
  

 

Resultaatverwerking (synthese) 
 
 
1. Ter herinnering: de resultaatrekening ziet eruit als volgt: 

 
X. Resultaatverwerking       
  Affectations et prélèvements  
        
  A. Te bestemmen winstsaldo / Te verwerken verliessaldo 
   Bénéfice à affecter / Perte à affecter 
          
      70/66 Te bestemmen winst van het boekjaar   
        Bénéfice de l'exercice à affecter   
      66/70 Te verwerken verlies van het boekjaar (-)   
        Perte de l'exercice à affecter (-)   
      790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar   
        Bénéfice reporté de l'exercice précédent   
      690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-)   
        Perte reportée de l'exercice précédent (-)   
          
  B. Onttrekking aan het fonds van reserves 
   Prélèvements sur les fonds de réserves 
          
      791 Diverse reserves   
        Réserves diverses   

      792 
Niet-gerealiseerde meerwaarden en 
waardeverminderingen op vastrentende effecten   

        
Plus et moins-values non réalisées sur titres à 
revenu fixe   

      793 Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen   
        Fonds des cotisations courues et non échues   
          
  C. Toevoeging aan het fonds van reserves (-) 
   Affectations aux Fonds de réserves (-) 
          
      691 Diverse reserves   
        Réserves diverses   

      692 
Niet-gerealiseerde meerwaarden en 
waardeverminderingen op vastrentende effecten   

        
Plus et moins-values non réalisées sur titres à 
revenu fixe   

      693 Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen   
        Fonds des cotisations courues et non échues   
          
  D. Over te dragen resultaat    
   Résultat à reporter    
          
      694 Over te dragen winst  (-)   
        Bénéfice à reporter (-)   
      794 Over te dragen verlies   
        Perte à reporter    
          



  

 

  E. Tussenkomst in het verlies    
   Intervention dans la perte    
          
      795 Tussenkomst in het verlies   
        Intervention dans la perte   
          
  F. Uit te keren winst (-)    
   Bénéfice à restituer (-)    
          
      695 Uit te keren winst    
        Bénéfice à restituer    

 
 

2. Ter herinnering: het passief van de balans ziet eruit als volgt: 
 

IV. Reserves / IV Réserves  13 
Diverse reserves / Réserves diverses 131 

Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen op vastrenderende effecten /  
Plus-values et moins-values non réalisées sur titres à revenu fixe 

132 

Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen /  
Fonds des cotisations courues et non échues 

139 

    

V. Overgedragen resultaat / V. Résultat reporté 14 
Overgedragen winst / Bénéfice reporté 140 

Overgedragen verlies / Perte reportée 141 

 
 

3. Boekingsvoorbeelden: 
 
3.1. Hernemen van de winst / het verlies overgedragen van het voorgaande jaar 

 
a) Hernemen van overgedragen winst van X-1 (die zich op het krediet van 

rekening 140 bevindt) : 
 

140 Overgedragen winst 
à 790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar. 

 
b) of: Hernemen van overgedragen verlies van X-1 (die zich op het krediet van 

rekening 141 bevindt): 
 

690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 
à 141 Overgedragen verlies 

 
In dit stadium is het saldo van de rekeningen 140 en 141 gelijk aan nul.  
 
  



  

 

3.2. Bepalen van de te bestemmen winst of het te verwerken verlies 
 

Het resultaat van het boekjaar wordt bepaald door het verschil tussen de kosten 
(rekeningen 60 tot 66) en de opbrengsten (rekeningen 70 tot 76). Concreet worden 
deze rekeningen vereffend en dienen de subklassen 69 en 79 als tegenhangers (dit 
zijn de resultaatrekeningen).  
 
De volgende boeking voorziet in alle mogelijkheden; maar in de praktijk moeten we 
kiezen: 
-  indien er winst of verlies wordt overgedragen van het voorgaande boekjaar; 
- indien winst of verlies wordt overgedragen naar het volgende boekjaar; 
- indien een resultaat moet worden overgedragen, winst moet worden uitgekeerd 

of er een tussenkomst is in het verlies; 
- bij gebruik (plus of min) van de rekeningen 69-79 met betrekking tot de 

reserves, de meerwaarden of waardeverminderingen op vastrentende effecten, 
het fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen. 

 
7xxx opbrengstrekeningen (70 tot 76) 
790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar 
791 Diverse reserves (met het oog op een vermindering) 
792 Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen op 

vastrentende effecten 
793 Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen 
794 Over te dragen verlies 
795 Tussenkomst in het verlies 

aan 6xxx opbrengstrekeningen (60 tot 66) 
aan 690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 
aan 691 Diverse reserves (met het oog op een stijging) 
aan 692 Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen op  

vastrentende effecten 
aan 693 Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen 
aan 694 Over te dragen winst 
aan 695 Uit te keren winst 

 
In dit stadium is het saldo van de rekeningen 690 en 790 gelijk aan nul. 
 
 

3.3. Resultaatverwerking en toevoeging aan het fonds van de reserves 
 

Daartoe zullen de rekeningen worden hernomen in de resultaatrekening (69 en 79), 
om ze toe te wijzen aan de verschillende reserves (op het passief van de balans). 
 
In principe bestaat het fonds van het vastliggend niet meer; bepaalde instellingen 
hebben echter gevraagd dat dit facultatief zou blijven. Waar dit nog bestaat, zal dit 
fonds een subrekening zijn van rubriek 131 Diverse reserves. 
 
