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COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE 

INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 

 

PLENAIRE VERGADERING 

 

 

1. Voorwoord 

 

De werkgroep 'Analytische boekhouding bij de openbare instellingen van sociale zekerheid 

(OISZ)' vergaderde meermaals sinds half 2016. Deze werkgroep is niet enkel een platform voor 

uitwisseling van informatie en kennis, maar onderzoekt ook de gelijkenissen en verschillen 

tussen de analytische boekhoudingen binnen de OISZ.  

Voorliggend document (verder 'Framework 2017' genoemd) vat de werkzaamheden van de 

werkgroep tijdens de periode 2016-2017 samen en tracht – in de mate van het mogelijke – een 

referentiekader vast te leggen dat geïnspireerd is op "best practices". 

Dit document kan bijgevolg als houvast dienen voor de (verdere) ontwikkeling van de 

analytische boekhouding bij de OISZ. Het Framework 2017 oogt de OISZ voldoende speelruimte 

te geven voor hun eigen analytische boekhouding, zonder al te veel af te wijken van een aantal 

'standaarden' die bij de meerderheid van de OISZ terug te vinden zijn. Door te kiezen voor de 

'comply or explain'-benadering kan elke OISZ zijn analytische boekhouding afstemmen op 

factoren of situaties die niet noodzakelijk bij andere OISZ bestaan.  

Een kleine geschiedenis en een situatieschets gaan meer praktische informatie vooraf.  

 

Bij dit framework horen ook een aantal bijlagen. Zo hernemen deze bijlagen de indelingen van 

de kosten en de basisopdrachten die in 1997 gevalideerd werden (zie punt 2.2.). 

 

 

2. De evolutie van de Openbare instellingen van sociale zekerheid en hun 

boekhouding  

 

2.1. De wettelijke evolutie 

 

Historisch waren de Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) opgenomen in 

categorie D van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 

openbaar nut. In 2002, met de inwerkingtreding van hun eerste bestuursovereenkomsten 

verhuisden de instellingen van de wet van 16 maart 1954 naar het koninklijk besluit van 3 april 

 

Framework 2017 Analytische boekhouding  
 

(definitieve versie - 12 november 2019) 
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1997 met betrekking tot de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale 

zekerheid. 

Met het koninklijk besluit van 3 april 1997 had de federale overheid verschillende doelen voor 

de OISZ voor ogen: beter inspelen op de maatschappelijke evolutie, een nieuw werkkader voor 

de instellingen aanbieden zodat ze doelmatig en doeltreffend te werk gaan, meer 

bestuursruimte en meer verantwoordelijkheid geven om de doelstellingen te behalen… Om dit 

te kunnen verwezenlijken werd gekozen voor het afsluiten van bestuursovereenkomsten 

tussen de overheid en de instellingen. 

Het koninklijk besluit van 3 april 1997 bepaalt dat de OISZ een boekhouding voeren conform een 

genormaliseerd boekhoudplan. De Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de 

instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid (waarvan de leden nu allen OISZ zijn) 

stelt het genormaliseerd boekhoudplan op (na advies van het College van de OISZ). 

Decennialang baseerden de OISZ zich op een boekhoudplan dat in 1967 werd opgesteld en dat 

geleidelijk aan werd aangepast. Na jaren voorbereidingen voerden de instellingen in de periode 

2012-2014 een nieuw boekhoudplan in. De inwerkingtreding ging gepaard met de publicatie 

van twee koninklijke besluiten in 2014, met omzendbrieven en met verschillende werkgroepen 

(die bepaalde thema's hebben behandeld, behandelen of zullen behandelen). 

Opmerking: de OISZ zijn (anno 2018) niet onderworpen aan de wet van 22 mei 2003 houdende 

organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. 

Het nieuwe boekhoudplan van de OISZ is geïnspireerd op het boekhoudplan van de privésector 

en dat van de federale Staat (FEDCOM). Het laat toe te voldoen aan de Europese 

boekhoudkundige normen (ESR) en aan de meeste internationale normen (IPSAS).  

Enkele belangrijke kenmerken van het nieuwe boekhoudplan: 

• de terminologie en de nomenclatuur van de rekeningen werden aangepast aan de 

belangrijkste normen, in samenhang met de economische classificatie van de 

overheidsadministraties en rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 

sociale zekerheid; 

• de regel van de vastgestelde rechten (verschuldigde bedragen) voor de 

begrotingsrekeningen vervangt de regel van de verworven rechten (vervallen 

bedragen); 

• de boekingen in de begrotingsboekhouding en in de algemene (economische en 

vermogens-) boekhouding gebeuren gelijktijdig. Daartoe werd een koppeling gemaakt 

tussen de begrotingsrekeningen en de economische en vermogensrekeningen; 

• de verrichtingen met betrekking tot het beheer en die met betrekking tot de opdrachten 

van de instelling verschijnen in gescheiden rubrieken. 

Hoewel het nieuwe boekhoudplan de te volgen regels voor de begrotingsboekhouding en de 

algemene (economische en vermogens-) boekhouding bepaalt, is er geen reglementair kader 

voor de analytische boekhouding van de OISZ voorzien. Artikel 16 § 3 van het KB van 3 april 

1997 verwijst wel naar de mogelijkheid om een analytische boekhouding uit te bouwen. 

 

2.2. De algemene evolutie van de analytische boekhouding van de 

 OISZ 

 

Dat een verplichting om een analytische boekhouding op te zetten ontbrak, heeft de meeste 

OISZ niet weerhouden om sinds lang een beter zicht te willen hebben op bepaalde 
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kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten. Om dit te verwezenlijken, verfijnden ze hun 

boekhouding door bepaalde boekhoudelementen van naderbij op te volgen. Meestal gebeurde 

dit vanuit een interne dynamiek, maar soms was dit ook met het oog op de mededeling van 

informatie aan de 'buitenwereld'. 

Met verschillende snelheden, middelen en doeleinden werkten de meeste instellingen aan hun 

analytische boekhouding.  

In de periode 1996-1997 maakten de OISZ een gezamenlijke oefening (gemakshalve 

'Framework 1997' genoemd) waarbij vooral aandacht ging naar de presentatie van de 

resultaten van een analytische boekhouding/kostprijscalculatie. Generieke lijsten van 

opdrachten en van kosten voor de rapportering door de OISZ werden uitgewerkt (zie bijlage). 

Dit moest het mogelijk maken om de 'output' van de analytische boekhouding te vergelijken. 

Er werd toen een vrij gedetailleerde indeling gemaakt voor de operationele en support 

basisopdrachten. Als vertrekpunt voor deze oefening diende een consultancywerk uit 1992 met 

betrekking tot boordtabellen. De financiële opdrachten (zoals uitbetalen), de 

informatieopdrachten… en een restcategorie voor specifieke opdrachten zijn voorbeelden van 

operationele basisopdrachten in het Framework 1997, terwijl bijvoorbeeld logistieke 

ondersteuning en ondersteuning van het personeel in de rubriek 'support' werden opgenomen. 

De kosten werden, van hun kant, ingedeeld in kostenrubrieken (vb. personeelskosten) en 

kostensoorten (vb. statutaire personeelskosten). 

Het bleek echter niet zinvol om een gemeenschappelijke lijst van kostenplaatsen na te streven. 

Meerdere OISZ hebben nadien de toen afgesproken indelingen overgenomen en enkele OISZ 

gebruiken die nog steeds (eventueel in aangepaste en/of gemoderniseerde versies).  

Echter, over richtlijnen om een analytische boekhouding daadwerkelijk te voeren werd niets 

afgesproken.  

 

Toestand bij de OISZ in 2017 met betrekking tot het Framework 1997 

Kennen de instellingen het Framework 

1997? 
Overgrote meerderheid 

Passen de instellingen het Framework 

1997 in 2017 toe? 

De meerderheid past 

het Framework 1997 

niet (meer) toe. 

Enkele instellingen werken nog met een 

vereenvoudigde, verfijnde en/of 

gemoderniseerde versie. 

Sommige OISZ gebruiken eerder de 

tabellen met betrekking tot de 

opdrachten, andere OISZ eerder die met 

betrekking tot de indeling van de kosten. 

Dienen de indelingen van het Framework 

1997 te worden gemoderniseerd? 

De meeste instellingen zijn vragende partij om een moderne versie 

van de tabellen te maken. 

 

2.3. De bestuursovereenkomsten als impuls 
 

In de opeenvolgende bestuursovereenkomsten die de OISZ afsloten met de Staat, werd 

herhaaldelijk en met verschillende bewoordingen het thema analytische boekhouding 

aangekaart. Het is pas in het kader van de vijfde generatie bestuursovereenkomsten (voor de 

periode 2016-2018) dat er meer concrete stappen werden ondernomen om een extra duwtje 

aan de analytische boekhouding bij de OISZ te geven.  
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2.4. De werkgroep "Analytische boekhouding" 
 

Tijdens haar vergadering van 19 juni 2015 heeft de Commissie voor Normalisatie besloten een 

werkgroep "Analytische Boekhouding" op te richten. Dit gebeurde op verzoek van enkele leden 

van de Commissie en maakte daarom deel uit van de bestuursovereenkomst 2016-2018 waarin 

de OISZ zich ertoe verbonden om, op verzoek van de regering, hun analytische boekhouding te 

ontwikkelen of te verbeteren.  

De werkgroep, waarin de meeste OISZ vertegenwoordigd zijn, is op 14 juni 2016 met haar 

werkzaamheden begonnen. Het secretariaat van de werkgroep wordt verzorgd door de FOD 

Sociale Zekerheid.  

De twee doelstellingen van de werkgroep zijn:  

• een platform te zijn voor de uitwisseling van goede praktijken en de samenwerking 

tussen de OISZ;  

• in voorkomend geval onderzoeken of het nodig is bepaalde regels tussen de OISZ te 

harmoniseren.  

De verschillende vergaderingen (zie ook titel 9.) maakten een rondetafelgesprek en het 

opstellen van fiches door de OISZ met relevante informatie over hun analytische boekhouding 

mogelijk. Verschillende OISZ hebben hun analytische boekhouding meer gedetailleerd 

gepresenteerd. 

Deze werkzaamheden moeten ook gezien worden in het kader van de legislatuur 2014-2019 

(Regering Michel) die wordt gekenmerkt door volgende elementen: de impact van de zesde 

staatshervorming op de sociale zekerheid (bijvoorbeeld kinderbijslag verlaat het federale 

niveau), een redesign van het OISZ-landschap (fusies) en belangrijke budgettaire besparingen. 

 

3. De analytische boekhouding: de basisterminologie 
 

3.1. Verschillende soorten boekhouding 
 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende grote 

boekhoudingscategorieën. Naast de budgettaire boekhouding moeten de OISZ een algemene 

boekhouding voeren. De algemene boekhouding, eveneens economische en 

vermogensboekhouding genoemd, bestaat uit twee grote delen:  

• een deel heeft betrekking op de kosten en opbrengsten en bepaalt het resultaat (winst 

of verlies), en, 

• het andere deel lijst de activa en passiva op om een beeld te geven van het patrimonium.  

Daarnaast bestaan er ook rechten en verplichtingen buiten balans. Zij zijn niet in de balans 

opgenomen en worden, indien van toepassing, vermeld in de bijlagen bij de jaarrekeningen. 

Naast al deze boekhoudkundige verplichtingen kunnen OISZ de officiële boekhoudplannen 

verder onderverdelen/verfijnen of andere boekhoudkundige dimensies toevoegen. Zo creëren 

de OISZ een analytische boekhouding. 

 

3.2. Kosten, opbrengsten, uitgaven, ontvangsten… 

In de budgettaire boekhouding worden de verrichtingen met derden ingeschreven. Vaak wordt 

er over begrotingsuitgaven (dépenses budgétaires) en –ontvangsten (recettes budgétaires) 

gesproken. Met andere woorden hebben de begrippen ontvangsten en uitgaven te maken met 
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liquiditeits- of kasstromen. De uitgaven en de ontvangsten die betrekking hebben op het 

lopende boekjaar, worden in rekening gebracht, ongeacht hun datum van betaling of inning 

(principe van vastgestelde rechten). Het werkelijke moment van de liquiditeitsstroom valt dus 

niet noodzakelijk samen met het moment van de registratie van het recht in verband met de 

ontvangst of de uitgave.  

De meeste budgettaire boekingen worden gelijktijdig ook in de economische boekhouding 

geboekt. De economische boekhouding stelt tot doel de winst of het verlies van een boekjaar 

te bepalen door de kosten of lasten (charges, coûts ou frais) en de opbrengsten of basten 

(produits) te registreren.  

