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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. 2 Versie 2 

Ref. : DGAEM/COM-NORM/02 V2 Wettelijke basis : KB van 5 mei 1993, art.2, 2° en art. 4 

 
Betreft : Overdracht van kredieten van het vorige begrotingsjaar, overdracht tussen 

kredieten van het begrotingsjaar, niet-limitatieve kredieten en inschrijving en 
toewijzing van de opbrengst van de verkoop van een goed aan de 
beheersbegroting 

 
 
 
1. Boekjaar van inwerkingtreding: 2023 
 
2. Doel: 
In 2016 heeft de Commissie een eerste omzendbrief goedgekeurd betreffende verduidelijking 
over: - de regels betreffende overdracht van kredieten van het vorige begrotingsjaar, overdracht 
tussen kredieten van het begrotingsjaar en niet-limitatieve kredieten betreffende de uitgaven ten 
laste van de beheersbegroting. 
- de herinschrijving van de ontvangsten van de verkoop van een goed die het voorwerp uitmaakt 
van een toewijzing. 
 
Versie 2 van deze omzendbrief wijzigt de bijlage volgens omzendbrieven nr. 4, 10 en 15, waarin 
wordt bepaald dat de begrotingskredieten voor pensioenbijdragen aan de Pool der Parastatalen 
moeten worden opgenomen in een nieuw begrotingsartikel, dat de begrotingskredieten voor de 
vergoedingen van de personeelsleden worden opgesplitst  en dat twee  begrotingsrekeningen 
worden gecreëerd om een beter onderscheid te maken tussen een lening/ terugbetaling aan een 
OISZ  en een lening/terugbetaling aan een derde partij. 
 
 
3. Referenties: 

3.1. Wettelijke referenties: KB van 03/04/1997, KB van 22/06/2001, KB van 26/01/2014 

3.2. Plenaire vergaderingen van de Commissie: 

  - voor de vorige versie: 13/06/2014, 19/06/2015 en, 15/01/2016 

  - voor de tweede versie: Plenaire vergadering vervangen door een schriftelijk 
overleg die verstrijkt op 21 november 2022 
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4. Inventaris van de vorige versies:  
 
Deze omzendbrief annuleert en vervangt de omzendbrief nr. 2 DGSOC/Com-Norm/02 van 
22/02/2016, die van kracht is  tot 8 november 2022, onder voorbehoud van de voorafgaande 
toepassing van de omzendbrieven n°4 DGSOC-COM-NORM-04 (van 24 oktober 2016), n° 10 
DGBESOC-COM-NORM-10 (van 9 juli 2019) en n°15 DGA&M-COM-NORM-15 (van 12 juli 2022). 

 
5. Overgangsmaatregelen 

De instellingen worden verzocht  om de huidige omzendbrief toe te passen voor het  boekjaar 2023. 

 
De voorzitter van de Commissie, 
 
 
 
 
 
D. MOENS 
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Overdracht van kredieten, van het vorige begrotingsjaar, overdracht tussen kredieten 
van het begrotingsjaar en niet-limitatieve kredieten van de beheersbegroting  

 
 
 

1. Wettelijke basis 
 

1. Wet van 26/07/1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (artikel 47) 

 
2. KB van 03/04/1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de 

openbare instellingen van sociale zekerheid met toepassing van artikel 47 van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 
 

3. KB van 22/06/2001 (gewijzigd door het KB van 26/01/2014) tot vaststelling van de 
regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het KB van 3 april 1997 
houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid. 
 

4. KB van 26/01/2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de 
openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 
3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de instellingen van openbaar nut 
behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 
op sommige instellingen van openbaar nut en die aan de commissie voor normalisatie 
van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid 
nieuwe bevoegdheden toekent. 
 

