
  

 

Salarissen december 
 
 
Naar aanleiding van enkele vragen van OISZ omtrent de behandeling van de salarissen van 
december, en meer bepaald omtrent het invullen van de fiscale fiche 281.10, achtte het 
secretariaat het aangewezen om enkele elementen te verhelderen. 
 
1. Het eerste jaar waarin de begrotingsboekhoudhouding wordt gehouden in vastgestelde 

rechten (2014), is het nodig om uitzonderlijk 13 maanden salaris te boeken. Concreet: 
a. In het jaar 2013 moeten in de begrotingsboekhouding, gehouden in het systeem 

van verworven rechten, de salarissen van december 2012 (betaald in 2013) tot en 
met november 2013 geboekt worden. In de economische boekhouding, gehouden 
in vastgestelde rechten, moeten de salarissen van januari 2013 tot en met 
december 2013 geboekt worden: het verschil met de begrotingsboekhouding zal 
gelijk zijn aan het verschil tussen de salarissen van december 2013 en december 
2012. 

b. In het jaar 2014 moeten in de begrotingsboekhouding, opgemaakt in vastgestelde 
rechten, de salarissen van december 2013 tot en met december 2014 (betaald in 
2015) geboekt worden, en de begrotingsrekeningen zullen dus uitzonderlijk 13 
maanden bevatten. In de economische boekhouding moeten de salarissen van 
januari 2014 tot en met december 2014 geboekt worden: het verschil met de 
begrotingsboekhouding zal gelijk zijn aan de salarissen van december 2013. Het 
eerste jaar dat de begrotingsboekhouding wordt gehouden in vastgestelde rechten 
is er dus een verschil tussen de bedragen geboekt in de begrotingsboekhouding 
en in de economische boekhouding (december 2013). 

c. In het jaar 2015 moeten in de begrotingsboekhouding de salarissen van januari 
2015 tot en met december 2015 (betaald in 2016) geboekt worden en de 
begrotingsrekeningen zullen dus opnieuw 12 maanden bevatten. De 
begrotingsboekhouding komt dus perfect overeen met de economische 
boekhouding. 

d. Op het niveau van de begroting van de Staat zal een ESR-correctie, die 
overeenstemt met 1/13de van de loonmassa, worden toegepast op het jaar 2014. 
De nationale rekeningen, die sinds altijd gebaseerd zijn op de economische 
boekhouding, dienen niet gecorrigeerd te worden. 

2. De fiscale fiche n°281.10 moet in vak 9 het tota al van de salarissen bevatten die betaald 
werden van 1 januari tot en met 31 december. Er is dus een overeenkomst tussen de 
bedragen aangegeven in dit vak en de bedragen geboekt in de begrotingsrekeningen in 
verworven rechten. Vanaf het jaar 2014 (waar de begroting zal gevoerd worden volgens 
vastgestelde rechten) bestaat deze overeenstemming niet meer. De revisoren die deze 
overeenstemming gebruikten om de rekeningen te controleren, zullen een ander 
controlemiddel dienen te vinden. 

  



  

 

3. De code 247 van vak 11 van deze fiche werd ingevoerd omdat aan de administraties de 
mogelijkheid werd gegeven om de salarissen van december in december te betalen, en dit 
in antwoord op een vraag van de Waalse regering die sommige wedden van december 
opnieuw in december ging uitbetalen1. Inderdaad is er in dit geval, wanneer een 
personeelslid 13 maanden salaris in 1 jaar ontvangt, een aanpassing nodig. De code 247 
laat toe om het salaris van december N-1 ontvangen in januari N verschillend te belasten. 
Dit vak mag maar eenmalig gebruikt worden, en enkel op voorwaarde dat het salaris van 
december N effectief in december N wordt betaald. 

4. Men dient het salaris van december uit te blijven betalen begin januari zolang geen enkele 
wettelijke bepaling aan de OISZ toelaat af te wijken van KB nr. 279 van 30 maart 1984.  

5. In geval van aanpassing van het KB nr. 279 zullen indien nodig aanpassingen voorgesteld 
worden aan deze FAQ. 

 

                                                 
1 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), Gedr. St. Kamer, G.Z. 2008-2009, 1608/018. 


