
 

Dames en heren Voorzitters,
Dames en heren Leden, 

De Unieke Gewestelijke Commissie voor de Nieuwe Boekhouding (UGCNB) is onder andere 
belast met het uitwerken en formuleren van adviezen en aanbevelingen op het vlak van de 
boekhouding in het kader van de uitoefening van het toezicht. Een vergadering heeft 
plaatsgehad datum van 1/04/2022 waarbij de volgende beslissingen werden genomen : 

1. Oekraïnse vluchtelingencrisis – boeking van het verhoogd 
terugbetalingspercentage van het equivalent leefloon

Om te anticiperen op mogelijke vragen van OCMW's over het aangekondigde voornemen 
van de federale regering om een verhoogd terugbetalingspercentage van het equivalent 
leefloon (ELL) in te voeren voor OCMW's die Oekraïense burgers verwelkomen en 
begeleiden, werd er besloten om een nieuw ontvangstartikel te creëren om het deel van de 
subsidie boven de 100% te kunnen boeken. Het te gebruiken begrotingsartikel is 
8320/46531/03 "Andere typetoelagen van de centrale overheid die overeenkomen met de 
uitgaven van rekening 8320/334nn/21" en waarvan de economische natuur 46531/03 een 
nieuwe code betreft die door de firma die de boekhoudkundige software beheerd,  dient te 
worden gecreëerd. Deze wordt als volgt voorgesteld : 
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Economische 
natuur

Omschrijving van de economische code Algemene 
rekening

Tot. econ. 
code

46531/03 Andere typetoelagen van de centrale overheid die 
overeenkomen met de uitgaven van rekening 
8320/334nn/21

7333201 61

En met betrekking tot de algemene boekhouding :  

Algemene 
rekening

Omschrijving van de 
algemene rekening 

Economische 
natuur 

Bijzondere 
rekening

Algemene 
rekening 

verbonden
7333201 Andere typetoelagen van de 

centrale overheid die 
overeenkomen met de 
uitgaven van rekening 
8320/334nn/21

46531/03 700 4103000 

Voor de eventuele terugbetaling aan de centrale overheid dient het hierna volgend 
uitgaafartikel te worden gecreëerd : 

Economische 
natuur

Omschrijving van de economische code Algemene 
rekening

Tot. econ. 
code

-46531/03 Terugbetaling van andere typetoelagen van de 
centrale overheid

6042001 72

Voor wat betreft de algemene boekhouding: 

Algemene 
rekening

Omschrijving van de 
algemene rekening 

Economische 
natuur 

Bijzondere 
rekening

Algemene 
rekening 
verbonden

6042001 Terugbetaling van andere 
typetoelagen van de centrale 
overheid 

-46531/03 601 4400000

2. Nieuwe technische fiche RSZ

Ingevolge nieuwe instructies meegedeeld in de omzendbrief dd. 12/11/2021 van de RSZ tot 
vaststelling van de modaliteiten voor wijziging van de patronale bijdragen, diende de 
technische fiche "Boeking van de bijdragen aan de RSZPPO en betaling van de maandelijkse 
facturen" van 18/10/2007 te worden herzien, hierbij tevens rekening houdend met de 
briefwisseling van de RSZ die de bedragen van de 3 te betalen voorschotten en de 
vervaltermijnen vastlegt.
Nuttigheidshalve treft u in bijlage een nieuwe technische fiche met betrekking tot de boeking 
van de bijdragen aan de RSZ en de betaling van de maandelijkse voorschotten, die gunstig 



geadviseerd werd door de leden van de CRUNC op datum van 1/04/2022. De huidige 
technische fiche vervangt derhalve de voormelde fiche van 18/10/2007. 

Deze mededeling alsmede de nieuwe technische fiche zullen tevens worden gepubliceerd 
op de website van Brussels Plaatselijke Besturen (www.plaatselijke-besturen.brussels) . 
 

Ik wens er u goede ontvangst van.

Hoogachtend,

Namens de Leden van het Verenigd College belast met het beleid inzake Hulp aan Personen
 
De Directeur-generaal of zijn vervanger,

http://www.plaatselijke-besturen.brussels
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1. Algemene principes 

 
a) Behoud van de berekening van de patronale bijdragen die betrekking hebben 

op de door het OCMW te betalen lonen en de maandelijkse boekingen van 
deze bijdragen op de artikels nnnnnn/11300/nn en nnnnnn/11401/nn ; 

 
b) Betaling van de RSZ-voorschotten na verloop van de termijn, die leiden tot de 

afschaffing van het gebruik van de artikelen 0000/00001/90 en 0000/00002/90 
en alle mechanismen in verband met het gebruik van deze artikelen. 
 

