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Commissie voor Normalisatie van de boekhouding van de 
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OMZENDBRIEF Nr. 6 Versie -4 

Ref.: DGAEM/COM-NORM/06 V4 Wettelijke basis: KB van 5 mei 1993, art.2, 2° en art. 4   

 

Betreft:  Effectenportefeuille, Toekomstfonds en andere beleggingen 

 

1. Boekjaar van inwerkingtreding: 2022 

 

2. Doel/context: 

In 2007 werd een initiële nota door de Commissie goedgekeurd over de boekingen van een 

effectenportefeuille. Daarnaast werden in het verleden ook verschillende nota’s goedgekeurd over het 

Toekomstfonds. Deze omzendbrief is een integratie en een bijwerking van eerdere nota’s, met enkele 

aanvullingen. 

Versie 2 van de omzendbrief voegt de boekingen toe als de beleggingsopbrengsten van de 

effectenportefeuille binnen het Toekomstfonds niet gekapitaliseerd zouden worden. 

Versie 3 en 4 voegen onderdelen in naar aanleiding van de invoering van de taks op effectenrekeningen.  

 

3. Referenties: 

3.1. Koninklijk besluit van 26 januari 2014. 

3.2. Plenaire vergaderingen van de Commissie: 

- voor de vroegere versies: 15/06/2018 en 13/12/2019 

- voor de versie 3: plenaire vergadering vervangen door schriftelijke raadpleging met einddatum 

20/08/2021 

- voor de versie 4: plenaire vergadering vervangen door schriftelijke raadpleging met einddatum 

30/06/2022 

 

4. Vroegere versie: omzendbrief nr.6 DGSOC/COM-NORM/06 van 15/06/2018 van kracht tot 31/12/2018 

en omzendbrief nr.6 DGSOC/COM-NORM/06 V2 van 13/12/2019 van kracht tot 31/12/2020 

 

5. Overgangsmaatregelen: geen 

 

De voorzitter van de Commissie, 

 

 

 

D. MOENS 



 

 

 

Effectenportefeuille, Toekomstfonds en andere beleggingen 

 

1. Context 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 7 december 2007 werd een nota goedgekeurd over 

de boekingen in verband met een effectenportefeuille. Later werden de 

rekeningnummers aangepast aan het nieuwe boekhoudplan (onder de vorm van een 

FAQ). De boekingen werden nog niet aangepast aan de begrotingsboekhouding in 

vastgestelde rechten. 

Daarnaast werden door de plenaire vergadering ook verschillende nota’s goedgekeurd 

over het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging, hierna 

Toekomstfonds genoemd. Deze werden geconsolideerd en geactualiseerd in een 

ontwerp van omzendbrief, voorgelegd aan en goedgekeurd door de plenaire 

vergadering van 17 januari 2014, maar dit ontwerp van omzendbrief had enkel 

betrekking op de situatie waarin het Toekomstfonds enkel in schatkistcertificaten 

belegde, zoals oorspronkelijk voorzien. De vertegenwoordiger van de RSZ merkte later 

op dat het Toekomstfonds ondertussen ook in OLO’s kon beleggen, deze nota diende 

dus herzien te worden. 

Deze omzendbrief is een integratie en bijwerking van de eerdere nota’s over de 

effectenportefeuille en over het Toekomstfonds, en werd aangevuld met een deel over 

de verwerking van andere beleggingen. Naar aanleiding van enkele technische 

opmerkingen werd deze omzendbrief nog op enkele punten gecorrigeerd. 

Naar aanleiding van de invoering van een taks op effectenrekeningen in 2021 werd deze 

omzendbrief eveneens bijgewerkt. 

 

2. Structuur 

 

De omzendbrief bestaat uit 3 secties: A, B en C. 

Sectie A behandelt de van toepassing zijnde regels op de effectenportefeuille. Eerst 

wordt het begrip “effectenportefeuille” gedefinieerd (hoofdstuk 1), zodat duidelijk 

wordt welke types van verrichtingen hieronder vallen. Vervolgens geeft hoofdstuk 2 

een aantal algemene beschouwingen bij de boeking van een effectenportefeuille. 

Hoofdstuk 3 behandelt de in 2021 ingevoerde taks op effectenrekeningen, terwijl 

hoofdstuk 4 de verwerking van effectentransacties binnen het kader van een 

effectenportefeuille (buiten het Toekomstfonds) behandelt. 

Sectie B behandelt de regels die van toepassing zijn op het Toekomstfonds. In 

hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven over het Toekomstfonds. In de hoofdstukken 

6 tot en met 8 komt aan bod hoe het toevoegen van bedragen aan het Toekomstfonds 

wordt geboekt, met in hoofdstuk 6 de overdracht in kader van de globale jaarlijkse 

begrotingsdoelstelling, in hoofdstuk 7 de overdracht in het kader van artikel 56ter en in 

hoofdstuk 8 de boeking van de intresten/gerealiseerde rendementen bij een belegging 

in schatkistcertificaten. Daarna wordt in hoofdstuk 9 de verwerking van 

effectentransacties binnen het kader van een effectenportefeuille en binnen het 

Toekomstfonds, behandeld. 



 

 

 

Sectie C behandelt de regels van toepassing op andere beleggingen, waarbij in 

hoofdstuk 10 de manier van boeken van effectentransacties verduidelijkt wordt voor 

die effectentransacties die niet onder de definitie van effectenportefeuille vallen.  

*          *          * 

 

3. Regels 

 

 

A. Effectenportefeuille 
 

1. Definitie van effectenportefeuille. 

 

Een effectenportefeuille is een belegging in verschillende instrumenten 

(hoofdzakelijk schatkistcertificaten of OLO’s) met als doelstelling deze 

effectenportefeuille duurzaam aan te houden. (De individuele effecten in de 

effectenportefeuille moeten dus niet noodzakelijk voor langere tijd worden 

aangehouden, een individueel effect daarin kan aan- en verkocht worden in dezelfde 

maand). 

Beleggingsinstrumenten die voor een korte periode worden aangehouden om 

tijdelijke liquiditeitsoverschotten te laten renderen vormen dus geen 

effectenportefeuille. 

Het beheer door een externe fondsenbeheerder is niet noodzakelijk om te kunnen 

spreken van een effectenportefeuille. 

Ook het aantal transacties is niet bepalend voor de kwalificatie als 

effectenportefeuille. 

 

Een kwalificatie als effectenportefeuille heeft geen invloed op de waardering op de 

balans op 31/12. Het belangrijkste gevolg ervan is dat de aan- en 

verkoopverrichtingen binnen het kader van het beheer van de portefeuille niet 

allemaal budgettair geboekt moeten worden. Dit laat toe de kunstmatige verhoging 

van de begrotingskredieten te vermijden, die anders het gevolg zou zijn van de 

veelvuldige aan- en verkooptransacties waarvan dikwijls sprake is in het kader van 

een effectenportefeuille. 

 

 

2. Algemene beschouwingen bij de boeking van een effectenportefeuille 

 

2.1. Handelswaarde en beurswaarde 

 

De effectenportefeuille wordt geboekt in het actief van de balans aan de 

handelswaarde. Dit is het bedrag dat overeenkomt met het bedrag dat men zou 

ontvangen als men de effectenportefeuille onmiddellijk zou realiseren. 

 

Deze handelswaarde is samengesteld uit: 

- de liquiditeiten (rubriek 524);  

- en de gelopen en niet-vervallen intresten (rubriek 491);  

- samen met de beurswaarde (rubriek 520 tot 523). 

 

Deze beurswaarde (rubriek 520 tot 523) bestaat uit de kostprijs van de 

effectenportefeuille (zonder de betaalde intresten) en de totale niet-gerealiseerde 

meer- en minderwaarden.  



 

 

 

 

 

2.2. Boekingsregels 

 

Wat rubriek 520 tot 523 Vastrentende effecten (OLO-portefeuille) betreft, moeten 

de budgettaire verrichtingen en de niet-budgettaire verrichtingen (niet-gerealiseerde 

meer- en minderwaarden) absoluut gesplitst worden, om op het einde van het jaar 

een rekening van budgettair beheer in evenwicht te kunnen opmaken. 

 

De niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden worden geboekt in de 

resultatenrekening en worden geïsoleerd in het passief van de balans (op het einde 

van het jaar) in de rubriek "132 Niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden op 

vastrentende effecten".  

 

De gerealiseerde meer- en minderwaarden worden geboekt in de budgettaire 

boekhouding en in de resultatenrekening. 

 

De beheerskosten, betaald met de liquiditeiten van de portefeuille, worden apart 

geboekt als begrotingsuitgave en als lasten. 

 

De gelopen en niet-vervallen interesten worden geboekt in opbrengsten, in de 

begrotingsontvangsten en in de overgangsrekeningen van de activa (491). 

