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Brussel, 21 december 2020 

 

Commissie voor Normalisatie van de boekhouding van de 

instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid 
 

OMZENDBRIEF Nr. 12 

Ref. : DGBESOC/COM-NORM/12 Wettelijke basis : KB van 5 mei 1993, art.2, 2° en art. 4 

 

Betreft:  Boeking van negatieve intresten 

 
1. Boekjaar van inwerkingtreding: 2021 
 

2. Doel en context: 

Recent worden de OISZ meer en meer geconfronteerd met negatieve intrestbedragen. Er werd 
daarom een boekingsschema hiervoor opgesteld. 

Dit soort wijziging van het genormaliseerd boekhoudplan vergt een koninklijk besluit. Het doel van 
deze omzendbrief is de aanpassing van bijlage 1 bij het KB van 26 januari 2014 te anticiperen 
zodanig dat de nieuwe artikelen en de nieuwe boekingswijze voor boekjaar 2021 gebruikt kan 
worden. 

 
3. Referenties: 

3.1. Koninklijk besluit van 26 januari 2014 
3.2. Plenaire vergadering vervangen door een schriftelijke raadpleging met einddatum 

15/12/2020 

4.Vroegere versie: geen 

5. Overgangsmaatregelen:  

 
De voorzitter van de Commissie, 
 
 
 
 
 
 
H. LARMUSEAU 
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Boeking van negatieve intresten 

 
1. Situatieschets 
 

Deze omzendbrief behandelt de boekingen van “negatieve intrestbedragen” waarmee de openbare 
instellingen van sociale zekerheid geconfronteerd worden. De lange-termijnrentevoeten zijn namelijk 
sinds enkele jaren zodanig gedaald dat ze soms negatief worden en effecten hebben op de 
betrekkingen van de OISZ met de financiële instellingen. 
 
Het gaat om twee verschillende typesituaties: 
 

1) Negatieve creditintresten: 

Standaard ontvangt een instelling een creditintrest als zij bijvoorbeeld een bedrag op een rekening 

heeft geplaatst als belegging. Bij een negatieve rentevoet rekent de bank echter een debetintrest 

aan zodanig dat de instelling een kost heeft. 

 

2) Negatieve debetintresten: 

Als een instelling bijvoorbeeld geld ontleent op de kapitaalmarkt, moet zij standaard debetintrest 

betalen op het uitgeleende bedrag. Bij een negatieve rentevoet krijgt de instelling echter 

creditintresten de instelling heeft dus een opbrengst. 

 

 

2. Creatie van nieuwe rekeningen 
 

Er worden 4 nieuwe rekeningen gecreëerd: 2 in de opdrachtenbegroting (1 uitgave en 1 
ontvangstenrekening), en daaraan gekoppeld één lastenrekening en één opbrengstenrekening. 

- voor de negatieve creditintresten: de rekening 6566 in de klasse van de lasten en het 

gekoppelde artikel 8266 in de opdrachtenuitgaven, telkens met de benaming “Negatieve 

creditintresten” 

 
- voor de negatieve debetintresten: de rekening 7568 in de klasse van de opbrengsten en het 

gekoppelde artikel 9268 in opdrachtenontvangsten, telkens met de benaming “Negatieve 

debetintresten” 

 
Er worden geen rekeningen gecreëerd voor de beheersbegroting, omdat in de praktijk de situatie van 
negatieve intresten enkel voorkomt in de opdrachtenbegroting en niet in de beheersbegroting. 
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3. Boekingen 
 
3.1 Negatieve creditintresten 

 
Bij het vaststellen dat een intrest betaald dient te worden bij bijvoorbeeld een belegging, dient de 
volgende boeking te worden gedaan (in de hypothese dat de intrest wordt gedebiteerd van de 
zichtrekening): 

debet 6566 Negatieve creditintresten 
(debet 8266 Negatieve creditintresten) 
 credit 5501 Banken 

3.2 Negatieve debetintresten 
 
Bij de vaststelling dat de instelling intrest ontvangt op bijvoorbeeld een aangegane lening, dient de 
volgende boeking te worden gedaan (in de hypothese dat de intrest gecrediteerd wordt op de 
zichtrekening): 

debet 5501 Banken 
 credit 7568 Negatieve debetintresten 
 (credit 9268 Negatieve debetintresten) 
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