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Interesten opgebracht door de aan Smals 
betaalde voorschotten op lange termijn 
 

 

Context  
 

Op de plenaire vergadering van 9 juni 2017 wou een OISZ het advies van de Commissie 

over hoe interesten opgebracht door aan Smals gestorte voorschotten op lange termijn 

moeten worden aangerekend, met dien verstande dat deze interesten niet worden 

teruggestort aan de OISZ, maar bij Smals worden geboekt bij het bedrag van de 

voorschotten die bij haar reeds ingeschreven zijn. 

 

Door middel van een elektronische raadpleging hebben de leden van de Commissie 

voor normalisatie hun advies hierover geformuleerd. De keuze voor een boeking en de 

principes waarover de meeste leden akkoord gaan, zijn hieronder vermeld. 

 

 

Eigendom van de interesten 
 

De interesten behoren, net als de voorschotten, toe aan de OISZ’s, zolang zij niet 

werden aangewend om een project te concretiseren (dit kan worden verduidelijkt door 

middel van een overeenkomst tussen de OISZ en Smals). 

 

 

Boeking 
 

A. Boeken 

 

Het gaat om het boeken van: 
 

- een begrotingsontvangst en een economisch opbrengst afkomstig van Smals voor 

de interesten opgebracht door de voorschotten omdat zij verworven zijn voor de 

instelling; 

- en een begrotingsuitgave en een economische last om akte te nemen van de 

toename van de voorschotten bij Smals; deze uitgave stemt overeen met een 

boekhoudkundige storting aan Smals (niet-financieel). 

2972/ 8141 Autres prêts et avances / Frais informatiques liés à la Smals 

Andere toegestane leningen en voorschotten / Informaticakosten 

met betrekking tot Smals 
 

aan 7519 / 9219 Produits divers sur placements 

Diverse opbrengsten op beleggingen 
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B. Rechtvaardiging van de keuze van de rekeningen: 

 

Rekening 2972 Andere toegestane leningen en voorschotten is gegrond door het 

feit dat Smals nu deel uitmaakt van de perimeter van de sociale zekerheid (cf. INR-

rekeningen). Zij moet dus worden beschouwd als een andere Belgische 

socialezekerheidsinstelling dan een OISZ. 

 

Deze rekening 2972 moet worden gekoppeld aan een uitgavenrekening. Rekening 

814.1 Informaticakosten met betrekking tot Smals is gegrond door het feit dat de 

interesten op de voorschotten boekhoudkundig moeten worden verwerkt als 

voorschotten; en thans worden de voorschotten, voor de lopende informatica-

uitgaven, aangerekend op rekening 814.1 (gekoppeld met een rekening 4 … of 

2…).  

 

 

Regularisatie van de opgebrachte interesten tijdens de vorige jaren 
 

Voor de interesten opgebracht tijdens de vorige jaren bevelen de meeste 

instellingen een regularisatie aan teneinde een overeenstemming te hebben tussen 

de bedragen bij Smals en de bedragen in de balans van de instelling. 

 

* * * 

 

 
 

 