 
2. Herinnering aan de wettelijke budgettaire bepalingen  

2.1. De beheerskredieten 
 

a.- Artikel 5 §2 van het KB van 3 april 1997: 
 
De bestuursovereenkomst regelt onder andere : 
 
“1° de taken die de instelling op zich neemt ter vervulling van de opdrachten die haar door of 
krachtens de wet, of bij Regeringsbeslissing zijn toevertrouwd;” 
“5° de berekeningswijze en de vaststelling van de beheerskredieten die voor de uitvoering 
van deze taken ter beschikking worden gesteld;” 
“6° de berekeningswijze en de vaststelling van het maximaal bedrag aan personeelskredieten 
dat betrekking heeft op statutaire ambtenaren.” 
 
b.- Verslag aan de Koning : 
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“1° Evoluties in de taakomschrijvingen die een belangrijke impact hebben op de benodigde 
middelen zullen uiteraard steeds het voorwerp dienen uit te maken van een aanpassing of 
wijziging van de bestuursovereenkomst, overeenkomstig de voorziene procedures.” 
 
“5° Het geheel van de beheerskredieten, dus met uitzondering van de kredieten die bestemd 
zijn voor de sociale uitkeringen of voorzieningen, waarover de instelling beschikt voor de 
vervulling van de in de bestuursovereenkomst beschreven taken, wordt vastgesteld in de 
bestuursovereenkomst, met vermelding van de berekeningswijze. 
 
De beheerskredieten worden vastgesteld rekening houdend met het begrotingsbeleid van de 
Regering: 
 
 hetzij in een vast bedrag 
 hetzij aan de hand van objectief meetbare variabelen 
 hetzij door een combinatie van beiden. 
 
De precisering van de berekeningswijze biedt een belangrijke ondersteuning bij een 
eventuele herziening van de kredieten : 
 
 hetzij bij de jaarlijkse toetsing van de bestuurovereenkomst, naar aanleiding van 
gewijzigde omstandigheden gesteund op objectieve parameters 
 hetzij bij de onderhandeling van wijzigingen aan de bestuursovereenkomst, 
tengevolge van veranderingen in de toevertrouwde taken. 
 
De beheerskredieten hebben betrekking op de gehele periode gedekt door de 
bestuursovereenskomst.” 

 
“6° Gezien de aanstelling van statutaire ambtenaren door de instelling pensioenlasten op 
lange termijn uit hoofde van de Staat met zich meebrengt, wat in veel mindere mate het geval 
is voor contractuele personeelsleden, is het belangrijk dat de bestuursovereenkomst aan de 
Staat waarborgt dat een bepaald maximumbedrag aan personeelskredieten m.b.t. statutaire 
ambtenaren niet wordt overschreden.” 
 

2.2 De onderverdeling van de begroting 
 

Artikel 11, §2 en §3 van het KB van 3 april 1997: 
 
“ § 2. De begroting bestaat uit: 
1° een opdrachtenbegroting  die de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking hebben 
op de wettelijke opdrachten van de instelling; 
2° een beheersbegroting die de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking hebben op 
het beheer van de instelling.  
 
In de beheersbegroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de personeelsuitgaven, de 
werkingsuitgaven en de investeringsuitgaven 
 
§ 3. De opdrachtenbegroting kan niet-limitatieve kredieten omvatten. De beheersbegroting  
omvat enkel limitatieve kredieten, met uitzondering van de kredieten met betrekking tot 
rechtstreekse of onrechtstreekse  belastingen, vergoedingen verschuldigd krachtens fiscale 
bepalingen of uitgaven ten gevolge van gerechtelijke procedures of beslissingen.” 
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2.3 Overdracht van de beheerskredieten binnen eenzelfde begrotingsjaar 
 

a.- Artikel 14 §1 van het KB van 3 april 1997: 
 

“Het beheersorgaan kan beslissen tot overdracht van kredieten binnen de beheersbegroting 
van eenzelfde begrotingsjaar, mits de regeringscommissaris van begroting een gunstig 
advies heeft gegeven over de overeenstemming van het voorstel van overdracht met de wets- 
en reglementsbepalingen en met de bepalingen van de bestuursovereenkomst met 
budgettaire of financiële draagwijdte. 
 
Bij gebrek aan advies binnen een termijn van twintig vrije dagen te rekenen vanaf de 
overmaking aan de regeringscommissaris van begroting van het voorstel tot overdracht, 
wordt het advies geacht gunstig te zijn. 
 
