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61 - Bepaling principe tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het
OCMW
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten (DLB).
Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale en provinciale besturen (BVR BBC).
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Feiten en context
Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en het OCMW geïntegreerde
beleidsrapporten. De gemeente en het OCMW vormen voor BBC samen 1 bestuur (art. 1, 5°
BVR BBC) of 1 rapporteringsentiteit. Zo wordt bijvoorbeeld de staat van het financieel
evenwicht opgemaakt op het niveau van het lokaal bestuur (voor gemeente en OCMW samen).
In deze context heeft het geen zin meer om, zoals in BBC 2014-2019, nog een gemeentelijke
bijdrage aan het OCMW te budgetteren en te tonen in de beleidsrapporten.
Beide besturen moeten het wel eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële
haalbaarheid van hun gezamenlijke beleid. Dit komt tot uiting in het meerjarenplan en de
aanpassingen ervan. De gemeente moet er nog steeds voor zorgen dat het OCMW zijn
financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274 DLB).
Een geïntegreerde of geconsolideerde rapportering mag geen dubbeltellingen bevatten. De
onderlinge saldi tussen gemeente en OCMW worden niet meer opgenomen bij de opmaak van
de schema’s van de beleidsrapporten. Transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn
geen ontvangsten en uitgaven meer (art. 1, 17° en 22° BVR BBC). De gemeente en het OCMW
mogen de algemene rekeningen ‘6490/9 - toegestane werkingssubsidies’ die gebruikt werden in
BBC 2014-2019, niet meer gebruiken voor onderlinge transacties.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen vanaf het meerjarenplan
2020-2025 in onderlinge consensus het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het
OCMW. De regelgeving bevat evenwel geen definitie van het begrip ‘financiële verplichtingen’
en legt evenmin een berekeningswijze of model op. Om te vermijden dat de raden elk jaar
opnieuw het bedrag van de tussenkomst moeten bepalen, kunnen ze ook een “principe” van
tussenkomst vaststellen (bijvoorbeeld: het budgettair resultaat van het boekjaar). Als er geen
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vaste afspraken gemaakt zijn over de wijze waarop het bedrag wordt bepaald, wordt een
voorstel gedaan in het ontwerp van de jaarrekening dat het uitvoerend orgaan ter goedkeuring
voorlegt aan de raad. De raden bepalen zelf wanneer ze de beslissing nemen om het bedrag
van de tussenkomst vast te stellen. Als ze daar geen afzonderlijk besluit over nemen, is die
beslissing impliciet vervat in de beslissing over de vaststelling van de jaarrekening waarin de
tussenkomst in kwestie verwerkt is. De boekingen van de tussenkomst gebeuren in het kader
van de resultaatsverwerking. De tussenkomst voor het boekjaar N wordt geboekt in de
jaarrekening over het boekjaar N. In de jaarrekening zal de tussenkomst alleen maar zichtbaar
zijn in de mutatiestaat van het netto-actief (rapport T5, toelichting bij de balans).
Geldtransfers tussen gemeente en OCMW staan op zich niet rechtstreeks in relatie tot de
bovenvermelde gemeentelijke verplichting en behoren tot het thesauriebeheer (de bevoegdheid
van de financieel directeur). Het is dus mogelijk dat er liquiditeiten getransfereerd worden van
de gemeente naar het OCMW zonder dat er een tussenkomst wordt geboekt, of dat de
tussenkomst uiteindelijk hoger of lager zal zijn dan de getransfereerde liquiditeiten.
Argumentatie
Er wordt voorgesteld de tussenkomst van de gemeente in het OCMW voor de periode van het
meerjarenplan 2020-2025 te benaderen vanuit een budgettair oogpunt: een negatief budgettair
resultaat van het eigen jaar van het OCMW wijst op een financieel tekort van dat dienstjaar.
Een effectief tekort over alle dienstjaren is aan de orde wanneer er een gecumuleerd budgettair
tekort ontstaat. Er wordt voorgesteld geen tussenkomst te boeken zolang er bij het OCMW een
positief gecumuleerd budgettair resultaat is. De tussenkomst zal dus geboekt worden wanneer
het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW een negatief saldo vertoont en dit ten
belope van dit negatief saldo.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist voor de periode van het meerjarenplan
2020-2025 de tussenkomst te benaderen vanuit een budgettair oogpunt: een negatief
budgettair resultaat van het eigen jaar wijst op een financieel tekort van dat dienstjaar. Een
effectief tekort over alle dienstjaren is aan de orde wanneer er een gecumuleerd budgettair
tekort ontstaat. Zolang er bij het OCMW een positief gecumuleerd budgettair resultaat is zal er
geen tussenkomst geboekt worden. De tussenkomst zal bijgevolg geboekt worden wanneer het
gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW een negatief saldo vertoont en dit ten belope
van dit negatief saldo.
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