Er zijn echter belangrijke verschillen tussen de budgettaire en economische boekhouding. Zo 

zal de aankoop van een roerend of onroerend investeringsgoed in de budgettaire uitgaven 

opgenomen worden. In de algemene boekhouding en meer bepaald in de economische 

boekhouding zullen de afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen in verband 

met dat investeringsgoed zichtbaar zijn. Afschrijvingen, waardeverminderingen en 

herwaarderingen zijn voorbeelden van niet-kaskosten. 

Ter informatie: lasten en baten zijn een terminologie die overeenkomt met kosten en 

opbrengsten. 

Om verwarring te voorkomen zullen hierna de termen kosten (en opbrengsten) verschijnen als 

het gaat om de analytische boekhouding. 

 

3.3. Beheer versus opdrachten 
 

In het kader van het koninklijk besluit van 3 april 1997 werd een boekhoudkundig onderscheid 

gemaakt tussen het deel Opdrachten en het deel Beheer.  

De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven van de wettelijke opdrachten van 

de instelling. De beheersbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het 

beheer van de instelling. 

Hoewel sommige begrotingsontvangsten en -uitgaven zich in een grijze zone tussen opdrachten 

en beheer (kunnen) bevinden, is voor het overgrote deel een duidelijke toewijzing mogelijk. In 

de loop der jaren is een verschuiving van dergelijke randgevallen tussen beide groepen ook 

mogelijk. 

Er dient te worden opgemerkt dat er bij de vaststelling van het Framework 1997 en het 

gemeenschappelijke kostenberekeningsmodel nog geen onderscheid werd gemaakt tussen de 

beheersbegroting en de opdrachtenbegroting.  

Toen de beheersbegroting, met haar beperkte kredieten, in 2001 verscheen, werden sommige 

administratieve kosten opgesplitst tussen de beheersbegroting en de opdrachtenbegroting 

(bv. kosten van betwiste zaken, briefwisseling met de sociaal verzekerden...). 

Dit onderscheid tussen opdrachten en beheer geeft de facto aanleiding tot de volgende vraag: 

moeten alle administratiekosten in de analytische boekhouding worden opgenomen, of het nu 

gaat om beheer of opdrachten, of alleen de administratieve kosten van de beheersbegroting? 

 

Optie 1: alle administratiekosten (beheer + opdrachten) 

 

De kosten van kostenplaatsen of van opdrachten/taken zijn realistischer, omdat ze rekening 

houden met alle kosten die van invloed zijn op deze kostenplaatsen of die opdrachten/taken 
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(die van de beheersbegroting en die van de opdrachtenbegroting). De kosten van opdrachten 

zoals de “gerechtelijke behandeling van geschillen” of “informatie en bijstand” zullen correcter 

zijn door bepaalde kosten desgevallend uit de opdrachtenbegroting op te nemen. De kosten die 

rechtstreeks verband houden met de opdrachten zijn echter eigen aan de activiteit, aan het 

verwerkte volume en aan de procedures van elke organisatie, wat kan leiden tot aanzienlijke 

vertekeningen bij de vergelijking tussen instellingen. Bovendien zullen de resultaten van de 

analytische boekhouding minder nuttig of relevant zijn voor de berekening en het beheer van 

de beheersbegroting. 

 

Optie 2: enkel kosten in verband met de beheersbegroting 

 

Vertrekkende van de kosten die verband houden met de beheersbegroting, maakt de 

analytische boekhouding een analyse mogelijk tussen de toegekende beheersbegroting en het 

gebruik ervan. Bovendien kunnen de resultaten van de analytische boekhouding worden 

gebruikt als basis voor de berekening van de beheersbegroting. Een vergelijking van de kosten 

van de OISZ is ook zinvoller. Desalniettemin kunnen de werkelijke kosten van sommige 

kostenplaatsen of opdrachten/taken vertekend zijn, aangezien sommige kosten niet zijn 

opgenomen (kosten in verband met opdrachten). 

 

3.4. Directe/rechtstreekse en indirecte/onrechtstreekse kosten  

 

Om de kostprijs van een organisatorisch bestanddeel, een opdracht, een product… te bepalen, 

wordt men meestal geconfronteerd met directe en indirecte kosten. Om de totale kostprijs van 

kostenobjecten te bepalen, moeten de directe kosten dus verhoogd worden met de indirecte 

kosten.  

Directe kosten zijn kosten die men meteen kan toewijzen aan het element of het object waarvan 

men de kost wenst te kennen.  

Omdat indirecte kosten niet meteen gelinkt kunnen worden met het te bepalen kostenobject, 

moet er een allocatie van de indirecte kosten gebeuren. 

Het onderscheid tussen directe en indirecte kosten hangt zowel van het type kost af als van de 

beslissing van de instelling bij de verwerking van een bepaalde kost. 

De verdeling van de indirecte kosten over de kostenobjecten is het onderwerp van de 

kostprijscalculatie. Niet alleen de behandeling van de indirecte kosten, maar ook de omvang 

ervan dient hierbij voldoende aandacht te krijgen. 

Een specifieke kost kan voor de bepaling van een specifiek kostenobject direct zijn, terwijl voor 

een andere soort kostenobject dezelfde kost als indirect moet gezien worden. 

Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. Indien een instelling de kost van een 

organisatorische dienst eenvoudigweg kan bepalen omdat de personeelskosten van de 

medewerkers van die dienst meteen geboekt worden met de code van de dienst, dan zijn deze 

kosten direct. Als de verschillende taken van diezelfde personen echter boekhoudkundig niet 

bijgehouden worden, zal er een kostenverdeling moeten gebeuren om de kost per taak te 

kennen, en kan men deze kosten als indirect beschouwen, want verder te verwerken aan de 

hand van verdeelsleutels. 

Het gebruik van verdeel- of omslagsleutels wordt verder besproken in titel 7. 

De bepaling van de kostprijs van een kostenobject is niet altijd eenvoudig. Er is ook niet één 

juiste kostprijs van een kostenobject. Bij de berekeningswijze dienen keuzes gemaakt over de 
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verdeling tussen de kostenobjecten en over de verdeling van de kosten over directe en indirecte 

kosten. Het onderscheid tussen directe en indirecte kosten heeft uiteindelijk betrekking op de 

verdeling/toewijzing van kosten over/naar de verschillende kostenobjecten. Het onderscheid 

tussen direct en indirect mag bijgevolg niet verward worden met dat tussen vaste en variabele 

kosten. 

 

3.5. Vaste en variabele kosten 

 

Hoewel het concept vaste en variabele kosten eenvoudig lijkt, is het onderscheid in de praktijk 

niet altijd evident. De belangrijkste vraag om een onderscheid te maken is te weten of bij een 

verandering in volume de kost wijzigt. Dit onderscheid moet natuurlijk gezien worden binnen 

bepaalde volumes of capaciteitsgrenzen. De vaste kosten blijken bijgevolg de kosten te zijn die 

een instelling jaar in, jaar uit en ongeacht het activiteitenniveau moet dragen, en die dus als vrij 

stabiel kunnen bestempeld worden. Eventuele indexaties, stijgingen van energiekosten of van 

grondstofprijzen mogen de keuze tussen vast of variabel hoegenaamd niet beïnvloeden. 

 

3.6. Overhead 

 

Een algemene definitie van overhead is er niet. De definitie hangt soms ook samen met het 

analytische model dat men wenst uit te bouwen.  

Klaarblijkelijk zijn er wel enkele grote benaderingen. De eerste benadering hanteert het 

onderscheid tussen directe kosten en indirecte kosten. Indirecte kosten gelden dan als 

overhead. Dit sluit aan op het onderscheid in punt 3.4. Soms wordt er ook het onderscheid 

tussen variabel en vast bij gehaald (zie punt 3.5), waarbij deze laatste als 'overhead' bestempeld 

wordt. De misschien meest nuttige benadering onderscheidt primaire en secundaire 

activiteiten, en de secundaire activiteiten zijn dan de overhead. Hoewel deze verschillende 

benaderingen elkaar gedeeltelijk overlappen, komen ze dus niet overeen.  

De definitie van overhead, op basis van de laatste benadering, zou kunnen zijn: het deel van de 

kosten dat een instelling aan de eigen organisatie besteedt. Het is een maat voor de efficiëntie 

van een organisatie. Geld dat een organisatie aan zichzelf besteedt, komt niet meteen ten goede 

aan de doelen van deze organisatie.  

Er zijn ook meer specifiek de functies gericht op sturing en ondersteuning die als overhead 

kunnen bestempeld worden: 

• Directie, management en secretariële ondersteuning; 

• Personeel en organisatie; 

• Informatica en automatisering; 

• Financiën en controle; 

• Communicatie; 

• Juridische zaken; 

• Facilitaire zaken. 

 

 

 

 



Doc.CN-RPV-19-03-01        13/12/2019 

8 

3.7. Enkele specifieke termen voor de analytische boekhouding 

Er bestaan tal van modellen van analytische boekhouding die vaak een eigen terminologie 

kennen. Desniettemin zijn er bij de OISZ begrippen die vaak terugkomen. Naast de onder de 

vorige titels al uitgelegde termen, is er hieronder een opsomming van meerdere, vaak 

voorkomende begrippen en 'een' definitie. 

 

De kostprijs, het kostenobject en de kostendrager 

 

De kostprijs van een organisatorische eenheid, een opdracht, een product… is het geheel aan 

kosten die gemaakt worden door de inzet van middelen (personeel, materieel…). 

Het kostenobject is de eenheid waarvoor men een kost wenst te berekenen: een dienst, een 

afdeling, een verzameling van producten… 

Het finale kostenobject of de kostendrager is de opdracht, de taak, het product… waarvoor men 

de kostprijs wil kennen.  

De intermediaire kostenobjecten zijn de deelelementen die nodig zijn om het finale 

kostenobject te hebben. De keuze van de intermediaire kostenobjecten leidt tot een uniek finaal 

kostenobject. Een verschillende invulling van het kostenobject zal dus leiden tot een 

verschillende kostprijs. 

 

De analytische rekening, de kostensoort en de kostenrubriek  

 

Om de grote hoeveelheid kosten (en opbrengsten) te hergroeperen gebruikt men codes, zodat 

dezelfde soort kosten (of opbrengsten) met eenzelfde code worden geboekt en behandeld. 

Codes die dezelfde soort kosten (bijvoorbeeld brutoloon statutairen) hergroeperen, krijgen de 

naam analytische rekening.  

Daarnaast kunnen deze analytische rekeningen samenvallen met de term kostensoort (zoals de 

statutaire personeelskosten) of kan een kostensoort een verzameling van meerdere analytische 

rekeningen zijn. De analytische rekeningen en/of kostensoorten worden, op hun beurt, 

gegroepeerd in kostenrubrieken (zoals de rubriek van de personeelskosten). 

Vaak is er een duidelijk verband tussen de analytische rekeningen of kostensoorten en de 

economische boekhouding, maar dit is geen algehele verplichting. Daarenboven kan het zijn dat 

sommige boekingen puur analytisch zijn (bijvoorbeeld in het geval van verdeelsleutels of 

bijvoorbeeld bij interne facturatie). 

 

De kostenplaats 

 

Dankzij het gebruik van kostenplaatsen kan men kosten boeken op organisatorische 

bestanddelen van een organisatie. Sommige kosten kan men direct linken aan één welbepaald 

organisatorisch deel zoals een dienst en bijgevolg rechtstreeks aan die definitieve kostenplaats 

toeschrijven. Wat de personeelskosten betreft, is het meestal vrij eenvoudig. Dat een 

personeelslid normaliter in één kostenplaats werkt, brengt mee dat diens rechtstreekse 

personeelskosten in zijn kostenplaats kunnen geboekt worden. Naast de personeelskosten zijn 

er echter ook nog velerlei andere kosten. Hoewel voor een aantal een directe toewijzing aan 

een bepaalde organisatorische eenheid mogelijk is, blijken meerdere kosten niet zo eenvoudig 
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te alloceren. Deze andere, niet-onmiddellijk toe te schrijven kosten (bijvoorbeeld energiekosten) 

zullen tijdelijk in een hulpkostenplaats (niet-definitieve kostenplaats) opgenomen worden.  

De kosten (en opbrengsten) moeten in de correcte kostenplaatsen terechtkomen: het zij 

definitieve, het zij niet-definitieve kostenplaatsen (hulpkostenplaatsen). Uitermate belangrijk is 

dus de plaats waar men iets boekt, omdat het ganse systeem van analytische boekhouding staat 

of valt met de juiste aanwending van kostenplaatsen.  

Om te weten welke kosten precies betrekking hebben op welke kostenplaatsen moeten 

duidelijke regels uitgewerkt en gevolgd worden. Specifiek kan men zich de vraag stellen in welke 

kostenplaats elke boeking kan of zal terechtkomen. Een inventaris van kosten en opbrengsten 

en van hun mogelijke destinatie(s) opmaken is nuttig. Een analyse van de organisatie en/of de 

'productieprocessen' kan hierbij helpen. 