Bij gebrek aan gunstig advies van de regeringscommissaris van begroting kan de 
voogdijminister het voorstel tot overdracht goedkeuren mits de minister tot wiens 
bevoegdheid de begroting behoort, hiermee instemt. Bij gebrek aan instemming van deze 
laatste, kan de voogdijminister het voorstel tot overdracht voorleggen aan de Ministerraad”. 

 
b.- Verslag aan de Koning: 

 
De versoepeling van de overdracht van kredieten in de beheersbegroting van eenzelfde 
begrotingsjaar “moet de openbare instellingen van sociale zekerheid in staat stellen de hen 
ter beschikking gestelde kredieten op de meest doelmatige wijze aan te wenden voor de 
uitvoering van de bestuursovereenkomst, en dus op de meest efficiënte wijze de hen 
toevertrouwde taken waar te nemen. De regeringscommissaris van begroting waakt, binnen 
strikte termijnen, over de overeenstemming van dergelijke overdrachten met de wets- en 
reglementsbepalingen en de bepalingen van de bestuursovereenkomst met budgettaire of 
financiële draagwijdte.” 
 
c.- Commentaar: 

 
Het advies van de Regeringscommissaris is noodzakelijk voor elke kredietoverdracht; deze 
controle gaat tot de begrotingsspecialiteit (4 cijfers). Indien de Regeringscommissaris van 
begroting opmerkingen formuleert, is een specifieke procedure voorzien door bemiddeling 
van de voogdijminister. 

 
2.4 De overdracht van beheerskredieten naar een volgend begrotingsjaar 

 
a.- Artikel 14 §2 van het KB van 3 april 1997: 
 
“De kredieten uitgetrokken voor investeringsuitgaven of voor werkingsuitgaven m.b.t. het 
programma van de investeringen of voor investeringsuitgaven, die niet werden aangewend 
tijdens het begrotingsjaar worden heringeschreven in de beheersbegroting van het volgend 
jaar voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het programma van de investeringen.” 
 
b.- Verslag aan de Koning : 
 
“Deze paragraaf voorziet in de systematische herinschrijving, in de beheersbegroting van het 
volgende jaar van de investeringkredieten en de variabele werkingskredieten m.b.t. goederen 
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en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van  het programma van de investeringen. Op 
die manier  kan worden gewaarborgd dat omtrent het tijdstip en de financieringswijze van de 
investeringen kan worden beslist op basis van economische criteria in plaats van op grond 
van de op jaarbasis beschikbare begrotingskredieten en de aard ervan. Het is evident dat het 
programma van de investeringen dermate moet worden opgesteld dat  het op een doelmatige 
wijze bijdraagt tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst.” 
 

2.5 Niet-limitatieve kredieten van de beheersbegroting 
 

a.- Artikel 11 §3 van het KB van 3 april 1997: 
 
“De opdrachtenbegroting kan niet-limitatieve kredieten omvatten. De beheersbegroting 
omvat enkel limitatieve kredieten, met uitzondering van de kredieten met betrekking tot 
rechtstreekse of onrechtstreekse belastingen, vergoedingen verschuldigd krachtens fiscale 
bepalingen of uitgaven ten gevolge van gerechtelijke procedures of beslissingen.” 
 
b.- Verslag aan de Koning : 
 
“Gezien de opdrachtenbegroting betrekking heeft op de uitgaven voor sociale uitkeringen en 
voorzieningen, zal deze voor een groot deel niet-limitatieve kredieten omvatten. De 
beheersbegroting omvat evenwel enkel limitatieve kredieten, met uitzondering van een aantal 
posten zoals de kredieten voor de betaling van belastingen of m.b.t. uitgaven ten gevolge van 
gerechtelijke procedures of beslissingen.” 

 
 

3. Richtlijnen 
 

3.1. Overdracht van beheerskredieten binnen eenzelfde begrotingsjaar 
 

Na 31 december mag een begroting niet meer aangepast worden, met uitzondering van 
die gevallen waarvoor de Minister bevoegd voor Begroting uitdrukkelijk toestemming 
gegeven heeft, zoals kredieten voor achterstallige competentiepremies en, in 2014, 
kredieten voor de overgang naar de vastgestelde rechten en, eventueel, een herverdeling 
(artikel 14, § 1 van het koninklijk besluit van 3 april 1997) om een kredietoverschrijding op 
een artikel op te vangen. 
 
