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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. 13 

Ref.: DGBESOC/COM-NORM/13 Wettelijke basis: KB van 5 mei 1993, art. 2, 2° en art. 4 

 

Betreft: Boeking van het aan de personeelsleden betaalde vakantiegeld  

 
1. Boekjaar van inwerkingtreding: 2021 
 

2. Doel en context: 

Teneinde te voldoen aan de vraag van het Rekenhof om de boekingsregels voor het aan de 
personeelsleden van de OISZ’s betaalde vakantiegeld aan te passen aan de principes van 
vastgestelde rechten, wordt een nieuw boekhoudschema uitgewerkt waarbij het vakantiegeld van 
de personeelsleden ten laste wordt genomen in de rekeningen van het referentiejaar waarin het 
recht ontstaat. 

Dit soort wijziging van het genormaliseerd boekhoudplan vergt een koninklijk besluit. Het doel van 
deze omzendbrief is te anticiperen op de aanpassing van bijlage 1 bij het KB van 26 januari 2014 
zodat het nieuwe artikel en de nieuwe boekingsmethode voor het boekjaar 2021 kunnen worden 
gebruikt. 

 
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 het aan de personeelsleden betaalde vakantiegeld  

 
1. Context 
 

In zijn Boek 2017 over de sociale zekerheid1 heeft het Rekenhof een hoofdstuk gewijd aan de 
Betaalcyclus van de personeelsuitgaven in de voornaamste OISZ’s. Hierin merkt het Rekenhof op dat 
de wijze waarop de OISZ’s het vakantiegeld boeken niet strookt met de principes van vastgestelde 
rechten.  

De Commissie was in 20142 overeengekomen dat de OISZ’s de lasten voor het vakantiegeld moesten 
boeken in het jaar waarin de betaling plaatsvond, en dat er geen voorzieningen moesten worden 
aangelegd in het voorafgaande jaar. 

Het Rekenhof vermeldt nog dat het recht op vakantiegeld ontstaat in de loop van het jaar 
voorafgaand aan de betaling ervan en verder dat voorts de kosten en opbrengsten moeten worden 
gekoppeld aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, wat impliceert dat ze moeten worden 
geboekt op het boekjaar in de loop waarvan het recht ontstaat. 
 
Het Rekenhof heeft bijgevolg gevraagd dat de Commissie haar standpunt herziet. 

 
2. Structuur 
 

In deze omzendbrief worden eerst, in punt 3, enkele relevante definities en bepalingen omtrent 
vakantiegeld opgenomen. 

Vervolgens wordt de gekozen boekingsregel toegelicht in punt 4. 

De Commissie heeft gekozen voor een jaarlijkse boeking van de lasten van het vakantiegeld. De 
boekingen hiervoor worden in punt 5 uitvoerig beschreven. 

In punt 6 ten slotte worden enkele bijzondere situaties uitgelegd, zoals boekingen bij in- en 
uitdiensttreding van personeelsleden. 

 
3. Relevante definities en bepalingen 

 
Vakantiegeld: bedrag dat in de maand mei wordt betaald aan een personeelslid bovenop zijn normale 
loon. In de privésector wordt dit bedrag dubbel vakantiegeld genoemd. Het normale loon dat aan een 
personeelslid wordt betaald op het moment dat hij3 zijn jaarlijks vakantieverlof opneemt, enkel 
vakantiegeld genoemd in de privésector, heeft geen specifieke naam in de openbare sector. 

Berekening van het aantal jaarlijkse vakantiedagen: het aantal jaarlijkse vakantiedagen wordt 
berekend op basis van de leeftijd van het personeelslid naar rato van zijn prestaties in het jaar waarin 
hij zijn jaarlijkse vakantiedagen opneemt. 

Referentiejaar: jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het vakantiegeld wordt betaald. Om het bedrag 
van het vakantiegeld te bepalen, wordt rekening gehouden met de prestaties in het jaar ervoor. 