2. Gebruikte begrotingsartikelen in het mechanisme   
 

a) Onder-functie : 0000 – Reserves, provisies, waarborgen, stichtingen, wacht- 
en regularisatierekeningen 

 

0000/ 00001/86 Speciale rekeningen in afwachting van 
regularisatie - Inningen 

0000/ 00002/86 Speciale rekeningen in afwachting van 
regularisatie - Uitbetalingen 

 
b) Onder-functie : 0020 – Algemene ontvangsten en uitgaven 

 

0020/ -11300/00 Niet uitgesplitste personeelskosten -
Inningen 

0020/ 11300/00 Niet uitgesplitste personeelskosten - 
Uitbetalingen 

 
3) Voor de technische fiche gebruikte afkortingen 

 
a) P/86 - Uitgaven en Ontvangsten gelijk aan artikels  
      0000/00001/86-0000/00002/86  
 
4) Beschikbare informatie 
 
a) Briefwisseling van de RSZ die de bedragen van de 3 te betalen voorschotten 

en de vervaltermijnen vastlegt 
b) Omzendbrief van de RZS van 12/11/2021 die de voorwaarden bepaalt van de 

wijzigingen van de betaling van de patronale bijdragen 
 

 
 
 

 
1 De huidige technische fiche werd gunstig geadviseerd door de leden van de Unieke Gewestelijke 
Commissie voor de Nieuwe Boekhouding (UGCNB) op datum van 1/04/2022 

Technische fiche :  Boeking van de bijdragen aan de RSZ en 
betaling van de maandelijkse voorschotten1 
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Technisch schema 
 

1. Algemeen principe : werk per kwartaal en beschikbare bijdragen 
 
 

Betaling 
Voorschot 

RSZ 

Kwartaal en 
voorschot 

Beschikbare 
bijdragen 

statutairen 

Beschikbare 
bijdragen 

contractuelen 

05/02/N 1ste kwartaal 
Voorschot  

1/2/3 

01/N 01/N 

05/03/N 02/N 02/N 

05/04/N 03/N 03/N 

05/05/N 2de  kwartaal 
Voorschot  

4/5/6 

04/N 04/N 

05/06/N 05/N 05/N 

05/07/N 06/N 06/N 

05/08/N 3de kwartaal 
Voorschot 

7/8/9 

07/N 07/N 

05/09/N 08/N 08/N 

05/10/N 09/N 09/N 

05/11/N 4de kwartaal 
Voorschot  
10/11/12 

10/N 10/N 

05/12/N 11/N 11/N 

05/01/N+1 12/N 12/N 

 
2. Behandelen van de voorschotten tijdens het kwartaal 

 
2.1. Notie van bijzondere rekening 

 
Om een boeking per kwartaal en een trimestriële afsluiting te verzekeren moet men 
in de ontvangsten en de uitgaven een bijzondere rekening opmaken en gebruiken 
per kwartaal/jaar, te weten : 
 
Artikels : 0000/00001/86 en 0000/00002/86 
 

Ontvangsten Uitgaven 

262/4994nnnnn 262/4994nnnnn 

 
 

2.2. Berekening van de bijdragen 
 

- Juiste berekening van de bijdragen door het OCMW 
- Boeking van de bijdragen in de voorziene subfuncties en begrotingsartikels 

nnnnnn/11300/nn en/of nnnnnn/11401/nn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exacte berekening 
van de bijdragen 

nnnnnn/11300/nn 
nnnnnn/11401/nn 
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2.3. Betaling van het maandelijkse voorschot 
 

- Globale betaling (via een interne overschrijving) van de bijdragen die werden 
uitgesplitst onder de verschillende subfuncties en de inning op artikel       
0000/00001/86 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 Mogelijke situaties 
 

a) Bedrag van het maandelijkse voorschot is gelijk aan het berekende bedrag 
van de bijdragen 

 
- Vastlegging van de uitgaven op artikel 0000/00002/86 dat overeenstemt met 

het berekend bedrag en de betaling aan de RSZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
b) Bedrag van het voorschot is hoger dan het berekende bedrag van de 

bijdragen  
       
- Vastlegging van het supplement op artikel 0020/11300/00 ; 
- Opmaken van een vastgesteld recht op artikel 0020/-11300/00 van een 

bedrag gelijk aan het bedrag van het supplement 
- Opmaken van een vastgesteld recht op artikel 0000/00001/86 van een bedrag 

gelijk aan het bedrag van het supplement 
- Betaling van het supplement en inning op artikel 0000/00001/86 
- Vastlegging van de uitgaven op artikel 0000/00002/86 dat overeenstemt met 

het te betalen bedrag; 
- Het aanzuiveren van het VR (0020/-11300/00) door het behandelen van het 

saldo aan de RSZ (→ pt 3) 
- Betaling van de maandelijkse factuur aan de RSZ  

 
 
