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REKENINGEN van DERDEN : Leveranciers 
(48) of personeelsleden (45) 
 
 
Een onderscheid moet worden gemaakt tussen :  
 

- leveranciers. Het gaat voornamelijk om leveranciers van goederen en diensten [4815 
Andere diverse crediteuren (leveranciers)] ; 

 
- de personeelsleden  [45 Lonen, sociale en fiscale schulden] 

 
Hieronder komt meer informatie. 
 
 
 
1. Voor de leveranciers :  
 

- De rekening 4815 Andere diverse crediteuren kan verder onderverdeeld worden 
naargelang de behoeften. Zie voorbeelden in onderstaande tabel. 

 
- Bepaalde uitgaven worden overigens geboekt als uitgaven voor goederen en 

diensten (zodat de betrokken derden als leveranciers worden beschouwd), namelijk : 
 

a) prestaties van personen gedetacheerd door de privévennootschap (ICT, …). 
Rekening van derden : 48151 in onderstaand voorbeeld (de prestaties zijn 
door de privévennootschap gefactureerd); 

b) bezoldigingen « beheerders en zaakvoerders » van de privé (hier het 
beheerscomité). Rekening van derden : 48152 in onderstaand voorbeeld. 

 
N.B. : onderstaande tabel : - de kolom « Commentaar » bevat voorbeelden van schulden 
ten aanzien van derden « leveranciers » (mogelijkheid van een verdeling). De bedragen 
werden aangerekend in verschillende artikelen (in de kolom « budgettaire aanrekening »). 

 
Littera Formulering Commentaar 

Inhoud van fiches 81… 
Budgettaire 
aanrekening 

(gekoppeld aan de 
overeenstemmende 

kostenrekening) 
48151 Leveranciers 

 
Fournisseurs 

Schulden « voor goederen en diensten » 
 
 
Voor  « Tegemoetkomingen 
vervoersabonnementen » voor het 
personeel (woonplaats - werkplaats), is 
de leverancier : NMBS, MIVB, … 
(facturen) en niet het personeel. 

In het algemeen, 
onderklasse 81 
 
8113 Sociale 
vergoedingen 

48152 Personen 
administratief 
verbonden aan 
de instelling 
 
Personnes 
attachées 
administrative-
ment à 
l’organisme 

- de bezoldigingen (bv. presentiegeld van 
de leden van het beheerscomité). 
Het onderscheid kan nuttig zijn om de 
belastingsfiches en de aangiften voor de 
bedrijfsvoorheffing op te maken, 
bijvoorbeeld. 
 
-Forfaitaire vergoeding van de voorzitter 
van het beheerscomité. 
 

8135 Bezoldigingen aan 
personen 
administratief 
verbonden aan de 
instelling 

 
 
8126 Representatie, reis- 

en vervoerkosten 
 

48153 Diverse  … 
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2. Voor de personeelsleden  :  
 
De rekening Lonen, sociale en fiscale schulden (45) omvat : 
 

- schulden ten aanzien van het personeel (directie, ambtenaren) ontstaan uit 
benoemingsbesluiten voor de statutaire ambtenaren en uit arbeidsovereenkomsten 
gesloten met de contractuele agenten; 

- schulden ten aanzien van belastings- en sociale administraties, die voortvloeien uit 
de uitvoering van voormelde benoemingsbesluiten of overeenkomsten. 

 
 
451 Te betalen BTW 
452 Andere te betalen belastingen 
453 Ingehouden voorheffingen  
454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  
455 Te betalen bezoldigingen  
459 Andere sociale schulden 

 
 
N.B. : De rubriek 459 Andere sociale schulden betreft hier die sociale schulden die niet in een 
ander rubriek van de onderklasse 45 kunnen worden ondergebracht. Voor deze rubriek 
voorziet het nieuw boekhoudplan reeds in de volgende onderverdeling :  
 
 

4592  Te betalen rust- en overlevingspensioenen 
4593  Sociale dienst  
4599  Diverse sociale schulden 

  
 
N.B. : onderstaande tabel : de kolom « Commentaar » bevat voorbeelden van schulden ten 
aanzien van het Fonds voor vakbondspremies, het PDOS, het RSVZ, het personeel, enz. De 
bedragen werden aangerekend in verschillende artikelen (in de kolom « budgettaire 
aanrekening »). 
 
 
Littera Formulering Commentaar 

 
Budgettaire aanrekening 

(gekoppeld aan de overeen-
stemmende 

kostenrekening) 
4592 Te betalen rust- en 

overlevingspensioenen 
 
Pensions de retraite et 
de survie à payer 

Inhoud van fiche 4592 : 
Enkel de bijdragen aan PDOS - 
SdPSP (pensioendienst voor de 
overheidssector) 

8112 Sociale 
werkgeversbijdragen 

4593 Sociale dienst 
 
Service social 

Inhoud van fiche 4593 : 
Te betalen bedragen aan een 
niet zelfstandige sociale dienst 
(op basis van een besluit van 
het beheerscomité). 

8129 Sociale Dienst van het 
personeel 

4599 Diverse sociale 
schulden 
 
Dettes sociales 
diverses 

Inhoud van fiche 4599 : 
- de bijdrage aan het Fonds voor 
vakbondspremies  
 
 
- de jaarlijkse bijdrage 
verschuldigd aan RSVZ voor de 
leden van de beheerscomités 
(de te betalen derde is het 

 
8114 Werkgeversbijdragen 

voor het Fonds voor 
vakbondspremies 

 
8126 Representatie, reis- en 
vervoerkosten 
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RSVZ, niet een  leverancier van 
goederen en diensten, noch de 
persoon zelf). 
 
 
- de verschuldigde bedragen 
inzake loonbeslag 
 

 
 
 
 
------------------ 
Geen budgettaire aanrekening 
455 Te betalen bezoldigingen 
à 459 Andere sociale schulden 
 459 and. soc.schulden
 à 5xx financ. rekening 

  Voorbeelden niet vermeld op 
fiche 4599 (= inhoud van fiche 
8113) : 
 
Kindergeld; 
Kraamgeld; 
Overlijdensvergoeding;  
Fietsvergoeding 
 

 
 
8113 Sociale vergoedingen 
 

  Voorbeelden niet vermeld op 
fiche 4599 (= inhoud van fiche 
8124) : 
-Terugbetaling van kosten van 
arbeidsongevallen niet gedekt 
door de verzekering; 
- Tegemoetkomingen in de huur 
en bureelkosten van de 
inspecteurs; 
- Tegemoetkomingen in de 
frankeerkosten van de 
inspecteurs; 
- Tegemoetkomingen in de 
telefoonkosten van de 
inspecteurs; 
- Tegemoetkomingen in de 
parkeerkosten van de 
inspecteurs; 
- Tegemoetkomingen van de 
instelling aan een personeelslid 
in het gebruik van eigen 
materieel (GSM, laptop, ...) in 
het kader van zijn 
werkzaamheden. 

 
 
8124 Diverse vergoeding die 

werkelijke lasten dekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Voorbeelden niet vermeld op 
fiche 4599.  
- reis-en verblijfskosten van het 
personeel = bv. 
kilometervergoedingen, NMBS, 
metro, …  in het kader van 
beroepsopdrachten 
(onkostennota's); 
- Forfaitaire vergoeding voor het 
personeel (reiskosten) en 
rondreisvergoeding voor de 
stagiairs. 
 

 
 
8126 Representatie, reis- en 

vervoerkosten 
 

 


