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Voorwerp en kader 

Juridische referentie 

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest van 26 oktober 1995 (hieronder ‘Boekhoudkundig regeling’ benoemd). 

Art.11 : 

« Het voorontwerp van begroting wordt voor advies voorgelegd aan een technische 

groep die verplichtend bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de ontvanger van het 

centrum. 

  Het advies van de technische groep slaat uitsluitend op de naleving van de 

wettelijkheid en op de te verwachten financiële weerslag. 

  Om haar opdracht te vervullen kan de technische groep andere personen op haar 

vergaderingen uitnodigen omwille van hun deskundigheid om er gehoord te worden in 

de hoedanigheid van expert inzake begrotings- en financiële aangelegenheden. Deze 

personen zullen niet deelnemen aan de beraadslaging van de technische groep 

wanneer deze haar advies zal uitbrengen. » 

Art.75 : 

« De technische groep bedoeld in artikel 11 van dit reglement heeft eveneens als 

opdracht een technisch advies te geven betreffende de wettelijkheid en de 

regelmatigheid van de door de ontvanger opgemaakte rekeningen en balansen. Het 

advies slaat daarenboven op de evolutie van de financiële toestand van het centrum 

en bevat aanbevelingen met het oog op diens verbetering. 

  Om zijn opdracht te vervullen kan de technische groep andere personen op haar 

vergaderingen uitnodigen omwille van hun deskundigheid om er gehoord te worden in 

de hoedanigheid van expert inzake begrotings- en financiële aangelegenheden. Deze 

personen zullen niet deelnemen aan de beraadslaging van de technische groep 

wanneer deze haar advies zal uitbrengen. » 

 

 

 

 

 

 



Pg. 02 
 

Voorwerp en kader 
   

 

Samenstelling 

• Mevrouw BASTIN Gérardine  VOORZITTER 

• Mijnheer ROZEN Didier   TIJDELIJK SECRETARIS GENERAAL 

• Mijnheer LAMBREMONT Nils  FINANCIEEL DIRECTEUR 

Uitgenodigd expert 

• Mijnheer BEX Thierry   ADVISEUR 

Volgende opmerkingen werden geformuleerd in zitting van 6 juli 2022 :  
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Begrotingsrekening 

De wettelijkheid van de begrotingsrekening 

De leden van de technische groep verklaren, dat bij hun weten, alle wettelijke 

bepalingen in verband met het opmaken van de begrotingsrekening nageleefd 

werden. 

Alle vereiste boeken en documenten werden opgemaakt en bijgehouden 

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen reglement op de boekhouding van 

de O.C.M.W.'s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Speciale opmerkingen in verband met de voorgeschreven 

overeenstemming tussen de ontvangsten en de uitgaven van 

de uitkeringen 

Voorschotten op sociale prestaties  

Alle aangewende uitgaven 2021 geboekt op de artikels van de sub-functie 8290 

"Voorschotten op sociale prestaties" hebben geleid tot het opstellen van 

overeenkomstig vastgestelde rechten. 



Pg. 04 
 

Begrotingsrekening 
   

 

Sociale hulp 

De leden van de technische groep stellen vast dat het evenwicht en de voorschreven evenredigheden bereikt werden.  

 

 

Als het begrotingsprincipe van evenredigheid tussen de begrotingsartikels algemeen is, mag hij niet beschouwd worden als “absoluut” als het over 

de begrotingsrekening gaat. 

ONT UIT Ratio Verschil ONT UIT Ratio ONT UIT nog te betalen nog te innen

LL 70% 46510 33310 70,00% -0,00          36.070.714,39 51.529.591,99 64,17% 33.072.946,28 51.536.835,65 -7.243,66           2.997.768,11            

LL 100% 46540 33340 100,00% -             11.354.574,17 11.354.574,17 79,64% 9.043.032,03   11.354.574,17 -                    2.311.542,14            

LL 100% 46550 33350 100,00% -             3.437.211,62   3.437.211,62   76,19% 2.618.748,79   3.437.211,62   -                    818.462,83               

ELL 100% 46580 33480 100,00% -             4.880,88         4.880,88         0,00% -                 4.880,88         -                    4.880,88                   

ELL 100% 46530 33430 100,00% -             6.824.888,19   6.824.888,19   70,67% 4.822.924,99   6.824.888,19   -                    2.001.963,20            

