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Gevolgen voor de boekhouding van de nieuwe bepalingen die op 1 januari 2014 
in werking treden 
 
1) Tenlasteneming van de onverschuldigde betalingen die oninvorderbaar zijn wegens 
een administratieve vergissing 
 
Hoe de debiteuren A ten laste van het reservefonds boekhoudkundig verwerken? 
 

- Op 31 december 2013 al boekhoudkundig verwerkte debiteuren A 
De op 1 januari 2014 openstaande onverschuldigde betalingen kunnen verder 
teruggevorderd worden volgens het 'oude' artikel 120bis KBW, dus met naleving van 
de verjaringstermijn van één jaar. Daarbij moeten de kinderbijslagfondsen er rekening 
mee houden dat die onverschuldigde betalingen van het reservefonds afgeboekt 
moeten worden volgens het oude artikel 91 KBW. 
 
Voor de boekhoudkundige verrekening van de debiteuren A verandert er niets, we 
gaan te werk zoals vroeger. 
 

-  Vanaf 1 januari 2014 vastgestelde debiteuren A: afboeking van deze 
debiteuren ten laste van het reservefonds van het kinderbijslagfonds  

 
*6803 
                                                                            
4010

Niet invorderbaar wegens handvest sociaal verzekerde 

                                                                               Debiteuren A
                                                                               aan

 
  
* Naast artikel 22, §3 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde voegen we aan de 
beschrijving van rekening 6803 artikel 17 toe: "om de ten onrechte betaalde 
gezinsbijslag die overeenkomstig de artikelen 17 en 22, §3 van de wet van 11 april 
1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde niet teruggevorderd 
wordt, definitief te dekken." 
 
De onverschuldigde betalingen A worden eenmaal per kwartaal van het 
reservefonds afgeboekt, na beslissing door de daarvoor bevoegde beleidsorganen van 
de fondsen. 
 
 
2) Oninvorderbare onverschuldigde betalingen ten laste van het globaal beheer 
 
-Invoering in de financiële kwartaalaangifte van de oninvorderbare onverschuldigde 
betalingen die van het globaal beheer afgeboekt moeten worden 
 
De pagina's P3, P4, P8, P9, P10 en P12 moeten gewijzigd worden en er moet een 
pagina P14 toegevoegd worden. 
 
 Aanmaken van een nieuwe rekening 46081 "Onverschuldigde betalingen ten 

laste globaal beheer - artikel 91/1" 
 Aanmaken van een nieuwe rekening 46381 "Onverschuldigde betalingen ten 

laste globaal beheer - artikel 91/1 - correcties" 
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- Tenlasteneming door het globaal beheer van de debiteuren in de zin van artikel 91/1 
KBW en invoering in de financiële kwartaalaangifte: 
 
46081

4011

Onverschuldigde betalingen ten laste globaal beheer - artikel 91/1
                                                                           aan
                                                                           Debiteuren B  

 
- Kwartaalafsluiting van de kinderbijslag - overdracht van de rekening 46081 
 
469

46081

Compensatierekening
                                       aan
                                      Onverschuldigde betalingen ten laste globaal beheer - artikel 91/1

 
 
3) Als bedragen van debiteuren ten onrechte van het globaal beheer worden afgeboekt 
(buiten de gevallen bedoeld in artikel 91/1), moet de boekhouding gecorrigeerd 
worden en dan worden die gecorrigeerde bedragen van de debiteuren afgeboekt van 
het reservefonds overeenkomstig artikel 91, §4, 2°. 
 
De bedragen worden in de boekhouding als volgt gecorrigeerd: 
 
4011

46381

Debiteuren B
                      aan
                Onverschuldigde betalingen ten laste globaal beheer - artikel 91/1 - correcties

 
 
- Kwartaalafsluiting van de kinderbijslag - overdracht van de rekening 46381 
 
46381

469

Onverschuldigde betalingen ten laste globaal beheer - artikel  91/1 - correcties
                                                                           aan
                                                                           Compensatierekening  

 
 
- Tenlasteneming van de gecorrigeerde bedragen van de debiteuren door het 
reservefonds van het kinderbijslagfonds na beslissing door de daarvoor bevoegde 
beleidsorganen van de fondsen 
 
Naargelang het geval wordt via de rekeningen 6800 tot 6803 afgeboekt van het 
reservefonds van het kinderbijslagfonds. 
 