Onder voorbehoud van de bepalingen in de bestuursovereenkomst zijn herverdelingen 
tussen kredieten van eenzelfde begrotingsjaar (artikel 14 §1 van het KB van 3/04/1997) 
toegelaten tussen alle begrotingsartikelen, behalve voor artikelen met een niet-limitatief 
krediet. 
 
In de bijlage wordt in de kolom “Herverdeelbaar - Artikel 14 § 1” aangegeven voor welke 
uitgavenartikels de kredieten kunnen worden herverdeeld.  

 
3.2. Overdracht van beheerskredieten 

 
Naast de investeringsuitgaven (onderklasse 87 + financiële leasing 894) zijn volgende 
begrotingsartikelen overdraagbaar naar het volgend begrotingsjaar: 

 
812.1 Kosten voor gebouwen, materieel, meubilair, machines, rollend materieel en 

benodigdheden 
812.5 Beroepsopleiding van het personeel. 
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814.1 Informaticakosten met betrekking tot Smals 
814.2  Informaticakosten met betrekking tot andere derden 
821.8  Interesten op leasingschulden 

 
In de bijlage wordt in de kolom “Overdraagbaar - Artikel 14 § 2” aangegeven voor welke 
uitgavenartikels de kredieten kunnen worden overgedragen naar een volgend 
begrotingsjaar.  

 
Uitgavenartikels die noch hierboven, noch in de kolom “Overdraagbaar – Artikel 14 §2” 
expliciet vermeld worden kunnen worden overgedragen voor zover zij verband houden met 
een investering en mits de regeringscommissaris van Begroting toestemming verleent.  
 
Om een krediet van een jaar N naar het jaar erop N+1 over te dragen, moet vastgesteld 
kunnen worden dat het niet gebruikt werd. Wordt het krediet van het jaar N aangepast op 
basis van de realisaties, dan kan dit niet meer vastgesteld worden. Een overgedragen krediet 
moet dus twee keer in de begroting ingeschreven worden: een eerste keer in het jaar N, en 
een tweede keer in het jaar N+1. In artikel 14, § 2 van het KB van 3 april 1997 is er duidelijk 
sprake van "herinschrijving". 
 
Kredietoverdrachten naar het volgende boekjaar (artikel 14, §2 van het KB van 3 april 1997) 
kunnen gevraagd worden tot 15/06/N+1. 
 

3.3. Niet-limitatieve kredieten 
 

De begrotingsartikelen met een niet-limitatief krediet kunnen niet het voorwerp uitmaken 
van een interne overdracht of van een overdracht van kredieten. 
Indien de regering een besparing vraagt op de beheersbegroting mag deze besparing niet 
in rekening worden gebracht op een niet-limitatief krediet. 
 
De volgende begrotingsartikelen zijn niet-limitatief: 

812.7 Betwiste zaken 
813.1 Belastingen op goederen en diensten 
 

In de bijlage wordt in de kolom “Niet limitatief - Artikel 11 § 3” aangegeven voor welke 
uitgavenartikels de kredieten niet-limitatief zijn.  
 

3.4. Inschrijving en toewijzing van de opbrengst van een verkoop 
 
De schatting van de opbrengst van de verkoop en de toewijzing ervan moeten ingeschreven 
worden in de begroting van het boekjaar waarin de verkoop gepland is (de koper moet dus 
niet noodzakelijk gekend zijn). Dit boekjaar moet in het verzoek tot herbesteding van de 
opbrengst van de verkoop aan de Minister bevoegd voor Begroting staan. Is er geen boekjaar 
vermeld, dan wordt de verrichting verondersteld uitgevoerd te worden in het lopende boekjaar 
en kan toestemming van de Minister van Begroting enkel bekomen worden indien de nodige 
kredieten in de begroting van het lopende jaar ingeschreven zijn. 
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Bijlag aan de omzendbrief  ref. DGSOC COM NORM/02 
 

De bijlage maakt wezenlijk deel uit van de omzendbrief. 