 

De vervallen interesten worden geboekt in budgettaire ontvangsten en in 

opbrengsten. 

 

De aan- en verkopen van effecten in het kader van het portefeuillebeheer worden 

niet meer geboekt in budgettaire ontvangsten en budgettaire uitgaven. Het gaat om 

interne verrichtingen met het oog op de omzetting van financiële waarden. 

 

Daarentegen dient elke toevoeging of afname van de middelen in de portefeuille 

vanwege een beslissing van het beheerscomité1 wel nog geboekt te worden in de 

budgettaire boekhouding op de aangewezen rekening (8891 of 9891). Deze 

verrichting dient eveneens op de balans geboekt te worden op de rekening “520 tot 

523 Vastrentende effecten (OLO-portefeuille)”. 

 

2.3. Overboeking van het resultaat van de portefeuille naar het 

reservefonds 

 

Als de instelling een reservefonds (rekening 131x) heeft opgericht in 

overeenstemming met de effectenportefeuille (bv. RSZ) wordt het resultaat van de 

portefeuille, met uitzondering van de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden, 

op het einde van het jaar overgedragen naar dit fonds. De niet-gerealiseerde meer- 

en minderwaarden worden geplaatst op specifieke rekening van het passief (rubriek 

132). 

 

  

 
1 Om in te spelen op opportuniteiten op korte termijn kan het beheercomité bijvoorbeeld de financiële 

dienst van een instelling machtigen om middelen aan de effectenportefeuille toe te voegen of te 

onttrekken, zonder de volgende vergadering van het beheerscomité af te wachten. Wel blijft het 

beheerscomité het uiteindelijk bevoegde orgaan. 



 

 

 

2.4. Voordelen van de boekingswijze 

 

De opname van de OLO-portefeuille in het actief van de balans aan marktwaarde is 

in overeenstemming met de boekhoudregels vastgelegd in ESR 2010: 

ESR 2010 bepaalt in de boekhoudingsregels dat langlopende effecten met 

uitzondering van aandelen (exclusief financiële derivaten) altijd tegen de geldende 

marktwaarde moeten worden gewaardeerd, of het nu gaat om obligaties waarop 

regelmatig rente wordt betaald, dan wel om "deep-discounted"- of "zero-coupon"-

obligaties waarop weinig of geen rente wordt uitbetaald. (European System of 

Accounts ESA 2010 – Eurostat, juni 2013). 

 

Door de effectenportefeuille op rekening 520 tot 523 aan marktwaarde te boeken en 

op balansniveau alle aanverwante verrichtingen tot uiting te laten komen, zijn alle 

elementen op balansniveau aanwezig om de verplichtingen van ESR 2010 na te 

komen. 

 

Bovendien maakt deze boekingswijze het mogelijk om de verschillende elementen 

met betrekking tot de effectenportefeuille te isoleren. 

 

 

3. Taks op effectenrekeningen 

 

3.1. Wettelijke bepalingen 

 

Met de wet van 17 februari 2021 houdende de invoering van een jaarlijkse taks op 

de effectenrekeningen (Belgisch Staatsblad van 25 februari 2021) werd een 

jaarlijkse taks op effectenrekeningen ingevoerd. Ook de OISZ zijn onderworpen 

aan deze taks. 

 

De belangrijkste elementen van deze taks zijn: 

- De belastbare grondslag van de taks is de gemiddelde waarde van de 

belastbare financiële instrumenten tijdens de referentieperiode (= de 

som van de waarden van de belastbare financiële instrumenten op 31 

december, 31 maart, 30 juni en 30 september, gedeeld door het aantal 

van die tijdstippen); 

- De eerste referentieperiode vangt aan op 26 februari 2021 en eindigt op 

30 september 2021. 

- Als belastbare financiële instrumenten worden beschouwd alle 

financiële instrumenten en geldmiddelen die worden aangehouden op 

een effectenrekening; 

- De taks is slechts verschuldigd als de bovenvermelde gemiddelde 

waarde meer bedraagt dan 1.000.000 euro; 

- Het tarief van de taks bedraagt 0,15%; 

- Uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het einde van de 

referentieperiode levert de financiële instelling waar de effectenrekening 

wordt aangehouden een overzicht af, dat onder meer de elementen voor 

de berekening van de belastbare grondslag bevat, en de vermelding van 

de referentieperiode; 

- De taks is verschuldigd op de eerste dag die volgt op het einde van de 

referentieperiode; 

- De financiële instelling gaat over tot inhouding, aangifte en betaling van 

de taks. 



 

 

 

3.2. Boekingen 

 

De taks moet worden toegewezen aan het juiste boekjaar (de last kan geraamd 

worden, en moet via overlopende rekeningen aan het juiste boekjaar worden 

toegewezen). De geraamde taks wordt geboekt op het artikel 8268 met littera .2 en 

de effectieve taks wordt geboekt op het artikel 8268 met littera .1. 

 

De taks wordt beschouwd als behorende bij de effectenportefeuille.  

In het algemeen valt de effectenportefeuille onder de opdrachtenbegroting en dan 

wordt de taks geboekt op de begrotingsrekening 8268 “Lasten op beleggingen” in 

de begrotingsrubriek 826 “Diverse financiële kosten ten laste van de opdrachten-

begroting”. 

Indien in een uitzonderlijk geval een effectenportefeuille onder de beheersbegroting 

valt, dan zal de taks geboekt worden op een begrotingsrekening in de 

begrotingsrubriek 822 “Diverse financiële kosten ten laste van de beheersbegroting 

3.2.1. Boeking voor de eerste referentieperiode 

De eerste referentieperiode loopt van 26/02/2021 tot en met 30/09/2021 

 

Boeken van de verschuldigde taks (op 1/10). 

 

debet 6568.1 (8268.1) Taks op effectenrekeningen 

 credit 452 Andere te betalen belastingen 

 

Inhouding door de tussenpersoon van de verschuldigde taks (op  de 

datum waarop de inhouding effectief gebeurt). 

 

debet 452 Andere te betalen belastingen 

credit 524 Liquiditeiten in portefeuille 

 

 

 

3.2.2. Boeking voor de volgende referentieperiodes 

Hieronder worden de boekingen voor de tweede referentieperiode (01/10/2021 

-> 30/09/2022) weergegeven. 

 

Raming bij afsluiting boekjaar 2021 van de last voor de 

referentieperiode 01/10/2021 -> 31/12/2021 via overlopende 

rekeningen (berekening: 0,15% van ¼ van de waarde van de 

effectenportefeuille op 31/12/2021).2 

 

debet 6568.2 (8268.2) Geraamde taks op effectenrekeningen 

credit 492 Toe te rekenen kosten 

 

Tegenboeking op 01/01/2022 van de overlopende rekeningen3 

 

debet 492 Toe te rekenen kosten 

credit 6568.2 (8268.2) Geraamde taks op effectenrekeningen 

 
2 Als de OISZ verwacht dat zij door de beperkte waarde van haar aandelenportefeuille niet 

onderwerpen zal zijn aan de effectentaks, dan moet deze boeking op 31 december niet gebeuren. 
3 Idem supra. 



 

 

 

 

Boeken van de verschuldigde taks voor de tweede referentieperiode 

(op 01/10/2022) (referentieperiode 01/10/2021 -> 30/09/2022) 

 

debet 6568.1 (8268.1) Taks op effectenrekeningen 

credit 452 Andere te betalen belastingen 

 

Inhouding door de tussenpersoon van de verschuldigde taks (op de 

datum waarop de inhouding effectief gebeurt). 

 

debet 452 Andere te betalen belastingen 

credit 524 Liquiditeiten in portefeuille 

 

 

3.3. Berekening van de taks. 

 

De taks wordt berekend op de som van de beurswaarde van de effectenportefeuille 

en de liquiditeiten, mits deze op de effectenrekening staan4. 

De belastbare basis is de som van de waarden op de referentietijdstippen, gedeeld 

door het aantal referentietijdstippen. 

 

 

3.3.1. Berekening voor de eerste referentieperiode 

De wet treedt in werking op 26 februari 2021. 

De van toepassing zijnde referentietijdstippen zijn dus 31 maart 2021, 30 juni 

2021 en 30 september 2021. De belastbare basis is dus de som van de waarden 

op de 3 referentietijdstippen, gedeeld door het aantal referentietijdstippen (3). 

 

3.3.2. Berekening voor de volgende referentieperiodes. 

De van toepassing zijnde referentietijdstippen zijn 31 december, 31 maart, 30 

juni en 30 september. De belastbare basis is dus de som van de waarden op de 

4 referentietijdstippen, gedeeld door het aantal referentietijdstippen (4). 

 

 

 

4. Verwerking van effectentransacties binnen het kader van een 

effectenportefeuille, buiten het Toekomstfonds. 

