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WETTELIJKE BASIS 
 
 

Definitie van vastgestelde rechten volgens het KB van 22 juni 2001  

 

“Art. 2. Onder begrotingsontvangsten en -uitgaven verstaat men de rechten vastgesteld door de 

instelling uit hoofde van haar relaties met derden. 

    

Een vastgesteld recht ontstaat indien aan alle vier volgende voorwaarden is voldaan: 

1° het bedrag is op nauwkeurige wijze vastgesteld; 

2° de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is gekend; 

3° de verplichting om te betalen bestaat: 

a) op het moment dat een schuld bestaat ten laste van de boekhoudkundige entiteit of 

een schuldvordering te haren voordele, ongeacht de vervaldatum; 

b) krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling, uitvoerbaar. 

4° een verantwoordingsstuk van interne of externe oorsprong is in het bezit van de betrokken 

dienst.  

Een vastgesteld recht wordt ingeschreven (in de economische en vermogensboekhouding) 

en aangerekend (in de begrotingsboekhouding) in het boekjaar waarop het recht betrekking 

heeft, voor zover het verantwoordingsstuk dat toelaat om het recht vast te stellen, in het 

bezit is van de betrokken dienst voor een limietdatum die wordt vastgelegd: 

1° op 31 januari van het jaar X + 1 voor de verrichtingen die behoren tot de beheersbegroting; 

2° op 31 maart van het jaar X + 1 voor de verrichtingen die behoren tot de 

opdrachtenbegroting, met uitzondering van het Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering - tak geneeskundige verzorging en van de Hulp- en Voorzorgskas 

voor zeevarenden - tak geneeskundige verzorging voor dewelke de limietdatum 

vastgelegd wordt op 30 september van het jaar X + 1.” 

 

Beginsel van gelijktijdige aanrekening volgens het KB van 22 juni 2001 
 

" De boeking in de economische en vermogensboekhouding van de vastgestelde rechten geven, 

wanneer het om begrotingsverrichtingen gaat, aanleiding tot een gelijktijdige aanrekening in 

de begrotingsboekhouding." (art. 7 van het KB van 22 juni 2001 zoals gewijzigd bij het KB 

van 26 januari 2014). 
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REGELS VOOR DE TOEPASSING 

1. Uitgaven in verband met de beheersbegroting (met uitzondering 

van interesten en bankkosten) 

 

1.1. Beginselen om het recht in N in te schrijven: 

  

- Uiterlijk op 31/12/N moet de levering gedaan zijn of moeten de prestaties uitgevoerd zijn. 

- Uiterlijk op 31/01/N + 1 moet het verantwoordingsstuk (hier de factuur) gedateerd, 

ontvangen en aanvaard zijn.  
 

Om begrotingsproblemen te voorkomen, krijgen de OISZ’s de raad zich zo te organiseren dat 

de leveranciers hun factuur voor verrichtingen die op het einde van het jaar N uitgevoerd zijn 

dadelijk versturen. Samengevat: 

 

TOELICHTINGEN DATA OF TERMIJNEN OPMERKINGEN 

Uitvoering van de verrichting 

 

Ten laatste op 31/12/N De OISZ wordt eigenaar van het goed 

zodra de levering(1) werd gedaan of de 

prestatie werd uitgevoerd.  

Datum factuur Boekjaar N  

of ten laatste 31/01/N + 1  

 

Ontvangstdatum factuur ten laatste 31/01/N + 1   

Datum handtekening factuur 

= acceptatie van de factuur 

ten laatste 31/01/N + 1  

  

In dit stadium geldt een 

betalingsverplichting. 

(1) Het is wel degelijk de levering die uiterlijk op 31/12 uitgevoerd moet zijn, en niet de ontvangst van de 

goederen of diensten (goedkeuring van de levering of werken), die later mag gebeuren. 

 

 

1.2. Concrete voorbeelden 

 

a) Gewone facturen 

 

De gewone facturen worden volgens de bovenstaande principes behandeld. 

 

 

Toelichtingen N N + 1 

Ten laatste 

op  

31/12/N 

Januari  

N + 1 

 

Na januari 

N + 1 
Geboekt in N 

 

Levering of uitvoering  

factuur gedateerd 

factuur ontvangen 

X 

X 

X 

  8/6 of 2 

          à 4… 

Levering of uitvoering  

factuur gedateerd 

factuur ontvangen 

X 

X 

 

 

X 

 8/6 of 2 

          à 4… 

Levering of uitvoering  

factuur gedateerd 

factuur ontvangen 

X  

X 

X 

 8/6 of 2 

          à 4… 
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b) Kredietnota’s 

 

De kredietnota’s worden als facturen behandeld.  
 