 
 
 

nnnnnn/11300/nn 
nnnnnn/11401/nn 
 

Vastgesteld recht op 
artikel 0000/00001/86 

Vastgesteld recht op 
artikel 0000/00001/86 

Vastlegging van de uitgaven 
op artikel 0000/00002/86 

RSZ 
Saldo P/86 voor de maand = 0 
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C ) Bedrag van het voorschot is lager dan het berekende bedrag van de bijdragen  
 

- Vastlegging van de uitgaven op artikel 0000/00002/86 dat overeenstemt met 
het te storten bedrag 

- Betaling aan de RSZ  
- Het surplus van de bijdragen blijft op P/86   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastgesteld recht op 
artikel 0000/ 

00001/86 

Vastlegging van de 
uitgaven op artikel 
0000/00002/86 

RSZ 

Bijkomende 
vastlegging op artikel 
0020/11300/00  en 
VR op artikel 0020/-
11300/00 

Saldo P/86 voor de 
maand = 0 

Vastgesteld recht op 
artikel 0000/ 

00001/86 

Vastlegging van de 
uitgaven op artikel 
0000/ 00002/86 

RSZ 
Surplus P/86 voor de 
maand  

Aanzuiveren van het VR 
(0020/-11300/00) door het 
behandelen van het saldo RSZ 
→ punt 3 
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3. Behandeling van het te betalen saldo aan de RSZ of te ontvangen van de RSZ 
ingevolge de afsluiting van het kwartaal 
 
a) Te betalen saldo aan de RSZ is gelijk aan het saldo van het kwartaal op P/86 
 
- Vastlegging van de uitgaven op artikel 0000/00002/86 ( = het saldo van het   
kwartaal van P/86) 
- Betaling van het bedrag aan de RSZ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Saldo te betalen aan de RSZ is lager dan het saldo van het betrokken kwartaal op 
P/86  

 
- Vastlegging van het bedrag van het saldo (RSZ) op artikel 0000/00002/86 en 

betaling aan de RSZ ; 
 

- Indien het kwartaal saldo op P/86 uitsplitsbaar is  : 
o Opmaken van vastgestelde rechten op de passende subfuncties 
o Vastlegging van het bedrag op artikel 0000/00002/86 
o Aanzuiveren van de gecreëerde vastgestelde rechten en van de  

vastlegging. 
 

- Indien het trimestrieel saldo op P/86 niet uitsplitsbaar is  : 
o Opmaken van een vastgesteld  recht op artikel 0020/-11300/00 
o Vastlegging van het bedrag op artikel 0000/00002/86 
o Aanzuiveren van het gecreëerd vastgesteld recht en van de 

aanwending 
 

Saldo P/86 voor 
trimester > 0 

Vastlegging van de 
uitgaven op artikel 
0000/00002/86 gelijk 
aan het saldo van 
het trimester 

RSZ 

Saldo P/86 voor 
trimester = 0 
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c) Saldo te betalen aan RSZ is hoger dan het saldo van het kwartaal op P/86 
 
-    Indien het te betalen supplement uitsplitsbaar is : vastlegging van het  

supplement op artikels nnnnnn/11300/nn of nnnnnn/11401/nn (+betaling) en 
vastgesteld recht op artikel 0000/00001/86 (+ inning ). 

-    Indien het te betalen supplement niet uitsplitsbaar is : vastlegging van het 
supplement op artikel 0020/11300/00 (+betaling ) en vastgesteld recht op 
artikel 0000/00001/86 (+ inning). 

- Vastlegging van de uitgaven op artikel 0000/00002/86 ( =  het kwartaalsaldo 
van P/86 + supplement) ; 

- Betaling aan de RSZ 

Saldo P/86 voor 
kwartaal > 0 

VR op de artikels nnnnnn/-
11300/00 en nnnnnn/11401/nn 
+ aanzuiveren 
 

VR op artikel 0020/-11300/00 + 
aanzuiveren 

Vastlegging van de 
uitgaven op artikel 
0000/00002/86   

 
RSZ 

Vastlegging van de 
uitgaven op artikel 
0000/00002/86 = (M-N)  
 

Surplus 
uitsplitsbaar 

Ja Nee 
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Vastlegging van de uitgaven 
op artikel 0000/00002/86 
gelijk aan het te betalen saldo  

RSZ 

Vastgesteld recht en 
inning op artikel 
0000/00001/86 

Vastlegging op de artikels 
nnnnnn/11300/nn of 
nnnnnn/11401/nn + 
aanzuiveren 
 

Vastlegging op artikel 
0020/11300/00 + 
aanzuiveren 

Te betalen 
saldo 

uitsplitsbaar 

Ja Nee 


