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TEGEMOETKOMINGEN IN DE WERKINGSKOSTEN (beheer) 
Verrichtingen Boekhoudkundige 

aard 
Rekeningen 

beheers-
begroting 

Benaming Beschrijving van de inhoud 
 

Voorziene voorbeelden/ 
commentaar 

SYNERGIEËN 
Ontvangsten 

uit 
overdrachten 

7003/9411 Tegemoetkomingen van 
andere OISZ in de 
beheersbegroting 

Betreffen 
De tegemoetkomingen in het kader 
van synergieën tussen OISZ’s 
 

Zie hieronder voor de definitie van 
synergieën en een voorbeeld. 

- platform voor de berekening van de lonen en 
de opvolging van de wetgeving; 
- gemeenschappelijke initiatieven voor 
wervingsselecties en/of bevorderingen ;  
- gemeenschappelijke opleiding “sociale 
zekerheid” voor alle personeelsleden van de 
OISZ’s; 
- … 

7004/9421 Tegemoetkomingen van 
andere Belgische sociale 
zekerheidsinstellingen dan 
OISZ in de beheersbegroting 

Betreffen 
tegemoetkomingen voor eventuele 
synergieën tussen een OISZ en een 
andere Belgische instelling dan een 
OISZ 

 

DIVERSE Ontvangsten 
van derden 

7122/9122 Diverse tegemoetkomingen in 
de werkingsuitgaven 

Betreffen 
diverse tegemoetkomingen buiten het 
kader van een synergie 

Tegemoetkomingen inzake uitgaven voor 
personeel, telefoon en kopieën, bezoldigingen en 
sociale lasten van gedetacheerde ambtenaren 
(ministeriële kabinetten of vakbondsopdrachten) 

OPDRACHTEN 
VOOR 

REKENING 
VAN EEN 
DERDE 

Ontvangsten 
van derden 

7128/9128 Tegemoetkomingen in de 
werkingsuitgaven in het 
kader van een opdracht 
uitgevoerd voor rekening van 
een derde 

Betreffen 
tegemoetkomingen in het kader van 
uitgevoerde opdrachten voor 
rekening van een derde: 
(De ontvangsten van een nieuwe 
derde kunnen toegevoegd worden 
aan de beheersbegroting.) 

- tussen de RVP en de PDOS (= hier de derde)  
(na partnerschapsovereenkomst: PDOS komt 
tegemoet in informaticakosten van de RVP); 
- tussen de RKW en een derde, die een OISZ kan 
zijn (bijvoorbeeld wanneer de RKW 
beheerskosten van de OISZ krijgt omdat hij de 
kinderbijslag voor zijn rekening neemt). 
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VOORSCHOTTEN (opdrachten) 

Verrichtingen Boekhoudkundige 
aard 

Rekeningen 
opdrachten 

begroting 

Benaming 
 

(Rubriek 703: overdrachten 
van de OISZ’s  (voor de 
opdrachtenbegroting) 

Beschrijving van de inhoud 
 

Geplande voorbeelden/ 
commentaar 

VOORSCHOTTEN 
van de RSZ  

aan een centrale 
instelling 

in het globaal 
beheer 

Ontvangsten 
uit overdrachten  

 

ten bate van een tak 
die afhangt van het 

globaal beheer  

7031/9451 Overdrachten van sociale 
bijdragen en bijkomende 
opbrengsten 

De centrale instellingen 
(OISZ’s) krijgen rechten van de RSZ in 
het kader van het globaal beheer. 

 

= voorschotten zonder regularisatie 
   (want hier : voorschot = recht) 

Thesauriebehoeften 
(art. 24 van de wet van 29/06/1981) 
 
 

VOORSCHOTTEN 
van de RSZ 

aan een centrale 
instelling 

buiten het globaal 
beheer 

Ontvangsten 
uit overdrachten 

 

ten bate van een tak 
buiten het globaal 

beheer  
 

7031/9451 Overdrachten van sociale 
bijdragen en bijkomende 
opbrengsten 

Een centrale instelling (OISZ) krijgt 
voorschotten van de RSZ buiten het 
globaal beheer. 

