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Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de
aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries [en de
diensten met afzonderlijk beheer (ing. BVR 1 juni 2012, art. 3)] en betreffende de
controle op de vastleggingskredieten
Datum 14/10/2011
DOCUMENT
De Vlaamse Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 22, artikel 26, vierde lid,
en artikel 35, § 1 tot en met § 3, § 4, tweede lid en § 5;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 juli 2011;
Gelet op advies 50.112/1/V van de Raad van State, gegeven op 18 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :

HOOFDSTUK 1 Definities en algemene bepalingen
Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder :
1° Rekendecreet : het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;
2° aanrekening : elke boeking op een vastleggings- of vereffeningskrediet, met inbegrip van elke verhoging,
vermindering of annulering.

Art. 2.
Dit besluit is van toepassing op de Vlaamse ministeries, vermeld in artikel 4, § 1, 1°, van het Rekendecreet.
De diensten met afzonderlijk beheer, met uitzondering van VIF en MINA, worden vrijgesteld van het voorafgaande
visum van de controleur van de vastleggingen.

[HOOFDSTUK 1/1. Herverdelingen (ing. BVR 1 juni 2012, art. 4)]
Art. 2/1.
De leden van de Vlaamse Regering hebben delegatie voor het uitvoeren van de volgende herverdelingen :
- de herverdelingen binnen en tussen de vastleggingskredieten, vastleggingskredieten van het Mina-fonds en het
Vlaams Infrastructuurfonds, en de vastleggingsmachtigingen van de Vlaamse rechtspersonen, vermeld in artikel 4, § 1,
2°, van het Rekendecreet, binnen hetzelfde programma als vermeld in artikel 20, § 1, van hetzelfde decreet;
- de herverdelingen binnen en tussen de vereffeningskredieten, vereffeningskredieten van het Mina-fonds en het
Vlaams Infrastructuurfonds, en de vastleggings- en vereffeningskredieten, gerelateerd aan de
vastleggingsmachtigingen van de Vlaamse rechtspersonen, vermeld in artikel 4, § 1, 2°, van hetzelfde decreet, binnen
hetzelfde programma;
- de herverdelingen van de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten van een dienst met afzonderlijk beheer
tussen de programma's die deel uitmaken van die dienst, vermeld in artikel 20, § 3, van hetzelfde decreet.
Art. 2/2.
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§ 1. Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, is vereist voor :
- de herverdelingen, vermeld in artikel 20, § 1, van hetzelfde decreet;
- de herverdelingen van de vastleggingskredieten, vermeld in artikel 20, § 3, van hetzelfde decreet.
§ 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, bepaalt de nadere regels voor de indiening van een aanvraag
tot herverdeling van kredieten.
HOOFDSTUK 2 Handleiding over de boekhoudregels
Art. 3.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, stelt een handleiding op met een toelichting bij de
boekhoudregels met het oog op de uniforme toepassing ervan. Die handleiding en de aanpassingen eraan worden
meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK 3 Aanrekeningsregels
Art. 4.
§ 1. Elke aanrekening is budgettair geregistreerd nadat de goedkeurings- en controlestappen doorlopen zijn en nadat
ze geboekt is in het financieel systeem.
§ 2. Alleen verrichtingen met derden of met diensten met afzonderlijk beheer die bij afloop resulteren in een
kasbeweging, kunnen aanleiding geven tot een budgettaire aanrekening.
De volgende kosten en opbrengsten hebben geen budgettaire aanrekening :
1° voorzieningen voor uitgaven die nog niet vaststaan;
2° afschrijvingen;
3° opbrengsten of kosten als gevolg van herwaarderingen;
4° interne verrekeningen;
5° voorraadbewegingen.
§ 3. Onverminderd de toepassing van paragraaf 2, gaan de volgende boekingen toch gepaard met een budgettaire
aanrekening :
1° het boeken van een voorziening voor dubieuze debiteuren als er bij een vordering aanwijzingen zijn dat het bedrag
niet inbaar is ten opzichte van de debiteur;
2° het afboeken van een oninbare vordering. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen,
bepaalt de voorwaarden waaraan een vordering moet beantwoorden om als oninbaar afgeboekt te kunnen worden;
3° het boeken van een toewijzing aan of een opname uit een reservefonds.

Art. 5.
Facturen die nog niet ontvangen zijn op 31 december, worden geboekt in het af te sluiten begrotingsjaar en worden
aangerekend op het vereffeningskrediet van het af te sluiten begrotingsjaar als de factuur uiterlijk op 31 januari van het
volgende jaar geboekt wordt. Als dan nog geen factuur ontvangen is, wordt de uitgave geregistreerd ten laste van de
kredieten van het volgende begrotingsjaar.
Voor interesten, huur en vergoedingen voor in de tijd gespreide prestaties die verschuldigd zijn of gevorderd worden,
wordt budgettair een proratering toegepast als ze betrekking hebben op verschillende begrotingsjaren en als het te
prorateren bedrag groter is dan 7.000 euro.

HOOFDSTUK 4 De controle op de vastleggingen
Art. 6.
De controleur van de vastleggingen ziet erop toe dat de voorgestelde uitgave op het juiste begrotingsartikel wordt
aangerekend en dat het desbetreffende krediet niet wordt overschreden. Hij gaat ook de wettelijkheid en
regelmatigheid van de voorgestelde uitgave na voor hij zijn visum verleent.

