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Boeking van de garantie: 
("provisie Smals") 
 
 
SMALS 
 
In de rekeningen van 2010 staat een bedrag dat definitief werd vastgelegd in juni 2011  (tijdens 
de algemene vergadering van Smals). 
 
 
OISZ 
 
Boekjaar 2011: Garanties van 2010 en vroeger (regularisatie) 
 
De instelling schrijft op de activa van zijn balans van 2011 het bedrag in dat op 31.12.2010 bij 
op de algemene vergadering werd medegedeeld. Ter herinnering, het gaat om de gedurende 
de laatste jaren te veel gefactureerde bedragen (inschrijving bij punt 3.4.1. van de nota): 
 

Oud boekhoudplan Bedrag  
283 Garanties en borgtochten 

(risico’s op 
budgetoverschrijding) 

xxx   

 @ 636 Kosten van materieel, 
machines, meubelen, rollend 
materieel en benodigdheden (= 
informatica kosten) 

   

 
 
Boekjaar 2011: Garanties van 2011 (aanvulling) 
 
Om een overeenstemming te kunnen vastleggen met Smals in 2011, moet aan Smals worden 
gevraagd of deze provisie in 2011 zal worden aangepast (bv.: indien er in 2011 positieve 
verschillen in kostprijs zijn geweest). Eind 2011 of begin 2012 (vóór de sluiting van de 
rekeningen van de OISZ) is er bij Smals ongetwijfeld een voorlopig bedrag beschikbaar. Smals 
moet een voorlopige kostennota of een ander document met betrekking tot het aandeel van de 
instelling tot 31.12.2011 opstellen. 
 
Is het verschil tussen kostennota 2010 en het voorlopig bedrag van 2011 positief, dan kan de 
instelling het bedrag inschrijven in een overgangsrekening voor activa (verkregen opbrengsten) 
die de naam ‘Smals’ in zijn benaming heeft (inschrijving bij punt 3.4.2. van de nota). Helaas 
bevat het oud boekhoudplan geen rekening “verkregen opbrengsten”. 
 

Oud boekhoudplan Bedrag Nieuw boekhoudplan 
47x Betaald aan Smals 

(voorlopig) 
xxx 491x Betaald aan Smals 

(voorlopig)  
(Verkregen opbrengsten) 

 @ 5… Opbrengsten    @ 7419 Diverse ontvangsten met 
een speciale affectatie 
(beheer) 
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In economische opzicht hoort het voorlopige bedrag (opbrengsten) dus bij boekjaar 2011.  
In budgettair opzicht heeft de speciale boeking betrekking op Smals. 
 
 
Boekjaar 2012 
 
• In juni 2012, wanneer de AV van Smals het (definitieve) bedrag van 2011 heeft 

goedgekeurd, kan de instelling dit overdragen naar rekening 2811: 
 

1) Bv.:  Voorlopig bedrag = definitief bedrag 
 
 

Oud boekhoudplan Bedrag Nieuw boekhoudplan 
283 Garanties en borgtochten 

(risico’s op 
budgetoverschrijding) 

xxx 2811 Garanties informatica 
projecten Smals 

@ 47x Betaald aan Smals (voorlopig)    @ 491x Betaald aan Smals 
(voorlopig)  
(Verkregen opbrengsten) 

     
 
• Indien er een verschil is tussen het voorlopige en het definitieve bedrag, moet dit worden 

geregulariseerd. De boeking wordt dan: 
 

2a) Bv.:  Voorlopig bedrag < definitief bedrag (het gaat om een aanvulling van 
garanties en waarborgen voor de OISZ) 

 
 

Voormalig boekhoudplan Bedrag Nieuw boekhoudplan 
283 Garanties en borgtochten 

(risico’s op 
budgetoverschrijding) 

xxx 2811 Garanties informatica 
projecten Smals 

@ 47x Betaald aan Smals (voorlopig)    @ 491x Betaald aan Smals 
(voorlopig)  
(Verkregen opbrengsten) 

@ 5… Uitzonderlijke opbrengsten 
(aanvulling) 

   @ 769 Andere  uitzonderlijke 
opbrengsten (*) 

 
Het gebruik van een rekening van uitzonderlijke opbrengsten geeft weer dat de aanvulling 
afkomstig is van een eerder boekjaar, en niet 2012. 
 
(*) Sous réserve de modification : le numéro et l’intitulé du compte n’existant pas dans le 
nouveau plan comptable, ils devront encore donner lieu à une réflexion. 
 
 

2b) Bv.:  Voorlopig bedrag > definitief bedrag (het gaat om een vermindering van 
de garanties en waarborgen voor de OISZ) 

Zie noot bij punt 3.4.3. 
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Boekjaar 2011: Garanties van 2011 (vermindering) 
 
Is het verschil tussen de kostennota 2010 en het voorlopig bedrag van 2011 negatief, dan kan 
de instelling het bedrag inschrijven in een overgangsrekening voor passiva (te boeken lasten) 
die de naam ‘Smals’ in zijn benaming heeft. 
 
 

Oud boekhoudplan Bedrag Nieuw boekhoudplan 
6…. Lasten xxx 6 Lasten 
 @ 48x Verminderd bij Smals 

(voorlopig) 
   @ 492x Verminderd bij Smals 

(voorlopig)  
(te boeken lasten) 

 
In economische opzicht hoort het voorlopige bedrag (lasten) dus bij boekjaar 2011.  
 
Boekjaar 2012 
 
• In juni 2012, wanneer de AV van Smals het (definitieve) bedrag van 2011 heeft 

goedgekeurd, kan de instelling rekening 2811 verminderen: 
 

1) Bv.:  Voorlopig bedrag = definitief bedrag 
 

Oud boekhoudplan Bedrag Nieuw boekhoudplan 
48x… Verminderd bij Smals 

(voorlopig) 
100 492x Verminderd bij Smals 

(voorlopig)  
(Toe te rekenen kosten) 

@ 283 Garanties en borgtochten 
(risico’s op 
budgetoverschrijding) 

100 @ 2811 Garanties informatica 
projecten Smals 

     
 
• Is er een verschil tussen het voorlopige bedrag en het definitieve bedrag, moet dit worden 

geregulariseerd. De boeking wordt dan: 
 

2a) Bv.:  Voorlopig bedrag < definitief bedrag (ik voeg een vermindering van de 
garanties en de waarborgen toe voor de OISZ) 

 
Oud boekhoudplan Bedrag Nieuw boekhoudplan 

6… Uitzonderlijke kosten 
(aanvulling) 

20 668 Andere uitzonderlijke 
kosten 

48x Verminderd bij Smals 
(voorlopig) 

100 492x Verminderd Smals 
(voorlopig)  
(Toe te rekenen kosten) 

@ 283 Garanties en borgtochten 
(risico’s op 
budgetoverschrijding) 

120 @ 2811 Garanties informatica 
projecten Smals 

 
Het gebruik van een rekening van uitzonderlijke lasten geeft weer dat de bijkomende 
vermindering van de garanties afkomstig is van een eerder boekjaar, en niet 2012. 
 

2b) Bv:  Voorlopig bedrag > definitief bedrag (het gaat om een verhoging van het 
voorlopig bedrag van de garanties en waarborgen voor de OISZ) 

 
Zie noot bij punt 3.4.2. 