 

In de onderstaande boekingen wordt niet gewerkt met cijfers, maar enkel met 

rekeningnummers. Een volledig uitgewerkt cijfervoorbeeld wordt weergegeven in 

de oorspronkelijke nota over de effectenportefeuille (Doc.CN-RPV-07-R02-03: 

Nota effectenportefeuille, goedgekeurd door de plenaire vergadering van 7 

december 2007). 

 

Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de effectenportefeuille deel 

uitmaakt van de opdrachtenbegroting. 

 

De volgende verrichtingen moeten geboekt worden5: 

 
4 De concrete praktische berekening is momenteel nog niet bekend. 
5 De boeking voor de taks op effectenrekeningen wordt hier niet hernomen omdat dit al in hoofdstuk 3 

werd behandeld, maar het bedrag van deze taks is wel opgenomen in het stramien van de gegevens te 

leveren door de portefeuillebeheerders. 



 

 

 

 

4.1. Beheerlonen 

 

Boeking factuur 

debet 6565 Diverse financiële lasten 

(debet 8265 Diverse financiële lasten) 

 credit 4815 Leveranciers 

 

Betaling beheerlonen 

debet 4815 Leveranciers 

 credit 524 Liquiditeiten in portefeuille 

 

4.2. Boeking vervallen en ontvangen intresten (vb. intresten op 

verkochte effecten) 

 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille 

 credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen 

 (credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen) 

 

 

 

 

4.3. Boeking vervallen en betaalde intresten (vb. intresten op 

aangekochte effecten) 

 

debet 6555 Intresten op beleggingen 

(debet 8255 Intresten op beleggingen) 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille 

 

4.4. Boeking gelopen, nog niet vervallen intresten 

 

In geval van negatieve wijziging 

debet 6555 Intresten op beleggingen 

(debet 8255 Intresten op beleggingen) 

 Credit 491 Verkregen opbrengsten 

 

OF 

 

In geval van positieve wijziging 

debet 491 Verkregen opbrengsten 

 credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen 

 (credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen) 

 

4.5. Boeking van gerealiseerde meerwaarden 

 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille 

 credit 7564 Gerealiseerde meerwaarde op belegging 

 (credit 9264 Gerealiseerde meerwaarde op belegging) 

 

4.6. Boeking van gerealiseerde minderwaarden 

 

debet 6564 Gerealiseerde minderwaarde op belegging 



 

 

 

(debet 8264 Gerealiseerde minderwaarde op belegging) 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille  

 

4.7. Boeking van niet-gerealiseerde meerwaarden 

 

Toename meerwaarde 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille 

 credit 7572 Niet-gerealiseerde meerwaarde op financiële beleggingen 

 

OF 

 

Afname meerwaarde 

debet 6572 Niet-gerealiseerde minderwaarde op financiële beleggingen 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille  

 

4.8. Boeking van niet-gerealiseerde minderwaarden 

 

Toename minderwaarde 

debet 6572 Niet-gerealiseerde minderwaarde op financiële beleggingen 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille  

 

OF 

Afname minderwaarde 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille 

 credit 7572 Niet-gerealiseerde meerwaarde op financiële beleggingen 

 

 

4.9. Boeking liquiditeitenrekening 

 

debet 524 Liquiditeiten in portefeuille 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille  

 

 

4.10. Beslissing van het beheerscomité om een bedrag op de 

zichtrekening toe te voegen aan de effectenportefeuille 

 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille 

(debet 8891 Vastrentende effecten) 

 credit 5501 Banken 

 

 

4.11. Beslissing van het beheerscomité om een bedrag te onttrekken aan 

de effectenportefeuille 

 

debet 5501 Banken 

credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille 

(credit 9891 Vastrentende effecten) 

 

 

4.12. Eindejaarsboekingen 

 



 

 

 

Bij de bepaling van het resultaat van het boekjaar, worden de bedragen die 

gedurende het jaar geboekt werden op de rekeningen van de niet-

gerealiseerde meer- en minderwaarden afgezonderd op de rekening “132 

Niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden op vastrentende effecten” in 

plaats van ze te verdelen over de andere reserverekeningen. 

 

4.13. Om alle boekingen correct te kunnen uitvoeren, dienen 

onderstaande kwartaalgegevens geleverd te worden door de 

beheerders van de portefeuille. 

 

Stramien van de gegevens 

 

Toestand begin kwartaal 

 

Kwartaalverrichtingen Toestand einde kwartaal 

Vermogen    Vermogen 

Kostprijs portefeuille A + Gerealiseerde intresten 

(H) 

+ Gerealiseerde (I) 

~ Meerwaarden (+) 

~ Minderwaarden (-) 

- Beweging liquiditeiten 

(L) vόόr betaling kosten 

(O<0) en vόόr betaling 

taks effectenrekeningen 

(T<0) 

H 

I 

 

 

 

- (L - O -T) 

Kostprijs portefeuille 

=A+H+I-L+O+T 

Niet-gerealiseerde 

~ Meerwaarden 

~ 

Minderwaarden 

 

B + Beweging niet-

gerealiseerde (J) 

~ Meerwaarden 

~ Minderwaarden 

J Niet-gerealiseerde 

~ Meerwaarden 

~ Minderwaarden 

= B+J 

Beurswaarde 

 

C 

 = A+B 

Beweging van de 

beurswaarde (Q) 

Q = 

H+I-L+O+T+J 

Beurswaarde = C+Q 

 

Gelopen intresten 

 

D + Beweging van gelopen 

intresten (K) 

K Gelopen intresten = D+K 

 

Liquiditeiten 

 

E + Beweging liquiditeiten 

na betaling kosten en 

betaling taks 

effectenrekeningen  

  

L  

 

 

 

 

Liquiditeiten = E+L 

 

TOTAAL 

= Handelswaarde 

F 

= C+D+E 

Totale beweging H+I+O+T+J+K TOTAAL 

= Handelswaarde  

= F+H+I+O+T+J+K 

  + toevoeging kapitalen 

- onttrekking kapitalen 

  

     

p.m. beheerskosten G (<0) - beheerskost kwartaal 

(O<0) 

O (<0) p.m. beheerskosten  

= G+O (<0) 

p.m. taks 

effectenrekeningen 

S (<0) - taks effectenrekeningen 

kwartaal6 

T (<0) p.m. taks 

effectenrekeningen  

= S+T (<0) 

     

 
6 Enkel in het kwartaal waar de taks wordt geïnd zal hier een bedrag staan. Voor de andere kwartalen is 

het bedrag 0. 



 

 

 

 

 

Commentaar (zie tabel hieronder) 
 

De wijziging van de liquiditeiten (L) is gelijk aan: 

 

Het verschil tussen de verkochte effecten (N>0) en de aangekochte effecten 

(M<0), inbegrepen de gerealiseerde interesten op deze effecten (N+M) 

+ de geïncasseerde coupons (H1) en de interesten op liquiditeiten (H4) 

- de beheerskost (dus + O<0) 

- de taks op effectenrekeningen (dus + T < 0) 

 

De wijziging van de liquiditeiten (L) is ook gelijk aan: 

 

Het verschil tussen de verkochte en de aangekochte effecten, zonder de 

gerealiseerde interesten op deze effecten ((N-H2)+(M-H3) gezien de tekens van 

M en H3) 

+ het totaal van de gerealiseerde interesten (H), het is te zeggen, de geïncasseerde 

coupons (H1), de interesten op liquiditeiten (H4) en het verschil tussen de 

gerealiseerde interesten op verkochte effecten (H2>0) en de aangekochte effecten 

(H3<0) 

- de beheerskost (+ O<0) 

- de taks op effectenrekeningen (+ T < 0) 

 

De wijziging van de beurswaarde (Q) is gelijk aan: 

 

Het verschil tussen de aangekochte en de verkochte effecten, zonder de 

gerealiseerde interesten op deze effecten (-(M-H3)-(N-H2) gezien de tekens van 

M en H3) 

+ het verschil tussen de gerealiseerde meer- en minderwaarden (I) 

+ het verschil tussen de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden (J) 

 

De wijziging van de beurswaarde (Q) is ook gelijk aan: 

 

Het totaal van de gerealiseerde interesten (H) 

+ het verschil tussen de gerealiseerde meer- en minderwaarden (I) 

+ het verschil tussen de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden (J) 

- de wijziging van de liquiditeiten voor betaling van de beheerskosten en de taks op 

effectenrekeningen (-(L-O-T)) 

 
Kwartaalverrichtingen 

Gerealiseerde interesten (=H1+H2+H3+H4) H 

  geïncasseerde coupon  H1 (>0) 

  verkochte rente H2 (>0) 

  angekochte rente H3 (<0) 

  interesten op liquiditeiten H4 (>0) 

Gerealiseerde meer-/minwaarden(=I1+I2) I 

  meerwaarden I1 

  minderwaarden I2 

Beweging op niet-gerealiseerde meer-

/minwaarden (=J1+J2) 

J 

  meerwaarden J1 



 

 

 

  minderwaarden J2 

Beweging op gelopen interesten K 

Totaal aankopen (aangekochte rente H3 

inbegrepen) 

M (<0) 

Totaal verkopen (verkochte rente H2 

inbegrepen) 

N (>0) 

Kosten (=O1+O2<0) O (<0) 

  Beheerskosten O1 (<0) 

  Andere kosten O2 (<0) 

Taks op effectenrekening (<0) T (<0) 

Beweging op liquiditeiten L = H1+H4+M+N+O+T 

= H+(M-H3)+(N-H2)+O+T  

 



 

 

 

B. Toekomstfonds 
 

5. Algemene beschouwingen bij het Toekomstfonds 

 

Het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging (kort: 

Toekomstfonds) werd gecreëerd om, ten vroegste vanaf 2012, bij te dragen in de 

investeringen die nodig zijn om het systeem van de geneeskundige verzorging aan 

te passen aan de vergrijzing van de bevolking. 

