Technische fiche nr 3

De huidige technische fiche heeft tot doel om enkele boekhoudkundige procedures te
harmoniseren die de Boekhoudkundige
Commissie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft goedgekeurd tijdens
haar vergadering van 15 februari 2005.

1. Verwarmingstoelage : Hiervoor dient men zich te houden aan het besluit van 19 april
2001 en aan de omzendbrief van 24 november 2000 (bijlage2).

2. Installatiepremie : Hiervoor dient men zich te houden aan het K.B. van 22 september
2004 en aan de volgende artikels :
Functie 8320 :
-33430/21

Intervention comme centre
secourant, remboursable par le
pouvoir central, en faveur
d'étrangers indigents sans
inscription dans un registre de
population (art. 5, 2 et 11, § 2 - Loi
du 2.4.1965)
Remboursement au pouvoir central
correspondant aux recettes du
compte 8320/-33430/21

Tussenkomst, als steunverlenend
centrum, terugbetaalbaar door de
centrale overheid,, ten gunste van
buitenlandse behoeftigen zonder
inschrijving
in
een
bevolkingsregister (art.5, 2 en 11, §
2 - Wet van 2.4.1965)
Terugbetaling aan de centrale
overheid die overeenkomt met de
ontvangsten van rekening
8320/-33430/21

33430/21

Intervention comme centre
secourant, remboursable par le
pouvoir central, en faveur
d'étrangers, indigents, sans
inscription dans un registre de
population (art. 5, 2 et 11, § 2 - Loi
du 2.4.1965 et AM du 20.5.1983)

46530/03

Intervention du pouvoir central
correspondant aux dépenses du
compte 8320/33430/21

Tussenkomst, als steunverlenend
centrum, terugbetaalbaar door de
centrale overheid, ten gunste van
buitenlandse behoeftigen zonder
inschrijving
in
het
bevolkingsregister (art.5, 2 en 11, §
2 - Wet van 2.4.1965 en het M.B.
van 20.5.1983)
Centrale overheid toelage die
overeenkomt met de uitgaven van
de rekening 8320/33430/21

-46530/03

7043000

61

6042000

72

6073000

72

7333200

61

3. Huurwaarborg : Hiervoor dient men zich te houden aan het K.B. van 18 juni 2004 en aan
de volgende artikels :
Functie 8320 :
-46500/13

Remboursement d'autres
contributions spécifiques du

Terugbetaling
van
andere
specifieke tussenkomsten van de

1

6040800

72

46500/13

pouvoir central
Autres interventions spécifiques du
pouvoir central

centrale overheid
Andere specifieke tussenkomsten
van de centrale overheid

7341000

61

4. Specifieke sociale hulp – onderhoudsgelden ten voordele van kinderen : Hiervoor
dient men zich te houden aan de omzendbrief van de POD maatschappelijke integratie van 14
december 2004 en aan de volgende artikels :
Functie 8320
-33300/10
33300/10
-46500/11

46500/10

Avances sur pensions alimentaires
Avances sur pensions alimentaires
Remboursement au pouvoir central
du trop perçu sur pensions
alimentaires
Intervention du pouvoir central
dans les charges des pensions
alimentaires

Voorschotten op onderhoudsgelden
Voorschotten op onderhoudsgelden
Terugbetaling aan de centrale
overheid van het teveel ontvangen
op onderhoudsgelden
Tussenkomst van de centrale
overheid in de lasten van
onderhoudsgelden

7021000
6021000
6047000

61
72
72

7340500

61

5. 1% van de loonmassa ten laste genomen door het Gewest : Hiervoor dient men zicht te
houden aan de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24
december 2004.
Hiervoor dient men een vastgesteld recht te creëren op het volgend artikel :
Functie 0090 :
48500/01

Intervention spécifique

Specifieke tussenkomst

7341100

61

6. Vastlegging van de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV in de rusthuizen voor
bejaarden en in de rust- en verzorgingstehuizen :
Hiervoor dient men een vastgesteld recht te creëren op het volgend artikel :
Functie 8341 :
47600/02 Intervention forfaitaire de l’INAMI : Maison Forfaitaire
de Repos
rustoorden.

tussenkomst

RIZIV : 7321000 61

7. Tussenkomst 3 de luik : Hiervoor dient men zich te houden aan het K.B. van 01 oktober
2002 en aan de omzendbrief 2003/3 van 13 februari 2003 van het RIZIV.
De keuze van het begrotingsartikel is identiek aan dit vermeld onder punt 6 van de huidige
fiche.
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