Opmerking: worden de kredietnota’s geregistreerd in hetzelfde boekjaar als de factuur, 

dan worden zij ingeschreven op het credit van een uitgavenrekening. Worden zij 

geregistreerd in een boekjaar na het boekjaar waarin de factuur geregistreerd werd, dan 

worden zij opgenomen in een ontvangstenrekening [9xx]. Dit is het geval voor 

kredietnota’s met betrekking tot facturen geboekt in N waarvoor een kredietnota wordt 

ontvangen na 31 januari N+1 

 

 

c) In december N vooraf betaalde facturen die het boekjaar N + 1 betreffen 

 

Dit zijn uitgaven die verplicht te betalen zijn voor 31/12/N, zoals abonnementen, 

verzekeringen, informaticalicenties, vooruitbetaalde huur op 31/12, …  

  

De vooraf te betalen facturen worden in N gedateerd, ontvangen en betaald, terwijl zij 

in N + 1 uitgevoerd worden.  

 

Overgangsrekeningen gebruiken om elk boekjaar het deel toe te wijzen dat ermee 

overeenstemt, heeft slechts een kleine impact op de rekeningen. Voor facturen die 

volledig betrekking hebben op N + 1, zal er een jaar verschil zijn. De commissie beslist 

de werkwijzen te handhaven die bestonden vóór het nieuwe boekhoudplan en waarover 

nooit opmerkingen werden gemaakt. 

 

Zij moeten volledig aan het lopende boekjaar (N) toegerekend worden, en dit 

overeenkomstig de aard van de verrichting (niet met een voorschottenrekening).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor deze verrichtingen worden dus geen overgangsrekeningen gebruikt.  

 

 

 

Toelichtingen N N + 1 

Ten laatste 

op  

31/12/N 

Januari  

N + 1 

 

Na januari 

N + 1 
Geboekt in N + 1 

 

Levering of uitvoering 

factuur gedateerd 

factuur ontvangen 

X 

X 

 

of X 

 

 

of X 

X 

8/6 of 2 

            à 4… 

Toelichtingen N N + 1  
Ten laatste 

op  

31/12/N 

Januari  

N + 1 

 

 

Na 

januari  

N + 1 

Geboekt in N 
 

Oplevering of uitvoering  

factuur gedateerd 

factuur ontvangen 

factuur betaald 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

8/6 of 2 

 à 4… 
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d) Factuur (werkingskosten en investeringen), gedateerd in N en ontvangen in 

januari N + 1, die betrekking heeft op 2 boekjaren (N en N + 1) 
 

 

Het gaat om kosten die twee boekjaren overspannen, zoals huur van juni N tot mei N+1, 

telefoonkosten, abonnementen voor het openbaar vervoer van het personeel, … 

 

Er wordt niet meer uitgesplitst over twee jaar (cf. beslissing vorig punt). Bijgevolg moet 

de factuur volledig in het lopende boekjaar (N) opgenomen worden. 

 

Voor deze verrichtingen worden dus geen overgangsrekeningen gebruikt.  

 

 

e) Voorschotten (provisies) betaald in de loop van N en geregulariseerd door 

een afrekening in N of N+1: 
 

 

Wanneer de kosten van N worden betaald door middel van voorschotten (bv. 

driemaandelijkse provisies voor verbruik van water, elektriciteit, …) tijdens het jaar N 

en een regularisatie-afrekening voor deze voorschotten of provisies op het einde van het 

jaar N of in het begin van N+1zal men: 

 

− De voorschotten uitsplitsen volgens de aard van de uitgaven, behalve indien de 

afrekening geen detailgegevens bevat. 

 

Voordelen: interessante informatie verkrijgen; een bedrag voor water en stroom in 

bepaalde gewestelijke bureaus kunnen toewijzen. 

 

− De voorschotten van meet af aan (in N) uitsplitsen (bijv. op basis van een 

verdeelsleutel volgens de verwezenlijkingen van de voorbije jaren of volgens wat 

bepaald werd in bijvoorbeeld de overeenkomst) 

 

Voordelen: de aanpassingen beperken bij ontvangst van de afrekening met de 

detailgegevens over het verbruik; vermijden dat artikel 14 § 11 in het begin van 

N + 1 toegepast moet worden om de begroting te kunnen aanpassen.  

