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Answer to your Questions

Afsluiting boekjaar 2020
2020 is voor de meest besturen het eerste boekjaar in ‘BBC2020’, en ook het jaar van de overdracht
van het OV-net aan Fluvius. Hieronder belichten we enkele van de bijzondere topics en
aandachtspunten bij de afsluiting van boekjaar 2020.
De openingsperiode in boekjaar 2020: conversie naar BBC2020
De ‘beginbalans’ per 01/01/2020 is een omzetting (naar BBC2020) van de eindbalans van boekjaar
2019 (in BBC2014). Diverse balansrubrieken verschillen in BBC2020 waardoor aanpassingen moeten
gebeuren. Zeker bij het omschakelen naar andere software zal deze conversie de nodige aandacht
vergen. Bij de conversie naar BBC2020 moet rekening worden gehouden met het gewijzigde

rekeningenstelsel (voor de wijzigingen, zie https://www.qaq.be/2019/07/). Essentieel in de conversie
is uiteraard dat de hoofdrubrieken en het werkkapitaal niet wijzigen.

Twee budgettaire entiteiten, één rapporteringsentiteit
In BBC2020 worden de transacties van beide entiteiten (GE: gemeente en OC: OCMW) op aparte
budgettaire entiteitscodes geregistreerd (BEC: GE=10 en OC=11). Hoewel de beleidsrapportering
enkel en alleen gebeurt op ‘geconsolideerd’ niveau, moet de controle en afsluiting van de boekhouding
toch op niveau van de budgettaire entiteit (BE) gebeuren. De onderlinge transacties tussen GE en OC

moeten daarbij zeker worden gecontroleerd, en mogen niet zichtbaar zijn in de beleidsrapporten.

Tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW
De (verplichte) gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen bestaat niet langer in
BBC2020. Het financieel evenwicht wordt nu enkel geconsolideerd (voor beide BE samen) beoordeeld.
De gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW haar ‘financiële verplichtingen’ kan nakomen (art.
274 DLB). Dat betekent dat het OCMW minstens voldoende liquiditeiten moet hebben om alle
betalingen te kunnen uitvoeren. Daarom werden mogelijks in de loop van het boekjaar ‘geldtransfers’
gedaan van GE naar OC. Deze betalingen werden geboekt op de ‘interne rekening-courant‘
(408…/448…). Op het einde van het boekjaar wordt dan beoordeeld welk deel van deze schuld van
het OCMW aan de gemeente kwijtgescholden wordt, als ‘tussenkomst in het tekort van het OCMW’.
Deze tussenkomst is facultatief en maakt deel uit van de resultaatsverwerking (via de rubrieken
6941…/7941…). Het bedrag van de tussenkomst volgt niet uit een vaste berekeningswijze, maar
wordt door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepaald in onderlinge
consensus. Het bedrag wordt dus best vóór de afsluiting van het boekjaar overeengekomen, en kan

impliciet met de goedkeuring van de jaarrekening door de raden worden vastgesteld (in schema T5).

Overdracht van niet aangerekende kredieten (art. 258 DLB)
Het CBS en VB (RVB in AGB en WV) 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 2020, worden overgedragen naar 2021. Het is 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) mogen niet worden overgedragen. Het is
bovendien evenmin 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 stand van het meerjarenplan moet onmiddellijk na de

overdrachten in een aparte digitale rapportering worden aangeleverd aan de Vlaamse Regering.

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.
Verantwoordelijke uitgever : Q&A BV - Marc Maebe - Husseveldestraat 50 te 9270 Laarne - info@qaq.be - www.qaq.be