Bijlage : Volledige lijst van de artikelen van uitgaven in de beheersbegroting 
 
 

UITGAVEN 
DEPENSES 

Herverdeelbaar 
Artikel 

- 
Transferts de 

crédits 
Article  
14 § 1 

Overdraagbaar  
Artikel 

-  
Reports  

de crédits  
Article  
14 § 2 

Niet limitatief 
Artikel 

 – 
Non limitatif 

Article 
 11 § 3 

Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel 
 
                  Gewone personeelsuitgaven 
                  Dépenses de personnel ordinaires 

       

8111 Directe bezoldigingen van het personeel 
Rémunérations directes du personnel 

T   

8112 Sociale werkgeversbijdragen 
Cotisations sociales patronales 

T   

8113 Sociale vergoedingen 
Allocations sociales 

T   

8114 
 
8115 

Werkgeversbijdragen voor het Fonds voor vakbondspremies 
Cotisations patronales au Fonds des primes syndicales 
Sociale werkgeversbijdragen aan de Pool Parastatalen 
Cotisations patronales au Pool des Parastataux 
 

T 
 

T 
  

                 Andere vergoedingen aan personeelsleden 
                 Autres indemnités aux membres du personnel 

   

8116 Andere vergoedingen aan personeelsleden 
Autres indemnités aux membres du personnel 
 

T   

 
Gewone werkingsuitgaven (buiten belastingen en betwiste zaken) 
Dépenses de fonctionnement ordinaires(hors impôts et contentieux) 

      

8010 Diverse niet verdeelde werkingsuitgaven 
Dépenses diverses non ventilées de fonctionnement 

T   

8019 Diverse uitgaven met speciale affectatie  
Dépenses diverses avec une affectation spéciale 

T   

8121 Kosten voor gebouwen, materieel, meubilair, machines, rollend materieel en benodigdheden 
Frais de bâtiments, de matériel, mobilier, machines, matériel roulant et fournitures 

T R  

8122 Uitgaven voor energieverbruik 
Dépenses de consommation énergétique 

T   

8123 
 

Bureau-, publicatie- en publiciteitskosten 
Frais de bureau, de publication et de publicité 

T   

8125 
 

Beroepsopleiding van het personeel 
Formation professionnelle du personnel 

T R  

8126 
 

Representatie-, reis- en vervoerskosten 
Frais de représentation, de déplacement et de transport 

T   

8128 
 

Honoraria andere dan voor betwiste zaken  
Honoraires autres que pour les contentieux  

T   

8129 
 

Sociale Dienst van het personeel 
Service social du personnel 

T   

8132 
 
 
 

Ontheffing, afstand, nietigverklaring en waardevermindering van schuldvorderingen andere dan 
sociale prestaties 
Exonérations, renonciation, annulation et réduction de valeur de créances autres que de prestations 
sociales 

T   

8133 
 

Diverse verliezen 
Pertes diverses 

T   

8134 
 

Lopende lasten voor gebouwen(belegging). 
Charges courantes pour bâtiments (placement) 

T   

8135 
 

Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling 
Rétributions à des personnes attachées administrativement à l’organisme 

T   

8136 
 

Aankoop van publicaties  
Achat de publications 

T   

8137 Personeel extern aan de instelling 
Personnel extérieur à l’organisme 

T   

8211 
 

Interesten op opgenomen leningen 
Intérêts sur emprunts 

T   

8212 
 

Kosten op opgenomen leningen 
Charges sur emprunts 

T   

8218 
 

Interesten op leasingschulden 
Intérêts sur dettes de location-financement 

T R  

8219 
 

Diverse financiële interesten  
Intérêts financiers divers  

T   

8221 
 

Afrondingsverschillen 
Différences d’arrondis 

T   

8222 
 

Gerealiseerde verliezen op wisselkoers 
Pertes réalisées sur le marché des changes 

T   
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8224 
 

Gerealiseerde waardeverminderingen op beleggingen 
Moins-values réalisées sur placements 

T   

8225 
 

Diverse financiële lasten  
Charges financières diverses 

T   

8411 Terugbetalingen van tegemoetkomingen van andere OISZ in de beheersbegroting 
Remboursements des interventions des autres IPSS dans le budget de gestion 

T   

8412 Tegemoetkomingen in de beheersbegroting van een andere OISZ 
Interventions dans le budget de gestion d'une autre IPSS 

T   

8421 
 
 
 

Terugbetalingen van tegemoetkomingen van andere Belgische sociale zekerheidsinstellingen dan 
OISZ in de beheersbegroting 
Remboursements des interventions des organismes belges de sécurité sociale autres que les IPSS 
dans le budget de gestion 

