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UITGEWERKT VOORBEELD VAN DE 
REKENING VAN BUDGETTAIR BEHEER 

 
 
 

Tijdens de plenaire vergadering van 14 juni 2019 werd de omzendbrief over de 
rekening van budgettair beheer goedgekeurd. 
Tijdens een voorafgaande vergadering van de werkgroep hierover werd een 
uitgewerkt cijfervoorbeeld getoond. Dit cijfervoorbeeld wordt hernomen in deze 
FAQ. 
 
Hoe moet het uitgebreide model en het eenvoudige model van de rekening van 
budgettair beheer concreet worden ingevuld? 
 
In de Excel-tabel in bijlage wordt, gebaseerd op het model gebruikt door de 
RSZ, de praktische werking van het uitgebreider en het eenvoudig model 
uitgelegd. 
 
Op het tabblad “Begingegevens” wordt allereerst een beginbalans van een 
fictieve OISZ weergegeven. Om didactische redenen wijkt de presentatie van 
deze balans af van de balans zoals gedefinieerd in de bijlage bij het KB van 26 
januari 2014. Actief en passief zijn in evenwicht. Er zijn onder meer 2 
bankrekeningen en er is een effectenportefeuille (een deel van deze 
effectenportefeuille ter waarde van 5.000 EUR bestaat uit niet-gerealiseerde 
meerwaarden, zoals duidelijk wordt uit de afgezonderde reserve op het 
passief). 
Daaronder worden enkele fictieve verrichtingen gegeven voor een boekjaar X, 
met het debet en credit van de verschillende rekeningen. Alle betalingen 
gebeuren rechtstreeks, zonder gebruik te maken van een vordering- of 
schuldenrekening, om het aantal boekingen te beperken. 
Nog daaronder worden een vereenvoudigde resultatenrekening en 
uitvoeringsrekening van de begroting weergegeven. Om didactische redenen 
wijkt ook de presentatie hiervan af van de modellen zoals gedefinieerd in de 
bijlage bij het KB van 26 januari 2014. 
Tot slot wordt de eindbalans van het jaar weergegeven. 
 
Op het tabblad “uitgebreider model” wordt het uitgebreider model 
weergegeven. Dit is een versie met daarin alle balansrekeningen die 
opgenomen worden in de rekening van budgettair beheer.  
In de eerste kolom (kolom C op het Excel-tabblad) wordt het bedrag 
opgenomen van het saldo zoals dit op 1 januari X voorkomt in de balans der 
rekeningen. In de tweede kolom (kolom D op het Excel-tabblad) worden 
correcties opgenomen, en de derde kolom (kolom E op het Excel-tabblad) geeft 
de som van de eerste en de tweede kolom weer. 
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In de vierde kolom (kolom I op het Excel-tabblad) wordt het bedrag opgenomen 
van het saldo zoals dit op 31 december X voorkomt in de balans der 
rekeningen. In de vijfde kolom (kolom J op het Excel-tabblad) worden correcties 
opgenomen, en de zesde kolom (kolom K op het Excel-tabblad) geeft de som 
van de vierde en de vijfde kolom weer. 
De geaggregeerde cijfers van de derde en zesde kolom worden telkens 
opgenomen in het eenvoudige model van de rekening van budgettair beheer. 
 
Op het tabblad “beheersrekening model 1” wordt het eenvoudige model in 
“landscape”-formaat gegeven. De cijfers van het kolommen drie en zes van het 
uitgebreider model worden hier ingevuld. 
Er wordt voor de financiële rekeningen de verschillende onderklassen 
weergegeven als het saldo verschillend is van nul (daardoor wordt de 
postrekening bijvoorbeeld niet weergegeven). 
Voor de debiteuren en crediteuren wordt telkens maar 1 bedrag weergegeven, 
met vermelding van de onderklassen die hieronder zitten. 
 
Op het tabblad “beheersrekening model 2” worden eveneens de cijfers van 
het uitgebreider model ingevuld, maar de presentatie van dit model is in 
“portrait”-formaat. 
 
Bijlage: Excel-tabel. 