Er mag niet uit het oog verloren worden dat een hulpkostenplaats dient om tijdelijk kosten die 

men niet meteen kan toewijzen, op te vangen. Die kostenplaatsen vervullen geen opdrachten 

en/of taken, waardoor de kosten die zich hierin bevinden moeten weggewerkt worden; dit in 

tegenstelling tot de definitieve kostenplaatsen die hun kosten behouden omdat ze later 

bijvoorbeeld zullen dienen om de kostprijs van opdrachten en/of taken te berekenen. 

Dat hulpkostenplaatsen een grote rol spelen hoeft weinig betoog, daar ze een niet onbelangrijk 

deel van de kosten toegeschreven krijgen. De kosten die erin voorkomen zullen periodiek 

(bijvoorbeeld maandelijks) verdeeld worden over de reële kostenplaatsen aan de hand van 

gepaste verdeelsleutels.  

In de literatuur spreekt men in het kader van kostenplaatsen soms ook over: 

• Mission centers: deze zijn direct gelinkt aan de output van de organisatie (zoals de 

wettelijke opdrachten van een instelling) en richten zich dus rechtstreeks naar de 

(externe) gebruikers (soms is er ook sprake van kostendragers of operationele 

kostenplaatsen). 

• Service centers: deze zijn niet direct gelinkt aan de output van de organisatie, maar 

verstrekken diensten aan mission centers of andere service centers en richten zich dus 

naar de interne gebruikers (soms is er in die optiek ook sprake van support 

kostenplaatsen). 

 

De verdeelsleutel of de omslagsleutel  

 

Een verdeelsleutel is een manier om de boekhoudkundige gegevens te verdelen. In de overgrote 

meerderheid van de gevallen zijn de toe te rekenen boekhoudgegevens indirecte kosten die 

moeten worden uitgesplitst. 

 

Zie verdere uitleg over de verdeelsleutels onder titel 7. 

 

De opdracht, de activiteit, de taak en de full cost 

 

De (basis)opdrachten zijn op grond van hun aard in twee categorieën onderverdeeld: de 

operationele opdrachten en de ondersteunende/supportopdrachten. De eerste hebben 

betrekking op opdrachten die de instelling wettelijk zijn toevertrouwd, de tweede omvatten alle 

supportactiviteiten die ten dienste staan van de operationele opdrachten.  
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Alle opdrachten moeten geïdentificeerd worden. Wat is hun naam? Wat houden ze in? Waar 

vinden ze plaats? De precisiegraad zal kunnen verschillen omdat opdrachten eerder zeer 

specifiek of eerder in vrij algemene bewoording kunnen omschreven worden.  

Een opdracht is ook opsplitsbaar in activiteiten en/of in deeltaken. Alleszins zou iedere 

activiteit/taak binnen een instelling in een opdracht terecht moeten komen, om een gesloten 

systeem te hebben.  

Omgekeerd moet elke definitieve kostenplaats minstens een opdracht/activiteit/taak vervullen, 

zodat de kosten die zich erin bevinden, verder kunnen verwerkt worden.  

Tevens moet men rekening houden met opdrachten/activiteiten/taken die in twee of meer 

kostenplaatsen van eenzelfde soort plaatsvinden (bijvoorbeeld eenzelfde opdracht op meerdere 

plaatsen), alsook met opdrachten/activiteiten/taken die verschillende diensten doorlopen 

(bijvoorbeeld de opeenvolgende behandeling van een dossier door meerdere diensten).  

In sommige instellingen wordt een getrapt systeem voorzien waarbij een domein meerdere 

opdrachten inhoudt die, op hun beurt, elk bestaan uit meerdere activiteiten, die daarna nog 

eens opgedeeld zijn in taken. 

Door de kosten van de supportdiensten aan de hand van verdeelsleutels te verdelen over de 

wettelijke opdrachten verkrijgt men de full cost van die opdrachten.  

Een instelling kan daarna de kostprijs per eindproduct of geproduceerde eenheid vaststellen 

(bijvoorbeeld per dossier) indien het beschikt over het aantal geproduceerde eenheden per 

opdracht. 

 

 

4. De analytische boekhouding als beheersinstrument 

 

De analytische boekhouding is een beheersinstrument waarmee de evolutie van bepaalde 

boekhoudkundige gegevens vanuit verschillende invalshoeken kan worden opgevolgd. 

De analytische boekhouding heeft vaak zijn oorsprong in de algemene boekhouding. Terwijl de 

algemene boekhouding (economische boekhouding) een globaal overzicht geeft van de 

rekeningen van een instelling, geeft de analytische boekhouding een gedetailleerder beeld van 

de verschillende onderdelen van een instelling. 

De analytische boekhouding helpt dus hoofdzakelijk om een beter zicht te krijgen op de interne 

kostenstructuur volgens het type kosten, volgens de organisatorische bestanddelen, volgens 

verantwoordelijkheden, volgens producten/diensten… 

Om meer te weten over de interne kostenstructuur zijn er meerdere manieren. 

 

Het verrijken van een boeking 

 

Als eerste stap kan men een boeking verrijken met meer informatie dan officieel 

voorgeschreven. Concreet kan men de officiële nomenclatuur van boekhoudkundige 

rekeningen uitbreiden of één of meerdere dimensies toevoegen bij het boeken.  

Voorbeelden: 

• Energiekosten verder opdelen in gas, elektriciteit…; 
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• Een dimensie voor bijvoorbeeld de verschillende organisatorische bestanddelen 

(directies, diensten, cellen, teams…) van een OISZ toevoegen; 

• Een dimensie voor de opdrachten, activiteiten en/of taken toevoegen. 

Dankzij de verrijking van boekingen kan de instelling al heel wat meer te weten komen na de 

analyse van deze informatie of een geaggregeerde vorm van deze informatie (totalen van 

bepaalde kosten en/of bepaalde opbrengsten, totalen per organisatorisch bestanddeel…). 

 

De boekingen verder verwerken 

 

Naast de analyse van de verrijkte boekingen en hun totalen, kan het nuttig zijn om deze 

gegevens verder te verwerken.  

Samengevat worden de (verrijkte) boekingsgegevens en eventueel andere gegevens de input 

voor een analytisch verwerkingssysteem. 

Het is immers niet altijd mogelijk of haalbaar om bij elke boeking alle nuttige - lees definitieve - 

analytische informatie te hebben. Meteen elke boeking 'analytisch' perfect maken, zou enkel 

met heel veel middelen kunnen. Bovendien is de informatie niet steeds voorhanden op het 

moment van de boeking. 

Daarom brengt een herwerking van de boekingen (meer bepaald van de indirecte kosten) of een 

deel ervan meestal soelaas. Dit gebeurt aan de hand van verdeelsleutels. 

De verdeelsleutels kunnen ingebouwd worden in een "analytisch verwerkingssysteem" (of 

"analytische piramide") die de basisgegevens (half-)automatisch in verschillende stappen of 

niveaus verwerkt/herwerkt of de verwerking kan eerder een - in min of meer belangrijke mate - 

'manuele' operatie zijn.  

 

5. De analytische boekhouding -> verschillende methodes 

Er zijn tal van methoden voor het berekenen van de kosten in de analytische boekhouding. 

Sommige methoden richten zich op directe kosten (bv. Direct costing-methode). Dergelijke 

methodes zij echter uitzonderingen omdat de meeste organisaties worden geconfronteerd met 

omvangrijke indirecte kosten, des te meer bij de overheid. Methodes die de indirecte kosten 

kunnen verwerken zijn dus meestal aangewezen. 

De veelheid aan methodes voor de analytische boekhouding belet niet dat de methoden 

verschillende gemeenschappelijke punten hebben. Allereerst is er 'dagelijkse' 

boekhoudkundige informatie (kosten en soms opbrengsten). Aangezien al deze 

boekhoudkundige gegevens niet perfect zijn om alle analytische output te verkrijgen die we 

willen, moeten deze gegevens opnieuw worden verwerkt. Een tweede input bestaat dus uit 

elementen (verdeelsleutels) die het mogelijk maken de input opnieuw te verwerken om een 

gewenste output te verkrijgen. 
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INPUT 

Boekhoudkundige gegevens 

 

 

INPUT 

Elementen voor de verwerking van 

de boekhoudkundige gegevens 

(verdeelsleutels) 
   

Automatische en/of manuele verwerking 

 

OUTPUT 

Kost van organisatorische bestanddelen, producten, activiteiten... 

 

 

De OISZ gebruiken grosso modo twee methodes.  

 

De “klassieke” methode 

 

De eerste methode is er één waarbij de kosten (en eventueel opbrengsten) geventileerd worden 

naar de verschillende bestanddelen van de instelling (directies, diensten, lokale kantoren…) om 

ze vervolgens te verdelen over de opdrachten, taken… Dergelijke manier van werken kan een 

meer 'klassieke' methode genoemd worden. 

Zie titel 7.1. voor meer informatie. 

 

De “Activity based costing”-methode (ABC) 

 

De tweede methode focust zich meteen meer op de output van activiteiten van een 

organisatie… en hecht minder de aandacht op waar de taken worden uitgevoerd. Het 

sleutelelement is de 'activiteit'. Dit model zit in de lijn van het Activity Based Costing (ABC)-

model. 

De methode voor de berekening van kosten per activiteit (Activity based costing) berust op het 

begrip waarde: het zijn niet de producten die de middelen van de organisatie verbruiken, maar 

wel de activiteiten. Activity based costing hangt kosten in eerste plaats aan de activiteiten die 

nodig zijn om producten te maken. Activity based costing zoekt naar aspecten van activiteiten 

die kosten veroorzaken. Deze methode is erg interessant wanneer veel kosten indirect kosten 

betreffen. De organisatie moet daarom worden uitgesplitst naar activiteit en niet naar functie 

of naar product. Voor elk kostenobject moet worden bepaald welke activiteiten gebruikt worden 

en welke hoeveelheid van elke activiteit verbruikt wordt. De grondgedachte is dat iedere 

productie een interne vraag naar activiteiten oplevert. Een kostprijscalculatie volgens de Activity 

based costing-methode gaat voor elk product na hoeveel van iedere ‘activiteit’ nodig is voor de 

productie. 

Zie titel 7.2. voor meer informatie. 
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6. Welke kosten en opbrengsten als input 

 

Een belangrijke stap bij de implementatie van een analytische boekhouding bestaat in de 

identificatie van de kosten en opbrengsten die gebruikt worden om de kostprijzen te berekenen. 

Anders gezegd is men op zoek naar de analytische rekeningen die als input voor de 

kostprijsboekhouding zullen dienen.  

Onderstaand kader herneemt de algemene toestand voor de OISZ. Er valt te noteren dat 

instellingen soms ook andere boekhoudkundige informatie veel meer gedetailleerd bijhouden 

(zonder dat dit in hun 'analytisch systeem' verder wordt verwerkt of bewerkt). 

 

Toestand bij de OISZ met betrekking tot de boekhoudkundige input (toestand 2017) 

 Algemene regel Nuancering 

Op welke boekhouding is de 

analytische boekhouding gebaseerd? 

De economische 

boekhouding 

Uitzonderlijk wordt in min of 

meerdere mate de 

budgettaire boekhouding 

genomen 

Hernemen de OISZ enkel kosten in 

verband met het beheer? 

De hernomen kosten zijn 

bijna altijd in verband met 

de beheersbegroting 

Uitzonderlijk worden enkele 

kosten uit de 

opdrachtenbegroting 

genomen (frankering, 

geschillen…) (zie punt 3.3.) 

Hernemen de OISZ ook 

beheersopbrengsten? 

Enkele beheersopbrengsten (bvb. kredietnota's) kunnen 

opgenomen worden. 

Door bepaalde beheersopbrengsten op te nemen, kan een 

'netto'-kost verkregen worden. Hierdoor verdwijnen 

bepaalde anomalieën, is de output minder vertekend en 

worden vergelijkingen gemakkelijker. Wat de presentatie 

betreft, zijn er twee mogelijkheden: ofwel de uitgaven en 

inkomsten tonen, ofwel de netto inkomsten (uitgaven in 

mindering gebracht). 

Voor een verhuurd gebouwd kan de recurrente 

huuropbrengst opnemen zorgen dat het beeld getrouwer 

wordt (bv. om te voorkomen dat de kosten voor het 

gebruik van het administratief gebouw worden 

opgeblazen). 

Voor uitzonderlijke opbrengsten kan bijvoorbeeld de 

terugvordering van een onterecht betaald loon het 

getrouw beeld verbeteren. Dit zijn niet-recurrente (en dus 

uitzonderlijke) opbrengsten; het gaat erom dat een "fout" 

moet worden gecorrigeerd, zoals het terugvorderen van 

een tweemaal betaald loon, of de ontvangst van een 

creditnota bijvoorbeeld. 

Omgekeerd rijst de vraag of verkoopoperaties van activa 

moeten opgenomen worden. 
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Hernemen de OISZ eerder de 

investering of eerder de afschrijvingen 

op? 