ELL 100% 46590 33490 100,00% -             227.608,99      227.608,99      0,00% -                 227.608,99      -                    227.608,99               

-0,00          57.919.878,24 73.378.755,84 49.557.652,09 73.385.999,50 -7.243,66           8.362.226,15            

Uitgaven en subsidies voor sociale bijstand

Eigen dienstjaar

theor.ratio
ECO codes Netto inschrijvingen geïnd en uitgegeven Saldos

ONT UIT Ratio Verschil ONT UIT Ratio ONT UIT nog te betalen nog te innen

LL 70% -33310 -46510 70,00% 0,01           1.501.284,60   1.050.899,23   0,00% 729.575,95      -                 1.050.899,23      771.708,65               

LL 75% -33320 -46520 -             -                 -                 -                 -                 -                    -                           

LL 80% -33330 -46530 -             -                 -                 -                 -                 -                    -                           

LL 100% -33340 -46540 100,00% -             153.716,13      153.716,13      0,00% 43.333,66        -                 153.716,13         110.382,47               

LL 100% -33350 -46550 -             -                 -                 -                 -                 -                    -                           

ELL 100% -33480 -46580 -             -                 -                 -                 -                 -                    -                           

ELL 100% -33430 -46530 100,00% -             108.856,14      108.856,14      -                 -                 108.856,14         108.856,14               

ELL 100% -33490 -46590 -             -                 -                 -                 -                 -                    -                           

0,01           1.763.856,87   1.313.471,50   772.909,61      -                 1.313.471,50      990.947,26               

Terugvordeing van oninbare en terugbetaling van subsidies

Eigen dienstjaar

theor.ratio
ECO codes Netto inschrijvingen geïnd en uitgegeven Saldos
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Hieronder drie voorbeelden : 

Terugbetalingen ten voordele van de POD Maatschappelijke Integratie ten gevolge 

van hun controle op afgesloten boekhoudkundige dienstjaren 

De boekhoudkundige feiten worden geboekt op het moment van het gebeuren, de te 

terug te betalen bedragen worden dus geboekt op de economische aarden « -

465nn/nn » zonder overeenstemmende boeking in de ontvangsten. 

Regularisatie van een dossier begunstigde van een hulp “gelijkgestelden leefloon” ten 

gevolge van een inschrijving in het bevolkingsregister 

Een inschrijving in het bevolkingsregister geeft recht op het leefloon. Wanneer zulke 

inschrijving vastgesteld wordt in de loop van het dienstjaar, voor een dossier 

begunstigde, voert het Centrum een herziening van ambtswege uit, vanaf het in voege 

treden van de inschrijving, zelf als die plaats gevonden heeft in een afgesloten 

dienstjaar wat een intrekking veroorzaakt (en een terugbetaling van de sociale hulp 

“gelijkgestelden leefloon 100 %) en een toekenning van het leefloon (70 %). Het verschil 

van toelage (100 % versus 70 % komt het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven 

vergroten. 

Regularisatie van dossiers bij de POD Maatschappelijke Integratie 

In vorige boekhoudkundige dienstjaren, werden sommige schulden ten laste van de 

POD Maatschappelijke Integratie als oninvorderbaar beschouwd wegens 

“weigeringscodes”. Dit is het geval bvb bij “vermoeden van onwettigheid”. De 

autoriteiten van het Centrum kozen om die invorderingsrechten niet langer mee te 

slepen, zonder nochtans de invordering ervan stop te zetten, dankzij de voorlegging 

van de ontbrekende documenten en op die manier de geweigerde fiches te 

ontgrendelen. 

De overschot van de invorderingsrechten ten opzichte van de toepassing van het 

percentage ten opzichte van de vastgelegde uitgaven. 
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Het ten laste name van de sociale tekorten van andere sub-functies 

door de sub-functie "8320 – Sociale hulp" 

De sociale tekorten van de sub-functies vermeld in onderstaande tabel, ten laste 

genomen door de sub-functie 8320 - sociale Hulp, werden tegen geboekt door de 

overeenstemmende ontvangsten op de hieronder vermelde sub-functies. 

 

Interne facturering 

De ontvangsten en uitgaven van de interne facturering zijn in evenwicht. 

