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Nieuwe boekhoudkundige richtlijnen vanaf het boekjaar 2019
en de indiening van het financieel verslag
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
In navolging van de infonota van 18 april 2018 aangaande het financieel verslag, informeren wij u
over een update van de boekhoudkundige richtlijnen en het financieel verslag. Meer bepaald vindt
er enerzijds de opheffing plaats van het bestaande Ministerieel Besluit (MB) van 28 juli 2006 door
de invoering van een nieuw MB van 6 juli 2018 en anderzijds een wijziging wat betreft de
uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 13 januari 20061. De wijzingen in de
regelgeving zullen vanaf het boekjaar 2019 in voege gaan en toegepast worden in de
boekhoudkundige verwerking.
1. MB van 6 juli 2018: Nieuwe boekhoudkundige richtlijnen
Het is de minister die in het nieuwe MB van 6 juli 2018 bepaalde welke zorgvormen vallen onder
de verplichting om een boekhouding te voeren volgens enerzijds een resultatenrekening per SEniveau op basis van het rekeningstelsel van de bijlage van het MB en anderzijds op niveau van de
inrichtende macht een boekhouding van een grote vereniging als vermeld in artikel 17, §3, van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de
Europese politieke partijen en stichtingen.

1

BVR van 13 januari 2006 : Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de
boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
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Vanaf 1 januari 2019 wordt het bestaande MB van 28 juli 2006 opgeheven en vervangen door het
MB van 8 juli 2018.
Wijziging zorgvormen
De afgelopen jaren hebben er binnen de gehandicaptensector (PVF) heel wat wijzigingen
plaatsgevonden zowel in beleid als in de bijhorende subsidiëring wat zich ook weerspiegelt in de
gehanteerde terminologie. Meer specifiek worden de zorgvormen vermeld in het Ministerieel
Besluit (MB) van 28 juli 2006 opgeheven aangezien ze niet meer van toepassing zijn in het huidig
model:




semi-residentiële voorzieningen: semi-internaten, dagcentrum;
residentiële voorzieningen: internaten , tehuis voor kort verblijf, tehuis voor werkenden,
tehuis voor niet-werkenden, observatiecentrum, diensten voor gezinsplaatsing;
ambulante diensten: diensten voor zelfstandig wonen, diensten voor beschermd wonen
voor beschermd wonen, diensten voor begeleid wonen, diensten voor thuisbegeleiding,
geïntegreerde woonprojecten.

Het MB van 6 juli 2018 definieert vanaf 1 januari 2019 volgende ‘geactualiseerde’ zorgvormen:
 vergunde zorgaanbieder;
 de voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de
gevangenis en de units voor geïnterneerden;
 de observatie-, diagnose- en behandelingsunits;
 de multifunctionele centra;
 de diensten Ondersteuningsplan;
 de mentororganisatie;
 de bijstandsorganisaties;
 dienstenvoorzieningen voor rechtstreeks toegankelijke hulp.
Wijziging boekhoudkundige verwerking
In het nieuwe MB van 6 juli 2018 worden ook de boekhoudkundige verplichtingen t.a.v. de reeds
vermelde geactualiseerde zorgvormen als volgt (lichtjes) gewijzigd:



op het niveau van inrichtende macht het voeren van een boekhouding conform een grote
vzw;
per activiteitencentrum een boekhoudkundige verwerking voeren conform het rekenplan
zoals vastgesteld in dit MB. Er moet worden opgemerkt dat dit rekeningenplan werd
uitgebreid met de posten 67-belastingen, 737-werkingssubsidies Vlaamse overheid, 77regularisatie van belastingen. Voor de post 70-opbrengsten van gebruikers, wordt
toegevoegd ‘betalingen met cash’. Het Ministerieel Besluit stelt een subsidie-eenheid gelijk
met een activiteitencentrum.

2. Update BVR 13 januari 2006: Indiening van het financieel verslag
Conform het BVR 13 januari 2006 dient iedere organisatie gesubsidieerd, erkend of vergund door
het VAPH nog steeds een financieel verslag op te maken en dit over te maken t.a.v. het
jaarrekeningen@vaph.be en dit uiterlijk 30 juni volgend op het afgesloten boekjaar.
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Het financieel verslag omvat hierbij volgende geüpdatete invulbestanden en de bijhorende
jaarrekening:
 de gesplitste resultatenrekening per activiteitencentrum: zie invuldocument op de website
(link);
 overzichtslijst met overheidssubsidies: zie invuldocument op de website (link);
 jaarrekening conform het boekhoudkundig model dat van toepassing is op uw
rechtspersoon. De jaarrekening die reeds wordt neergelegd bij de Nationale Bank van
België, dient echter niet mee worden opgestuurd.
Uitzonderingsmaatregel financieel verslag kleine vzw’s
Er moet worden opgemerkt dat voor de kleine vzw’s die zowel (1) niet vallen binnen het
toepassingsgebied van het MB van 6 juli 2018 als (2) een vereenvoudigde boekhouding2 voeren, de
inhoud van de financiële verantwoording verschilt. Meer bepaald bestaat het financieel verslag dan
uit volgende documentatie:




een gesplitste jaarrekening per activiteitencentrum voor een vereenvoudigde
boekhouding3: zie invuldocument op de website (link);
overzichtslijst met overheidssubsidies: zie invuldocument op de website (link);
jaarrekening van de vereenvoudigde boekhouding dat uw organisatie jaarlijks dient in te
dienen bij de Rechtbank van Koophandel. Gelieve dit document expliciet over te maken
aan het VAPH.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal

2

Zie voor boekhoudkundige verantwoording documenten terug te vinden in de bijlages A (een model van
dagboek van ontvangsten en uitgaven), B en C (jaarrekening) conform het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003
26 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen
zonder winstoogmerk, stichtingen internationale en verenigingen zonder winstoogmerk. De verantwoording
op vzw-niveau omvat bijlages A, B en C terwijl de verantwoording per activiteitencentrum beperkt is tot
bijlages B en C.
3
Indien uw organisatie bestaat uit meerdere activiteitencentra, dan dient u dit document dus ook meerdere
keren in te vullen .
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