Berekening van het vakantiegeld: het brutovakantiegeld bedraagt 92 % van het loon voor voltijdse 
prestaties verschuldigd voor de maand maart van het lopende jaar, pro rata verminderd met de 
effectief gepresteerde arbeidstijd tijdens het referentiejaar4. Er wordt 13,07 % voor de RSZ 
ingehouden op dit bedrag, dat eveneens onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing. Het brutobedrag 

 
1 Boek 2017 over de sociale zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen van sociale zekerheid, Verslag van 

het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd, Brussel, oktober 2017 
2 Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de OISZ’s, doc. CN-RPV-14-R01-08, goedgekeurd door de 

plenaire commissie van 17 januari 2014 
3 In deze omzendbrief wordt voor de eenvoud en leesbaarheid altijd in de mannelijke vorm (‘hij’) verwezen naar het 

personeelslid. 
4 Voor meer details: zie artikelen 13 en volgende van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen 
en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt 
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van het vakantiegeld, verminderd met de inhouding voor de RSZ, is het belastbare bedrag waarop de 
bedrijfsvoorheffing wordt berekend. Het nettobedrag dat het personeelslid ontvangt, is het 
brutobedrag verminderd met de inhouding voor de RSZ en de bedrijfsvoorheffing. 
 

4. Boekingsregel 
 

Het te betalen vakantiegeld wordt aangerekend in de begrotingsrekeningen van het referentiejaar en 
gelijktijdig in de lasten van hetzelfde jaar, als ‘personeelskosten’. 
 
Het te betalen vakantiegeld wordt niet geboekt als een voorziening op een rekening van klasse 1, 
maar als een schuld op een nieuw te creëren rekening 456 Te betalen vakantiegeld. 

 
De eerste keer dat het te betalen vakantiegeld wordt aangerekend in de rekeningen van het 
referentiejaar, zal er een eenmalige negatieve impact zijn op de begrotings- en resultatenrekening, 
omdat het vakantiegeld van hetzelfde jaar ook erin wordt opgenomen. 
 
Thans wordt het vakantiegeld geboekt op de rekeningen 6211/8111. 
 
Om de transparantie te vergroten, zal het tijdens het jaar betaalde vakantiegeld worden geboekt in 
een specifieke subrekening en zal de variatie van het te betalen vakantiegeld ten opzichte van het 
voorgaande jaar5 in een andere specifieke subrekening worden geboekt. De hiervoor voorgestelde 
subrekeningen zijn 6211.1 en 8111.1 voor het effectief betaalde vakantiegeld en 6211.9 en 8111.9 
voor de variatie van het te betalen vakantiegeld. De instellingen zijn vrij in de keuze van nummering 
van de subrekeningen. 
 
Het gebruik van twee verschillende subrekeningen (een voor het tijdens het boekjaar betaalde 
vakantiegeld en een voor de variatie van het te betalen vakantiegeld) laat toe om een onderscheid te 
maken tussen het betaalde vakantiegeld op de fiscale fiches enerzijds en de totale last van het 
boekjaar anderzijds. 
 
De totale last van het boekjaar is de som van de subrekeningen 6211.1/8111.1 en 6211.9/8111.9. Dit 
komt overeen met het bedrag van het volgend jaar te betalen vakantiegeld, plus het verschil tussen 
het tijdens het jaar effectief betaalde vakantiegeld en het bedrag dat het vorige jaar werd opgenomen 
voor het te betalen vakantiegeld (zie 5.4 hieronder).  
 

5. Boekingen voor het vakantiegeld 
 
De boekingen zijn opgesteld voor de jaren N - 1 en N. In de praktijk wordt het nieuwe boekingsschema 
ingevoerd in 2021. 
 
5.1 Initiëring op 31 december N - 1 
 
Een schuld wordt aangemaakt voor het in jaar N te betalen vakantiegeld. Deze schuld kan worden 
geschat op 92 % van het voltijdse loon van de maand december van het boekjaar (jaar N - 1), pro 
rata verminderd met de activiteitsgraad van elk personeelslid in N - 1. XN = het totale bedrag van de 
schuld. In dit stadium kan het bedrag niet worden uitgesplitst in bedrijfsvoorheffing (AN), een inhouding 
voor de RSZ (BN) en een netto te betalen bedrag. Het wordt dus globaal geboekt op rekening 456. 
 
debet 6211.9 (8111.9) Te betalen vakantiegeld: XN 

credit 456 Te betalen vakantiegeld: XN 
 
5.2 In mei van het jaar N 

 
5 Er is sprake van een variatie, omdat het bedrag van het vorig jaar opgenomen, te betalen vakantiegeld eerst wordt 
teruggenomen, alvorens het nieuwe bedrag van het te betalen vakantiegeld op te nemen. 
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Het in N - 1 opgenomen te betalen vakantiegeld wordt teruggenomen. 
 
debet 456 Te betalen vakantiegeld: XN 
 credit 6211.9 (8111.9) Te betalen vakantiegeld: XN 
 
Het effectief betaalde vakantiegeld (X’N) wordt geboekt en betaald in mei. Het is onderverdeeld in 
bedrijfsvoorheffing A’N , een inhouding voor de RSZ (B’N) en een netto te betalen bedrag (X’N – A’N – 
B’N). 
 