De afschrijvingen, 

waardeverminderingen en 

herwaarderingen 

Uitzonderlijk worden de 

investeringen opgenomen of 

alleszins analytisch 

bijgehouden 

Krijgen de personeelskosten van Smals-

gedetacheerden een bijzonder 

verwerking ? 

Sommige OISZ activeren een deel van de kosten van 

gedetacheerden (omdat ze aan projecten werken).  

Ook bij de verwerking van de IT-activiteiten in het 

algemeen voorzien  meerdere OISZ een speciale werkwijze 

(zie ook volgende vraag). 

Worden de (IT-)projecten apart 

behandeld? 

Sommige OISZ hebben een specifiek systeem uitgewerkt 

voor de informaticakosten. Aan de ene kant gaat meestal 

een niet-onbelangrijk deel van de kosten naar projecten 

(die desgevallend worden geactiveerd). Aan de andere 

kant zijn de opdrachten en taken van een 

informaticadienst vaak fundamenteel anders dan die van 

'andere diensten', waardoor sommige OISZ kiezen om een 

soort 'interne facturatie' op te zetten. 

 

Volgende aandachtspunten zullen in het bijzonder tot keuzes leiden bij het uitbouwen van een 

analytisch boekhoudmodel: 

• uitzonderlijke kosten (zoals verhuis- of reorganisatiekosten); 

• recurrente beheersopbrengsten;  

• uitzonderlijke beheersopbrengsten (zoals verliezen of winsten als gevolg van de 

verkoop van activa); 

• projecten. 

Er valt te noteren dat het opnemen van dergelijke kosten en opbrengsten in een analytisch 

boekhoudmodel kan opgevangen worden door specifieke analytische rekeningen, 

kostenplaatsen en/of opdrachten/taken te gebruiken, waardoor ze kunnen 'geïsoleerd' worden 

of een speciale verwerking krijgen. 

 

7. Het gebruik van verdeelsleutels 
 

Een verdeelsleutel is een regel voor de spreiding van boekhoudkundige gegevens, voornamelijk 

indirecte kosten. 

Een indirecte kost is een kost die niet (gemakkelijk) aan een kostenobject kan worden gekoppeld 

en waarvoor dus een (door de instelling 'optimaal' bepaalde) verdeelsleutel moet worden 

gebruikt om hem over verschillende kostenobjecten kunnen verdelen. Daarentegen is een 

directe kost een kost die precies en ondubbelzinnig aan een kostenobject kan worden 

gekoppeld.  

Het is belangrijk te benadrukken dat een kost in absolute termen niet indirect is en dat in een 

aantal gevallen het directe of indirecte karakter afhangt van de middelen die beschikbaar zijn 

om deze te controleren. 

Een aantal voorbeelden van te verdelen boekhoudkundige gegevens: 

• van indirecte kosten van de hulpkostenplaatsen naar de definitieve kostenplaatsen; 

• van ondersteunende kostenplaatsen naar operationele kostenplaatsen; 

• van kosten naar opdrachten, rechtstreeks of via de operationele kostenplaatsen. 
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Er zijn heel wat klassieke voorbeelden van een verdeelsleutel: 

• aantal personeelsleden (fysieke eenheden, VTE's); 

• aantal PC's en laptops; 

• aantal m²; 

• gewerkte uren (via een opvolgingstool voor geleverde prestaties) … 

In de literatuur verwijzen we, afhankelijk van het type sleutel en het gebruik ervan, ook naar de 

werkeenheid (een maat voor de activiteit (gewerkte uren) van een kostenplaats die gebruikt 

wordt om de kosten van deze kostenplaats aan andere kostenplaatsen toe te wijzen). Omwille 

van de eenvoud zullen we hier in alle gevallen van verdeelsleutels spreken. 

Aangezien verdeelsleutels worden gebruikt om boekhoudkundige gegevens te herwerken, is het 

gebruik ervan essentieel. De nauwkeurigheid van de analytische boekhouding is afhankelijk van 

de nauwkeurigheid van deze verdeelsleutels.  

Elke instelling moet op zoek gaan naar de verdeelsleutels die bij haar passen, in het bijzonder 

op basis van de elementen waarvoor zij de kosten (activiteiten, projecten, diensten, enz.) en de 

nagestreefde doelen wil kennen. De keuze van de sleutels hangt dus af van verschillende 

factoren. 

Er kunnen dus verschillende vragen worden gesteld: 

• Voor welke kosten hebben we verdeelsleutels nodig?  

• Wat is het aandeel van de boekhoudkundige gegevens die in de totale kosten moeten 

worden toegerekend? 

• Wat zijn de verschillende toetsen die gebruikt worden, hoe worden ze gedefinieerd?  

• Op welk niveau van analytische verwerking worden ze gebruikt?  

• Wat zijn de moeilijkheden bij de implementatie van deze sleutels? 

• Hoe vaak worden de sleutels bijgewerkt (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, 

afhankelijk van de situatie (alleen in geval van een belangrijke wijziging))? 

 

Een goede verdeelsleutel beantwoordt aan de volgende voorwaarden: 

• Hij moet zo nauw mogelijk verbonden zijn met de te spreiden kosten. Het komt er dus 

grotendeels op neer een sleutel zo te kiezen dat de spreiding van een kost de realiteit 

benadert.  

• Hij moet gemakkelijk en tegen een aanvaardbare kost (in tijd en geld) beschikbaar zijn.   

• Hij moet over dynamische kenmerken beschikken. Hoe vlot kan met andere woorden 

het systeem van verdeelsleutels aangepast worden? Kan men bijvoorbeeld zomaar 

nieuwe kostenplaatsen en/of opdrachten/activiteiten/taken creëren?  

 

Tips & tricks 

• De toename van verdeelsleutels maakt het beheer van de analytische boekhouding 

omslachtiger. 

• De administratieve last en de toegevoegde waarde en pertinentie van de bekomen 

resultaten moeten afgewogen worden.  

• Een beperkt aantal verdeelsleutels beperkt de informatiebronnen en de verwerking van 

deze gegevens.   
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• De sleutels zijn slechts benaderingen van de werkelijkheid; het is niet zeker dat meer 

sleutels de kwaliteit van de resultaten van de analytische boekhouding aanzienlijk 

zouden verbeteren. 

• Er zijn vaak praktisch problemen: geldigheidsduur van de verdeelsleutels, de gegevens 

tijdig ontvangen, anomalieën of fouten in de ontvangen gegevens, omzetting van de 

gegevens in een bruikbaar formaat en de werklast van het onderhoud van het analytisch 

model. 

Er zij op gewezen dat de HZIV contact opnam met de Controledienst voor de ziekenfondsen 

(CDZ) over de verdeelsleutels voor de vaststelling van haar analytische boekhouding; deze 

adviseerde verdeelsleutels die de activiteit van een ziekenfonds weerspiegelen. Deze 

verdeelsleutels zijn daarom gebaseerd op de belangrijkste diensten die worden 

aangeboden door de fondsen (ziekenfondsen).  

 

7.1. De 'klassieke' analytische boekhouding 

 

De volgende instellingen passen de “klassieke” analytische boekhouding toe: RIZIV, RSVZ, 

RVA, SFPD. 

Het gebruik van verdeelsleutels bij de OISZ die gebruik maken van een klassiek analytisch 

systeem kan als volgt worden geschematiseerd: 

 

• STAP 1: boeking van de kosten (en opbrengsten) in de operationele kostenplaatsen, 

ondersteunende kostenplaatsen en indirecte kostenplaatsen  
 

• STAP 2: spreiding van de indirecte kosten over de operationele en ondersteunende 

kostenplaatsen via verdeelsleutels 
 

• STAP 31: spreiding van de kosten van de ondersteunende kostenplaatsen over de 

operationele kostenplaatsen via verdeelsleutels   
 

• STAP 4: spreiding van de volledige kosten van de operationele kostenplaatsen over de 

activiteiten, opdrachten, opbrengsten, … via verdeelsleutels 

 

 

 

 

 

  

                                                                 

1 Het RIZIV heeft deze derde stap niet in zijn analytische boekhouding 
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De volgende verdeelsleutels worden door de verschillende instellingen gebruikt voor de 

verschillende kostentypes (situatie 2017): 

 

Verdeelsleutels gebruikt in STAP 2 en 3 (klassieke analytische boekhouding) 

Sleutels 

Kostentypes 

personeel Informatica 

Gewone werking 

gebouwen Andere 

kosten 

Aantal fysieke personen 

RIZIV   

RSVZ 

SFPD 

RIZIV 

SFPD 
SFPD 

RIZIV 

RSVZ 

Gecorrigeerd aantal fysieke 

personen 
 

RSVZ 

 
  

Aantal voltijds equivalenten (VTE) SFPD  SFPD SFPD 

Aantal Pc’s  

RIZIV 

RVA 

SFPD 

 
RIZIV 

SFPD 

Gebruikte oppervlakte (m²)   

RIZIV 

RSVZ 

RVA 

SFPD 

 

Aantal budgettaire eenheden 

(budgettair aantal van het 

personeel)   

RVA RVA RVA RVA 

Manuele verdeling SFPD    

Werkelijke verstrekkingen    RVA 

 

Bijkomende toelichtingen van de verschillende instellingen met betrekking tot het gebruik van 

de verdeelsleutels: 

 

RIZIV 

• De sleutel Personeel betreft het aantal fysieke personen. Werkt een persoon voor 

meerdere kostencentra, dan moet de som van zijn percentages gelijk zijn aan 100% ook 

al werkt hij deeltijds (driemaandelijks geactualiseerd). 

• De sleutel PC’s:  Aangezien de pc(’s) aan een persoon is/zijn gekoppeld, wordt rekening 

gehouden met het % activiteiten van deze persoon bij het/ de kostenplaats(en) (op basis 

van de sleutel personeel) (jaarlijks). 

• De sleutel Oppervlakte (m²) betreft de oppervlakte die door de verschillende diensten 

wordt ingenomen. Deze oppervlakte wordt naar rato verdeeld onder het aantal 

personen per kostenplaats ten einde te beschikken over een sleutel voor oppervlakte 

per kostenplaats (jaarlijks). 
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RSVZ 

• De sleutel Personeel bevat het aantal medewerkers ondergebracht bij een 

kostenplaats. Er wordt geen rekening gehouden met de gepresteerde uren per 

medewerker (maandelijks geactualiseerd) 

• De  sleutel Informatica (aangepast personeelsaantal) vloeit rechtstreeks voort uit de 

sleutel Personeel. Globaal genomen stemt de sleutel Informatica overeen met de sleutel 

Personeel, behalve voor sommige personeelscategorieën: medewerker operationele 

diensten en IT (inclusief Smals) (125%), controleurs van de Inspectiedienst (150%) 

(maandelijks)  

• De sleutel LOG (m²) betreft de per kostenplaats ingenomen oppervlakte in m² 

(bijgewerkt in geval van belangrijke wijziging). 

 

RVA 

• De sleutel Budgettaire Eenheden (BE) is het jaargemiddelde, per kostenplaats, op basis 

van de resultaten van de maandelijkse tijdsbesteding die elke personeelslid invult (= het 

verdelen van de werktijd van de voorbije maand, in percentages, over de verschillende 

activiteiten). 

• De sleutel Aantal pc’s of laptops is het aantal gedurende de laatste 5 jaar toegewezen 

pc’s of laptops per kostenplaats (jaarlijkse bevraging). 

• De sleutel Oppervlakte betreft de ingenomen oppervlakte per directie van het 

hoofdbestuur. 

• De sleutel Werkelijke verstrekkingen betreft het overzicht van het werkelijk verbruik 

postzegels en aangetekende zendingen per kostenplaats (jaarlijks). 

 

SFPD 

• De sleutel Aantal personen per kostenplaats is gebaseerd op een jaarlijkse lijst van de 

personen en hun werkregime in alle diensten. Met het werkregime wordt geen rekening 

gehouden. Er zijn 2 varianten van de verdeelsleutels: het aantal personen in de 

Zuidertoren excl. regionale kantoren en het aantal personen enkel in de 

productiediensten. 

• De sleutel Budgettaire eenheden (UB) is gebaseerd op de jaarlijkse lijst van de personen 

en hun werkregime in alle diensten. Het aantal VTE’s per kostenplaats wordt in dit geval 

vastgesteld rekening houdend met het werkregime. Er zijn 2 varianten van de 

verdeelsleutel, nl. het aantal VTE’s in de Zuidertoren excl. regionale kantoren en het 

aantal VTE’s met uitzondering van contractuelen.  

• De sleutel Aantal PC’s wordt jaarlijks bezorgd op basis van het aantal pc’s dat  bij elke 

dienst wordt gebruikt (d.w.z. defecte pc’s of stock wordt niet in rekening gebracht). Met 

het aantal personen of VTE’s per kostenplaats wordt geen rekening gehouden in de 

verdeelsleutel Aantal PC’s. 

