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Dubieuze debiteuren en waardeverminderingen 
 
1 Inleiding 
 
Na herlezing van de fiches is gebleken dat de behandeling van dubieuze debiteuren verschillend was 
naargelang het debiteuren van bijdragen of prestaties betrof, of andere debiteuren. In het ene geval 
werd een waardevermindering (WV) wel budgettair geboekt, in het andere geval niet. Na een 
gedachtewisseling werden de volgende principes weerhouden en geïllustreerd met voorbeelden van 
verrichtingen. 
 
 

2 Principes en voorbeelden van verrichtingen 
 
 

2.1. Principes 
 
Waardeverminderingen worden geboekt door middel van: 
 

a) een economische verrichting bij interne lopende verrichtingen (‘interne’ in de betekenis van 
afschrijvingen, voorzieningen, waardeverminderingen, …) of kapitaalverrichtingen 
 
Dit is het geval voor WV’s op: 

� gronden en voorraden (bijv. WV’s door prijsverlaging, diefstal, beschadiging van 
goederen, …) 

� toegestane leningen en voorschotten (bijv. WV’s door moeilijkheden bij het 
terugvorderen van die bedragen) 

 
 

b) een budgettaire en economische verrichting bij lopende verrichtingen met een derde  
 
Dit is het geval voor WV’s (verlies op vorderingen) op: 

� dubieuze vorderingen betreffende de sociale prestaties en bijdragen (werkgevers, 
begunstigden, …); 

� dubieuze vorderingen betreffende de lopende verrichtingen in de 
beheersbegroting (personeel, leveranciers, …). 

 
 
 
 

2.2. Vorderingen betreffende de sociale prestaties en bijdragen 
 
Onderstaand schema bevat 4 soorten begrotingsverrichtingen: 
- betaling van de sociale prestatie (begrotingsuitgave 8351); 
- vaststelling van het onverschuldigde bedrag (begrotingsinkomst 9361); 
- vaststelling van het vermoedelijke verlies = waardevermindering (begrotingsuitgave 8353); 
- terugvordering van het reeds afgeschreven bedrag = terugname van waardevermindering 

(begrotingsinkomst 9361xx9). 
 
Het definitieve verlies van de vordering wordt via rekening Vastgestelde waardevermindering (4029) 
gesaldeerd op rekening Dubieuze debiteuren (4020). 
 
Voor de oude terug te vorderen bedragen die vermoedelijk verloren zijn, en die dus nog als gewone 
debiteuren (klasse 4) in de balans staan, kunnen waardeverminderingen geboekt worden voor een 
vast te stellen percentage of op een andere basis. Dit laat toe een getrouwer beeld van de instelling te 
geven, door het aantal vorderingen te verminderen en geen al te gunstig beeld te geven van de 
reserves waarover de instellingen beschikken. Er zijn verschillende mogelijkheden om een nominatief 
spoor te behouden van die ‘oude’ dubieuze debiteuren: ofwel staat de nominatieve vordering op de 
balans (in plaats van globale vorderingen), ofwel staan globale vorderingen op de balans en wordt een 
inventaris naast de boekhouding opgemaakt.  
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Opmerking: het schema dat in 2013 naar de RKW verstuurd werd voor de tenlasteneming van de 
onverschuldigde bedragen (bijlage), blijft geldig. Het verlies van de onverschuldigde bedragen moet 
geboekt worden door de kas zelf, zelfs indien het niet verantwoordelijk ervoor is (met zijn reserves); de 
kosten voor het verlies worden verhaald op een entiteit in het schema, door het niet-terugvorderbare 
onverschuldigde bedrag af te trekken bij de volgende overdracht naar de betrokken entiteit. 
 
 
2.2.1. Ten onrechte uitgekeerde sociale prestaties 
 
1) Er wordt een prestatie uitgekeerd aan een begunstigde (�schuld). 

 

8351 /6011 Sociale prestaties            1.000 
   aan 4411 Begunstigden van prestaties           1.000 
 
4411 Begunstigden van prestaties            1.000 
   aan 5xxx Financiële rekening            1.000 
 
 
2) De prestatie was niet verschuldigd en moet teruggevorderd worden van de begunstigde 

(�vordering). 
 

401 Terug te vorderen prestaties              1.000 
 aan 9361/7071 Terugvordering van sociale prestaties          1.000 
 
 
3) Een deel van de vordering wordt snel teruggevorderd. 