 

De met betrekking tot het Toekomstfonds relevante wetteksten zijn: 

- de programmawet van 27 december 2006, waarbij het Toekomstfonds werd 

opgericht; 

- de programmawet van 22 december 2008, waarmee het Fonds wordt 

overgedragen van het RIZIV naar de beide globale beheren, en waarbij er een 

bijkomende financieringsbron werd voorzien; 

- de programmawet van 23 december 2009, waarmee de intresten voor 2010 en 

2011 worden toegewezen aan de globale beheren. 

- de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de 

sociale zekerheid (art. 23 § 2) [versie 2] 

 

 

Momenteel zijn er 3 verschillende mogelijkheden waardoor het Toekomstfonds kan 

gevoed worden: 

- - de overdrachten in het kader van de vaststelling van de globale jaarlijkse 

begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging, 

vastgesteld bij een koninklijk besluit na overleg in de ministerraad; 

- - de door de ziekenhuizen aan het RIZIV teruggestorte bedragen in het kader 

van artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, die 

worden toegewezen aan het fonds; 

- - de interesten/gerealiseerde rendementen die worden toegewezen aan het 

Toekomstfonds (in het verleden werden de interesten/gerealiseerde 

rendementen betreffende 2008 en 2009 toegevoegd aan het Fonds, de 

interesten/gerealiseerde rendementen betreffende 2010 en 2011 werden 

overgedragen aan de beide globale beheren. Tussen 2012 en 2017 werden de 

interesten/gerealiseerde rendementen opnieuw toegewezen aan het 

Toekomstfonds). Sinds 2018 werden zij opnieuw toegewezen aan de globale 

beheren.  

- De huidige regeling houdt dus in dat de interesten/gerealiseerde rendementen 

aan de globale beheren worden toegewezen. De toewijzing van de 

interesten/gerealiseerde rendementen moet wel gebeuren in overeenstemming 

met de voor dat jaar wettelijk voorziene toewijzing.  

 

In de volgende hoofdstukken worden respectievelijk de boekingen in verband met 

de overdracht in het kader van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling 

(hoofdstuk 5), de overdracht in het kader van artikel 56ter (hoofdstuk 6) als de 

boeking van de intresten/gerealiseerde rendementen vanaf 2012 bij belegging in 

schatkistcertificaten (hoofdstuk 7) weergegeven, in het stelsel van de werknemers 

(RSZ), in het stelsel van de zelfstandigen (RSVZ) en in het stelsel van de 

geneeskundige verzorging (RIZIV). De wijzigingen in het Toekomstfonds bij een 

belegging in een effectenportefeuille worden in hoofdstuk 8 behandeld. 

 



 

 

 

  



 

 

 

6. Verwerking van overdrachten aan het Toekomstfonds in het kader van globale 

jaarlijkse begrotingsdoelstelling. 

 

De mogelijkheid bestaat (en werd in het verleden meerdere malen toegepast) om in 

het kader van de vaststelling van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de 

verzekering voor geneeskundige verzorging een bedrag van A + B EUR toe te 

wijzen aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging. De RSZ-

globaal beheer, en het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der 

zelfstandigen dienden respectievelijk A EUR en B EUR te storten in het Fonds voor 

de toekomst van de geneeskundige verzorging. Hiertoe werd telkens een koninklijk 

besluit gepubliceerd.  

 

 

6.1. Beschrijving van de onderscheiden stappen. 

 

a) RSVZ staat een lening van het voor RSVZ bestemde bedrag (B) toe aan 

RSZ 

    RSZ ontvangt een lening van het voor RSVZ bestemde bedrag (B) van 

RSVZ 

b) RSZ belegt het volledige bedrag (A + B) op een termijnrekening7 

c) RSZ verhoogt het Toekomstfonds met het voor RSZ bestemde bedrag (A) 

    RSVZ verhoogt het Toekomstfonds met het voor RSVZ bestemde bedrag 

(B) 

 

6.2. Boekingen bij RSZ 

 

a) RSZ ontvangt een lening van het voor RSVZ bestemde bedrag (B) van 

RSVZ 

 

debet 5501 Banken       B 

 credit 178 Schulden tov OISZ     B 

 (credit 9962 Rechtstreeks opgenomen leningen   B) 

 

b) RSZ belegt het volledige bedrag (A + B) op een termijnrekening8 

 

debet 5301 Banken      A+B 

 credit 5501 Banken      A+B 

 

c) RSZ verhoogt het Toekomstfonds met het voor RSZ bestemde bedrag (A) 

– uittreksel eindejaarsverrichtingen 

 

debet 691 Diverse reserves      A 

 credit 131 Diverse reserves      A 

 

  

 
7 Voor de eenvoud wordt er hiervan uitgegaan dat de gelden van het Toekomstfonds door de RSZ op 

een termijnrekening worden belegd. 
8 Indien nodig dient er gewerkt te worden via rekening 581 Interne financiële overschrijvingen. Indien 

de belegging in een effectenportefeuille gebeurt, dient het artikel 5301 vervangen te worden door 524 

Liquiditeiten in portefeuille. 



 

 

 

6.3. Boekingen bij RSVZ 

 

a) RSVZ staat een lening van het voor RSVZ bestemde bedrag (B) toe aan 

RSZ 

 

debet 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  B 

(debet 8875 Financiële toegestane leningen    B) 

 credit 5501 Banken       B 

 

c) RSVZ verhoogt het Toekomstfonds met het voor RSVZ bestemde bedrag 

(B) – uittreksel eindejaarsverrichtingen 

 

debet 691 Diverse reserves      B 

 credit 131 Diverse reserves      B 

 

 

7. Verwerking van overdrachten van bedragen in het kader van artikel 56 ter. 

 

Met de programmawet van 22 december 2008 werd er een bijkomende 

financieringsbron voor het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige 

verzorging voorzien. 

Het RIZIV dient hiervoor met ingang van 1 januari 2009 de inkomsten van artikel 

56ter van de GVU-wet toe te wijzen aan het Fonds, met 90% van het bedrag 

bestemd voor het RSZ-globaal beheer, en de resterende 10% voor het globaal 

financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen. 

 

7.1. Beschrijving van de onderscheiden stappen 

 

a) RIZIV ontvangt een bedrag (100) van de ziekenhuizen 

b) RIZIV draagt 100 % van het bedrag (100) over aan RSZ  

    RSZ ontvangt 100 % van het bedrag (100) van RIZIV 

c) RSZ draagt 10% van het bedrag (10) over aan RSVZ en ontvangt direct 

van RSVZ een lening voor dit bedrag 

    RSVZ ontvangt 10% van het bedrag (10) van RSZ en staat direct een 

lening toe aan RSZ voor dit bedrag 

d) RSZ belegt het volledige bedrag (100) op een termijnrekening9 

e) RSZ verhoogt het Toekomstfonds met 90% van het bedrag (90) 

    RSVZ verhoogt het Toekomstfonds met 10% van het bedrag (10) 

 

7.2. Boekingen bij RSZ 

 

b) RSZ ontvangt 100% van het bedrag (100) van RIZIV 

 

debet 5501 Banken      100 

 credit 7039 Diverse overdrachten    100 

 (credit 9459 Diverse overdrachten    100) 

 

 

 

 
9 Voor de eenvoud wordt er hiervan uitgegaan dat de gelden van het Toekomstfonds door de RSZ op 

een termijnrekening worden belegd. 



