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TERUGVORDERING VAN 
ONVERSCHULDIGDE PERSONEELS-
UITGAVEN (brutobezoldigingen, 
werkgeversbijdragen, ...) 
 
Onverschuldigde bezoldigingen of werkgeversbijdragen moeten geboekt 
worden om teruggevorderd te kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer de betaalde bedragen herberekend worden, wanneer vastgesteld 
wordt dat een bedrag ten onrechte betaald werd na het vertrek van een 
personeelslid of bij een gunstige gerechtelijke uitspraak voor de instelling, … 
Welke rekeningen moeten dan gebruikt worden?  
 
In deze FAQ komen twee gevallen ter sprake: de correctie van een bedrag 
dat in de loop van hetzelfde boekjaar geboekt werd, en de correctie van een 
bedrag dat in de loop van het vorige boekjaar geboekt werd. 
 
Oorspronkelijke boeking 
 
8111/6211 Directe bezoldigingen van het personeel 
8112/6212 Sociale werkgeversbijdragen 
…… 
   naar 455 Te betalen bezoldigingen 
   naar 454 RSZ 
   naar ……. 
 
 
 
Correctie in X van een bedrag dat oorspronkelijk in X geboekt werd 
 
De correcties worden gecrediteerd op de algemene en boekhoudkundige 
rekeningen, met andere woorden als negatieve uitgaven: 
 
 
45 …….. 
 naar 811/62 ……. 
 
 
Cf. art. 8 van het KB van 22 juni 2001: in de loop van het jaar behelzen de rekeningen welke 
begrotingsuitgaven opnemen, slechts debetinschrijvingen; de rekeningen welke 
begrotingsontvangsten opnemen, behelzen slechts creditinschrijvingen, zodat deze 
rekeningen de samenvatting van deze inschrijvingen vormen. Deze bepaling is niet van 
toepassing op de creditnota's noch op de correctieve boekingen. 
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Correctie in X van een bedrag dat oorspronkelijk in het vorige boekjaar X – 1 
geboekt werd : 
 
Een belangrijk principe bestaat erin aan het lopende boekjaar de lasten en 
opbrengsten aan te rekenen die betrekking hebben op dat jaar. Om valse 
uitgaven van het lopende boekjaar te vermijden, moet de correctie van 
boekjaar X - 1 geboekt worden met een economische opbrengst en een 
begrotingsontvangst. 
 
Hiertoe wordt voorgesteld nieuwe rekeningen te creëren: 7137 en 9137 in 
onderstaande rubrieken 713 en 913: 
 

713/913      Andere lopende ontvangsten (ten gunste van de beheersbegroting) 

7131 9131 Waardevermindering inzake ingekohierde belastingen op goederen en diensten 

7132 9132 Gerechtskosten aangegaan door de instelling, terug te betalen door derden  
7133 9133 Terugvordering ontvreemde gelden 
7134 9134 Creditnota’s en ristorno’s  
7135 9135 Boeten opgelegd aan leveranciers 
7136 9136 Verkoop van publicaties 

 7137 9137 Terugvordering van onverschuldigde bezoldigingen en sociale lasten 

 
 
Voorbeeld: een parastatale instelling verneemt na 31 januari X dat zij een correctie 
op de sociale werkgeversbijdragen van boekjaar X – 1 moet boeken. 
 
454 of 454x RSZ ( Eventueel op een onderrekening van 454, indien men wil tonen op welk 

boekjaar de terugvordering betrekking heeft) 
naar 7137/9137 Terugvordering van onverschuldigde bezoldigingen  

  en sociale lasten 
 
 
Opmerking: hoewel de correctie een vorig boekjaar betreft, werden er geen 
rekeningen van buitengewone ontvangsten weerhouden omdat deze 
doorgaans niet gelinkt zijn aan een begrotingsrekening, met uitzondering van 
schenkingen en legaten en kapitaaloverdrachten van openbare overheden 
(rubrieken 955/765). 
 
 