• De sleutel Aantal m² Zuidertoren komt uit een lijst met het aantal m² dat elke dienst in 

gebruik heeft. Wanneer nodig (bv. bij verhuis van diensten) wordt deze lijst aangepast. 

Gemeenschappelijke ruimtes worden met de regel van 3 verdeeld volgens de ruimte die 

de verschillende diensten innemen op de verschillende verdiepingen. Er bestaat ook een 

variant voor het Aantal m² regionale bureaus. 

• De sleutel Manuele verdeling betreft de sociale lasten met toepassing van een regel 

van 3: manuele verdeling van de sociale lasten in functie van het gewicht van de 

bedragen van de gewone lonen op de support en operationele kostenplaatsen  
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Verdeelsleutels gebruik in STAP 4 (klassieke analytische boekhouding)  

Spreiding van de kosten van de operationele kostenplaatsen (en de hulpkostenplaatsen) naar 

de opdrachten van de instelling 

SFPD 

De SFPD baseert zich op de werklastmetingen. 

 

RVA  

De RVA volgt de volgende methode: 

• STAP 1: De boekhoudkundige gegevens worden dagelijks geëxporteerd naar het 

kostprijsberekeningssysteem.  

De kosten, uitgesplitst naar kostentype/kostenplaats, worden direct toegewezen aan de 

basisopdrachten (operationeel of ondersteuning) of worden toegewezen aan een 

verdeelsleutel (te verdelen kosten). 
 

• STAP 2: Eén keer per jaar worden de te verdelen kosten uitgesplitst tussen de 

basisopdrachten (operationeel en support) volgens de volgende sleutels: 

 Personeels- 

kosten 

Informatica- 

kosten 

Andere 

werkingskosten 

Tijdsbesteding X X X 

Werkzaamheden derden (bv. 

Smals) 
 X  

Datalijnen  X  

Steekproef frankeerkosten   X 

Ingezet informaticamateriaal  x  

 

Tijdsbesteding: iedere medewerker vult maandelijks zijn tijdsbesteding (%) per activiteit 

in. Voor elk individu (op basis van het rijksregisternummer), worden de 

personeelskosten uitgesplitst per basisopdracht. 
 

De kosten die in een eerdere fase waren toegewezen aan kostenplaatsen die specifieke 

opdrachten vervullen, waarover niet afzonderlijk gepubliceerd wordt maar die wel 

nodig zijn om specifieke basisopdrachten te kunnen toewijzen, kunnen na verdeling van 

de kosten over de basisopdrachten verder verdeeld worden over de betrokken 

definitieve kostenplaatsen.  Deze laatste verdeling gebeurt pro rata het aantal 

budgettaire eenheden in de betrokken definitieve kostenplaatsen waarnaar verdeeld 

wordt. 
 

• STAP 3: De kost van de ondersteunende basisopdrachten wordt verdeeld onder de 

operationele basisopdrachten om te komen tot de volledige kost van de operationele 

basisopdrachten. 

De volgende sleutels worden gebruikt: algemene sleutel: Tijdsbesteding, specifieke 

sleutels: aantal vertaalde bladzijden, aantal opleidingsdagen 

 

• STAP 4: de kost per geproduceerde eenheid wordt verkregen door de volledige kost 

van de operationele basisopdrachten verkregen bij stap 3 hierboven te delen door het 

aantal geproduceerde eenheden per operationele basisopdracht (informatie verkregen 

via de boordtabellen) 
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7.2. Verdeelsleutels en analytische boekhouding van het type ‘Activity 

Based Costing’ 

De volgende instellingen gebruiken een analytische boekhouding van het type ‘Activity 

Based Costing’: RSZ, RJV 

RSZ 

Het gebruik van de verdeelsleutel bij de RSZ die gebruikt maakt van een analytische 

boekhouding van het type Activity Based Costing om te komen tot een spreiding van de kosten 

naar activiteiten, basisopdrachten, producten enz. kan als volgt worden geschematiseerd: 

Hierbij vertrekt men van de filosofie dat een product tot stand komt door een aantal 

activiteiten die elk een aantal middelen verbruiken die kosten veroorzaken. 

 Elk domein is de som van 1 of meerdere producten. Elk product is de som van 1 of meerdere 

activiteiten. Elke activiteit is de som van meerder taken. 

 

• STAP 1: Aggregaties van de individuele gegevens betreffende het tijdsgebruik  

Het instrument om een verdeling van de kosten over de verschillende taken mogelijk te 

maken werd in eerste instantie ontwikkeld om de personeelsbehoeften bij de RSZ te 

bepalen voor de tijdsmeting. De gegevens worden samengebracht zodat RSZ 

transversaal ook het totaal aantal VTE kent per Domein, Product, Activiteit en Taak 

• STAP 2: Berekening van de directe kosten voor de service centers (support taken) en 

de mission centers (operationele taken) 

De verschillende kostensoorten worden verdeeld over de diverse activiteiten van de 

service centers en mission centers 

De verdeling van de in rekening te brengen kosten is gebaseerd op drie verdeelsleutels: 

• Een algemene verdeelsleutel berekend op het relatieve aandeel in Arbeidstijd 

(uitgedrukt in VTE) van een activiteit op de Arbeidstijd van een jaar. Deze 

verdeelsleutel wordt voor bijna alle kostenrekeningen toegepast. 

 

• Een verdeelsleutel die enkel wordt toegepast op de facturen van SMALS, gelet op 

het feit dat hier wel degelijk een totaal verschillende verdeling van SMALS- kost over 

de diverse RSZ taken en activiteiten werd vastgesteld. SMALS berekent op basis van 

hetzelfde ORESTES-model de verdeling van haar kosten over de diverse taken en 

activiteiten van de RSZ. 

 

• Tenslotte een verdeelsleutel voor enkele specifieke kostenrekeningen die 

uitsluitend betrekking hebben op de Inspectiediensten. Vermits een aantal kosten 

uitsluitend gerelateerd zijn aan opdrachten in het kader van de inspectiediensten, 

werd voor deze kosten een afzonderlijke verdeelsleutel berekend op basis van de 

verhouding van de arbeidstijd besteed aan één activiteit binnen de 

inspectieopdracht ten opzichte van de totale arbeidstijd voor het geheel van de 

activiteiten van de inspectie. 

 

• STAP 3: berekening van de full costs van de mission centers (operationele taken). Ten 

einde de Full costs van de Mission centers te berekenen wordt met een vierde 

verdeelsleutel de kosten van de Service centers  (support taken) proportioneel verdeelt 

over de Mission centers (operationele taken) door de  algemene verdeelsleutel met een 

vast percentage te verhogen. 
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RJV 

• Tot in 2011 was de analytische boekhouding van de RJV gebaseerd op het Framework 

1997. Daarna, met de bestuursovereenkomst 2010-2012 evolueerde de RJV naar het 

systeem Activity Based Costing.  
 
 

• Met de Activity Based Costing heeft de analytische boekhouding tot doel niet alleen de 

kostprijs te kennen van de eindproducten (d.w.z. diensten die extern worden geleverd) 

te kennen,  maar ook van alle projecten (de kost daarvan maakt geen deel uit van de 

kost van de eindproducten; projecten zijn tijdelijk en kunnen over meerdere jaren 

gespreid zijn). 

Eindproducten verbruiken activiteiten en activiteiten verbruiken middelen. De verdeling 

van de kosten gebeurt aan de hand van een sleutel. 

Activity Based Costing is gebaseerd op de activiteiten-processen en eindproducten. 

Eerst werden alle producten en activiteiten in kaart gebracht. Er werden twee soorten 

eindproducten gedefinieerd: terugkerende en projectgerelateerde producten. Er zijn 

ook twee soorten activiteiten: primaire activiteiten die rechtstreeks bijdragen tot de 

samenstelling van de eindproducten, en support- en ondersteuningsactiviteiten die 

verdeeld zijn over primaire activiteiten en projectactiviteiten, door middel van een 

sleutel VTE. De sleutel verandert één keer per jaar, omdat de werklast slechts één keer 

per jaar opnieuw wordt beoordeeld. 
 

• Er werd een specifiek model voor IT-kosten ontwikkeld, aangezien slechts drie 

activiteiten specifiek op IT waren gericht (helpdesk, exploitatie, ontwikkeling en 

onderhoud van IT-producten). Bovendien ging het om 25% van de kosten (inclusief de 

kosten van IT-personeel = gedetacheerden van Smals en ambtenaren). De IT-kosten 

worden op verschillende manieren door de activiteiten verbruikt en daarom vereist de 

spreiding een specifieke behandeling. Het principe is dat IT haar eigen activiteiten en 

eindproducten heeft. IT voorziet andere afdelingen van informaticatoepassingen die 

door andere activiteiten worden verbruikt. 
 

• Er zijn drie modules voor Activity Based Costing: 

• Middelen (soorten kosten die moeten worden gespreid over de kostenplaatsen);  

• Activiteiten (Welke activiteiten hebben de diensten? Vastleggen van de kosten van 

alle activiteiten, en vervolgens de support- en ondersteuningsactiviteiten spreiden 

over de primaire activiteiten en de projecten); 

• Kostenobjecten (alle primaire activiteiten worden gespreid over de 

kostenobjecten). 

 

8. De analytische boekhouding -> implementatieplan 

Een klein implementatiemodel zou er als volgt uitzien: 

• Eerst moet een instelling zich de vraag stellen wat met de analytische boekhouding juist 

wenst bereikt te worden? Wat zijn de beoogde eindresultaten? Uiterst belangrijk is dus 

te weten welk soort output men voor ogen heeft.  

• Ook de vragen voor wie, op welk moment en welke informatie zijn hierbij belangrijk. 

• Een analytische boekhouding kan men met verschillende invalshoeken organiseren. 

Welke methode gaat men kiezen? 

• De complexiteit kan sterk variëren. Hoe complexer het model, hoe moeilijker de 

aanpassingen blijken. De vraag dient dus gesteld hoe ver men wenst te gaan. 
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• Welke kosten (en opbrengsten) neemt men op in de analytische boekhouding ? 

• De organisatiestructuur moet men vertalen naar een analytisch model met 

kostenplaatsen. 

• Bepalen van de kostendragers, met andere woorden, van welke elementen wenst men 

de kostprijs te kennen ? 

• Al de voorgaande elementen zullen uiteraard ook moeten voorzien worden van codes, 

die de deur openlaten voor uitbreidingen en/of wijzigingen. 

• Wat doen met de kosten van de ondersteunende activiteiten? 

• Het bepalen van verdeelsleutels.  

• Met welke tools gaat men werken (boekhoudprogramma's, Excel, eigen 

toepassingen…)? 

 

9. Historiek van de vergaderingen 
 

14/6/2016 Tijdens de eerste vergadering wordt een rondetafelgesprek georganiseerd 

om te zien wat de verschillende aanwezige OISZ aan vragen en 

verwachtingen hadden over de analytische boekhouding. 

FAMIFED presenteert zijn analytische boekhouding aan de hand van slides. 

Een van de belangrijkste bevindingen van deze presentatie is dat de 

analytische boekhouding het mogelijk heeft gemaakt een antwoord te 

geven op de vele vragen die zijn gerezen in het kader van de 

communautarisering van de gezinsbijslagen. 

Aan het einde van de eerste vergadering wordt elke deelnemende OISZ 

gevraagd om een fiche in te vullen waarin wordt beschreven hoe haar 

analytische boekhouding werkt. 

20/9/2016 

 

 

 

 

 

Tijdens de tweede en de derde vergadering worden de fiches van de 

verschillende deelnemende OISZ overlopen.  

De fiche is als volgt opgebouwd: 

• INPUT = gegevensbron 

• WORK = gegevensbehandeling 

• OUTPUT = rapportage 

• VARIA 

Tijdens de presentatie van de verschillende fiches wordt toelichting 

gegeven naar aanleiding van vragen van de deelnemers. 

Dankzij de fiches van de deelnemende OISZ hebben de andere OISZ een 

overzicht van de verschillende analytische boekhoudingen binnen deze 

organisaties. 

8/11/2016 

21/2/2017 Tijdens deze vergadering wordt in onderling overleg beslist om parallel aan 

drie thema's te werken, waarbij elk thema door een OISZ wordt 

gecoördineerd: 

• Het algemene kader (‘framework’) voor de analytische 

boekhouding bij de OISZ  >>  gecoördineerd door de RSVZ; 

• De spreiding van de kosten over de kostenplaatsen en de 

verdeelsleutels  >>  gecoördineerd door het RIZIV; 

• De spreiding van de kosten over taken, opdrachten  >>  geen 

enkele OISZ heeft zich aangeboden om dit thema te 

coördineren. 
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21/4/2017 De RVA stelt zijn analytische boekhouding voor aan de hand van slides.   