T   

8422 Tegemoetkomingen in de werkingsuitgaven van andere Belgische sociale zekerheidsinstellingen 
dan OISZ   
Interventions dans les dépenses de fonctionnement des organismes belges de sécurité sociale 
autres que les IPSS 

T   

8431 
 
 

Terugbetalingen inzake tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van de FOD Sociale 
Zekerheid. 
Remboursements d'interventions inscrites au budget du SPF Sécurité sociale 

T   

8432 
 
 

Terugbetalingen inzake tegemoetkomingen uitgetrokken op andere begrotingen van de Federale 
Overheid. 
Remboursements d'interventions inscrites à d’autres budgets du Pouvoir Fédéral 

T   

8439 
 

Terugbetalingen inzake tegemoetkomingen voortkomend van andere overheden 
Remboursements  d'interventions en provenance des autres pouvoirs publics 

T   

8811 Uitbetaalde garanties en borgtochten 
Garanties et cautionnements payés 

T   

8823 Financiële toegestane leningen en voorschotten  
Prêts financiers et avances consentis  

T   

8911 
 
8912 
 

Aflossing van opgenomen leningen uitgegeven op de markt en bij derden 
Remboursement d’emprunts émis sur le marché et auprès de tiers 
Aflossing van opgenomen leningen aangegaan bij instellingen van sociale zekerheid 
Remboursement d’emprunts directs auprès d’organismes de sécurité sociale 

T 
 

T 
  

8929 Terugbetaling van ontvangen garanties en borgtochten  
Remboursement de garanties et cautionnements reçus 

T   

Informatica werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement informatique 

   

SMALS 
SMALS 

   

8141 Informaticakosten met betrekking tot Smals 
Frais informatiques liés à la Smals 

T R  

Andere 
Autres 

   

8142 Informaticakosten met betrekking tot andere derden 
Frais informatiques avec d’autres tiers 

T R  

Investeringsuitgaven (buiten onroerende goederen) 
Dépenses d’investissements (hors immobilier) 

    

Informatica 
Informatique 

   
8701 Informaticaprojecten Smals 

Projets informatiques Smals 
T R  

8702 Informaticaprojecten betreffende andere derden 
Projets informatiques d’autres tiers 

T R  
8732 Informaticamaterieel 

Matériel informatique 
T R 

8941 
 

Terugbetaling van leasingschulden en soortgelijke rechten –informatica 
Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires - informatique 

T R  
Roerende goederen 
Biens mobiliers 

   
8721 Installaties, machines en uitrusting  

Installations, machines et outillages 
T R  

8731 Meubelen en materieel 
Mobilier et matériel 

T R  
8733 Rollend materieel 

Matériel roulant 
T R  

8734 Diverse andere materiële vastleggingen 
Autres immobilisations corporelles diverses 

T R  
8942 
 

Terugbetaling van leasingschulden en soortgelijke rechten –roerende goederen 
Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires biens mobiliers 

T R  
Investeringsuitgaven: Onroerende goederen 
Dépenses d’investissements : Immobilier 

    

8711 Terreinen 
Terrains 

T R  
8712 Gebouwen 

Bâtiments 
T R  

8741 In aanbouw 
En construction 

T R  
8742 Vernieuwing en uitbreiding 

Rénovation et extension 
T R  

8943 Terugbetaling van leasingschulden en soortgelijke rechten – onroerende goederen 
Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires biens immobiliers 

T 

 
R  

Uitgaven voor belastingen en betwiste zaken   
Dépenses d’impôts et de contentieux 

  
8127 
 
8131 
 

Betwiste zaken  
Contentieux 
Belastingen op goederen en diensten  
Impôts sur biens et services 

 NL 
 

NL 
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses  
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T : betekent dat een deel van het krediet ingeschreven op dit artikel kan worden herverdeeld naar eender welk 

ander artikel. 
R : betekent dat een deel van het krediet kan worden overgedragen naar de begroting van het volgende jaar 

op hetzelfde artikel. Dit overgedragen gedeelte kan dan niet worden overgedragen naar een ander artikel. 
NL : betekent dat het krediet niet-limitatief is. 
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