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Voor de meeste besturen is 2019 het laatste boekjaar in de ‘oude’ BBC-omgeving. Hieronder lichten
we enkele bijzondere topics toe en geven nuttige tips bij de afsluiting van boekjaar 2019.

Overlopende rekeningen, te innen opbrengsten en te ontvangen facturen
‘Overlopende rekeningen’ hebben géén impact op het budgettaire resultaat maar enkel op het
resultaat van de algemene boekhouding. Deze hebben als doel een deel van de kost/opbrengst in een
bepaalde verhouding toe te rekenen tot het boekjaar. ‘Te innen opbrengsten’ en ‘te ontvangen
facturen’ hebben daarentegen wèl een impact op het budgettaire resultaat. De toepassing van deze
correctiemechanismen geeft een correcter beeld van de resultaten. We adviseren om deze ‘correcties’
enkel toe te passen indien de onderliggende transacties materieel zijn (zie Q&A-Flash Januari 2020).

Gebruik van de economische sectorcodes (ESC)
Zowel in het meerjarenplan als in de jaarrekening moeten de transacties aan een correcte ESC
worden gekoppeld. Dit is van belang voor de Europese rapportering. In BBC2020 zijn er minder ESC,
maar is een correct gebruik ervan zo mogelijk nog belangrijker (zie schema T2). Zeker voor de grote
geldstromen moet worden nagegaan of deze wel aan de correcte ESC zijn gekoppeld.

Aanvullende belasting personenbelasting (boekhoudfiche 2021)
Sedert 2017 worden maandelijkse voorschotten toegekend op de ontvangsten uit de aanvullende
belasting op de personenbelasting (APB). Deze voorschotten dienen bij inning te worden geboekt op
AR 483… ‘Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties’. Op basis van de maandelijkse staat
173X zal pas het effectieve recht budgettair worden aangerekend (AR 7301…). Tegelijk zal de
administratiekost van 1% worden aangerekend (rubriek 613/6…). Het saldo van ‘te ontvangen APB’ of
‘ontvangen voorschotten APB ‘wordt best uitgedrukt op een aparte AR binnen rubriek 413… of 483…

Overdracht van niet aangerekende kredieten (art. 258 DLB)
Het CBS en VB moeten volgens art. 258 DLB vóór 1 maart bepalen welk deel van de kredieten voor
investeringen en financiering die in het meerjarenplan waren voorzien maar niet zijn aangewend (dit
is ‘aangerekend’) in 2019, worden overgedragen naar 2020. De evaluatie van de over te dragen
kredieten moet niet (meer) gebeuren per investeringsenveloppe omdat deze indeling in BBC2020 niet
meer bestaat/hoeft of minstens anders is (investeringsprojecten). Het is wèl de bedoeling om de
kredieten inhoudelijk te beoordelen en al dan niet en geheel of gedeeltelijk over te dragen. De
overdracht kan dus ook een deel van het krediet zijn en hoeft dus niet het gehele krediet te zijn.
Negatieve posten (door bvb. kredietoverschrijdingen) worden niet overgedragen. Het is bovendien
niet de bedoeling om in deze overdracht ook inhoudelijke aanpassingen (bv. kredietverhogingen,
bestemmingswijzigingen …) te verwerken. Dit hoort thuis in een ‘echte’ formele aanpassing van het
meerjarenplan. De overdracht van kredieten wordt immers beschouwd als een louter technische
aanpassing en is geen formele ‘aanpassing van het meerjarenplan’. De stand van het meerjarenplan
moet onmiddellijk na de overdrachten in een aparte digitale rapportering worden aangeleverd aan de
Vlaamse Regering.

Noot: het meerjarenplan kan niet aangepast worden als de jaarrekening van boekjaar 2019 niet werd
vastgesteld en niet werd verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Als dat niet het geval is
kan het financieel evenwicht immers niet worden aangetoond … (art. 16 BVR BBC).

Indien u meer wil weten over deze materie, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A contactpersoon
of op info@qaq.be.

We hope this is an “Answer to your Questions“.
Het Q&A-team.