Vervolgens stelt het RIZIV zijn analytische boekhouding voor, met de focus 

op de spreiding van de indirecte kosten en de gebruikte verdeelsleutels. 

Het RIZIV geeft ook een eerste samenvatting van de antwoorden van de 

OISZ over het tweede thema "Kostenverdeling en verdeelsleutels". 

23/5/2017 Er worden verschillende presentaties gegeven: 

• De RSZ presenteert zijn analytische boekhouding, die het 

Activity Based Costing model volgt; 

• De FPD presenteert zijn analytische boekhouding; 

• Het RSVZ presenteert eveneens zijn analytische boekhouding. 

 

Vervolgens presenteert het RSVZ de eerste resultaten met betrekking tot 

thema 1, namelijk het algemene framework. Uit de ontvangen 

antwoorden blijkt dat de OISZ in het algemeen het globale kader dat in 

1997 werd gecreëerd, willen behouden, met de mogelijkheid om hun 

specifieke kenmerken te kunnen integreren en om het desgevallend te 

kunnen moderniseren. Het RSVZ legt vervolgens een ontwerpnota over 

het algemene kader voor. Dit punt doet de vraag rijzen: welke kosten 

moeten in de analytische boekhouding worden opgenomen?  Moeten 

alleen kosten die verband houden met de beheersbegroting worden 

opgenomen of ook de kosten die deel uitmaken van de 

opdrachtenbegroting, zoals sommige "administratiekosten"? 

29/9/2017 Tijdens deze vergadering wordt zowel het framework en het gebruik van 

verdeelsleutels, als het onderscheid opdrachten- en beheersbegroting 

besproken. 

 

Daarna volgt een algemene uitleg over de werking van de Financiële dienst 

van het RSVZ en de informaticatools die gebruikt worden. 

14/11/2017 Tijdens deze vergadering presenteert de RJV haar analytische 

boekhouding. 

 

Het tweede deel van de vergadering biedt de gelegenheid om de 

ervaringen van verschillende OISZ met betrekking tot de verdeelsleutels 

uit te wisselen. 
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10. Deelnemers 
 

De meeste OISZ namen deel aan de werkgroep 'Analytische boekhouding bij de openbare 

instellingen van sociale zekerheid (OISZ)' en volgende personen droegen hun steentje bij aan dit 

Framework. 

 

BAERT Tine FAMIFED FAMIFED 

CLEREBAUT Evelien ONEM RVA 

COQUEL Anne SFP FPD 

DE BLAUWE Herman ONSS RSZ 

DEBAILLE Josiane SPF Sécurité sociale FOD Sociale Zekerheid  

DEFFET Michel SPF Sécurité sociale FOD Sociale Zekerheid 

DE PUTTER  Yves ONSS RSZ 

FOURIE Lore SFP FPD 

HEEMSKERK Marino ONEM RVA 

IGNOUL David SPF Sécurité sociale FOD Sociale Zekerheid 

LEROY Chantal INASTI RSVZ 

LOLEKE MALENGA Charlotte SPF Sécurité sociale FOD Sociale Zekerheid  

LWAMBA Richard INAMI RIZIV 

MARIAGE Jérôme FEDRIS FEDRIS 

ROSSIUS Yves ONVA RJV 

ROTTIERS Björn ONEM RVA 

SETTON Leopold FAMIFED FAMIFED 

TAILFER Marielle  INAMI RIZIV 

THIELEMANS Els CAAMI HZIV 

VAN HASSEL Hilde ONSS  RSZ 

VANTHORRE Guillaume FAMIFED FAMIFED 

VANTROYS Peter FEDRIS FEDRIS 

VERHEYDEN Sven INASTI RSVZ 

VERSCHUEREN Ilse SPF Sécurité sociale FOD Sociale Zekerheid  

WEERTS Jacqueline SFP FPD 

WELLEKENS Jimmy SFP FPD 

 

11. Bibliografie 

 
- Verslagen van de werkgroep 
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- Financieel Management in de publieke sector, Stijn Goeminne, Universiteit Gent, 2017 
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FRAMEWORK 1997 (20.2.1997) WELKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN UIT DE ALGEMENE BOEKHOUDING WORDEN OPGENOMEN IN DE KOSTPRIJSCALCULATIE? BIJLAGE 
 

Algemene boekhouding (budgettaire boekhouding als vertrekbasis) 

Kostprijscalculatie (kostenrubrieken) 

Algemene boekhouding (economische boekhouding als vertrekbasis) 
Perso-

neels-

kosten 

Informa-

ticakosten 

Andere 

werkingskosten 

(andere dan 

informatica) 

Kosten betw. 

zaken (andere 

dan werkings-

kosten) 

PERSONEEL     PERSONEEL 

811 BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN VOOR PERSONEN VERBONDEN AAN 

DE INSTELLING 

8111 Bezoldigingen aan het personeel (periode januari t.e.m. december) 

8112 Sociale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel (periode januari 

t.e.m. december) 

8113 Sociale vergoedingen aan het personeel (periode januari t.e.m. 

december) 

8115 Toelagen aan de sociale dienst 

8116 Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling 

8117 Overdrachten aan het Fonds voor vakbondspremies 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 62 BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN VOOR PERSONEN VERBONDEN AAN 

DE INSTELLING 

621 Bezoldigingen aan het personeel  

622       Sociale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel 

 

623 Sociale vergoedingen aan het personeel  

 

625 Toelagen aan de sociale dienst 

626 Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling 

627 Overdrachten aan het Fonds voor vakbondspremies 

716 VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN (personeel) 

7162 Tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven (personeel) (x) 

 

 

-X 

 

 

-X 

 

 

-X 

 542  TEGEMOETKOMINGEN VAN DERDEN IN DE WERKINGSKOSTEN (personeel) 

542 Tegemoetkomingen van derden in de werkingskosten (personeel) (x) 

NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN     NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN 

812 AANKOPEN VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN (andere dan 

informatica) 

 

8121 Diverse vergoedingen die werkelijke lasten dekken 

8122 Opleiding van het personeel 

8123 Representatie-, reis- en verblijfkosten 

8124 Betwiste zaken 

8125 Honoraria andere dan voor betwiste zaken 

8126 Lasten van lokalen, materieel, meubilair, machines, rollend materieel en 

benodigdheden 

 

8127 Uitgaven voor energieverbruik 

8128 Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten 

8129 Gewone financiële lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

63 ANDERE LOPENDE WERKINGSKOSTEN (andere dan informatica, 

afschrijvingen en huur aangerekend op eigen gebouw door de instelling zelf 

gebruikt) 

630 Diverse vergoedingen die werkelijke lasten dekken  

631 Opleiding van het personeel 

632 Representatie-, reis- en verblijfkosten 

633 Betwiste zaken 

634 Honoraria andere dan voor betwiste zaken 

635 Lasten van lokalen, materieel, meubilair, machines, rollend materieel en 

benodigdheden exclusief 6358 – huur aangerekend op eigen gebouw 

door de instelling zelf gebruikt 

6354 Uitgaven voor energieverbruik  

637 Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten 

638 Gewone financiële lasten 

813 AANKOPEN VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN (informatica) 

 

8131 Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van 

informaticasystemen 

  

 

X 

  636 ANDERE LOPENDE WERKINGSKOSTEN (informatica andere dan 

afschrijvingen) 

636 Sommen verschuldigd voor de ontwikkeling en de exploitatie van 

informaticasystemen 

 DIVERSE BELASTINGEN OP GOEDEREN EN DIENSTEN 

8151 Diverse belastingen op goederen en diensten 

8369 Diverse belastingen op goederen en diensten 

8413 Onroerende voorheffing op gronden en gebouwen 

     DIVERSE BELASTINGEN OP GOEDEREN EN DIENSTEN 

660 Diverse belastingen op goederen en diensten 

660 Diverse belastingen op goederen en diensten 

6611 Onroerende voorheffing op gronden en gebouwen 

(x) de opbrengsten worden in rekening gebracht voor zover zij duidelijk kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten of basisopdrachten 
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FRAMEWORK 1997 (20.2.1997) 

Algemene boekhouding (budgettaire boekhouding als vertrekbasis) 

Kostprijscalculatie (kostenrubrieken) 

Algemene boekhouding (economische boekhouding als vertrekbasis) 
Perso-

neels-

kosten 

Informa-

ticakosten 

Andere 

werkingskosten 

(andere dan 

informatica) 

Kosten betwiste 

zaken (andere 

dan werkings-

kosten 

712 SOMMEN TERUG TE BETALEN AAN DE INSTELLING INZAKE AANKOPEN 

VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 

7121 Gerechtskosten uitgegeven door de instelling, terug te betalen door 

derden (x) 

7122 Creditnota's en later toegestane restorno's op gewone leveringen (x) 

7123 Boeten opgelegd aan de leveranciers (x) 

   

 

-X 

 

-X 

-X 

 

 

-X 

5424 TERUGGAVE VAN WERKINGSKOSTEN 

 

5424 Teruggave van werkingskosten (x)  

 

5424 Teruggave van werkingskosten (x) 

5424 Teruggave van werkingskosten (x) 

716 VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN 

(verbruikskosten) 

7161 Opbrengsten van verkoop van niet-duurzame goederen en diensten (x) 

7162 Tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven 

(verbruikskosten) (x) 

7163 Opbrengsten van verhuring van administratieve en functionele 

goederen (x) 

7164 Terugvordering van ontvreemde gelden (werking)(x) 

  

 

-X 

 

-X 

 

-X 

 

-X 

 

 

-X 

 

-X 

 

-X 

 

-X 

 

 

 

 

-X 

54  DIVERSE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND VAN DERDEN 

(verbruikskosten) 

541 Verkoop of wederverkoop van verbruiksgoederen (x) 

 

542 Tegemoetkomingen van derden in de werkingskosten 

(verbruikskosten, andere dan 5424) (x) 

543 Brutohuur van onroerende goederen met administratief of 

functioneel gebruik (x) 

549 Niet terugvorderbare buitengewone ontvangsten (x) 

 ANDERE ONTVANGSTEN 

7399 Functionele ontvangsten die voortkomen van de instellingen voor 

sociale zekerheid en van openbare overheden van andere landen (x) 

    

-X 

  ANDERE OPBRENGSTEN 

5464 Tegemoetkomingen in de werkingskosten door sociale 

zekerheidsinstellingen van andere landen (x) 

DUURZAME GOEDEREN     DUURZAME GOEDEREN 

639 NORMALE EN BUITENGEWONE (*) AFSCHRIJVINGEN OP LICHAMELIJKE 

PATRIMONIALE GOEDEREN 

6390 Volledige afschrijvingen van aankoopkosten vastliggend 

6391 Afschrijvingen op gebouwen 

6393 Afschrijvingen op informatica-materieel 

6394 Afschrijvingen op informaticalicenties 

6395 Afschrijvingen op meubilair, materieel, machines en uitrusting 

6396 Afschrijvingen op informatica-investeringen nodig voor de veiligheid 

6397 Afschrijvingen op rollend materieel 

6398 Afschrijvingen op telefooninstallaties 

6399 Totale afschrijvingen op de bibliotheek 

  

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 639 NORMALE EN BUITENGEWONE (*) AFSCHRIJVINGEN OP LICHAMELIJKE 

PATRIMONIALE GOEDEREN 

6390 Volledige afschrijvingen van aankoopkosten vastliggend 

6391 Afschrijvingen op gebouwen 

6393 Afschrijvingen op informatica-materieel 

6394 Afschrijvingen op informaticalicenties 

6395 Afschrijvingen op meubilair, materieel, machines en uitrusting 

6396 Afschrijvingen op informatica-investeringen nodig voor de veiligheid 

6397 Afschrijvingen op rollend materieel 

6398 Afschrijvingen op telefooninstallaties 

6399 Totale afschrijvingen op de bibliotheek 

537 WINSTEN OP VERKOOP VAN VASTGELEGDE MIDDELEN (x)(°) 

 (winsten boven de aanschaffingswaarde bij verkoop van vastgelegde 

middelen) 

 -X -X  537 WINSTEN OP VERKOOP VAN VASTGELEGDE MIDDELEN (x)(°) 

 (winsten boven de aanschaffingswaarde bij verkoop van vastgelegde 

middelen) 

538 BRUTOHUUR VAN HUURHUIZEN EN GRONDEN (x)(°)   X  538 BRUTOHUUR VAN HUURHUIZEN EN GRONDEN (x)(°) 

547 MEERWAARDE OP VASTGELEGDE MIDDELEN (x)(°) 

 (vernietiging van de toegepaste afschrijvingen bij verkoop van 

vastgelegde middelen) 

  

-X 

 

-X 

 547 MEERWAARDE OP VASTGELEGDE MIDDELEN (x)(°) 

 (vernietiging van de toegepaste afschrijvingen bij verkoop van 

vastgelegde middelen) 