 

 

 

c) RSZ draagt 10% van het bedrag (10) over aan RSVZ en ontvangt direct 

van RSVZ een lening voor dit bedrag 

 

debet 6039 Diverse overdrachten    10 

(debet 8459 Diverse overdrachten    10) 

 credit 178 Schulden tov OISZ    10 

 (credit 9962 Rechtstreeks opgenomen leningen  10) 

 

d) RSZ belegt het volledige bedrag (100) op een termijnrekening10 

 

debet 5301 Banken      100 

 credit 5501 Banken      100 

 

e) RSZ verhoogt het Toekomstfonds met 90% van het bedrag (0,9 X) – 

uittreksel eindejaarsverrichtingen 

 

debet 7039 Diverse overdrachten    100 

credit 6039 Diverse overdrachten    10 

 credit 691 Diverse reserves     90 

 

debet 691 Diverse reserves     90 

 credit 131 Diverse reserves     90 

 

7.3. Boekingen bij RSVZ 

 

c) RSVZ ontvangt 10% van het bedrag (10) van RSZ en staat direct een 

lening toe aan RSZ voor dit bedrag 

 

debet 2982 Andere toegestane leningen   10 

(debet 8875 Financiële toegestane leningen   10) 

 credit 7039 Diverse overdrachten    10 

 (credit 9459 Diverse overdrachten    10) 

 

e) RSVZ verhoogt het Toekomstfonds met 10% van het bedrag (10) – 

uittreksel eindejaarsverrichtingen 

 

debet 7039 Diverse overdrachten    10 

 credit 691 Diverse reserves     10 

 

debet 691 Diverse reserves     10 

 credit 131 Diverse reserves     10 

 

7.4. Boekingen bij RIZIV 

 

a) RIZIV ontvangt een bedrag (100) van de ziekenhuizen 

 

debet 5501 Banken      100 

 credit 7073 Andere inkomensoverdrachten   100 

 
10 Indien nodig dient er gewerkt te worden via rekening 581 Interne financiële overschrijvingen. Indien 

de belegging in een effectenportefeuille gebeurt, dient het artikel 5301 vervangen te worden door 524 

Liquiditeiten in portefeuille. 



 

 

 

 (credit 9363 Andere inkomensoverdrachten   100) 

 

b) RIZIV draagt 100% van het bedrag (100) over aan RSZ 

 

debet 6039 Diverse overdrachten    100 

(debet 8459 Diverse overdrachten    100) 

 Credit 5501 Banken      100 

 

 

8. Verwerking van toevoeging van intresten/gerealiseerde rendementen aan het 

Toekomstfonds bij beleggingen in Schatkistcertificaten. 

 

Allereerst dient vermeld te worden dat voor de interesten/gerealiseerde 

rendementen van het Toekomstfonds voor de boekjaren 2010 en 2011 een aparte 

regeling gold, waarbij de interesten/gerealiseerde rendementen werden toegevoegd 

aan beide globale beheren. 

 

In de andere gevallen echter (dus vanaf 2012) ontvangt RSZ de 

interesten/gerealiseerde rendementen op de beleggingen van het Toekomstfonds, 

90% voor haar eigen rekening en 10% voor rekening van RSVZ.  

 

Vervolgens draagt RSZ 10% van de interesten/gerealiseerde rendementen over aan 

RSVZ, waarbij de overdracht voor RSVZ wordt beschouwd als een opbrengst op 

belegging. Hierna leent RSVZ deze interesten/gerealiseerde rendementen opnieuw 

uit aan RSZ. 

 

8.1. Beschrijving van de onderscheiden stappen 

 

a) RSZ ontvangt intresten ter grootte van 100 

b) RSZ draagt 10 % van de intresten (10) over aan RSVZ en ontvangt direct 

van RSVZ een lening voor dit bedrag 

    RSVZ ontvangt 10% van de intresten (10) van RSZ en leent dit bedrag 

direct uit aan RSZ 

c) RSZ belegt het volledige bedrag (100) op een termijnrekening 

d) RSZ verhoogt het Toekomstfonds met 90% van de intresten (90)  

    RSVZ verhoogt het Toekomstfonds met 10% van de intresten (10) 

 

8.2. Boekingen bij RSZ 

 

a) RSZ ontvangt intresten ter grootte van 100 

 

debet 5501 Banken      100 

 credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie 10 

 (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie 10) 

credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen  90 

(credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen  90) 

 

b) RSZ draagt 10 % van de intresten (10) over aan RSVZ en ontvangt direct 

van RSVZ een lening voor dit bedrag 

 

debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 

(debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie 10) 



 

 

 

 credit 178 Schulden tov OISZ    10 

 (credit 9962 Rechtstreeks opgenomen leningen  10) 

 

c) RSZ belegt het volledige bedrag (100) op een termijnrekening11 

 

debet 5301 Banken      100 

 credit 5501 Banken      100 

 

d) RSZ verhoogt het Toekomstfonds met 90% van de intresten (90) – 

uittreksel eindejaarsverrichtingen 

 

debet 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen  90 

debet 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie 10 

 credit 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 

 credit 691 Diverse reserves     90 

 

debet 691 Diverse reserves     90 

credit 131 Diverse reserves     90 

 

8.3. Boekingen bij RSVZ 

 

b) RSVZ ontvangt 10% van de intresten (10) van RSZ en leent dit bedrag 

direct uit aan RSZ 

 

debet 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten 10 

(debet 8875 Financiële toegestane leningen   10) 

credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen  10 

(credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen  10) 

 

d) RSVZ verhoogt het Toekomstfonds met 10% van de intresten (0,1 X) – 

uittreksel eindejaarsverrichtingen 

 

debet 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen  10 

 credit 691 Diverse reserves     10 

 

debet 691 Diverse reserves     10 

 credit 131 Diverse reserves     10 

 

 

9. Verwerking van effectentransacties binnen het kader van een 

effectenportefeuille, binnen het Toekomstfonds. 

 

9.1. Algemeen principe 

 

Het Toekomstfonds is voor 90% eigendom van RSZ en voor 10% eigendom van 

RSVZ. De RSZ beheert de volle 100%, en boekhoudkundig wordt het gedeelte van 

10% beschouwd als een lening tussen RSZ en RSVZ. RSVZ heeft haar deel van 

10% uitgeleend aan RSZ, die het bedrag belegt. RSVZ heeft dus een vordering op 

RSZ in haar balans, terwijl RSZ een schuld heeft tegenover RSVZ.  

 

 
11 Indien nodig dient er gewerkt te worden via rekening 581 Interne financiële overschrijvingen. 



 

 

 

Alle onderstaande boekingen zijn zo uitgewerkt dat alle lasten en opbrengsten 

proportioneel verdeeld worden over RSZ en RSVZ. Omdat alles financieel enkel 

gevolgen heeft voor RSZ, wordt het deel wat finaal ten laste/ten goede komt van 

RSVZ bij RSZ eerst geboekt op een rekening van diverse uitgaven/ontvangsten met 

speciale affectatie en dan op een rekening van diverse ontvangsten/uitgaven met 

speciale affectatie tegenover de lening tussen RSZ en RSVZ. Omtrent de 

effectentaks geldt tevens dat deze proportioneel wordt verdeeld over de RSZ en het 

RSVZ. De effectentaks wordt voor 90% geboekt op de rekening 6568 (8268) en 

10% van de effectentaks wordt op de rekening 8059 geboekt. Verder wordt bij het 

RSVZ 10% van de effectentaks geboekt.  

 

Indien op een moment de verhouding van de eigendom van het Toekomstfonds zou 

wijzigen, dan wijzigen ook alle daaraan gekoppelde proporties in dezelfde mate: 

verdeling van de opbrengsten, lasten en effectentaks. 

 

De onderstaande boekingen worden telkens weergegeven met een fictief bedrag van 

100, om zo het onderscheid te tonen tussen RSZ en RSVZ12. 

 

9.2. Effectentaks 

 

De effectentaks wordt ten laste gelegd van RSZ en RSVZ volgens de 

verhouding van de eigendom van de fondsen die deel uitmaken van het 

Toekomstfonds. 

 

Uitgaande van de situatie waarbij de eigendom 90/10 verdeeld is, wordt de 

taks voor 90% bij RSZ en 10% bij RSVZ gelegd, dus beide dienen een 

proportioneel deel van de lasten in hun resultatenrekening te boeken. 

 

Boeking effectentaks 90% - RSZ 

 debet 6568 Taks op effectenrekeningen    90 

 (debet 8268 Taks op effectenrekeningen    90)  

 debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie   10 

 (debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10) 

credit 452 Andere te betalen belastingen    100 

 

  debet 178 Schulden tov OISZ     10 

  (debet 8962 Aflossing van rechtstreekse opgenomen leningen 10) 

   credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10 

   (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10) 

 

Boeking effectentaks - RSVZ 

debet 6568 Taks op effectenrekeningen    10 

 (debet 8268 Taks op effectenrekeningen    10) 

credit 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

(credit 9875 Financiële toegestane leningen    10) 

 

 Betaling effectentaks – RSZ 

 debet 452 Andere te betalen belastingen    100 

  credit 524 Liquiditeiten in portefeuille    100 

 
12 De boeking voor de taks op effectenrekeningen wordt hier niet hernomen omdat deze al in hoofdstuk 

3 werd behandeld. 