Andere subrekeningen met reserves kunnen worden gecreëerd in rubriek 131 (bv. 
fonds van de reserves, administratieve reserve, …) voor zover deze reserves 
gewettigd zijn. 

 
 
 

a) De reserves nemen toe: 
 



  

 

691 Diverse reserves 
aan 131x Diverse reserves (toename)  
 

692 Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen op 
vastrentende effecten  

aan 132 Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen 
op vastrentende effecten 

 
693 Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen 

aan 139 Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen 
 
 

b) De reserves nemen af: 
 

131x Diverse reserves (afname) 
aan 791 Diverse reserves 

  
132 Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen op 

vastrentende effecten  
aan 792 Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen 

op vastrentende effecten 
139 Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen 

aan 793 Fonds van gelopen en niet vervallen bijdragen 
 
 
Opmerkingen: 
 

In voorkomend geval dient rekening te worden gehouden met de opmerkingen 
vermeld in Doc.CN-RPV-07-R02-03 van 07/12/2007 “Effectenportefeuille: 
boekingsregels goedgekeurd door de plenaire vergadering van 7 december 2007”, 
pagina 3 : 
 
Als de instelling een reservefonds (rubriek 131) heeft opgericht in 
overeenstemming met de effectenportefeuille (bv. RSZ) wordt het resultaat van de 
portefeuille, met uitzondering van de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden, 
op het einde van het jaar overgedragen naar dit fonds. De niet-gerealiseerde meer- 
en minderwaarden worden wat hen betreft geplaatst op specifieke rekening van het 
passief (rubriek 132). 
 
Als de effectenportefeuille bestemd is ter dekking van technische reserves, 
berekend volgens specifieke regels(bv. FAO), dienen enkel de niet-gerealiseerde 
meer- en minderwaarden overgedragen te worden naar een specifieke rekening 
van het passief (rubriek 132).  

 
 
 3.4. Overdracht van het resultaat naar het volgende boekjaar 
  

Voor instellingen die geen reserves kunnen aanleggen of voor dewelke na de 
wettelijke toevoeging van het resultaat aan de reserves een saldo blijft bestaan, 
wordt het resultaat of het daarmee verbonden saldo, naar gelang de 
situatie, overgedragen naar het volgende jaar (winst of verlies): 

  694 Over te dragen winst 
   aan 140 Overgedragen winst 
 



  

 

Of: 
 
  141 Overgedragen verlies 
   Aan 794 Over te dragen verlies 
 

Slechts een van beide rekeningen (140 of 141) verschijnt in de balans. 
Het saldo van rekening 14 wordt steeds overgedragen naar het passief van de 
balans; in geval van verlies wordt het dus voorzien van het minteken (-). 
 
 
3.5. Tussenkomst in het verlies/uit te keren winst 

 
a. Het resultaat of het saldo wordt uitgekeerd wanneer de instelling daartoe 

wettelijk verplicht is. 
 
695 Uit te keren winst 

aan 43 Financiële schulden of 48 Andere schulden (schulden 
die voortvloeien uit de bestemming van het resultaat). 

 
b. Het resultaat of het saldo wordt door een andere instelling in rekening gebracht 

indien dit wettelijk verplicht is. 
  

41   Andere vorderingen (vorderingen die voortvloeien uit de 
bestemming van het resultaat). 
aan 795 Tussenkomst in het verlies 

 
 

4. Cijfervoorbeeld 
 

Zie hierna. 
 
 

5. Na voornoemde stappen : 
 

- zijn klassen 6 en 7 in evenwicht; 
- bevatten de balansrekeningen de verwerking van de resultaten (om de balans op te 

kunnen maken: klassen 1 tot 5). 
 
 

6. Afsluiten van de balansrekeningen 
 

Passiefrekeningen 
  Aan actiefrekeningen 



  

 

Voorbeeld. 
 
Eerder overgedragen verlies = 1.000 EUR 
Totaal klasse 6 = 120.000 EUR 
Totaal klasse 7 = 110.000 EUR 
Resultaat van het boekjaar = -10.000 EUR 
Te verdelen resultaat van het boekjaar = -11.000 
  
Dit te verdelen resultaat wordt verdeeld als volgt:  
- toevoegen aan Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen op vastrentende 

effecten : 4.000 EUR 
- verlies over te dragen naar volgend boekjaar : 15.000 EUR. 
 
 
1) Hernemen van het overgedragen verlies van het voorgaande jaar 
 
debet 690 Overgedragen verlies vorig boekjaar :      1.000 

credit 141 Overgedragen verlies          1.000 
 
(In dit stadium is het saldo van rekening 141 gelijk aan nul). 
 
 
2) Bepalen van het resultaat (verlies) 
 
debet 7x       110.000 
debet 794 Over  te dragen verlies      15.000 

credit 6x  120.000 
credit 690 Overgedragen verlies vorig boekjaar        1.000 
credit 692 Niet-gerealiseerde …      4.000 
 
 

3) Toevoeging aan de reserves 
 
debet 692 Niet-gerealiseerde …         4.000 
 credit 132 Niet-gerealiseerde meerwaarden 

en waardeverminderingen…   4.000 
 
 

4) Overdracht van het resultaat naar het volgende boekjaar 
 

debet 141 Overgedragen verlies       15.000 
 credit 794 Over te dragen verlies            15.000 