 

 

  

OF Functie

Uitgaven 

functie 8320 

Sociale 

bijstand

Ontvansgten

8341 Rust-en verzorgingstehuis 180.601,27        180.601,27 

8360 Onthaaltehuis 35.235,83          35.235,83   

8448 Poetsdienst 22.773,67          22.773,67   

ontvangen uitgaven

11.358.311,64                           11.358.311,64   

Interne facturering



Pg. 07 
 

Begrotingsrekening 
   

 

Financiering van de investeringen 

 

We merken op dat de overboekingsontvangsten voortkomen uit covid-subsidies 

geboekt bij het reservefonds. 

Toepassing van artikel 28 van het algemeen reglement op de comptabiliteit 

“ Art.28. Bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn worden de ongebruikte 

saldi van de leningen bestemd hetzij : 

1°) voor de vervroegde terugbetaling van een lening; 

2°) om de investeringsdienst of om het investeringsreservefonds te spijzen.” 

 

De vastleggingen zonder gevolg gebleven van de investeringsdienst van het oefening 

2020 (zie hiervoor) leden tot verminderingen van de leningenontvangsten voor 

hetzelfde bedrag. Deze delen van leningen werden hernomen tot financiering van de 

investeringsdient 2021. 

  

Financiering 1.801.513,95    Investeringen 1.958.769,08     

Tussenkomsten 161,84             Deelname aan particuliere bedrijven -                    

Vervreemdingen -                  -                    

Overboekingen 136.565,01       Overboekingen -                    

Totaal 1.938.240,80  1.958.769,08   

ten laste 20.528,28         

Ontvangsten Uitgaven

1040/74200/53 overtollige schrobzuigmachine 232,15                

1040/74200/55 gevolg IT herorïentatie 6.263,19              

1370/74200/53 saldo uitrusting technische dienst 165,68                

8341/72300/53 saldo fietstallingen en herorïentatie stortplaats ARCADIA 44.323,12            

8341/74200/53 overtollige schrobzuigmachine 229,71                

8341/74200/57 stopzetting aankoop 3 frigo's 1.707,00              

8341/74300/51 afrondingsverschil 0,01                    

52.920,86            

Artikel Ontwerp van het opdracht

Ongebruikt saldi 

hergenomen bij 

investeringsdienst 

2021
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Naleving van de uitgavenkredieten 

Buiten de technische overschrijdingen (overboekingen, interne facturatie), moeten we 

vaststellen dat, hoewel rekening 2021 een noemenswaardige bonus bepaalt, een 

begrotingsopmaak met steeds minder marges altijd meer kredietoverschrijdingen met 

zich meebrengt voor zogenaamde ‘verplichte’ uitgaven, zijnde personeelsuitgaven 

(bv. vakbondspremies) en herverdelingsuitgaven. De herverdelingsoverschrijdingen 

weerspiegelen de hervatting van de activiteiten van de versterkte dienst Geschillen 

nadat deze werd gemobiliseerd om het sociaal departement zoveel mogelijk te 

ondersteunen tijdens de covid-crisis. Deze inhaalslag heeft geleid tot de overschrijding 

van ontvangsten in terugvordering van onrechtmatige hulpen en uitgaven van susidies 

die moeten worden terugbetaald aan de  POD-MI. 
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Aanpassing van het fonds voor twijfelachtige 

schuldvorderingen 

Twijfelachtige schuldvorderingen 

Fonds voor twijfelachtige 

schuldvorderingen 2021 

Schuldvorderingen van meer dan 5 jaar         2.543.427,58  

De schuldvorderingen waarvan de 

terugbetaling  

gespreid is over een bepaald programma, 

voor het  

bedrag dat niet zal terugbetaald zijn tijdens 

het boekjaar  

waarvan de begroting het boekjaar draagt 

        1.773.274,48  

Schuldvorderingen betrekking hebbend op 

vennootschappen  

en instellingen die failliet verklaard zijn 

                        -    

Invorderingsrechten met betrekking tot de 

terugbetaling van  

voorschotten op sociale 

zekerheidsprestaties die meer  

dan 3 jaar oud zijn 

                        -    

Een bedrag overeenkomstig met 10% van 

het totaal  

van de schuldvorderingen op afgesloten 

dienstjaren  

waarvan de reeds in aanmerking genomen 

bedragen  

onder de punten 1 tot 4  afgetrokken zijn 

        2.664.724,24  

Totaal       6.981.426,30  

 

Het bedrag van het fonds, herberekend bij deze afsluiting, bedraagt nu 6.981.426,30€, 

hetzij een verhooging van 238.437,71€. 

