Opmaken van een financieel verslag en het voeren van
een dubbele boekhouding
Aan:


19 juni 2015

Organisatoren met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen, met subsidies
inkomenstarief



Organisatoren met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang (IBO)

INLEIDING
Op 1 april 2014 ging het decreet kinderopvang van baby’s en peuters en de herwerkte besluiten
voor de opvang van schoolkinderen van start. De oude besluiten zijn sinds 1 april 2014 opgeheven.
In deze snelinfo vind je meer informatie over het voeren van een dubbele boekhouding en het
opmaken van een financieel verslag.
Heb je als organisator ook een PGO-voorziening en/of voorzie je in adoptie? Let er op dat deze
diensten hun eigen specifieke regelgeving hebben. De inhoud van deze mededeling gaat enkel over
opvang van baby’s en peuters en opvang van schoolkinderen.

OPMAKEN VAN EEN FINANCIEEL VERSLAG EN HET VOEREN VAN EEN DUBBELE
BOEKHOUDING
Wie valt onder de boekhoudkundige verplichting?


organisatoren met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen, met subsidies inkomenstarief;



organisatoren met subsidie voor een initiatief buitenschoolse opvang (IBO).

Elke organisator die niet aan de specifieke verplichting onderworpen is, blijft wel onderworpen aan
de algemene boekhoudregelgeving die van toepassing is.

Overgangstermijn
Voor de zelfstandige kinderopvanglocaties die voor 1 april 2014 inkomensgerelateerd werkten
is er een overgangsperiode tot 1 april 2020 om te voldoen aan de voorwaarde over het
voeren van een dubbele boekhouding en het opmaken van een financieel verslag. Na deze
overgangsperiode moeten alle organisatoren die een subsidie voor inkomenstarief ontvangen
voor meer dan 18 subsidieerbare plaatsen voldoen aan deze voorwaarden.

Wat houdt de boekhoudkundige verplichting in?


voeren van een dubbele boekhouding;



opmaken van een financieel verslag.

Het voeren van een dubbele boekhouding
Je (met uitzondering van organisatoren opgericht door openbare besturen) voert een dubbele
boekhouding, ook al moet je dit niet doen vanuit andere regelgeving/instanties.

Inhoud financieel verslag
Openbare besturen
Het financieel verslag omvat:


Een aparte rekening opgesplitst per opvangvorm: groepsopvang of gezinsopvang.
Ontvangt een organisator zowel subsidie voor inkomenstarief als subsidie voor een initiatief
buitenschoolse opvang? Dan moet er een afzonderlijke rekening zijn voor de opvang met
subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang.



Een lijst van alle subsidiebedragen, van de opvang van baby’s en peuters en/of opvang van
schoolkinderen, die toegekend zijn door een overheid. Je vermeldt daarbij door welke overheid
ze toegekend werden en het doel van de subsidie.

Als het voor een openbaar bestuur niet mogelijk is om de rekening op die manier op te splitsen,
naar aanleiding van het gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), wordt gevraagd een
rekening op te maken die deze uitsplitsing het best benadert.
Je vind meer info op de website van VVSG, waaronder ook meer uitleg over de verschillende opties
voor het uitsplitsen van de rekening.
Privé-besturen
Het financieel verslag omvat:


Een goedgekeurde jaarrekening van de rechtsvorm.



Een aparte resultatenrekening opgesplitst per opvangvorm: groepsopvang of
gezinsopvang. Ontvangt een organisator zowel subsidie voor inkomenstarief als subsidie voor
een initiatief buitenschoolse opvang? Dan moet er een afzonderlijke rekening zijn voor de
opvang met subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang.



Een lijst van alle subsidiebedragen, van de opvang van baby’s en peuters en/of opvang van
schoolkinderen, die toegekend zijn door een overheid. Je vermeldt daarbij door welke overheid
ze toegekend werden en het doel van de subsidie.

Wanneer is je financieel verslag klaar?
Het financieel verslag hoef je niet meer automatisch en jaarlijks door te sturen naar Kind en Gezin.
Je houdt dit bij. Kind en Gezin kan het financieel verslag wel opvragen.
Het financieel verslag is maximum 7 maanden na het afsluiten van het boekjaar klaar.

Groepsopvang samenwerkende onthaalouders
Als een organisator een groepsopvang met samenwerkende onthaalouders heeft en een
gezinsopvang in sui generisstatuut, is er voor beiden geen aparte resultatenrekening nodig. Eén
resultatenrekening voor beiden volstaat.
Formulieren
Je mag het financieel verslag opmaken op basis van eigen documenten of je kan hiervoor de
formulieren van Kind en Gezin gebruiken. Kijk op www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Procedures en formulieren > Financieel’.
Voorlopig vind je enkel het formulier voor het aangeven van de verkregen overheidssubsidies. De
website wordt later nog aangevuld met andere formulieren die je kunnen helpen.
Regelgeving
BVR subsidies gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters
Art. 26: wie meer dan 18 subsidieerbare plaatsen heeft moet een dubbele boekhouding voeren en
jaarlijks een financieel verslag opmaken volgens specifieke vereisten
Art. 61: Overgangstermijn tot 2020 inzake boekhouding en financieel verslag voor
kinderopvanglocaties die vóór het decreet inkomensgerelateerd werkten.

BVR subsidievoorwaarden buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang
Art. 29: een organisator met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang voert een dubbele
boekhouding en maakt jaarlijks een financieel verslag op volgens specifieke vereisten
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