 

5xxx Financiële rekening         850 
  aan 401 Terug te vorderen prestaties     850 
 
 
4) Het andere deel van de vordering wordt dubieus. 

 

4020 Dubieuze debiteuren         150 
  aan 401 Terug te vorderen prestaties     150 
 
 
5) Er wordt toch € 30 teruggevorderd. 

 

5xxx Financiële rekening            30 
  aan 4020 Dubieuze debiteuren      30 
 
 
6) In een eerste fase wordt het saldo, op een reglementaire basis die vastgesteld wordt door de 

bevoegde actoren, beschouwd als vermoedelijk verlies: 1.000 – 850 – 30 = 120. 
Op dat moment staat de vordering dus nog steeds in de boekhouding, en kan die nog steeds 
gevolgd en teruggevorderd worden (voorbeeld van reglementaire basis op basis van de 
reglementering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering: het RIZIV verplicht de 
verzekeringsinstellingen de vorderingen die na 2 jaar nog open staan, ten laste van de 
administratiekosten te nemen). 

 
 

8353/6013 Oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde sociale prestaties 120 
        aan 4029 Vastgestelde waardevermindering    120 
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7) In een tweede fase wordt de vordering, op basis van een formele beslissing van de 
administrateur-generaal (en eventueel van de voorzitter van het Beheerscomité indien een 
bepaald bedrag overschreden wordt), definitief oninvorderbaar verklaard en worden de 
rekeningen 4020 en 4029 gesaldeerd (het verlies is definitief). 
Op dat moment verdwijnt de vordering uit de boekhouding en zal niet meer geprobeerd worden 
die terug te vorderen. 

 
 

4029 Vastgestelde waardevermindering      120 
        aan 4020 Dubieuze debiteuren    120 
 
 
8) Uiteindelijk wordt € 20 teruggevorderd � terugname van waardeverminderingen 

 
Voor de terugname van waardeverminderingen wordt bij voorkeur een ontvangstenrekening 
gebruikt, ongeacht of de terugname een dubieuze vordering betreft die in de loop van het jaar of 
in de loop van een vorig jaar afgeschreven werd. 

 

4020 Dubieuze debiteuren         20 
 naar 9361xx9/7071xx9 Terugneming van waardeverminderingen op 
                     vorderingen      20 
 
 
9) Er wordt € 20 geïnd. 

 

5xxx Financiële rekening           20 
     aan 4020 Dubieuze debiteuren      20 
 
 
2.2.2. Niet verschuldigde sociale bijdragen 
 
1) Er moeten bijdragen geïnd worden van een werkgever (�vordering). 

 

400 Bijdragen         2.000 
 aan 9351 /7011 Sociale bijdragen     2.000 
 
 
2) De vordering wordt dubieus. 

 

4020 Dubieuze debiteuren       2.000 
 aan 400 Bijdragen        2.000 
 
 
3) In een eerste fase wordt dit bedrag, op een reglementaire basis die vastgesteld wordt door de 

bevoegde actoren, beschouwd als vermoedelijk verlies. 
 

8361/6071 Kwijtgescholden, oninvorderbare, en terugbetaalde sociale bijdragen  2.000 
 aan    4029 Vastgestelde waardevermindering          2.000 
 
 
4) In een tweede fase wordt de vordering, op basis van een formele beslissing van de 

administrateur-generaal (en eventueel van de voorzitter van het Beheerscomité indien een 
bepaald bedrag overschreden wordt), definitief oninvorderbaar verklaard en worden de 
rekeningen 4020 en 4029 gesaldeerd (het verlies is definitief). 

 

4029 Vastgestelde waardevermindering     2.000 
 aan 4020 Dubieuze debiteuren   2.000 
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2.3. Vorderingen betreffende de lopende verrichtingen in de beheersbegroting 
 
 

2.3.1. Vordering op een personeelslid 
 
1) Er moeten gerechtskosten teruggevorderd worden van een personeelslid naar aanleiding van 

een geschil. 
 

4151 Diverse debiteuren       100 
 aan 9132 /7132 Gerechtskosten aangegaan door de instelling, terug te 

betalen door derden       100 
 
2) Het personeelslid werkt niet meer voor de instelling, en het blijkt moeilijk het bedrag terug te 

vorderen (dubieuze vordering). 
 

4160 Dubieuze debiteuren        100 
 aan 4151 Diverse debiteuren        100 
 
 
3) De vordering is vermoedelijk verloren (maar er wordt nog geprobeerd die terug te vorderen). 

