidsinstellingen waarop de budgettaire en boekhoudkundige bepalingen van 
de wet van 16 maart 1954 of van het KB van 3 april 1997 niet van toepassing zijn 

 
1. De aangenomen verzekeringsorganismen inzake de verzekering tegen ziekte en invaliditeit 

(nationale verbonden, federaties, ziekenfondsen); 
2. De bijzondere vakantiefondsen; 
3. Compensatiekas voor betaald verlof voor zeelieden; 
4. De Vrije erkende kinderbijslagfondsen; 
5. De aangenomen beroepsorganisaties voor de uitkering van werkloosheidsvergoeding; 
6. De aangenomen verzekeringsinstellingen inzake arbeidsongevallen; 
7. Fonds tot vergoeding van in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers. 

                                                 
16 Voor de budgettaire en boekhoudkundige bepalingen is deze instelling niet onderworpen aan de wet van 

16 maart 1954 (zie artikel 7bis), maar aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen ( zie KB van 28 maart 1995 tot wijziging van het KB van 24 juni 1993 tot 
uitvoering van artikel 75 § 2 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen). 
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Bijlage 22: Lijst met wetteksten, reglementaire teksten  en documenten van de Commissie 
voor Normalisatie tot instelling en wijziging van het algemeen boekhoudplan 

 
A. Wetteksten en reglementaire teksten  
 

• Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de 

openbare instellingen van sociale zekerheid met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 

tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 

pensionstelsels. (toepasbaar op de OISZ) 

• Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding 

en de rekeningen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het 

koninklijk besluit van 3 april 1997. (toepasbaar op de OISZ) 

• Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. (toepasbaar 

op de instellingen van categorie D) 

• Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemene regeling betreffende de begroting en de 

boekhouding der instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D als bedoeld bij de wet van 16 

maart 1954. (toepasbaar op de instellingen van categorie D) 

• Omzendbrief PAR/HVS/47171 van 08/08/1996 – beslissingen van de commissie voor normalisatie van 

de boekhouding van openbaar nut van de sociale zekerheid tijdens de Algemene vergadering van 

27/06/1995. (toepasbaar op de OISZ en de instellingen van categorie D) 

• Omzendbrief N° TUT/MT/130571 van 10/05/1999 – beslissingen van de commissie voor normalisatie 

van de boekhouding van openbaar nut van de sociale zekerheid tijdens de Algemene vergadering van 

15/12/1998. (toepasbaar op de OISZ en de instellingen van categorie D) 

• Omzendbrief van 15/01/2002 – Richtlijnen betreffende het budgettair luik van de 

bestuursovereenkomsten -Openbare instellingen van sociale zekerheid – gepubliceerd in het Staatsblad 

van 29/03/2002. (toepasbaar op de OISZ) 

• Omzendbrief TUT/MTR/252798 van 06/06/2002  en Omzendbrief TUT/MTR/252665 van 25/02/2002 

– Aanvullende instructies bij de omzendbrief MT/239458 du 15/01/2002 over de richtlijnen betreffende 

het budgettair luik van de bestuursovereenkomsten –openbare instellingen van sociale zekerheid. 

(toepasbaar op de OISZ) 

• Omzendbrief DGSOCKGDS/398036 van 19 juli 2007 – Budgettaire richtlijnen. (toepasbaar op de 

OISZ) 

• Omzendbrief van 23 juli 2008 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid (Ref 

DGSOCKGDS/424484) die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref DGSOCKGDS/398036) betreffende 

budgettaire richtlijnen wijzigt. (toepasbaar op de OISZ) 

 

B. Documenten van de Commissie voor Normalisatie 
 

• Aanpassingen van de klasse 5 van 07/06/1988 en van de klassen 7 en 8 van 06/10/1987. (toepasbaar op 

de OISZ en de instellingen van categorie D) 
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• Doc.CN-RPV-06-05 van 19/06/2006: “Boekhoudkundige rapporten goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van de commissie voor normalisatie van de boekhouding van de OISZ op 19/06/2006”. 

(toepasbaar op de OISZ) 

• Doc.CN-RPV-06-06 van 19/06/2006: “Het begrip ‘tak’ “. (toepasbaar op de OISZ en de instellingen 

van categorie D) 

• Doc.CN-RPV-07-R01-04 van 26/04/2007: “De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen 

goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007”. (toepasbaar op de OISZ) 

• Doc.CN-RPV-07-R01-03 van 26/04/2007: “De boeking van de tegemoetkomingen van derden in de 

werkingsuitgaven instelling goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007”. (toepasbaar 

op de OISZ en de instellingen van categorie D) 

• Doc.CN-RPV-07-R02-02 van 07/12/2007 “Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: 

boekingsregels voor het jaar 2007 goedgekeurd door de plenaire vergadering van 7 december 2007” 

(toepasbaar op de OISZ) 

• Doc.CN-RPV-07-R02-03 van 07/12/2007 “Effectenportefeuille: boekingsregels goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 7 december 2007” (toepasbaar op de OISZ en de instellingen van categorie D) 

• Doc.CN-RPV-07-R02-04 van 07/12/2007 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd 

door de plenaire vergadering van 7 december 2007” (toepasbaar op de OISZ) 

• Doc.CN-RPV-08-R01-02 van 14/05/2008 “Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd 

door de plenaire vergadering van 14 mei 2008” (toepasbaar  op de OISZ) 
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