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Brussel, 8 december 2022 

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

 

OMZENDBRIEF Nr. 15 

Ref. : DGAEM/COM-NORM/15 Wettelijke basis : KB van 5 mei 1993, art.2, 2° en art. 4 

 
Betreft : Renteloze lening tussen OISZ – overgangsmaatregel voor de boekhouding 
 
 
 
1. Boekjaar van inwerkingtreding: 2022 
 
2. Doel: 
Vanwege de Coronacrisis moet er tussen de OISZ een renteloze lening worden verstrekt. Er zijn 
twee begrotingsrekeningen gecreëerd  om een lening/aflossing aan een OISZ beter te kunnen 
onderscheiden van een lening/aflossing aan een derde partij. 
 
Een aanpassing van het gestandaardiseerd boekhoudplan vereist een koninklijk besluit. Het doel 
van deze omzendbrief is te anticiperen  op de aanpassing van bijlage 1 van het koninklijk besluit 
van 26 januari 2014,zodat de nieuwe artikelen en de nieuwe boekhoudmethode vanaf boekjaar 
2022 gebruikt kunnen worden. 
 
 
3. Referenties: 

 

3.1.KB van 26/01/2014 

3.2. Plenaire vergadering vervangen door een schriftelijk overleg die verstrijkt op 12 juli 
2022. 

 
4. Inventaris van de vorige versies: geen 
 
5. Overgangsmaatregelen : geen 
 
De voorzitter van de Commissie, 
 
 
 
 
D. MOENS  
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Renteloze lening tussen OISZ – overgangsmaatregel voor de boekhouding 
 
 
 

1. Context 
 

De HVW moet in haar beheersbegroting een renteloze lening opnemen die door de RVA op 
haar opdrachtenbegroting is toegekend. 

Deze lening zal het mogelijk maken om onverschuldigde sociale voordelen die niet op tijd 
konden worden teruggevorderd, door middel van een financiële transactie uit het 
beheersbudget van de HVW te verrekenen. 

Deze lening moet uiterlijk op  31/12/2027 worden terugbetaald aan de RVA, maar de HVW 
kan elk jaar een deel van het bedrag terugbetalen, afhankelijk van de beschikbare liquide 
middelen. 

Deze lening zal de HVW in staat stellen een tijdelijk cashflowprobleem op te vangen. Na de 
Coronacrisis kreeg de HVW immers te maken met een aanzienlijk aantal aanvragen voor 
tijdelijke werkloosheid en de iutvoering van overheidsbesluiten die erop gericht waren de 
betaling van tijdelijke economische werkloosheid te vergemakkelijken. 

Het aantal onverschuldigde betalingen is toegenomen en de terugbetalingstermijnen door 
begunstigden zijn langer geworden; volgens het koninklijk Besluit van 25 november 1991 
betreffende de regeling van de werkloosheid, is het dus de beheersbegroting van de HVW 
die hierdoor wordt getroffen. 

Er moet ook worden opgemerkt dat andere instellingen met dit scenario te maken kunnen 
krijgen. 

 
2. Gevolgen voor het genormaliseerd boekhoudplan  

 
Om een lening / aflossing aan een OISZ beter te kunnen onderscheiden van een lening / 
aflossing aan een derde (vermeld onder de rekeningen "8911 Aflossing van opgenomen 
leningen uitgegeven op markt en bij derden" en " 9911 Opgenomen leningen uitgegeven op 
de markt en bij derden”), worden de nieuwe rekeningen  en koppelingen gecreëerd. 

Dit houdt in dat bijlage 1 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het 
genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen voor sociale zekerheid 
aangepast moet worden. 

Er wordt een nieuwe begrotingsrekening gecreëerd in het boekhoudplan, in klasse 8 
(Uitgaven), subklasse 89 (Aflossing van schulden), rubriek 891 (Aflossingen van opgenomen 
leningen ten laste van de beheersbegroting). Het eerste rekeningnummer dat nog niet in deze 
rubriek wordt gebruikt, is 8912; deze code zal dus worden gebruikt voor de rekening "8912 
Aflossing van opgenomen leningen aangegaan bij instellingen van sociale zekerheid”. 

In het gestandaardiseerde boekhouplan wordt een tweede rekening gecreëerd in klasse 9 
(Ontvangsten), subklasse 99 (Schulden van de sociale zekerheid), rubriek 991 (Diverse 
opgenomen leningen van de sociale zekerheid ten gunste van de beheersbegroting). Het 
eerste rekeningnummer dat nog niet in deze rubriek wordt gebruikt, is 9912; daarom zal deze 
code worden gebruikt voor de rekening "9912 Opgenomen leningen aangegaan bij 
instellingen van sociale zekerheid ". 

Nieuwe koppelingen moeten dus worden gelegd met economische of vermogensrekeningen: 

- begrotingsrekening 9912 met balansrekening “178 Schulden tov OISZ”; 
- begrotingsrekening 8912 met balansrekening “428 Toegestane leningen en 

voorschotten tussen OISZ”. 
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Renteloze lening tussen OISZ – overgangsmaatregel voor de boekhouding 
 

3. Boekingen 
 

3.1. Creëren  van een lening – OISZ A 
 

Wanneer de instelling die de lening toestaat (OISZ A) de lening aan de andere instelling 
(OISZ B) betaalt. 

 ten laste van de opdrachtenbegroting 

 

debet 8875 Financiële toegestane leningen en voorschotten aan OISZ 

(debet 298 Vorderingen op OISZ)        

         credit 550 Banken            

 
3.2. Ontvangst van lening – OISZ B 

 

Wanneer de instelling die de lening ontvangt (OISZ B) de lening van de andere instelling 
boekt (OISZ A). 

 ten laste van de beheersbegroting 

 

debet  550 Banken 

credit 9912 Opgenomen leningen aangegaan bij instellingen van sociale 
zekerheid             

           (credit 178 Schulden tov OISZ) 

 
3.3. Terugbetaling van de lening van het debiteurorgaan – OISZ A 

 
Wanneer de instelling die de lening heeft toegestaan (OISZ A) de terugbetaling van de lening 
door de andere instelling (OISZ B) ontvangt. 

 ten laste van de opdrachtenbegroting 
 

1. Per 31/12 overboeking van langlopende vorderingen naar kortlopende vorderingen 
 

 Debet 418 Toegestane leningen en voorschotten tussen OIZS 

  Credit 298 Vorderingen op OISZ 

2. Ontvangst en incasso na terugbetaling van de lening door OISZ B 
 

debet  550 Banken                            

         credit 9875 Financiële toegestane leningen en voorschotten aan OISZ 

         (credit 418 Toegestane leningen en voorschotten tussen OISZ) 

 
3.4. Terugbetaling van de lening door het crediteurorgaan – OISZ B 

 
Wanneer de instelling die de lening heeft ontvangen (OISZ B) de lening terugbetaalt aan de 
instelling die ze heeft toegestaan (OISZ A). 
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 ten laste van de beheersbegroting 

 
1. Per 31/12, overdracht van langlopende schulden naar schulden die binnen het jaar 

vervallen (korte termijn) 
 

 debet 178 Schulden tov OISZ 

  credit 428 Toegestane leningen en voorschotten tussen OISZ 

 

2. Uitgaven en uitbetalingen voor terugbetaling van leningen aan OISZ A 
 

debet 8912 Aflossing van opgenomen leningen aangegaan bij instellingen van sociale 
zekerheid 

(debet 428 Toegestane leningen en voorschotten tussen OISZ)                  

           credit 550 Banken 
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