
Fiche nr. 1 

Personen aangeworven in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

Om de boekhoudkundige regels ter zake te harmoniseren, hebben wij een schema voor de 

boekhoudkundige verrichtingen vastgelegd dat strikt moet worden nageleefd. Deze manier van 

werken zorgt ervoor dat het principe van transparantie van de boekingen beter wordt nageleefd en 

maakt een vlotte berekening van de kost van het door het centrum in dit domein gevoerde beleid 

mogelijk. 

1. Aanmaak van een specifieke subfunctie 

Als het centrum een persoon in toepassing van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in 1 van haar diensten te werk wenst te 

stellen  of in een andere instelling, moet er een subfunctie 84492 - Sociale -en 

beroepsherinschakelingsdienst - worden aangemaakt. Mocht het centrum deze code al voor andere 

doeleinden gebruiken, zal het centrum een zesde cijfer aan de functionele code toevoegen. 

2. Schema van de boekhoudkundige verrichtingen 

 Uitgaven  Ontvangsten 

 
Leefloon 

8320/33350/05 
 

Terugb. van het leefloon door de 
centrale overheid 
8320/46550/05 

 of   

Loon 
Brutobedrag, 
uit te splitsen 

Gelijkwaardige steun 
8320/33490/21 

 
Terugb. gelijkwaardige steun door de 

centrale overheid 
8320/46590/03 

-> en   

 
Overblijvende lasten 

84492x/11***/17 
 

Terugbetaling overblijvende lasten 
84492x/-11***/17 

    

   

Terugvorderingen bij instellingen of 
ondernemingen waar artikels 60, § 7 

werden tewerkgesteld 
84492x/16100/01 

    

 
Terugb. van het leefloon aan de 

centrale overheid 
8320/-46550/05 

 
Terugb. van het leefloon door de 

betrokkenen 
8320/-33350/05 

    

 
Terugb. gelijkwaardige steun aan de 

centrale overheid 
8320/-46590/03 

 
Terugb. gelijkwaardige steun door de 

betrokkenen 
8320/-33490/21 

    

   
Verhoogde subs. van 25% toegekend 

door de centrale overheid 
84492x/46560/05 

    

   Verhoogde subsidie van 25% 



Beleid in de grote steden 
(monitoring) 

84492x/46600/02 

 

 

Analytische boekhouding 

De lasten met betrekking tot de personen aangeworven in het kader van artikel 60, § 7 van de wet van 

8 juli 1976 moeten over de subfuncties van het OCMW verdeeld worden via het interne 

facturatiesysteem. Als dergelijk personeel in een instelling van het centrum wordt tewerkgesteld, moet 

de tenlasteneming van de loonkost worden doorberekend in deze subfunctie als de onder dit statuut 

aangeworven persoon een betrekking bekleedt die in het personeelskader is opgenomen. 

3. Op boekhoudkundig vlak moet er geen onderscheid worden gemaakt wat betreft het 

administratief statuut van de personen die gelijkwaardige steun genieten (al dan niet beperkt 

verblijf, vreemdelingenregister, wachtregister). 

De gelijkwaardige steun wordt dus onder een uniek artikel geboekt: 8320/33490/21 (waarvan 

de benaming is aangepast - zie fiche nr. 2). 

 

4. Het verschil tussen het leefloon of daaraan gelijkwaardige steun en het brutoloon wordt 

aangerekend op artikel 84492x/11***/17 (waarvan de benaming is aangepast - zie fiche nr. 2). 

Er hoeft dus geen onderscheid meer te worden gemaakt tussen de overblijvende lasten (het 

leefloon of daaraan gelijkwaardige steun). 

  



 

Fiche nr. 2 

Aanpassing van de benaming van sommige artikelen 

De benaming van de volgende artikelen worden gewijzigd met het oog op vereenvoudiging, 

harmonisering en samenhang. 

1. De aangepaste benamingen voldoen aan het schema van de boekhoudkundige verrichtingen, 

zoals vermeld in fiche nr. 1, met betrekking tot de personen aangeworven in het kader van 

artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 

2. Elke vorm van gelijkwaardige steun wordt gecentraliseerd in artikel 8320/33430/21, zonder 

onderscheid te maken wat betreft het administratief statuut van de begunstigde van deze 

hulp. 

 

 