 

− Vermijden dat de voorschotten geannuleerd en opnieuw bij de uitgaven 

ingeschreven moeten worden: bij verwerking van de afrekening met betrekking tot 

N slechts het daarin vermelde te betalen saldo (totaal van de afrekening – betaalde 

voorschotten) aanrekenen aan N of, indien de afrekening na 31/01/N+1 ontvangen 

wordt, aan boekjaar N+1;  

 

− Het saldo, indien dit  in mindering moet worden gebracht van de reeds gestorte 

voorschotten: 

� boeken aan de creditzijde van een uitgaven/kostenrekening (812.1/6…) van het 

boekjaar N, wanneer het wordt ontvangen uiterlijk 31 januari N+1; 

 

                                                 
1 Overdrachten van beheerskredieten in het kader van eenzelfde begrotingsjaar (cf. KB 3 april 1997) 
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� boeken aan de creditzijde van een ontvangsten/opbrengstenrekening 

(913.4/713.4) van het boekjaar N+1, wanneer het wordt ontvangen na 

31 januari N+1. 

 

− Het bedrag van de voorschotten aan de leveranciers zo nauwkeurig mogelijk 

inschatten om te vermijden dat er grotere kredietnota's gegenereerd moeten worden 

 

 

(*) Afrekening provisies: het reële verbruik min de uitgekeerde voorschotten. 

 

2. Interesten en bankkosten 
 

2.1. Principes voor de registratie van het recht in N 

 

- De interesten en aanverwante kosten moeten betrekking hebben op een 

investeringsperiode van het jaar N; 

 

- Enkel het aandeel betreffende N moet budgettair (en economisch) op N worden 

ingeschreven, als het bedrag nauwkeurig bepaald kan worden;  

 

- Indien de belegging over N en N+1 wordt gespreid, is het bewijsstuk voor N een intern 

document dat kan worden opgesteld op basis van de op dat moment voor de 

investering beschikbare informatie (het bewijsstuk is dus tijdig beschikbaar, hetgeen 

niet noodzakelijk het geval zou zijn indien er op een extern document moest worden 

gewacht; voorbeeld: belegging over van een periode van 01/07/N tot en met 

30/06/N+1). 

 

- Gebruik van een overgangsrekening: de interesten en bankkosten die betrekking 

hebben op het jaar N maar pas verschuldigd zijn in het jaar N+1 vormen geen 

vordering op of schuld aan de bank op 31 december N. Daarom opteert de Commissie 

voor het gebruik van een overgangsrekening. 

 

- Merk op dat de overgangsrekeningen gebruikt worden om de bedragen ingeschreven 

op N budgettair en economisch aan te passen in het kader van de 

eindejaarsverrichtingen.  

Toelichtingen N N+1  
Ten laatste 

op  

31/12/N 

Boekjaar 

N+1 

 

Geboekt  

in N  

of in N+1 
 

Levering of uitvoering  

Voorschotten gedateerd en aan-   

gevraagd (begin van het kwartaal) 

Voorschotten betaald  

Ontvangen saldo  

 afrekening-provisies (*) 

Betaald of terugbetaald saldo  

 afrekening-provisies (*) 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

Toe te voegen 

8/6  

 aan 4…. 

Te verminderen in N 

4… 

 aan 8/6  

Te verminderen in N+1 

4… 

 aan 9/7 
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2.2. Twee concrete voorbeelden 

 

a) Interesten en bankkosten die enkel betrekking hebben op boekjaar N 

 

De bankinteresten (en de bijhorende bankkosten) die betrekking hebben op boekjaar 

N en worden ontvangen (of betaald) op 2 januari N+1, worden budgettair 

ingeschreven op boekjaar N met als tegenhanger een overgangsrekening. 

 

In N + 1 wordt de begrotingsverrichting van N tegengeboekt en opnieuw 

ingeschreven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Boekjaar N : 100% hebben betrekking op N (3.000)
      (op basis van een intern document)

algemene rekening 491 Verkregen opbrengsten

Begrotingsboekhouding : @ artikel 92xx

Algemene boekhouding : algemene rekening 75xx

Op N : 3.000

op rekening 53x in N : 0

Boekjaar N+1 : boek het bedrag van N tegen ( - 3.000)

Begrotingsboekhouding : artikel 92xx

Algemene boekhouding : algemene rekening 75xx

@ algemene rekening 491 Verkregen opbrengsten

100% worden in N+1 geïnd (3.000)
      (op basis van een rekeninguittreksel)

algemene rekening 53x Financiele rekening

Begrotingsboekhouding : @ artikel 92xx

Algemene boekhouding : algemene rekening 75xx

Op N+1 : 3.000-3.000 = 0

op rekening 53x in N+1 : 3.000

Uitzondering : overgangsrekeningen.

