TECHNISCHE FICHE 2013

De huidige fiche heeft tot doel om de boekhoudkundige verrichtingen van de OCMW’s van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te harmoniseren. Deze laat eveneens toe om de verrichtingen te
isoleren teneinde desgevallend het gebruik van de subsidies te verantwoorden.
Het gebruik van de hieronder vermelde functionele codes is verplicht vanaf de begroting 2013 voor de
er aan verbonden activiteiten:

1. 80150X - Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
De subfunctie 8015 « Energiefonds » wordt aan het functioneel plan toegevoegd. De onderfunctie
dient te worden gebruikt ingeval het OCMW als lokale entiteit wordt aangeduid.
http://www.frge.be/index.html
2. 80151X – Energiefonds – Opdracht van openbare dienst « ordonnantie elektriciteit en gas »
Deze onderfunctie wordt gecreëerd om de boekhoudkundige verrichtingen te registreren inzake de
tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de ordonnantie elektriciteit
en gas.
3. 832050 – Sociaal waterfonds (Hydrobru)
Deze onderfunctie werd gecreëerd om de boekhoudkundige verrichtingen te registreren verbonden aan
het Sociaal Waterfonds (Hydrobru-voorheen BIWD) in het kader van de ordonnantie van 19 juli 2001
houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
4.

832040 – Bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele ontplooiing

Deze onderfunctie werd gecreëerd om de boekhoudkundige verrichtingen te registeren verbonden aan
de maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve
ontplooiing van de gebruikers in het kader van de wet van 30 mei 2011 houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (cf. artikel 2.44.4) en in het kader van het Koninklijk
besluit van 19 augustus 2011 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke
participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor 2011. (artt. 4 en 5)
5. 832041 – Kinderarmoede
Deze onderfunctie werd gecreëerd om de boekhoudkundige verrichtingen te registeren verbonden aan
de kinderarmoede in het kader van het Koninklijk besluit van 19 augustus 2011 houdende maatregelen
ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de
gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor 2011.
(art. 6)
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6. 844929 – Beroepsherinschakelingsdienst (Conventie Actiris – Financiering ESF)
Deze onderfunctie werd gecreëerd om de boekhoudkundige verrichtingen te registeren verbonden aan
het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Programmering 2007 - 2013.
http://www.actiris.be/Portals/1/FSE/Documents/NL/OP_ESF_Doelstelling_Regionaal_Concurrentieve
rmogen_en_Werkgelegenheid_van_het_BHG111007.pdf
De creatie van deze onderfunctie beantwoordt aan de aanbevelingen betreffende de verantwoording
van het gebruik van de financiering van de activiteiten door het Europees Sociaal fonds. Het OCMW
kan op deze functie ofwel direct het geheel aan ontvangsten en uitgaven, verbonden aan de uitvoering
van de conventie met Actiris, boeken en aan het eind van het jaar deze via interne facturatie verdelen
naar de andere activiteitencentra, in functie van het aantal NWP1 dossiers, ofwel kan het OCMW de
ontvangsten en de uitgaven boeken op de activiteitencentra en nadien de interne facturatie gebruiken
om deze over te brengen naar de onderfunctie 844929, in functie van het aantal NWP dossiers.
7. 83601- Lokale opvanginitiatieven
De boekhoudkundige verrichtingen verbonden aan de exploitatie van een lokaal opvanginitiatief
georganiseerd door het OCMW dienen te worden voorzien op de functionele code 83601. Een
aanbeveling betreffende de creatie van deze nieuwe functie werd u meegedeeld op datum van 9
september 2010 (ref. 2010/07062).
Voor wat betreft de terugvorderingen van de medische en farmaceutische kosten ‘LOI’ bij de POD MI
dient men zich te houden aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 oktober 2002 tot
regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de
kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een
behoeftige asielzoeker gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief.
Na onderzoek van deze bepalingen worden de hiernavolgende aanbevelingen geformuleerd:
1/ met betrekking tot de terugbetaling van de forfaitaire bedragen van de opvang van behoeftige
asielzoekers die worden opgevangen in een opvanginitiatief, georganiseerd door een OCMW op basis
van een overeenkomst tussen het Agentschap en het OCMW in toepassing van artikel 1, §1 en 2 van
het voormeld MB, werd er besloten deze te boeken op de code 48500/04 met als nieuwe omschrijving
« Terugbetaling van exploitatiekosten tengevolge van een overeenkomst ».
2/ met betrekking tot de tussenkomst van Fedasil binnen de grenzen bepaald in artikel 11, §1 van de
wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, inzake de kosten van medische en farmaceutische verstrekkingen, werd
er besloten deze te boeken op de code 48500/03 met als omschrijving « Tussenkomst in de kosten
voor dringende medische hulp».
De uitgaven die er betrekking op hebben dienen te worden geboekt op de codes met betrekking tot de
hospitalisatiekosten (33400/04), de medische kosten (33400/23), de paramedische kosten (33400/24)
en de farmaceutische kosten (33400/25).
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8. 844921 – Beroeps- en herinschakelingsdienst (Art.60§7)
Voor wat betreft de ter beschikking stelling ervan en in het licht van de technische fiches 1 en 2 met
betrekking tot de personen aangeworven in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van
8/07/76 van de OCMW’s en meer in het bijzonder voor deze die ter beschikking worden gesteld in het
kader van een sociaal economie initiatief, dienen deze te worden geboekt volgens het hieronder
beschreven stramien :
Wet van 26/5/2002 (leefloon)

LEEFLOON

Hulp
Overblijvende
lasten

UITGAVEN
8320/33350/05

ONTVANGSTEN
8320/46550/05

844921/11100/17

844921 /46560/05
(saldo subsidie)

Het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven op de subfunctie ‘sociale bijstand’ wordt hierdoor
gehandhaafd. Indien het plafond van de tussenkomst van de POD MI overschreden wordt, dient de
nettolast te worden geboekt op de onder-functie 844921 van de artikels 60§7.

Wet van 2/4/1965 (equivalent leefloon)

Equivalent
leefloon

Hulp
Resterende
lasten

UTGAVEN
8320/33490/21

ONTVANGSTEN
8320/46590/03

844921 /11100/17

844921 /46590/03

Hetzelfde boekhoudkundige principe dient te worden toegepast voor de gelijkgestelde hulp. De
economische code 46560/05 heeft echter geen corresponderend artikel voor de gelijkgestelde hulp. Het
gebruik van het artikel 844921/46590/03 is aldus noodzakelijk voor de registratie van het saldo van de
subsidie.
De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Bijstand aan Personen,

Brigitte GROUWELS

Evelyne HUYTEBROECK

Gezien om gevoegd te worden bij de omzendbrief van 10 augustus 2012 houdende het opmaken van de
begroting 2013 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
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