 

= voorschotten met regularisatie 
wanneer het recht vastgesteld is 

Bijdragen RJV, FCUD, … 
(volgens de bij wet vastgestelde 
percentages) 

VOORSCHOTTEN 
van een instelling 

aan de RSZ 

Ontvangsten 
uit overdrachten 

 

ten bate van het 
globaal beheer 

7031/9451 Overdrachten van sociale 
bijdragen en bijkomende 
opbrengsten 

Het RSZ krijgt voorschotten van een 
OISZ. 

 

= voorschotten met regularisatie 
wanneer het recht vastgesteld is 

Bijdragen RSZPPO en HVKZ overgedragen 
naar RSZ-globaal beheer (voor contractuele 
werknemers) 

VOORSCHOTTEN 
van een centrale 

instelling  
aan een primaire 

instelling 

Ontvangsten  
uit overdrachten 

 

7033/9453 Overdrachten van 
voorschotten voor de 
betaling van sociale 
prestaties 

Primaire instellingen (hier een OISZ = 
HVW of HZIV) krijgen voorschotten van 
een centrale instelling (RVA, RIZIV). 

 

= voorschotten met regularisatie 
wanneer het recht vastgesteld is 

In de regel 1/12 van hun jaarlijkse 
behoeften 
 

Zie FAQ’s 2012: 
- Overdrachten naar OISZ en naar andere 
entiteiten in OISZ (voorschotten voor 
sociale prestaties)  
- schema van de overdrachten  

In de synoptische tabellen wordt de beheersbegroting gefinancierd door de verschillende opdrachten van de instelling op basis van een verdeelsleutel, met als 
doelstelling het evenwicht van de beheersbegroting. 
Als de instellingen deze verrichtingen in de rekeningen registreren, dan is een overdracht tussen takken mogelijk (= overdracht van de opdrachtentakken naar de 
beheerstak). Let op! De kosten voor de betaling van de prestaties (assignatiekosten, …) worden geregistreerd bij de opdrachten. 
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SYNERGIEËN 
Definitie Een synergie is het samenbrengen van personeels- of materiële middelen,  waarbij de kosten globaal verdeeld worden 

onder de deelnemende instellingen, met als doel een gemeenschappelijk project – ten bate van alle deelnemers – te 
realiseren.  
Het betreft geenszins een werkzaamheid die een instelling voor rekening van een andere instelling uitoefent, noch 
middelen die een instelling uitsluitend voor een andere instelling ter beschikking stelt: in het geval van een synergie halen 
alle deelnemende instellingen voordeel uit wat samen gedaan wordt. 
In de boekhouding brengt de kostenverdeling overdrachten tussen de instellingen met zich mee.  

Voorbeeld De OISZ’s A en B beslissen samen een project te realiseren en de kosten in tweeën te verdelen. De voordelen van het 
project wordt geacht voor beide instellingen dezelfde te zijn. 
Veronderstellen we dat de kosten uitsluitend uit projectpremies voor de personeelsleden bestaan: A betaalt een bedrag 
van PA aan premies en B betaalt een bedrag van PB aan premies. De premies die beide OISZ’s betalen, worden in 811 
geboekt. Op het einde van het project, of op gezette tijden, vergelijken de OISZ’s het bedrag dat zij aan premies betaald 
hebben. Heeft A bijvoorbeeld minder premies betaald dan B (PA < PB), dan betaalt A de helft van het verschil aan B. Deze 
overdracht, (PB – PA)/2, zal A in 8412 boeken en B in 9411. Zo zal het project beide OISZ’s evenveel gekost hebben:  

▪ kosten voor A: PA + (PB – PA)/2 = (PA + PB)/2; 
▪ (netto)kosten voor B: PB – (PB – PA)/2 = (PA + PB)/2. 

 