Voorbeeld: voor intresten op een belegging van 1/11/N tot 31/12/N   (3.000 €)

met een rekeninguittreksel van 02/01/N+1
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b) Interesten en bankkosten die 2 boekjaren (N en N+1) bestrijken. 

 

Bankinteresten (en bijhorende kosten) die 2 boekjaren (N en N+1) bestrijken en 

ontvangen (of betaald) worden in de loop van N+1 (zonder einddatumbeperking), 

worden in de begroting opgenomen, deels op boekjaar N en deels op boekjaar N+1 

voor hun respectievelijk aandeel, met als tegenhanger een overgangsrekening. 

 

 
 

 

Facultatief : Om technische redenen (werking van de boekhoudsoftware) kan de laatste 

verrichting uitgevoerd worden door middel van een tussenrekening 49x in plaats van 

direct op een rekening 53x te boeken.   

Boekjaar N : 33% hebben betrekking op N (1.000)
      (op basis van een intern document)

algemene rekening 491 Verkregen opbrengsten

Begrotingsboekhouding : @ artikel 92xx

Algemene boekhouding : algemene rekening 75xx

Op N : 1.000

op rekening  53x en N : 0

Boekjaar N+1 : boek het bedrag van N tegen ( - 1.000)

Begrotingsboekhouding : artikel 92xx

Algemene boekhouding : algemene rekening 75xx 

@ algemene rekening 491 Verkregen opbrengsten

100% worden in N+1 geïnd (3.000)
      (op basis van een rekeninguittreksel)

algemene rekening 53x Financiele rekening

Begrotingsboekhouding : @ artikel 92xx

Algemene boekhouding : algemene rekening 75xx

Op N+1 : 3.000-1.000 = 2.000

op rekening  53x in N+1 : 3.000

Uitzondering : overgangsrekeningen.

Voorbeeld: voor intresten op een belegging van 01/10/N tot 30/06/N+1   (3.000 €)

met een rekeninguittreksel van 01/07/N+1
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REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN OVERGANGSREKENINGEN 

 

 

Het nieuwe boekhoudplan bevat nog steeds overgangsrekeningen, zoals vroeger, zelfs 

indien zij niet langer kunnen worden gebruikt voor verrichtingen zoals de registratie van 

in december N betaalde facturen die betrekking hebben op N+1 (punt 1.2., c, hierboven) 

of voor de registratie van facturen die betrekking hebben op twee boekjaren (punt 1.2., 

d, hierboven). 

 

In het oude boekhoudplan bevatten deze rekeningen informatie over het verschil tussen 

de begrotingsrekeningen in verworven rechten en de lasten en opbrengsten in 

vastgestelde rechten. Thans zijn hiervoor over het algemeen geen overgangsrekeningen 

meer nodig (omdat de begrotings- en economische verrichtingen gelijktijdig gebeuren). 

 
  

Alleen voor volgende verrichtingen met betrekking tot de begroting mogen de 

overgangsrekeningen wel nog gebruikt worden: 

o bankinteresten (beheersbegroting) of interesten op beleggingen 

(opdrachtenbegroting); 

o bankkosten in verband met eerdere verrichtingen; 

o voorschotten Smals.  

 

 

Opmerkingen 

 

� Voor Smals bestaat er een nota van de Commissie voor normalisatie, Doc-CN-

RPV-14-R02-06 (13/06/2014), die de verrichtingen formeel vastlegt; tot nader 

order blijft deze van toepassing; 

 

� Voor wat de rekening van budgettair beheer betreft: zoals aanbevolen in de nota 

Doc.CN-RPV-15-R01-07 van 19 juni 2015, moeten de overgangsrekeningen 

worden toegevoegd aan de rubrieken “vorderingen” en “schulden” van de rekening 

van budgettair beheer ten einde een onevenwicht tegen te gaan.  Bijlage 3 van het 

KB van 26 januari 2014 zal dienovereenkomstig aangepast worden. 

 

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 