Art. 7.
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De volgende overeenkomsten, besluiten en bedragen zijn vrijgesteld van voorafgaande vastlegging met visum van de
controleur van de vastleggingen :
1° de overeenkomsten voor werken en leveringen van goederen en diensten, die gebaseerd zijn op een aanvaarde
factuur volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten;
2° de besluiten tot toekenning van facultatieve subsidies, prijzen en giften, waarvan het bedrag lager is dan 7.000 euro;
3° de vaste uitgaven, zoals bepaald in het begrotingsdecreet;
4° de toelagen aan de diensten met afzonderlijk beheer;
5° de verbintenissen en verplichtingen die vrijgesteld zijn op basis van een decretale toelating.
In geval van vrijstelling van voorafgaande vastlegging met visum van de controleur van de vastleggingen kan de
aanrekening op het vastleggingskrediet gelijktijdig gebeuren met de aanrekening op het vereffeningskrediet.
De budgettaire aanrekening op de vastleggingskredieten van budgetreserveringen waarvan de definitieve begunstigde
of het bedrag per begunstigde nog niet bekend is op 31 december, moeten voorzien worden van het visum van de
controleur van de vastleggingen om overgedragen te worden naar het volgende begrotingsjaar.

Art. 8.
De entiteit die voor de uitgave verantwoordelijk is, legt aan de controleur van de vastleggingen een
visumverleningsvraag voor die de volgende inlichtingen bevat :
1° de vermoedelijke uitgave volgens de overeenkomst of het toekenningsbesluit;
2° het begrotingsjaar en het vastleggingskrediet waarop de uitgave aangerekend moet worden;
3° in voorkomend geval, de leverancier, aannemer, schuldeiser of begunstigde;
4° de naam van de dossierbehandelaar.
De visumverleningsvraag gaat gepaard met de terbeschikkingstelling van alle bewijsstukken en van de nodige
adviezen en akkoorden ter uitvoering van de richtlijnen voor de begrotingscontrole.

[HOOFDSTUK 4/1. De begroting en de boekhouding van de diensten met afzonderlijk beheer (ing. BVR 1 juni
2012, art. 5)]
[Afdeling 1. Algemene bepalingen (ing. BVR 1 juni 2012, art. 5)]
Art. 8/1.
Het saldo van het lopende jaar wordt gevormd door het verschil tussen de geboekte aanrekeningen van ontvangsten
en uitgaven.
Art. 8/2.
Het beginsaldo van het volgende jaar ofwel het over te dragen saldo van het lopende jaar bestaat uit :
- het gecumuleerde saldo van de voorbije jaren;
- het saldo van het lopende jaar;
- een vermindering met de middelen die zijn aangewend voor de vorming of spijzing van het reservefonds.
[Afdeling 2. Begroting (ing. BVR 1 juni 2012, art. 5)]
Art. 8/3.
§ 1. In de begroting van de dienst met afzonderlijk beheer moeten alle ontvangsten en alle uitgaven worden
opgenomen. Een opname uit het reservefonds en het overgedragen saldo worden beschouwd als ontvangsten en
kunnen, na akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gebruikt worden om vanaf het begin van het
begrotingsjaar uitgaven te dekken. De spijzing van het reservefonds en het over te dragen saldo worden beschouwd
als uitgaven.
§ 2. De begroting maakt een duidelijk onderscheid tussen de apparaatsuitgaven en de beleidsuitgaven van de dienst
met afzonderlijk beheer.
Art. 8/4.
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§ 1. Het saldo van het lopende jaar, verminderd met het totale bedrag van de aangegane verbintenissen die nog niet
zijn vereffend, kan voor maximaal 10 % worden aangewend voor de vorming of de spijzing van een reservefonds. De
minister die belast is met het beheer van of het toezicht op de dienst met afzonderlijk beheer kan dat percentage
aanpassen met het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting.
De voorafname gebeurt tot de middelen van het reservefonds 10 % bedragen van het gemiddelde van de uitgaven van
de drie voorafgaande begrotingsjaren, tenzij dat bedrag wordt gewijzigd op voorstel van de minister die belast is met
het beheer van of het toezicht op de dienst met afzonderlijk beheer, met akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd
voor de begroting.
§ 2. De middelen van het reservefonds kunnen met het akkoord van de minister die belast is met het beheer van of het
toezicht op de dienst met afzonderlijk beheer, en van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, aangewend
worden om uitgaven te dekken die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden of uit specifieke doelstellingen van de
dienst met afzonderlijk beheer.
§ 3. Het reservefonds kan aangewend worden op basis van een aanwendingsplan dat door de minister die belast is
met het beheer van of het toezicht op de dienst met afzonderlijk beheer, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting. Het aanwendingsplan kan in voorkomend geval betrekking hebben op
verschillende begrotingsjaren.
[Afdeling 3. Boekhouding (ing. BVR 1 juni 2012, art. 5)]
Art. 8/5.
Op het einde van ieder jaar wordt een rekening van uitvoering van de begroting opgesteld. Uiterlijk op 15 februari na
het jaar waarop ze betrekking hebben, stuurt de minister die belast is met het beheer van of het toezicht op de dienst
met afzonderlijk beheer, die rekeningen naar de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, die
ze uiterlijk 31 maart van hetzelfde jaar aan het Rekenhof bezorgt.
HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen
Art. 9.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 10.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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