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Brussel, 14/01/2022 

 

Commissie voor Normalisatie van de boekhouding van de 
instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid 

 

OMZENDBRIEF Nr. 14 

Ref. : DGBESOC/COM-NORM/14 Wettelijke basis : KB van 5 mei 1993, art.2, 2° en art. 4 

 

Betreft:  Digitale bewaring van boekhoudkundige documenten 

 
1. Boekjaar van inwerkingtreding: 2023 
 
2. Doel/context: 

Deze omzendbrief heeft tot doel regels en aanbevelingen inzake de digitale bewaring van 
boekhoudkundige stukken vast te stellen. 
 
Onderhavige omzendbrief heeft ook tot doel te anticiperen op de aanpassing van de artikelen 7 
en 9 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de 
begroting, de boekhouding en de rekeningen van de OISZ teneinde de toepassing van de 
richtlijnen mogelijk te maken. 
 
3. Referenties: 

3.1. Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de OISZ. 

3.2. Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regels inzake de begroting, de 
boekhouding en de rekeningen van de OISZ. 

3.3. Koninklijk besluit van 7 december 2016 over de bewijskracht van de gegevens die door 
de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt  

3.4. Plenaire vergadering van de Commissie van 14/01/2022. 

4. Vroegere versies: geen 

5. Overgangsmaatregelen: geen 

 
De voorzitter van de Commissie, 
 
 
 
 
 
H. LARMUSEAU  
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Digitale bewaring van boekhoudkundige documenten 
 

 
1. Context 
 
Deze omzendbrief heeft tot doel richtlijnen voor de verwerking van de in papiervorm 
ontvangen boekhoudkundige documenten die worden gedigitaliseerd op te stellen en ook  
verduidelijkingen ter zake te verstrekken. 
 
De richtlijnen in de reglementering van de OISZ moeten worden verduidelijkt wat betreft de 
vervanging van een papieren boekhoudkundig document door een digitaal document, 
namelijk: 
- de voorwaarden voor het vervangen van papieren documenten door elektronische 
documenten;  
- de bewaartermijn voor papieren boekhoudkundige documenten die werden gedigitaliseerd; 
- de elektronische handtekening. 
 
2. Reglementering 
 

2.1. Met betrekking tot de boekhoudkundige stukken en de bewaring ervan door 
de OISZ 

 
Reglementaire bepalingen inzake het bijhouden en bewaren van boekhoudkundige 
bewijsstukken: 
 
Artikel 16 §5 van het koninklijk besluit van 3/04/1997: 
 “Elk boekhoudkundig stuk moet worden getekend door twee personeelsleden aangeduid 
door het beheersorgaan.” 
 
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 22/06/2001:  
“…Iedere boeking wordt gestaafd door een papieren of elektronisch boekhouddocument, dat 
getekend wordt door twee personeelsleden aangewezen door het Beheerscomité, die de 
juistheid ervan aantonen…” 
 
Artikel 9 van het koninklijk besluit van 22/06/2001: 
“Onverminderd de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, worden de 
dagboeken en de verantwoordingsstukken als bedoeld in artikel 7, tweede lid ten minste 
gedurende 6 jaar bewaard, vanaf 31 december van het jaar waarin de rekeningen aan het 
Rekenhof werden toegezonden...” 
 

2.2. Met betrekking tot de bewijskracht 
 
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 7/12/2016 over de bewijskracht van de gegevens 
die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt 
“Het informatieveiligheidscomité gaat na of de voorgestelde procedure voldoet aan de 
volgende voorwaarden: 
1°) het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure; 
2°) de gebruikte technologie waarborgt een getrouwe, duurzame en volledige weergave 
van de gegevens; 
3°) de gegevens worden systematisch en zonder weglatingen geregistreerd; 
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4°) de verwerkte gegevens worden op een zorgvuldige manier bewaard, systematisch 
gerangschikt en beschermd tegen elke vervalsing; 
5°) de volgende inlichtingen over de verwerking van de gegevens worden bewaard: 
a) de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking en de uitvoerder; 
b) de aard en het onderwerp van de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft; 
c) de datum en de plaats van de uitvoering; 
d) de eventuele storingen die zijn vastgesteld tijdens de verwerking.” 
 
3. Verduidelijking en aanbeveling 
 

3.1. Verduidelijking 
 
Er is opgemerkt dat de in de verschillende reglementaire teksten gebruikte termen niet 
identiek zijn: 
 

 De termen “boekhouddocument” en “verantwoordingsstukken” in de artikelen 7 en 9 
van het KB van 22/06/2001 verwijzen naar de term “ boekhoudkundig stuk ” van artikel 
16, §5 van het KB van 3/04/1997: het gaat om het elektronische of papieren 
boekhoudkundig bewijsstuk waarop elke boeking is gebaseerd. 