6800 tot 6803

4011

Definitieve dekking ten onrechte betaalde bijslagen
                                                           aan
                                                           Debiteuren B

 
- Overeenkomstig artikel 91/2 KBW betaalt het fonds op de opgelegd correcties door 
Rijksdienst ten laste van zijn beheersrekening aan de Rijksdienst een verhoging van 
10 % van die correcties. 
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Aanmaken van nieuwe rekeningen: 
 
 4676 "Verhoging 10 % op correctie onverschuldigde betalingen ten laste 

globaal beheer - artikel 91/2" 
 4677 "Annulering verhoging 10 % op correctie van de onverschuldigde 

betalingen ten laste globaal beheer - artikel 91/2" 
 
 
-Verhoging 10 % ten laste van de beheersrekening en invoering in de financiële 
kwartaalaangifte: 
 
644 tot 648

4676

Diverse beheerskosten
                                                         aan
                                                         Verhoging 10 % op correctie onverschuldigde  
                                                         betalingen ten laste globaal beheer - artikel 91/2

 
 
- Bij annulering van die verhoging  
 
4677

644-648 

Annulering verhoging 10 % op correctie
onverschuldigde betalingen ten laste globaal beheer - artikel 91/2                                                                             

                                                                                            Diverse beheerskosten
                                                                                            aan

 
 
- Kwartaalafsluiting van de kinderbijslag - overdracht van de rekeningen 4676 en 
4677 
 
4676

4677

469                                                          Compensatierekening

Verhoging 10 % op correctie onverschuldigde betalingen  
ten laste globaal beheer -artikel  91/2

                                                         Annulering verhoging 10 % op correctie onverschuldigde
                                                         betalingen ten laste globaal beheer - artikel 91/2

                                                            aan

 
 
4) Overdracht van de in artikel 91, § 2, i) bedoelde toelage ((1,50 % op de 
oninvorderbare onverschuldigde betalingen door de fondsen, (voorstel nr. 221 van 6 
maart 2012, ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 9 juni 1999)) 
 
 De toelage wordt berekend op het einde van ieder kwartaal en dient om het 
reservefonds van het kinderbijslagfonds te stijven overeenkomstig artikel 91, §2, i) 
KBW. 
 
Die toelage van 1,50 % wordt enkel berekend op de bedragen van de debiteuren die 
werkelijk teruggevorderd worden, d.w.z. op de bedragen die terugbetaald worden op 
de financiële rekeningen van de kinderbijslagfondsen en op de inhoudingen op de nog 
verschuldigde kinderbijslag. 
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Aanmaken van een nieuwe rekening: 
 
 788 "Overdracht naar reservefonds van opbrengst 1,50 % van de 

oninvorderbare onverschuldigde bedragen - artikel 91, §2, i)"  
 
48310

788
  

Rekening-courant RKW - kinderbijslag
                                                           aan
                                         Overdracht naar reservefonds van opbrengst 1,50 %  
                                         van de ingevorderde onverschuldigde bedragen - artikel  91, §2, i)

 
 
5) CO 1393 van 19 september 2013 - programmawet van 28 juni 2013 
 
Punt 1.3. Terugvorderen van de interesten van de frauduleus verkregen bijslag: Als 
een sociaal verzekerde sociale uitkeringen verkreeg door frauduleuze handelingen, 
kan de kinderbijslaginstelling voortaan via inhoudingen op latere betalingen 
ambtshalve niet alleen de frauduleus verkregen bedragen maar ook de interesten 
daarop terugvorderen, berekend overeenkomstig artikel 1410, § 4 van het 
Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd door artikel 36 van de programmawet van 28 
juni 2013. 

 
Hoe die interesten berekenen en in de boekhouding inschrijven? 
 
De verschuldigde interesten worden berekend volgens de wettelijke interestvoet in 
sociale zaken, deze interestvoet wordt vanaf 1 januari 2009 bepaald op 7% (zie 
programmawet van 8 juni 2008). 
 
Berekening: (bedrag van de onverschuldigde betaling x aantal ten onrechte betaalde 
dagen x geldende interestvoet)/365 
 
Boekhouding: we volgen hetzelfde boekhoudschema als in de "Handleiding voor de 
boekhouding en de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen, rubriek 
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar, pagina 21". 
Op pagina 21, wordt bij punt "Terugvorderingen van kosten en verwijlinteresten" een 
derde streepje toegevoegd: de interesten van de frauduleus verkregen bijslag. 
 
403

7021

Terug te vorderen kosten en verwijlinteresten
                                                           aan
                                                           Ontvangen gerechtskosten en interesten

 
Als materieel bewijs van die schuldvordering (rekening 403) op de debiteur moet het 
fonds een brief naar de debiteur sturen.  
 
 

 
 
  