Aanrekening: 
 
debet 6211.1 (8111.1) Betaald vakantiegeld:X’N 

credit 453 Ingehouden voorheffingen: A’N 
credit 454 RSZ (13,07 %): B’N 
credit 456 Te betalen vakantiegeld: X’N - A’N - B’N 

 
Betaling: 
 
debet 453 Ingehouden voorheffingen: A’N 
debet 454 RSZ (13,07 %): B’N 
debet 456 Te betalen vakantiegeld: X’N - A’N - B’N 
 credit 55 Bankrekeningen op zicht: X’N 
 
5.3 Boeking op het einde van het boekjaar N 
 
Een nieuwe schuld wordt aangemaakt voor het in het jaar N + 1 te betalen vakantiegeld. Deze schuld 
kan worden geschat op 92 % van het voltijdse loon van de maand december van het boekjaar (jaar 
N), pro rata verminderd met de activiteitsgraad van elk personeelslid in N. 
 
debet 6211.9 (8111.9) Te betalen vakantiegeld: XN+1 

credit 456 Te betalen vakantiegeld: XN+1 
 

5.4 Resultatenrekening en balans van het boekjaar N 
 
In de resultatenrekening van het boekjaar N bedragen de totale lasten met betrekking tot het 
vakantiegeld (6211.1 + 6211.9): 

XN+1 + (X’N - XN) 

In de balans op 31 december van het boekjaar N bedraagt de totale schuld met betrekking tot het 
vakantiegeld: 

XN+1 

 

6. Bijzondere situaties 
 

6.1 Beëindiging van de arbeidsrelatie met een personeelslid 
 
Bij beëindiging van de arbeidsrelatie in het boekjaar N worden de normale boekingen gedaan in de 
loop van het boekjaar N - 1, de betaling van het vakantiegeld wordt geboekt in N in de maand volgend 
op de beëindiging van de arbeidsrelatie (en eventueel ook in mei, indien de beëindiging van de 
arbeidsrelatie plaatsvindt na de maand mei) en het in N - 1 geboekte te betalen vakantiegeld wordt in 
mei N teruggenomen. Daarna wordt er geen te betalen vakantiegeld meer geboekt voor dat 
personeelslid. 
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6.2 Indiensttreding van een nieuw personeelslid 
 
Voor een personeelslid dat in dienst treedt in de loop van het boekjaar N, moet het te betalen 
vakantiegeld op het einde van het boekjaar N worden opgenomen, dat wordt berekend op basis van 
zijn loon van december naar rato van zijn activiteitsgraad in het jaar N. In mei van het boekjaar N + 1 
ontvangt het personeelslid zijn vakantiegeld dat wordt berekend op basis van zijn loon van maart, nog 
steeds naar rato van zijn activiteitsgraad in het jaar N. In mei van het jaar N + 1 zal het op het einde 
van het boekjaar N opgenomen te betalen vakantiegeld worden teruggenomen, en in december N+1 
zal een nieuw te betalen vakantiegeld worden opgenomen, dat deze keer naar rato van zijn 
activiteitsgraad in het jaar N + 1 wordt berekend. 
 
6.3 Situatie van de HZIV 
 
Aangezien de HZIV onderworpen is aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen 
en de landsbonden van ziekenfondsen, in het bijzonder aan artikelen 29 en 30, en aan de 
uitvoeringsbesluiten ervan, zal zij nagaan dat de normen die bij deze worden opgelegd en de 
toepassing van de huidige omzendbrief compatibel zijn. 
 
Is dit niet het geval, dan zal de HZIV een omstandige nota aan de Commissie voorleggen, die zal 
oordelen over een afwijking op deze omzendbrief. 
 
 
6.4 Situatie van de HVW 
 
De Commissie heeft geen weet van specifieke boekhoudregels waaraan de HVW zich moet houden 
en die de toepassing van deze omzendbrief zouden kunnen belemmeren. 
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