Boekingen bij het exploitatie reservefonds 

Door toepassing van de inrichtingen van de Gemeenschappelijke 

gemeenschapcommissie en POD-MI werden de buitengewone covid19 subsidies 

vanaf 2020 toegekend (en tot 31.03.2022 beschikbaar) bij het exploitatie reservefonds 
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geboekt. Deze werden gedurende oefening 2021 deeltelijk gebruikt voor de in 

aanmerking komende uitgaven. 

 

 

 

 

  

LIBELLE_ARTICLE FCT ECO NO 2020 2021

Prélèvement en faveur du fonds de réserve d'exploitation 0600 95400 01 8.558.673,09  2.266.540,92  

Prélèvement en faveur du fonds de réserve d'investissement p 0600 95500 01 -                      136.565,01      

Prélèvement sur le fonds de réserve d'exploitation 0600 99400 01 2.088.184,25  5.725.564,61  

Prélèv fonds réserve d'investiss. provenant serv.exploit. 0600 99500 51 -                      136.565,01      

Solde : 3.011.465,15  
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Balans en resultatenrekening 

De wettelijkheid en de regelmatigheid van de balansen en 

de resultatenrekeningen  

De leden van de technische groep bevestigen dat naar hun weten alle wettige en 

reglementaire beschikkingen met betrekking tot het opmaken van de balansen en de 

resultatenrekeningen in acht genomen werden. Zijn brengen een voordelig advies uit 

over de regelmatigheid van de documenten. 

Bijzondere opmerkingen betreffende de algemene 

boekhouding 

Globale balans en balans per sub-functies 

De technische groep stelt vast het afprinten van de balans per sub-functies door de 

huidige versie van het softwarebestand onmogelijk is. De leverancier werd hiervan op 

de hoogte gebracht en de ter beschikking gestelde informaticaoplossing maakt het 

onderwerp uit aan bezwaren.  

Hoofdstuk VI - Voorraden 

Het algemeen reglement op de boekhouding van de OCMW's van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest schrijft in zijn artikel 23, de mogelijkheid voor, om een 

voorraadbeheer te houden volgens de regels vastgesteld door het Verenigd College. 

Omwille van de beperkte boekhoudkundige waarde, heeft het gezag van het centrum 

gekozen, zoals de meeste OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een 

voorraadbeheer buiten de boekhouding. Voor deze reden vertoont het hoofdstuk VI 

van de balans een boekhoudkundige waarde nul. 

Afgestane kredieten geboekt op de investeringsdienst 

Het stramien van boekingen eigen aan de oninvorderbare en het overdragen van 

kredieten aan de investeringsdienst is problematisch aangezien het oplegt om 

respectievelijk een last of product in te schrijven daar waar het gaat om een 

balansverrichting. 
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De boekingen worden dus verbeterd bij elk afsluiten ervan en de inhoud ervan wordt 

voorgelegd aan de technische groep. 

Het totaalbedrag van de afgestane kredieten op afgesloten dienstjaar bedraagt 

57.297,11€. 

Het stramien betreffende de afgestane kredieten, werd verbeterd in de algemene 

boekhouding op volgende wijze: 

• Opgelegd stramien: 

o Van 4400000 (leveranciers) naar 719000 (afgestane kredieten op 

afgesloten dienstjaren) 

• Verbetering van de boeking 

o Van 7190000 (afgestane kredieten op afgesloten dienstjaren) naar 

2nn0n00 (rekeningen 2240200-2220300-23005000) 

Globaal resultatenrekening en resultatenrekeningen per sub-functies 

Zij presenteert een positief resultaat van 739.163,53€. 

Vergelijkende tabel tussen de begrotingsboekhouding en de globale 

Er wordt bevestigd dat de vergelijkende tabel een perfecte overeenkomst tussen de 

begrotings- en de algemene boekhouding aan toont, de bewerkingen verbonden aan 

het oninvorderbaar verklaren van vorderingen overgedragen van vorige dienstjaren 

buiten beschouwing gelaten.  
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Handtekeningen  
 

De Tijdelijke Generaal Secretaris De Financieel directeur De Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

Didier ROZEN 

 

 

 

 

 

 

 

Nils LAMBREMONT 

 

 

 

 

 

 

 

Gérardine BASTIN 

 