(x) de opbrengsten worden in rekening gebracht voor zover zij duidelijk kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten of basisopdrachten 

(*) verliezen ingevolge verkoop van vastgelegde middelen onder de aanschaffingswaarde (indien op een andere rekening geboekt, moet deze worden bijgevoegd onder de duurzame goederen) 

(°) geen beleggingen 
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FRAMEWORK 1997 (20.2.1997) INDELING VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN OPGENOMEN IN DE KOSTPRIJSCALCULATIE - KOSTENRUBRIEKEN EN KOSTENSOORTEN 
OMSCHRIJVING KOSTEN OPBRENGSTEN (x) 

1. PERSONEELSKOSTEN (andere dan informatica en hulppersoneel)   

1.1. Personeelskosten vast personeel - bezoldigingen, sociale bijdragen, sociale vergoedingen en 

vakbondspremies 

- kinderbijslag en pensioencomplementen aan 

gepensioneerden 

terugvorderingen van personeelskosten 

(bij personeel, verzekeringsmaatschappij, detachering) 

1.2. Personeelskosten contractueel personeel  bezoldigingen, sociale bijdragen, sociale vergoedingen en 

vakbondspremies 

terugvorderingen van personeelskosten 

(bij personeel, verzekeringsmaatschappij, detachering) 

 

2. INFORMATICAKOSTEN   

2.1. Personeelsgebonden informaticakosten   

2.1.1. Personeelskosten vast informaticapersoneel bezoldigingen, sociale bijdragen, sociale vergoedingen en 

vakbondspremies 

terugvorderingen van personeelskosten 

(bij personeel, verzekeringsmaatschappij, detachering) 

2.1.2. Personeelskosten contractueel informaticapersoneel bezoldigingen, sociale bijdragen, sociale vergoedingen en 

vakbondspremies 

terugvorderingen van personeelskosten 

(bij personeel, verzekeringsmaatschappij, detachering) 

2.1.3. Opleidingskosten informatica 

 

opleiding van het personeel en honoraria eventuele terugvorderingen 

2.2. Informaticawerkzaamheden uitgevoerd door derden   

2.2.1. Informaticawerkzaamheden uitgevoerd door M.V.M. facturaties en honoraria (personeelskosten 

gedetacheerden en andere kosten 

eventuele terugvorderingen 

2.2.2. Informaticawerkzaamheden uitgevoerd door derden 

 

facturaties en honoraria (personeelskosten 

gedetacheerden en andere kosten 

eventuele terugvorderingen 

2.3. Andere informaticakosten   

2.3.1. Kosten van informatica-apparatuur en informatica-

programmatuur 

- huur, leasing, onderhoud, herstelling, licenties en 

afschrijvingen van informatica-apparatuur en 

informatica-programmatuur 

- verlies op verkopen van informatica-apparatuur 

- opbrengsten van verhuren van informatica-apparatuur 

 

 

- opbrengsten van verhuren van informatica-apparatuur 

2.3.2. Kosten van datalijnen installatie, huur en onderhoud van datalijnen eventuele terugvorderingen 

2.3.3. Diverse andere informaticakosten 

 

- huur, leasing, onderhoud, herstelling en afschrijvingen 

van meubilair, materieel en lokalen 

- verlies op verkopen van meubilair, materieel en lokalen 

- aankopen van allerlei informatica-materieel en producten 

- opbrengsten van verhuren van meubilair, materieel en 

lokalen 

- opbrengsten van verhuren van meubilair, materieel en 

lokalen 

- creditnota's en later toegestane restorno's op gewone 

leveringen 

- boeten opgelegd aan de leveranciers 

(x) de opbrengsten worden in rekening gebracht voor zover zij duidelijk kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten of basisopdrachten 
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FRAMEWORK 1997 (20.2.1997) OMSCHRIJVING KOSTEN OPBRENGSTEN (x) 

3. ANDERE WERKINGSKOSTEN (andere dan informatica)   

3.1. Personeelsgebonden andere werkingskosten   

3.1.1. Personeelskosten mess- en kantinepersoneel bezoldigingen, sociale bijdragen, sociale vergoedingen en 

vakbondspremies 

terugvorderingen van personeelskosten 

(bij personeel, verzekeringsmaatschappij, detachering) 

3.1.2. Tussenkomsten sociale dienst  - tussenkomsten maaltijden en andere tussenkomsten 

- afschrijvingen op de ontspanningsbibliotheek 

 

opbrengsten van verkopen ontspanningsbibliotheek 

3.1.3. Opleidingskosten opleiding van het personeel en honoraria eventuele terugvorderingen 

3.1.4. Reis- en verblijfkosten personeel reis- en verblijfkosten personeel, omniumverzekering 

persoonlijk vervoer 

terugvorderingen van reis- en verblijfkosten (bij personeel) 

3.1.5. Diverse personeelsgebonden andere 

werkingskosten 

- diverse vergoedingen die werkelijke lasten dekken 

- aansluiting administratieve gezondheidsdienst 

- facturatie en honoraria 

eventuele terugvorderingen 

3.2. Gebouwgebonden werkingskosten   

3.2.1. Personeelskosten onderhoudspersoneel bezoldigingen, sociale bijdragen, sociale vergoedingen en 

vakbondspremies 

terugvorderingen van personeelskosten 

(bij personeel, verzekeringsmaatschappij, detachering) 

3.2.2. Huisvestingskosten  huur van lokalen en bijkomende lasten 

- onderhoud, herstelling en verzekering van lokalen, 

verhuiskosten 

- groot onderhoud en afschrijvingen op gebouwen, gronden 

en aankoopkosten 

- verlies op verkopen van gebouwen en gronden 

- onroerende voorheffing en andere belastingen op 

gebouwen en gronden 

- opbrengsten van verhuren van gebouwen en gronden 

- opbrengsten van verkopen van gebouwen en gronden 

- creditnota's en later toegestane restorno's op gewone 

leveringen 

- boeten opgelegd aan de leveranciers 

 

3.2.3. Energiekosten 

 

- stoom en water 

- kolen, stookolie, elektriciteit en gas 

eventuele terugvorderingen 

3.3. Overige  werkingskosten   

3.3.1. Kosten van meubilair, materieel, machines en 

rollend materieel 

- huur, leasing, onderhoud, herstelling, verzekering en 

afschrijvingen van meubilair, materieel, machines en 

rollend materieel 

- verlies op verkopen van meubilair, materieel en rollend 

materieel 

- benzine 

 

 opbrengsten van verhuren van meubilair, materieel, 

machines en rollend materieel 

- opbrengsten van verkopen van meubilair, materieel, 

machines en rollend materieel 

- creditnota's en later toegestane restorno's op gewone 

leveringen 

- boeten opgelegd aan de leveranciers 

 

3.3.2. Kosten van telefoon, telex en telefax - huur, leasing, onderhoud, herstelling, verzekering en 

afschrijvingen van telefooninstallaties 

- verlies op verkopen van telefooninstallaties 

- telefoon, telex en telefax (Belgacom) 

 

 opbrengsten van verhuren van telefooninstallaties 

- opbrengsten van verkopen van telefooninstallaties 

- creditnota's en later toegestane restorno's op gewone 

leveringen 

- boeten opgelegd aan de leveranciers 

- terugvorderingen van telefoonkosten (bij personeel) 

(x) de opbrengsten worden in rekening gebracht voor zover zij duidelijk kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten of basisopdrachten 
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FRAMEWORK 1997 (20.2.1997) OMSCHRIJVING KOSTEN OPBRENGSTEN (x) 

3.3.3. Frankeerkosten frankeerkosten eventuele terugvorderingen 

 

3.3.4. Kosten van papier, karton en drukwerken - drukwerken 

- aankopen van papier en karton 

 

- opbrengsten van verkopen van publicaties, drukwerken en 

documentatie 

- creditnota's en later toegestane restorno's op gewone 

leveringen 

- boeten opgelegd aan de leveranciers 

 

3.3.5. Kleine bureaukosten - farmaceutische en medische benodigdheden 

- aankoop en wassen van huislinnen en werkkledij 

- klein kantoormaterieel en diverse bureaukosten 

- dagbladen, tijdschriften en technische documentatie 

- afschrijvingen op de beroepsbibliotheek 

- klein materieel voor mess en kantine 

 

- opbrengsten van verkopen van diverse goederen 

- creditnota's en later toegestane restorno's op gewone 

leveringen 

- boeten opgelegd aan de leveranciers 

- opbrengsten van verkopen beroepsbibliotheek 

 

3.3.6. Kosten van personen administratief 

verbonden aan de instelling 

vergoedingen, presentatiegelden, representatiekosten, reis- 

en verblijfkosten en honoraria van geneesheren, 

Beheerscomité, controleorganen en commissies 

 

eventuele terugvorderingen 

 

3.3.7. Diverse overige werkingskosten - kosten betwiste zaken inzake werking 

- andere vervoerskosten en representatiekosten 

- diverse honoraria 

- inschrijvingen congressen, studiedagen, … 

- bijdrage AISS en andere bijdragen 

- publiciteits- en propagandakosten 

- bank- en postrekeningkosten 

gerechtskosten inzake werking uitgegeven door de instelling 

en terug te betalen door derden 

 

4. KOSTEN BETWISTE ZAKEN (andere dan werking) kosten betwiste zaken (andere dan werking) gerechtskosten (andere dan werking) uitgegeven door de 

instelling en terug te betalen door derden 

(x) de opbrengsten worden in rekening gebracht voor zover zij duidelijk kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten of basisopdrachten 

 

 

 



Doc.CN-RPV-19-03-01        13/12/2019 

30 

 

 

FRAMEWORK 1997 (20.2.1997) KOSTENRUBRIEKEN EN KOSTENSOORTEN (*) -KOSTPRIJSCALCULATIE SOCIALE PARAST.  

KOSTENRUBRIEKEN KOSTENSOORTEN 

1 PERSONEELSKOSTEN (andere dan informatica en 

hulppersoneel) 

1. Personeelskosten vast personeel 

2. Personeelskosten contractueel personeel 

 

2 INFORMATICAKOSTEN 2.1. Personeelsgebonden informaticakosten 

2.1.1. Personeelskosten vast informaticapersoneel 

2.1.2. Personeelskosten contractueel 

informaticapersoneel 

2.1.3. Opleidingskosten informatica 

2.2. Informaticawerkzaamheden uitgevoerd door derden 

2.2.1. Informaticawerkzaamheden uitgevoerd door 

Smals-M.V.M. 

2.2.2. Informaticawerkzaamheden uitgevoerd door 

derden 

2.3. Andere informaticakosten 

2.3.1. Kosten van informatica-apparatuur en 

informatica-programmatuur 

2.3.2. Kosten van datalijnen 

2.3.3. Diverse andere informaticakosten 

 

3. ANDERE WERKINGSKOSTEN (andere dan informatica) 3.1. Personeelsgebonden andere werkingskosten 

3.1.1. Personeelskosten mess- en kantinepersoneel 

3.1.2. Tussenkomsten sociale dienst 

3.1.3. Opleidingskosten 

3.1.4. Reis- en verblijfkosten personeel 

3.1.5. Diverse personeelsgebonden andere 

werkingskosten 

3.2. Gebouwgebonden werkingskosten 

3.2.1. Personeelskosten onderhoudspersoneel 

3.2.2. Huisvestingskosten 

3.2.3. Energiekosten 

3.3. Overige werkingskosten 

3.3.1. Kosten van meubilair, materieel, machines en 

rollend materieel 

3.3.2. Kosten van telefoon, telex en telefax 

3.3.3. Frankeerkosten 

3.3.4. Kosten van papier, karton en drukwerken 

3.3.5. Kleine bureaukosten 

3.3.6. Kosten van personen administratief verbonden 

aan de instelling 

3.3.7. Diverse overige werkingskosten 

 

4.  KOSTEN BETWISTE ZAKEN (andere dan werking) 4.1. Kosten betwiste zaken (andere dan werking) 

 

(*) Het betreft hier de basisindeling voor alle parastatalen. Iedere instelling is vrij om deze kostensoorten al of niet 

verder op te splitsen. 