 
 De term “beheerscomité” vermeld in artikel 7 van het KB van 22/06/2001 en de term 

“beheersorgaan” van artikel 16, §5 van het KB van 3/04/1997 hebben dezelfde 
betekenis.    

 
3.2. Verkrijgen van bewijskracht 

 
Op basis van het koninklijk besluit van 7/12/2016 is het mogelijk om bij de kamer sociale 
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité (vroeger “het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid en van de gezondheid” genaamd) een certificatie aan te vragen van 
de procedure voor het vervangen van het papieren document door een elektronische kopie, 
die ook de boekhoudkundige verantwoordingsstukken zou dekken. 
De bewijskracht waarborgt dat de elektronische kopie een volledige weergave van het 
origineel is. 
 
De bewijskracht kan worden verkregen bij de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 
het informatieveiligheidscomité voor alle inkomende papieren documenten, met inbegrip van 
de boekhoudkundige documenten (ook voor de documenten voor de human ressources, 
financiën, ICT, facility management, …), voor zover dit in het ingediende dossier wordt 
verduidelijkt. 
Dit kan de vorm aannemen van een bijlage bij het dossier dat reeds voor een andere materie 
is goedgekeurd. 
 
Het vernietigen van gedigitaliseerde papieren documenten is mogelijk voor de materies 
waarvoor de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
toestemming heeft gegeven voor de bewijskracht. 
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4. Richtlijnen 
 

4.1. Vervangen van de papieren boekhoudkundige stukken door een 
elektronische kopie en bewaartermijn  

 
Op het vlak van elektronische bewaring moet het gekozen medium waarborgen dat de 
gegevens onveranderlijk, onvervalsbaar en gedurende de voorgeschreven bewaarperiode 
toegankelijk zijn. Ieder boekhoudkundig stuk moet kunnen worden voorgelegd en herdrukt 
tijdens de bewaarperiode. 
 
Wanneer een document bij de instelling toekomt in pdf-formaat, via het Mercurius-platform of 
een ander elektronisch systeem, beschikt de OISZ niet over een originele papieren versie en 
is het volgende niet van toepassing. 
 
De vernietiging van een inkomend papieren boekhoudkundig document die door een 
elektronische kopie is vervangen, is mogelijk: 

 Ofwel is de bewijskracht van deze elektronische kopie verkregen bij de kamer sociale 
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité: in dit geval is de 
bewaartermijn van 6 jaar vermeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 22/06/2001 
van toepassing op de aldus verkregen elektronische kopie en mag het papieren 
document onmiddellijk worden vernietigd.  

 
 Ofwel is de validatie bij de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité van het technisch proces van digitalisering van het 
inkomend boekhoudkundig document (nog) niet verkregen: in dat geval is de 
bewaartermijn van 6 jaar vermeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 22/06/2001 
ook van toepassing op de elektronische kopie, maar is de vernietiging van het in een 
digitaal document omgezette papieren boekhoudkundig document slechts toegelaten  
één jaar na het einde van de controle van de rekeningen door het Rekenhof. 

 
 

4.2. Ondertekening van boekhoudkundige stukken 
 
De ondertekening (goedkeuring) van de boekhoudkundige stukken door twee 
personeelsleden van de instelling is verplicht. 
De aanwijzing van twee personeelsleden valt onder de bevoegdheid van het beheerscomité. 
 
Bij het bijhouden van een elektronische boekhouding (geïnformatiseerde boekhouding) is het 
niet altijd mogelijk een elektronisch document te ondertekenen. De digitale goedkeuring in 
het informaticaprogramma is gelijkwaardig aan een handtekening. 
In de koninklijke besluiten mag de term “handtekening” worden vervangen door 
“handgeschreven of elektronische goedkeuring”. 
  
 
5. Aanpassingen van het koninklijk besluit van 22/06/2001 tot vaststelling van de 

regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de OISZ 
 
Artikel 7, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22/06/2001 moet als volgt worden aangepast: 
"Iedere boeking wordt gestaafd door een papieren of elektronisch boekhouddocument, dat 
handgeschreven of elektronisch wordt goedgekeurd door twee personeelsleden van de 
instelling aangewezen door het beheerscomité, die de juistheid ervan aantonen." 
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Artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22/06/2001 waar de bewaartermijn van de 
boekhoudkundige stukken wordt vermeld, moet met de volgende tekst worden aangevuld: 
“Deze bewaartermijn is van toepassing op elektronische documenten en op papieren 
documenten waarvoor geen elektronische kopie werd gemaakt. Papieren documenten die 
werden vervangen door een elektronisch document mogen daarentegen worden vernietigd, 
indien de elektronische kopie bewijskracht heeft verkregen van de kamer sociale zekerheid 
en gezondheid van het informatieveiligheidscomité en, zo niet, ten vroegste één jaar na het 
eind van de controle van de rekeningen door het Rekenhof. Het is aan de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid om te beoordelen of het wenselijk is om de papieren 
documenten te vernietigen.” 
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