 

8133/6133 Diverse verliezen       100 
 aan 4169 Vastgestelde waardevermindering   100 
 
 
4) De rekeningen 4160 en 4169 worden gesaldeerd (definitief verlies). 

 

4169 Vastgestelde waardevermindering     100 
 aan 4160 Dubieuze debiteuren   100 
 
Opmerking: het aanrekenen van een onverschuldigd bedrag aan het personeel heeft een invloed op 
de beheersuitgaven waarvoor de instelling verantwoordelijk is.  
 
 
2.3.2. Vordering op een leverancier 
 
1) Er werd een factuur betaald. 

 

8122/6122 Uitgaven voor energieverbruik     3.000 
    aan 4815 Andere diverse crediteuren (leveranciers)   3.000 
 
4815 4815 Andere diverse crediteuren (leveranciers)  3.000 
    aan 5xxx PCR   3.000 
 
 
2) De leverancier moet een deel van het bedrag terugbetalen (�vordering). 

 

4151 Diverse Debiteuren          1.200 
 aan 9134/7134 Creditnota’s en ristorno’s    1.200 
 
 
3) De vordering wordt dubieus. 

 

4160 Dubieuze debiteuren       1.200 
 aan 4151 Diverse debiteuren      1.200 
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4) De vordering is vermoedelijk verloren (maar er wordt nog geprobeerd die terug te vorderen). 
 
 

8133/6133 Diverse verliezen      1.200 
 aan 4169 Vastgestelde waardevermindering   1.200 
 
 
5) De rekeningen 4160 en 4169 worden gesaldeerd (definitief verlies). 

 

4169 Vastgestelde waardevermindering     1.200 
 aan 4160 Dubieuze debiteuren   1.200 
 
 
 

2.4. Vorderingen betreffende kapitaalverrichtingen 
 
Het voorbeeld beschrijft de toekenning en de betaling van een lening van 50.000 aan een derde in de 
loop van het boekjaar N. In het boekjaar N + 1 lijkt die lening volledig verloren te zijn.  

Deze verrichting vertoont een bijzonderheid aangezien dit een kapitaalverrichting is (� eerder 
verband tussen een begrotingsrekening en een balansrekening dan een economische rekening). Dit 
verschil verantwoordt een behandeling verschillend van de lopende verrichtingen met een derde: een 
waardevermindering wordt hier door middel van een economische verrichting geboekt. 
 
 
1) In N wordt de lening toegekend en betaald aan een derde. 

 

8823/414x Financiële toegestane leningen en voorschotten …    50.000 
    naar 4815 Andere crediteuren (leveranciers)   50.000 
 
4815 Andere crediteuren (leveranciers)   50.000 
    naar 5xxx PCR   50.000 
 
N.B. Rekening 414x is geen tegenhanger van een budgettaire rekening en moet bijgevolg niet worden 
opgenomen in de rekening van budgettair beheer, zo niet zou daardoor een onevenwicht ontstaan. 
 
 
2) Wanneer de terugbetaling van de lening op vervaldag is, is er geen lening meer (414x verdwijnt) en 

moet de te recupereren vordering (4151) gecreëerd worden. 
 

4151 Diverse debiteuren       50.000 
 à 9823 / 414x Financiële toegestane leningen en voorschotten…  50.000 
 
 
3) In N + 1 blijkt het moeilijk de vordering terug te vorderen (overdracht naar dubieuze debiteuren). 

 

4160 Dubieuze debiteuren          50.000 
 naar 414x Diverse debiteuren      50.000 
 
 
4) De vordering is vermoedelijk verloren (waardevermindering). 

 
6571 Waardevermindering op andere vorderingen      50.000 
 naar 4169 Vastgestelde waardevermindering      50.000 
 
N.B. Rekening 4169 is geen tegenhanger van een budgettaire rekening en moet bijgevolg niet worden 
opgenomen in de rekening van budgettair beheer, zo niet zou daardoor een onevenwicht ontstaan. 
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5) De rekeningen 4160 en 4169 worden gesaldeerd (definitief verlies). 
 
4169 Vastgestelde waardevermindering        50.000 
 naar 4160 Dubieuze debiteuren      50.000 
 
 
3 Inwerkingtreding van de FAQ 
 
Verplicht voor het boekjaar 2015. 
 
De instelling mag zelf kiezen voor de vorige boekjaren. 
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