 

 

 

 

 

9.3. beheerlonen 

De lasten worden verdeeld tussen RSZ en RSVZ volgens de verhouding van 

eigendom. Indien deze wijzigt, zal ook de verdeling in dezelfde mate 

gewijzigd worden. Nu wordt 90 % bij RSZ en 10% bij RSVZ gelegd, dus 

beiden dienen een proportioneel deel van de lasten in hun resultatenrekening 

te boeken. De betaling gebeurt volledig door RSZ. Hierdoor daalt de schuld 

van RSZ ten opzichte van RSVZ. 

 

Boeking factuur beheerlonen - RSZ 

debet 6565 Diverse financiële lasten    90 

(debet 8265 Diverse financiële lasten (beheer)   90) 

debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 

(debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10) 

 credit 4815 Leveranciers      100 

 

debet 178 Schulden tov OISZ     10 

(debet 8962 Aflossing van rechtstreekse opgenomen leningen 10) 

 credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10 

 (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10) 

 

Boeking factuur beheerlonen - RSVZ 

debet 6565 Diverse financiële lasten    10 

(debet 8265 Diverse financiële lasten (beheer)   10) 

 credit 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

 (credit 9875 Financiële toegestane leningen    10) 

 

Betaling beheerlonen – enkel RSZ 

debet 4815 Leveranciers      100 

 credit 524 Liquiditeiten in portefeuille    100 

 

9.4. Boeking vervallen en ontvangen intresten (vb. intresten op 

verkochte effecten) 

Voor de verdeling van de opbrengsten wordt dezelfde sleutel gebruikt om 

deze te verdelen tussen RSZ en RSVZ, als de verhouding van de eigendom 

van de fondsen zodat de verhouding van de verdeling tussen RSZ en RSVZ 

van eigendom, toewijzing van opbrengsten en lasten steeds dezelfde is.  

 

De opbrengst wordt 90 % bij RSZ en 10% bij RSVZ gelegd, dus beiden 

dienen een proportioneel deel van de opbrengsten in hun resultatenrekening 

te boeken. De ontvangst gebeurt volledig door RSZ. Hierdoor stijgt de schuld 

van RSZ ten opzichte van RSVZ. 

 

Boeking vervallen en ontvangen intresten - RSZ 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille    100 

 credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen   90 

 (credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen   90) 

 credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10 

 (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10) 

 

debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 



 

 

 

(debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10) 

 credit 178 Schulden tov OISZ     10 

(credit 9962 Rechtstreeks opgenomen leningen   10) 

 

Boeking vervallen en ontvangen intresten - RSVZ 

debet 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

(debet 8875 Financiële toegestane leningen   10) 

 credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen   10 

 (credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen   10) 

 

9.5. Boeking vervallen en betaalde intresten (vb. intresten op 

aangekochte effecten) 

 

Boeking vervallen en betaalde intresten - RSZ 

debet 6555 Intresten op beleggingen    90 

(debet 8255 Intresten op beleggingen    90) 

debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 

(debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10) 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille    100 

 

debet 178 Schulden tov OISZ     10 

(debet 8962 Aflossing van rechtstreekse opgenomen leningen 10) 

 credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10 

 (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10) 

 

Boeking vervallen en betaalde intresten - RSVZ 

debet 6555 Intresten op beleggingen    10 

(debet 8255 Intresten op beleggingen    10) 

 credit 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

(credit 9875 Financiële toegestane leningen    10) 

 

9.6. Boeking gelopen, nog niet vervallen intresten 

 

Boeking van gelopen, nog niet vervallen intresten – negatieve wijziging - 

RSZ 

debet 6555 Intresten op beleggingen    90 

(debet 8255 Intresten op beleggingen    90) 

debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 

(debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10) 

 credit 491 Verkregen opbrengsten     100 

 

debet 178 Schulden tov OISZ     10 

(debet 8962 Aflossing van rechtstreekse opgenomen leningen 10) 

 credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10 

 (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10) 

 

Boeking van gelopen, nog niet vervallen intresten – negatieve wijziging - 

RSVZ 

debet 6555 Intresten op beleggingen    10 

(debet 8255 Intresten op beleggingen    10) 

 credit 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

(credit 9875 Financiële toegestane leningen    10) 



 

 

 

 

OF 

 

Boeking van gelopen, nog niet vervallen intresten – positieve wijziging - 

RSZ 

debet 491 Verkregen opbrengsten     100 

 credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen   90 

 (credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen   90) 

 credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10 

 (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10) 

 

debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 

(debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10) 

 credit 178 Schulden tov OISZ     10 

(credit 9962 Rechtstreeks opgenomen leningen   10) 

 

Boeking van gelopen, nog niet vervallen intresten – positieve wijziging - 

RSVZ 

debet 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

(debet 8875 Financiële toegestane leningen   10) 

 credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen   10 

 (credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen   10) 

 

9.7. Boeking van gerealiseerde meerwaarden 

De opbrengst van meerwaarden wordt ook verdeeld volgens de verhouding 

van de verdeling van de eigendom tussen RSZ en RSVZ. De opbrengst wordt 

90 % bij RSZ en 10% bij RSVZ gelegd, dus beiden dienen een proportioneel 

deel van de opbrengsten in hun resultatenrekening te boeken. De stijging van 

de effectenportefeuille komt enkel tot uiting op de balans van RSZ. Hierdoor 

stijgt de schuld van RSZ ten opzichte van RSVZ.  

 

Boeking van gerealiseerde meerwaarden - RSZ 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille    100 

 credit 7564 Gerealiseerde meerwaarde op belegging   90 

 (credit 9264 Gerealiseerde meerwaarde op belegging  90) 

 credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10 

 (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10) 

 

debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 

(debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10) 

 credit 178 Schulden tov OISZ     10 

 (credit 9962 Rechtstreeks opgenomen leningen   10) 

 

Boeking van gerealiseerde meerwaarden - RSVZ 

debet 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

(debet 8875 Financiële toegestane leningen   10) 

 credit 7564 Gerealiseerde meerwaarde op belegging   10 

 (credit 9264 Gerealiseerde meerwaarde op belegging  10) 

 

 

 

 



 

 

 

9.8. Boeking van gerealiseerde minderwaarden 

 

Ook de gerealiseerde minderwaarden worden verdeeld volgens de 

verhouding van de verdeling van de eigendom tussen RSZ en RSVZ. 

 

Boeking gerealiseerde minderwaarde – RSZ 

debet 6564 Gerealiseerde minderwaarde op belegging  90 

(debet 8264 Gerealiseerde minderwaarde op belegging  90) 

debet 6459 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10 

(debet 8059 Diverse uitgaven met speciale affectatie  10) 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille     100 

 

debet 178 Schulden tov OISZ     10 

(debet 8962 Aflossing van rechtstreekse opgenomen leningen 10) 

 credit 7459 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10 

 (credit 9059 Diverse ontvangsten met speciale affectatie  10) 

 

Boeking gerealiseerde minderwaarde – RSVZ 

debet 6564 Gerealiseerde minderwaarde op belegging  10 

(debet 8264 Gerealiseerde minderwaarde op belegging  10) 

 credit 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

 (credit 9875 Financiële toegestane leningen    10) 

 

9.9. Boeking van niet-gerealiseerde meerwaarden 

 

De niet-gerealiseerde meerwaarde wordt 100 % bij RSZ geboekt, en niet bij 

RSVZ. Immers, RSZ kan geen budgettaire uitgave (lening) doen voor een 

bedrag dat ze niet eerst budgettair ontvangen heeft (niet-gerealiseerde 

meerwaarde). Dit heeft als gevolg dat het bedrag dat RSVZ als vordering 

heeft in haar balans ten opzichte van RSZ, en het bedrag dat RSVZ op het 

passief heeft als Toekomstfonds, niet volledig 10% van de waarde van de 

effectenportefeuille weergeeft. Finaal krijgt RSVZ wel waar de instelling 

recht op heeft, want alle niet-gerealiseerde meerwaarden worden uiteindelijk 

ooit gerealiseerd, en op dat moment is het bedrag van de vordering van RSVZ 

op RSZ wel een juiste weergave. 

 

Boeking niet-gerealiseerde meerwaarde – toename meerwaarde -enkel RSZ 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille    100 

 credit 7572 Niet-gerealiseerde meerwaarde op …   100 

 

OF 

 

Boeking niet-gerealiseerde meerwaarde – afname meerwaarde – enkel RSZ 

debet 6572 Niet-gerealiseerde minderwaarde op …  100 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille     100 

 

9.10. Boeking van niet-gerealiseerde minderwaarden 

 

De niet-gerealiseerde minderwaarde wordt, parallel aan vorige redenering, 

100 % bij RSZ geboekt, en niet bij RSVZ. 

