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EVALUATIE BESTANDEN BEGROTINGSREKENING 1999

De bestanden met betrekking tot de jaarrekeningen 1999 werden door de administratie Binnenlandse
Aangelegenheden nagekeken en desgevallend verbeterd. Er werden daarbij vrij veel fouten vastgesteld waarvan de
meeste te voorkomen zijn door de hieronder vermelde richtlijnen te volgen. Wij vragen met aandrang zoveel mogelijk
hiermee rekening te houden. De softwarehuizen zullen eveneens ingelicht worden.

— Er mogen geen negatieve bedragen voorkomen in de rekening en de saldibalans en dus ook niet in de bestanden
die opgestuurd worden. Een minteken is trouwens niet voorzien in het bestandsprotocol. Wanneer een minteken
toch in een veld wordt gebracht, genereert de verwerking van dat bestand ernstige storingen.

Negatieve bedragen wijzen op foute boekingen.
— Er mogen geen punten of streepjes in de economische en functionele codes, noch in de algemene
rekeningnummers gebruikt worden (vb. niet : 951-01 of 951.01; wel : 95101).
— Alle gebruikte functionele en economische codes en nummers van algemene rekeningen moeten daadwerkelijk
bestaan, m.a.w. moeten opgenomen zijn in het KB betreffende de nieuwe gemeentelijke comptabiliteit. Door de
gemeente zelf gecreëerde codes zijn niet toegelaten.
Als de gemeente zich wegens technische of organisatorische redenen niet kan beperken tot de ″officiële lijst″, vragen
wij een conversietabel bij te voegen waaruit blijkt met welke ″officiële code″ de ″eigen code″ (het best) overeenkomt.

— De begrotingsrekening die opgestuurd wordt in de
vorm van een bestand, moet dezelfde inhoud hebben als
de afgedrukte begrotingsrekening in de jaarrekening.
— Het bedrag in veld 9 moet het netto vastgesteld recht
zijn als het ontvangsten betreft.
— De ″aard″ van het krediet m.b.t. het boni of mali
(000/951-01, 000/952-51, 000/991-01 en 000/992-51) moet
52 zijn en niet 50; ook het veld 5 mag in dat geval niet
hetzelfde zijn als veld 1, maar moet het jaar in veld 1
zijn -1.
— In afwijking op het K.B. mogen wel de volgende
functionele codes gebruikt worden :
022 Sociaal Impulsfonds
330 Politie
340 Gevangenis
360 Burgerlijke bescherming
550 Energieproductie en -transport : niet verdeelbare
ontvangsten en uitgaven
Deze codes worden door de gemeenten algemeen gebruikt.

— De saldibalans die opgestuurd wordt in de vorm
van een bestand, moet dezelfde inhoud hebben als de
afgedrukte saldibalans in de jaarrekening.
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24 JULI 2001. — Omzendbrief BA-2001/12 betreffende het gebruik van het gemeentewapen

Aan Mevrouw de gouverneur,
Aan de heren gouverneurs,
Ter kennisgeving aan de colleges van burgemeesters en schepenen
Mevrouw de gouverneur,
Mijnheer de gouverneur,

1. Achtergrond
Naar aanleiding van verschillende vragen van gemeenten, burgers, politieke mandatarissen enz. over het gebruik

van het gemeentelijk wapen door particulieren, worden in deze omzendbrief de verschillende principes op een rijtje
gezet.

2. Juridisch kader
Volgens het decreet van 21 december 1994 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies en

de gemeenten, heeft iedere gemeente een eigen wapen. Het decreet schrijft voor op welke wijze het wapen wordt
vastgesteld, maar bevat geen bepalingen over het gebruik van die symbolen.

De gemeentelijke wapens behoren tot het openbaar domein. Geen enkele privaatrechtelijke persoon mag zich het
gebruik ervan toe-eigenen op louter individuele basis. De aanwending van deze wapens voor reclamedoeleinden,
fabrieksmerken of politieke doeleinden is niet toegestaan.

Alleen de gemeente mag over haar wapen beschikken met dien verstande dat ze het niet mag vervreemden. De
gemeenteraad beschikt over het eigendomsrecht van het gemeentelijk wapen en oordeelt of het gebruik door derden
al dan niet toegestaan is. Overtredingen van de rechten van de gemeente met betrekking tot het gemeentewapen
moeten beslecht worden door een vordering in te stellen voor de bevoegde rechtbank.

Mag ik u verzoeken deze omzendbrief via het Bestuursmemoriaal van uw provincie ter kennis te brengen van de
gemeentebesturen.

Volledigheidshalve bezorg ik deze omzendbrief ook rechtstreeks aan de gemeentebesturen.
Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden via het internet op het volgende adres :

http//www.vlaanderen.be/binnenland

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
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