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Nota: Hieronder vindt u de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS …) tot 

uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013. De inwerkingtreding is idem aan de 

inwerkingtreding van het besluit, namelijk op 1 april 2014. 

 
 
Bijlage bij artikel 18 van het ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 
22 november 2013 
 
 
Indeling van het rekeningstelsel – uitbreiding voor gezinsopvang en groepsopvang 
 

Het rekeningstelsel is een rekeningschema voor het voeren van een boekhouding. Elk 

boekhoudplan of elk boekhoudpakket moet minimaal deze rekeningen bevatten, met de 

opgegeven nummers. 

 

In deze bijlage wordt de uitbreiding van het rekeningstelsel, vermeld in artikel 18 van het 

ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 24 van het Subsidiebesluit van 22 november 

2013, opgenomen. Meer bepaald moet er een bijkomende onderverdeling onder enkele 

hoofdrubrieken die al opgelegd worden door het wettelijk MAR, opgenomen worden. 

 

Volgend schema geeft een overzicht weer van de bijkomende rekeningen, of uitbreiding, 
die verplicht moet worden opgenomen in de boekhouding. De uitbreiding wordt 
weergegeven in vetgedrukt en is een uitbreiding van de rekening die er boven staat. Het 
rekeningnummer dat bij deze uitgebreide rekening hoort kan zelf gekozen worden (met 
uitzondering van 606 en 706-rekening), mits men er rekening mee houdt dat de rekening 
blijft behouden onder de rekening die erboven vermeld staat. Dit wil zeggen dat de 
uitgebreide rekening ook met dezelfde cijfers te beginnen is als de rekening erboven. 

 

 

Overzicht bijkomende rekeningen of uitbreiding van het rekeningstelsel 

 

4 Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar 
40 Handelsvorderingen 
400 Handelsdebiteuren 
Vorderingen op inkomenstarief 
 
46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 
Voorschotten inkomenstarief 
 
48 Diverse/overige schulden 
488 Borgtochten ontvangen in contanten 
Ontvangen waarborgen contracthouder 
 
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 
606 Kosten aangerekende extra’s 
Specifieke kinderopvang 
Vervoer 
Verzorgingsproducten 
Luiers en afvalverwerking luiers 
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Facturatiekosten 
Incassokosten 
Uitzonderlijke kosten voor een individueel kind 
 
61 Diensten en diverse goederen 
Kostenvergoeding kinderbegeleiders gezinsopvang 
Doorgestorte toeslagen aan kinderbegeleiders gezinsopvang 
Doorstorting subsidies RSZ sociaal statuut kinderbegeleiders gezinsopvang 
Andere doorstortingen kinderbegeleiders gezinsopvang 
 
70 Omzet 
700-707 Verkopen en dienstenprestaties 
Opbrengsten van inkomenstarief 
706 Opbrengsten aangerekende extra’s 
Specifieke kinderopvang 
Vervoer 
Verzorgingsproducten 
Luiers en afvalverwerking luiers 
Facturatiekosten 
Incassokosten 
Uitzonderlijke opbrengsten voor een individueel kind 
Opbrengsten doorgerekende kosten ten laste van derden 
 
76 Uitzonderlijke opbrengsten 
764-769 Andere/overige uitzonderlijke opbrengsten  
Niet teruggestorte waarborgen 

 