 



 

 

 

Boeking niet-gerealiseerde minderwaarde – toename minderwaarde – enkel 

RSZ 

debet 6572 Niet-gerealiseerde minderwaarde …   100 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille     100 

 

OF 

 

Boeking niet-gerealiseerde minderwaarde – afname minderwaarde – enkel 

RSZ 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille    100 

 credit 7572 Niet-gerealiseerde meerwaarde …   100 

 

9.11. Boeking liquiditeitenrekening 

 

Boeking liquiditeitenrekening – enkel RSZ 

debet 524 Liquiditeiten in portefeuille    100 

 credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille     100 

 

 

9.12. Onttrekking uit de portefeuille [versie 2] 

 

Overboeking van een deel van de vordering tussen RSZ en RSVZ van 

lange naar korte termijn 

 

Van de totale discretionair bepaalde opbrengst13 van de effectenportefeuille 

is 10% (of zijn aandeel in de eigendom) bestemd voor het RSVZ. Op het 

einde van het boekjaar wordt dit verschuldigde bedrag overgeboekt van lange 

termijn naar korte termijn. 

 

Overboeking van lange termijn naar korte termijn - RSZ 

debet 178 Schulden tov OISZ     10 

 credit 4812 Belgische sociale instellingen (RSVZ)   10 

 

Overboeking van lange termijn naar korte termijn - RSVZ 

debet 4182 Belgische sociale instellingen    10   

 credit 2982 Andere toegestane leningen en voorschotten  10 

 

Betaling van de discretionair bepaalde beleggingsopbrengst door RSZ aan 

RSVZ. 

 

Eind maart van het volgend boekjaar betaalt RSZ financieel het deel van op 

het einde van het boekjaar discretionair bepaalde opbrengst aan RSVZ. 

 

 
13 Discretionair bepaalde beleggingsopbrengst = vervallen en ontvangen of 

betaalde interesten en gerealiseerde meer- en minderwaarden. Wanneer 

interesten/gerealiseerde rendementen worden toegewezen aan het Fonds of de 

globale beheren dan geldt dat het bedrag van de in uitgaven geboekte effectentaks 

in mindering wordt gebracht op het moment van toewijzing/overdracht van deze 

beleggingsopbrengsten. De jaarlijkse overdracht bestaat dan uit de 

beleggingsopbrengsten, verminderd met de in uitgaven geboekte effectentaks. 
 



 

 

 

 

Betaling van de beleggingsopbrengst - RSZ 

debet 4812 Belgische sociale instellingen    10 

(debet 8962 Aflossing van rechtstreekse opgenomen leningen 10) 

 credit 550 Bank       10 

 

Ontvangst van de betaling van de beleggingsopbrengst - RSVZ 

debet 550 Bank       10 

 credit 4182 Belgische sociale instellingen    10

 (credit 9875 Financiële toegestane leningen    10) 

 

 

 

 

9.13. Afsluitende opmerking 

 

RSZ is de instelling die alle informatie in haar bezit heeft om deze boekingen 

te doen. Om RSVZ toe te laten haar boekingen correct te doen, dient RSZ de 

benodigde gegevens periodiek aan RSVZ over te maken. 

 

 

C. Andere beleggingen 
 

10. Verwerking van aan- en verkoop van effecten buiten het kader van een 

effectenportefeuille, buiten het Toekomstfonds14. 

 

Dit hoofdstuk behandelt alleen beleggingen die de instelling doet in effecten 

(OLO’s, schatkistcertificaten) en die bijgevolg op een effectenrekening worden 

aangehouden. Hierbij kan de instelling duidelijk identificeren van welke effecten 

zij eigenaar is. 

 

De onderstaande boekingen gelden niet voor beleggingen waarbij gelden op een 

rekening bij bpost of bij de Schatkist worden geplaatst. Deze transacties moeten 

beschouwd worden als louter overdrachten van de ene financiële rekening naar de 

andere, en moeten daarom dan ook niet budgettair worden geboekt. Dit wordt hier 

dan ook niet verder behandeld. 

 

De boekingen voor de aankopen en -verkopen van effecten ondergaan geen 

wijzigingen. Er wordt van uitgegaan dat de effecten worden aangekocht en verkocht 

in de loop van het boekjaar. Op het einde van het boekjaar (en overigens ook op het 

einde van elk kwartaal) dienen de instellingen hun gelden te beleggen bij bpost en 

mogen zij dus geen effecten aanhouden. Daarom wordt er het hier op het einde van 

het jaar dan ook geen niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde geboekt. 

Als een instelling tijdens het boekjaar verschillende malen achtereen aan- of 

verkopen boekt, moet de aan- of verkoop telkens budgettair worden geboekt. 

 

In het onderstaande voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat het een belegging met 

middelen bestemd voor de opdrachten gaat. Als het een belegging met middelen 

 
14 De boeking voor de taks op effectenrekeningen wordt hier niet hernomen omdat dit al in hoofdstuk 3 

werd behandeld. 



 

 

 

van beheer betreft, moeten de overeenstemmende artikelen uit de beheersbegroting 

worden gebruikt. 

 

10.1. Beschrijving van de onderscheiden stappen. 

 

a) de instelling koopt effecten aan, zij boekt de aankoop als een budgettaire 

uitgave  

b) de instelling betaalt de verlopen intresten, indien van toepassing  

c) de instelling int op vervaldatum de vervallen intresten  

d + e) de instelling verkoopt de effecten, en zij boekt de verkoop als een 

budgettaire ontvangst, tevens boekt ze de gerealiseerde meer-of 

minderwaarde 

f) de instelling ontvangt de verlopen intresten, indien van toepassing 

 

10.2. Boekingen. 

 

a) de instelling koopt de effecten aan 

debet 52x Vastrentende effecten 

(debet 8891 Vastrentende effecten) 

 credit 5501 Banken 

 

b) de instelling betaalt de verlopen intresten 

debet 6555 Intresten op beleggingen 

(debet 8255 Intresten op beleggingen) 

 credit 5501 Banken 

 

c) de instelling int op vervaldatum de intresten 

debet 5501 Banken 

 credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen 

 (credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen) 

 

d) de instelling verkoopt de effecten (bij een meerwaarde) 

debet 5501 Banken 

 credit 52x Vastrentende effecten 

 (credit 9891 Vastrentende effecten) 

 credit 7564 Gerealiseerde meerwaarde op belegging 

 (credit 9264 Gerealiseerde meerwaarde op belegging) 

 

e) de instelling verkoopt de effecten (bij een minderwaarde) 

debet 5501 Banken 

debet 6564 Gerealiseerde minderwaarde op belegging 

(debet 8264 Gerealiseerde minderwaarde op belegging) 

 credit 52x Vastrentende effecten 

 (credit 9891 Vastrentende effecten) 

 

f) de instelling ontvangt de verlopen intresten 

debet 5501 Banken 

 credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen 

 (credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen) 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 1: De boeking van de effectenportefeuille: Becijferd 
voorbeeld  
 

Hierbij dient rekening gehouden te worden dat de effectenportefeuille deel uitmaakt 

van de opdrachtenbegroting. 

 

1. Per kwartaal of dagelijks  
 

a) Boeking van de beheerlonen 

 

Boeking factuur 

debet 6565 Diverse financiële lasten    25.000 

(debet 8265 Diverse financiële lasten)    25.000 

credit 4815 Leveranciers             25.000 

 

Boeking betaling  

debet 4815 Leveranciers      25.000  

credit 524 Liquiditeiten in portefeuille           25.000 

 

b) Boeking vervallen en ontvangen intresten (vb. intresten op verkochte 

effecten) 

 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille    7.000.000 

credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen     7.000.000 

(credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen)    7.000.000 

 

 

c) Boeking vervallen en betaalde intresten (vb. intresten op aangekochte 

effecten) 

 

debet 6555 Intresten op beleggingen     2.000.000 

(debet 8255 Intresten op beleggingen)    2.000.000 

credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille      2.000.000 

 

d) Boeking gelopen, nog niet vervallen intresten 

 

In geval van negatieve wijziging 

debet 6555 Intresten op beleggingen     1.000.000 

(debet 8255 Intresten op beleggingen)    1.000.000 

Credit 491 Verkregen opbrengsten      1.000.000 

 

OF 

 

In geval van positieve wijziging 

debet 491 Verkregen opbrengsten      0 

credit 7555 Diverse opbrengsten op beleggingen    0 

(credit 9255 Diverse opbrengsten op beleggingen)   0 

 

 

 

 



 

 

