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A. Gemeentelijke boekhouding: 

 

1. Inschrijving van een subsidie ten belope van het bedrag van de toegekende 

deelnemingen volgens de bijdragen "arbeidsongevallen" van het jaar N-1 

 

- Begrotingsboekhouding: vastgesteld recht op de economische code     560-52: 

Kapitalen van ondernemingen voor bijdrage in investeringen 

- Algemene boekhouding:  

D 41301: Te ontvangen investeringssubsidies, giften en legaten in kapitaal 

C 15111: Investeringstoelagen, schenkingen en legaten in kapitaal van 

privéondernemingen 

 

2. Onderschrijving van deelnemingen: 

 

- Algemene boekhouding:  

D 28221: Deelnemingen in privéondernemingen 

C 28222: Nog te storten bedragen voor deelnemingen in privé-ondernemingen 

3. Volstorting: 

 

- Begrotingsboekhouding: aanrekening op economische code 816-51: 

Volstorting van deelnemingen in privéondernemingen 

- Algemene boekhouding:  

D 28222: Nog te storten bedragen voor deelnemingen in privé-ondernemingen 

C 46701: Te betalen deelnemingen 

 

4. Saldo van de begrotingsstukken: 

 

- Algemene boekhouding: 

D 46701: Te betalen deelnemingen 

C 55700: Kas van de ontvanger(interne thesaurie) 

 

D 55700: Kas van de ontvanger (interne thesaurie) 

C 41301: Te ontvangen investeringssubsidies, giften en legaten in kapitaal 



 

  
  

2 

 

 

 

5. Volledige afboeking van de subsidie in één maal op 31-12 wegens het niet-

afschrijven van de deelnemingen: 

 

- Algemene boekhouding:  

D 15117: Verrekening van investeringssubsidies, giften en legaten in kapitaal 

van privé-ondernemingen 

C 77361: Uitzonderlijke vermindering van investeringstoelagen 

 

B. OCMW-boekhouding : 

 

1. Inschrijving van een subsidie ten belope van het bedrag van de toegekende 

deelnemingen volgens de bijdragen "arbeidsongevallen" van het jaar N-1 

 

Probleem op het vlak van de boekhoudplannen van de OCMW's: geen rekeningen voor subsidies 

ontvangen van ondernemingen, maar enkel voor subsidies ontvangen van de centrale overheid 

of publiekrechtelijke instellingen. 

 

- Begrotingsboekhouding: vastgesteld recht met economische code 68500/51: 

Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke 

investeringen  

- Algemene boekhouding (de voorkeur gaat uit naar een minder accurate 

rekening voor investeringssubsidies op het passief van de balans boven een 

accurate rekening die de opbrengsten van de resultatenrekening beïnvloedt):  

D 2920700: Belofte van toelage in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen 

voor specifieke investeringen 

C 1510300: Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor 

specifieke investeringen 

 

2. Onderschrijving en volstorting: 

 

- Begrotingsboekhouding: definitieve vastlegging met economische code 

81800/51: Deelneming in het kapitaal van privé-ondernemingen 

- Algemene boekhouding: 

D 2820000: Deelneming in het kapitaal van privéondernemingen 

C 4700000: Te betalen deelnemingen 
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3. Saldo van de begrotingsstukken: 

 

- Algemene boekhouding:  

D 4700000: Te betalen deelnemingen 

C 5780000: Kas (interne thesaurie) 

 

D 4110000: Vordering wegens te ontvangen toelagen 

C 2920700: Toezegging van toelage in kapitaal van publiekrechtelijke 

instellingen voor specifieke investeringen 

D 5780000: Kas (interne thesaurie) 

C 4110000: Vordering wegens te ontvangen toelage 

 

6. Volledige afboeking van de subsidie op 31-12 in één maal wegens het niet-

afschrijven van de deelnemingen: 

 

- Algemene boekhouding:  

D 1510900: Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen - Vermindering 

C 7430000: Vermindering van toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke 

instellingen. 

  



 

 