 



  

31 

FRAMEWORK 1997 (27.6.1997) INPASSING VAN DE BASISOPDRACHTEN VAN DE INSTELLINGEN IN HET ALGEMEEN SCHEMA 

VAN DE BASISOPDRACHTEN BINNEN HET STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
BIJLAGE 

 

BASISOPDRACHTEN SOCIALE ZEKERHEID RJV RIZIV RVP RKW FAO FBZ RVA RSZ RSZ-

PPO 

RSVZ DOSZ KSZ 

OPERATIONELE BASISOPDRACHTEN             

1. Financiële opdrachten             

1.1. Innen bijdragen  x x  x   x x x x  

1.2. Verdelen  x   x   x x x   

1.3. Herverdelen x x  x   x   x   

1.4. Uitbetalen x x x  x x x   x x  

1.5. Terugvorderen x x x x x x x  x x x  

1.6. Beheren financiën x x x x x x x x x x x x 

             

2. Technische opdrachten             

2.1. Toekennen (*) x x x x x x x  x x x  

2.2. Controleren x x  x x x x x x x   

2.3. Verzekeren  x x  x      x  

2.4. Uitbouw en beheer van een informatiesysteem x x x x x x x x x x x x 

             

3. Informatieopdrachten             

3.1. Informeren en bijstaan van het publiek x x x x x x x x x x x x 

3.2. Afleveren van attesten x x x x x x x x x x x  

3.3. Studies, statistieken en publicaties x x x x x x x x x x x x 

             

4. Beleids- en beheersopdrachten             

4.1. Adviseren inzake wetgeving x x x x x x x x x x x x 

4.2. Regelgeven x x x x x x x x x x x x 

4.3. Promoveren x x   x x     x  

4.4. Leiding en beheer x x x x x x x x x x x x 

             

5. Afhandelen van gerechtelijke betwistingen x x x x x x x x x x x  

             

6. Specifieke opdrachten  x x x x x x x x x x  

             

SUPPORT-BASISOPDRACHTEN             

7. Support-opdrachten             

7.1. Ondersteuning van het personeel x x x x x x x x x x x x 

7.2. Logistieke ondersteuning x x x x x x x x x x x x 

7.3. Ondersteuning van het beheer x x x x x x x x x x x x 

(*) inclusief "uitbetalen" voor de takken kinderbijslag (RKW en RSZ-PPO) 
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FRAMEWORK 1997 (27.6.1997) DEFINITIES VAN DE BASISOPDRACHTEN BINNEN HET STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID              BIJLAGE  

 

BASISOPDRACHTEN DEFINITIES 

1.1. Innen bijdragen - de controle op de bijdrageplicht in zover die gekoppeld is aan de ontvangst van de verschuldigde 

bijdrage (inschrijving als werkgever en aangiftecontrole, aansluiting van zelfstandigen en 

bijdrageberekening) 

 - het ontvangen van de verschuldigde bijdrage, inclusief eventuele opslagen en verwijlintresten, 

rechtstreeks van de bijdragebetaler of via medewerkende inningsorganismen (verwerking van de 

ingevorderde bedragen) 

  

1.2. Verdelen - het toewijzen door een innende sociale parastatale van de inkomsten aan de diverse takken van de 

sociale zekerheid (technische verdeling) 

 - het overdragen van de toegewezen aandelen aan andere parastatalen (financiële verdeling) 

 - regulariseren 

  

1.3. Herverdelen - het distribueren van de aan een tak van sociale zekerheid toegewezen gelden over de 

uitbetalingsorganismen (medewerkende instellingen of sociale parastatale) ter financiering van de 

betaling van uitkeringen en prestaties (bepaling van de te betalen bedragen en storting) 

 - het distribueren van de aan een tak van sociale zekerheid toegewezen gelden over de 

uitbetalingsorganismen (medewerkende instellingen of sociale parastatale) ter financiering van 

hun eigen werking (bepaling van de te betalen bedragen en storting) 

 - regulariseren 

  

1.4. Uitbetalen - het uitkeren aan gerechtigden van de hun toegekende rechten inzake uitkeringen en prestaties 

 - het uitvoeren van SZ en fiscale afhoudingen aan de bron en van afstand of beslag op uitkeringen 

en prestaties 

 - regulariseren 

  

1.5. Terugvorderen het vorderen door de sociale parastatale, bij ofwel de gerechtigden ofwel de medewerkende 

uitbetalingsorganismen van: 

 - door de gerechtigde onterecht of bij wijze van provisie ontvangen uitkeringen en prestaties 

 - en/of administratieve sancties of boetes ingevolge het niet naleven van een norm of 

reglementering 

 het vorderen omvat: 

 - het vaststellen en betekenen van de terug te vorderen bedragen 

 - het invorderen zelf 

 - ontheffingen 

 - behandeling van weerspannige debiteuren (Domeinen, …) 
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FRAMEWORK 1997 (27.6.1997) BASISOPDRACHTEN DEFINITIES 

1.6. Beheren financiën het voorzien in de nodige financiële middelen om de sociale parastatale in staat te stellen zijn 

opdrachten te vervullen: 

 - opmaken van begrotingsramingen 

 - opmaken, opvolgen en bijsturing van de technische begroting (voorafbeelding, initieel, 

budgetcontrole, …) 

 - opmaken, opvolgen en bijsturing van thesaurievooruitzichten 

 - fondsaanvragen aan de innende sociale parastatalen, andere instellingen, fondsen en de Staat 

 - ontvangst van de door de innende sociale parastatalen toegewezen gelden, van de gelden 

afkomstig van andere instellingen, van fondsen en van de Rijkstoelagen 

 - liquiditeitsbeheer 

 - belegging van reserves 

 - beheren van de effectenportefeuille 

 - de berekening van de wiskundige reserves (toekomstige verplichtingen) 

 - aangaan van leningen 

2.1. Toekennen het vaststellen en toewijzen van rechten inzake uitkeringen en prestaties en het berekenen ervan 

2.2. Controleren als beheerder van het stelsel nagaan of normen, regels en reglementering gerespecteerd worden door 

alle betrokken partijen 

 het controleren omvat: 

 - technische controles in de medewerkende instellingen 

 - boekhoudkundige controles in de medewerkende instellingen 

 - controles van rechthebbenden 

 - controles van derden (werkgevers, zelfstandigen, …) 

2.3. Verzekeren - het omzetten van een individueel risico in een collectief risico 

 - inclusief het herverzekeren 

2.4. Uitbouw en beheer van een informatiesysteem alle taken van informatieverwerking, elektronisch of op papier, die niet onder de andere 

basisopdrachten kunnen worden ondergebracht: 

 - alle taken die betrekking hebben op de implementatie, de tuning, de toegankelijkheid, de goede 

werking, de organisatie, de coördinatie en de veiligheid (zowel de fysieke als de logische 

veiligheid) van het informatiesysteem, met inbegrip van het informaticanetwerk tussen de 

instellingen van sociale zekerheid 

 - uitwerken van brochures over de informatiesystemen 

 - het verzamelen en doorgeven aan andere instellingen van sociale zekerheid van volgende 

sociale gegevens via het informaticanetwerk of op een andere wijze: 

 • werkgevers- en werknemersgegevens 

 • loon- en arbeidstijdsgegevens 

 • gegevens inzake pensioenen en extralegale pensioenvoordelen 

 • aanvragen tot afstand of beslag op sociale uitkeringen 

 • verzekeringsgegevens en bijdragengegevens van zelfstandigen 

 • andere sociale gegevens 
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3.1. Informeren en bijstaan van het publiek - het opstellen en verspreiden van informatieve brochures en infobladen 

 - het publiek (rechthebbenden en derden) informatie verschaffen (per brief, telefoon of 

rechtstreeks) over de reglementering in het algemeen of over een specifiek onderwerp van de 

reglementering of over een vraag i.v.m. een specifiek dossier 

  

3.2. Afleveren van attesten het afleveren van attesten of duplicata aan rechthebbenden of derden 

  

3.3. Studies, statistieken en publicaties - het opstellen en verspreiden van studies, statistieken en publicaties 

 - het publiek (derden) informatie verschaffen (per brief, telefoon of rechtstreeks) over studies, 

statistieken en publicaties 

 - het inzamelen bij de instellingen van sociale zekerheid van informatie nuttig voor het beheer, de 

conceptie en de kennis van de sociale zekerheid 

  

4.1. Adviseren inzake wetgeving het voorbereiden en evalueren van de wetgeving door middel van voorstellen en studies op eigen 

initiatief van de sociale parastatale of op verzoek van de voogdijoverheid: 

 - adviezen inzake wetgevende aspecten 

 - adviezen inzake toepasbaarheid 

 - adviezen inzake sociale en budgettaire impact 

 - adviezen inzake harmonisatie van de wetgeving 

 - adviezen inzake rationaliseringsmogelijkheden in de gegevensstromen tussen de instellingen 

van de sociale zekerheid 

 - adviezen die de voordelige effecten van de informatisering van de sociale zekerheid aantonen 

  

4.2. Regelgeven het organiseren en reglementeren van het stelsel door: 

 - het opstellen en verspreiden van de coördinatie en van onderrichtingen die de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet bepalen 

 - het verstrekken van intern advies en advies aan de medewerkende instellingen over de 

interpretatie en toepassing van de wetgeving 

  

4.3. Promoveren - het stimuleren van de uitbouw van infrastructuren 

 - het bevorderen van het stelsel 

 - het voeren van een voorkomingsbeleid 

  

4.4. Leiding en beheer - alle leidinggevende activiteiten van de hoofden van de directies en buitendiensten: planning en 

coördinatie, algemeen beheer en supervisie 

 - de activiteiten van de beheers- en controleorganen: Beheerscomité, revisoren, Rekenhof, inspectie 

van financiën en regeringscommissaris 
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5. Afhandelen van gerechtelijke betwistingen het langs gerechtelijke weg (Arbeidsrechtbank, Arbeidshof of Hof van Cassatie, …) behandelen van een 

invraagstelling door rechthebbenden of derden van correcte toepassing van de regels en 

reglementering, of zelf het initiatief nemen tot deze invraagstelling 

 het betreft hier: 

 - geschillen inzake bijdragen 

 - geschillen inzake terug te vorderen bedragen 

 - geschillen inzake toekennen van rechten 

  

6. Specifieke opdrachten die opdrachten die niet onder vorige generieke termen te vatten zijn of die betrekking hebben op 

stelsels en voorzieningen die niet tot het domein van de sociale zekerheid behoren: 

 - RIZIV: * revalidatie 

 - RVP: * stelsel individuele kapitalisatie 

 * hypotheekleningen 

 * beheer onroerend patrimonium 

 - RKW: * Fonds voor collectieve uitrusting en diensten 

 - FAO: * bekrachtiging 

 * sociale bijstand 

 * waarborgfonds 

 - FBZ: * geneeskundig onderzoek van beroepsziekten voor rekening van andere instellingen 

 - RVA: * sector Tewerkstelling en Arbeid 

 * afwikkeling van opdrachten uit het verleden 

 * logistieke steun aan gewesten en FSO 

 - RSZ: * nazicht van bijdrageverminderingen 

 * bijdragebons 

 * vaststellen en toepassen van internationale wetgeving 

 - RSZ-PPO: * Gemeenschappelijke sociale dienst voor de gemeenten 

 - RSVZ: * aanwending onroerend goed en levensverzekering 

 * kolonisten 

 - DOSZ: * hypotheekleningen 

 * beheer onroerend patrimonium 
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7.1. Ondersteuning van het personeel volgende ondersteunende activiteiten ten dienste van de operationele basisopdrachten: 

 - personeelsbeheer: aanwerving en opvolging loopbaan, beheer van het administratief-, 

geldelijk- en syndicaal statuut, betaling van wedden en toelagen, informeren van het personeel 

over zijn rechten en plichten, geschillen… 

 - opleiding personeel: collectief georganiseerde opleidingssessies van minstens een halve dag 

gegeven door externe lesgevers of door eigen personeel 

 - sociale diensten personeel 

  

7.2. Logistieke ondersteuning volgende ondersteunende activiteiten ten dienste van de operationele basisopdrachten: 

 - beheer van gebouwen, materieel en economaat: levering van administratieve en technische 

werkmiddelen (meubilair, bureelbenodigdheden, formulieren…), huisvesting, levering van 

diensten, (technisch onderhoud, vervoer, schoonmaak van lokalen…) overheidsopdrachten, 

geschillen, … 

 - hulpdiensten: 

 • vertaaldienst 

 • mess en kantine 

 • telefonisten, bodes, onthaal en receptie 

 • technische bibliotheek 

 • dienst publiciteit 

 • verzendingsdienst 

 • drukkerij 

 • dactylografie- en tekstverwerkingsdienst 

 • algemeen secretariaat en directiesecretaressen 

 • archievenbewaarplaats, … 

  

7.3. Ondersteuning van het beheer volgende ondersteunende activiteiten ten dienste van de operationele basisopdrachten: 

 - boekhouding en kostprijscalculatie: verificatie en betaling van werkingsuitgaven, vervullen van 

sociale en fiscale verplichtingen als werkgever, thesaurieverrichtingen (uitvoeren van 

betalingen en inschrijven van stortingen), het bijhouden van de begrotings- en economische 

boekhouding (centrale boekhouding en hulpboekhoudingen), stand van de rekeningen, 

kostprijscalculatie, … 

 - interne audit en kwaliteitswaarborg: opvolging rechtsgeldigheid van uitbetaalde wedden en 

lonen, audit van werkmethodes en –procedures, analyse van de boordtabellen en 

rapportering… 

  

 