 

e) Boeking van gerealiseerde meerwaarden 

 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille     0 

credit 7564 Gerealiseerde meerwaarde op belegging   0 

(credit 9264 Gerealiseerde meerwaarde op belegging)    0 

 

f) Boeking van gerealiseerde minderwaarden 

 

debet 6564 Gerealiseerde minderwaarde op belegging  3.100.000 

(debet 8264 Gerealiseerde minderwaarde op belegging)  3.100.000 

credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille       3.100.000 

 

g) Boeking van niet-gerealiseerde meerwaarden 

 

Toename meerwaarde 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille     0 

        credit 7572 Niet-gerealiseerde meerwaarde op financiële beleggingen  0 

 

OF 

 

Afname meerwaarde 

debet 6572 Niet-gerealiseerde minderwaarde op financiële beleggingen 400.000 

credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille          400.000 

 

h) Boeking van niet-gerealiseerde minderwaarden 

 

Toename minderwaarde 

debet 6572 Niet-gerealiseerde minderwaarde op financiële beleggingen 200.000 

credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille          200.000 

 

OF 

Afname minderwaarde 

debet 520 tot 523 OLO’s in portefeuille     0 

credit 7572 Niet-gerealiseerde meerwaarde op financiële beleggingen   0 

 

 

i) Boeking liquiditeitenrekening 

 

 debet 524 Liquiditeiten in portefeuille    15.000.000  

credit 520 tot 523 OLO’s in portefeuille     15.000.000 

 

 

j) Beslissing beheerscomité om bedrag toe te voegen aan portefeuille 

 

  debet 520-523 OLO’s in portefeuille    100.000 

  (debet 8891 vastrentende effecten)     100.000 

credit 5501 banken       100.000 

 

 

 

 

 



 

 

 

k) Beslissing beheerscomité om bedrag te onttrekken aan portefeuille 

 

  debet 5501 banken       200.000 

credit 520-523 OLO’s in portefeuille     200.000 

(credit 9891 vastrentende effecten)      200.000 

 

l) Taks op de effectenrekeningen 

 

  Tegenboeking op 01/01/2022 

  debet 492 toe te rekenen kosten     100.000 

credit 6568.2 geraamde taks op effectenrekeningen   100.000 

(credit 8268.2 geraamde taks op effectenrekeningen)  100.000 

 

  Boeking van de verschuldigde taks 

  debet 6568.1 taks op effectenrekeningen    400.000  

  (debet 8268.1 taks op effectenrekeningen)    400.000 

Credit 452 andere te betalen belastingen    400.000 

 

  Inhouding van de verschuldigde taks door de tussenpersoon 

  debet 452 andere te betalen belastingen     400.000 

credit 524 liquiditeiten in portefeuille     400.000 

 

  Raming taks volgend jaar op 31/12/2022 

  debet 6568.2 geraamde taks op effectenrekeningen     95.000 

  (debet 8268.2 geraamde taks op effectenrekeningen)   95.000 

credit 492 toe te rekenen kosten      95.000 

 

 

 

2. Eindejaarsboeking 
 

Bij de verdeling van het resultaat van het boekjaar worden de niet gerealiseerde meer- 

en minderwaarden geïsoleerd op het passief van de balans: 

 

a) Afsluiting van de rekeningen 

7…         7.000.000 

aan 14 xx overgedragen resultaat                              7.000.000        

 

14xx overgedragen resultaat      7.120.000  

Aan 6…           7.120.000

                              

 

b) De boeking van de niet-gerealiseerde meer-of minderwaarde op portefeuille op 

de balans 

132 niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden op portefeuille 600.000 

  

Aan 14xx overgedragen resultaat                600.000               

 

 

 



 

 

 

c) Overboeking van het resultaat van de portefeuille naar het reservefonds 

14xx overgedragen resultaat       480.000 

 Aan 13xx Reservefonds         480.000

     

 

 

BALANSEN 

 

D                        520 tot 523 OLO’s in portefeuille    C           

Vervallen en betaalde intresten

 2.000.000 

Gerealiseerde minderwaarde

 3.100.000 

Afname NG meerwaarde 

 400.000 

Toename NG minderwaarde

 200.000 

Liquid.   

 15.000.000 

Onttrekken à portefeuille 

 200.000 

 

D                                  524 liquiditeiten in portefeuille                                        C            

BS                                                  

16.000 

Beheerlonen                                       

25.000 

Inhouding taks tussenpersoon          

400.000 

Liquiditeiten                           

15.000.000 

 

 

ES                                           

14.591.000 

 

 

 

D         5501 Banken                                                           C       

BS                                                   

200.000 

Toevoegen portefeuille                    

100.000              

 

Onttrekken portefeuille                   

200.000         

 

 

ES                                                   

300.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginsaldo (verder: BS)        300.000.000                                        

Vervallen en ontvangen intr.       7.000.000 

  

Gerealiseerde meerwaarde                        0 

Toename NG meerwaarde                         0 

Afname NG minderwaarde                        0 

Toevoegen à portefeuille                100.000               

 

 

 

Eindsaldo (verder: ES)          286.200.000                                        

 



 

 

 

D    491 Verkregen opbrengsten                                   C                

BS                                             

7.000.000 

Gelopen intresten (neg)                 

1.000.000 

 

Gelopen intresten (pos.)                        

0  

 

ES                                             

6.000.000 

 

 

 

 

 

D    492 Toe te rekenen kosten                                          C                   

Tegenboeking 01/01                      

100.000                                        

BS                                                     

100.000 

 

 

 

 

Raming taks volgend jaar                   

95.000 

 

ES                                                       

95.000 

  

 

 

D                                    452 Andere te betalen belastingen                         C         

Inhouding taks tussenpersoon         

400.000 

BS                                                             

0                      

  

Verschuldigde taks                         

400.000 

 

ES                                                             

0         

 

            

  

   

 

D        132 Niet-gereal. meer- en minderwaarden                                C                   

NG meer- en minderw                    

600.000                                        

BS     

-6.500.000                                                                                   

 

 

 

 

 

ES                                                 

-7.100.000 

  

 

 

 

 



 

 

 

D        14xx overgedragen resultaat                                 C                  

Afsluiting rekeningen                  

7.120.000  

Overboeking reservefonds              

480.000 

Afsluiting rekeningen                    

7.000.000 

Toename NG minderw.                    

200.000 

Afname NG meerw.                      

400.000 

 

Saldo                                                          

0 

  

  

 

 

 

D                                   13xx Reservefonds     C     

 BS                                              

313.616.000 

 Overboeking resultaat port.              

480.000 

  

ES                                              

314.096.000 

 

 

 

 

RESULTATENREKENING 

 

D        Opbrengsten                                                          C                

Afsluiting rekeningen                  

7.000.000  

 

7555 Div. opbr. beleggingen         

7.000.000 

7555 Div. opbr. beleggingen                       

0 

7564 Gereal. meerw. beleggingen               

0 

7572 NG meerw. op fin. beleggingen         

0                                  

7572 NG meerw. op fin. beleggingen         

0                                       

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

D        Kosten                                                                 C                   

6565 Div. financiële lasten               

25.000 

6555 Intresten beleggingen          

2.000.000 

6555 Intresten beleggingen          

1.000.000 

6564 Ger. minderw. belegging    

3.100.000 

6568.1 Taks op effectenrek.            

400.000 

6568.2 Geraamde taks effectenrek.    

-5000 

6572 NG minderw. fin.belegging   

400.000 

6572 NG minderw. fin.belegging   

200.000 

 

Afsluiting rekeningen                    

7.120.000 

 

   

  

 

 

BEGROTINGSVERRICHTINGEN 

 

D                                   Ontvangsten      C         

 9255 Div. opbreng. beleggingen    

7.000.000 

9264 Ger. meerw. beleggingen                    

0 

9891 Vastrentende effecten              

200.000 

  

 Totaal                                            

7.200.000        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D                                    Uitgaven                          C     

8265 Div. financiële lasten               

25.000 

8255 Intresten op beleggingen     

2.000.000 

8264 Ger. minderw. belegging    

3.100.000 

8268.1 Taks op effectenrekening   

400.000 

8268.2 Geraamde taks effectenrek.  

-5000 

8891 Vastrentende effecten            

100.000 

 

  

Totaal                                          

5.620.000 

 

 

        ACTIEF                                                                                        PASSIEF   

520-523 OLO’s in portef.        

286.200.000 

524 Liquid. in portefeuille         

14.591.000 

5501 Banken                                   

300.000 

491 Verkregen opbrengsten         

6.000.000 

14xx Overgedragen res.                               

0 

13xx Reservefonds                    

314.096.000 

132 NG meer-en minderw.           

-7.100.000 

452 Andere te betalen belastingen               

0 

492 Toe te rekenen kosten                  

95.000                     

  

Totaal                                      

307.091.000 

Totaal                                        

307.091.000 
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