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6 SEPTEMBER 2013. — Omzendbrief BB 2013/7
betreffende ″Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus″

Aan de provinciegouverneurs,

Ter kennisgeving aan :

De colleges van burgemeester en schepenen,

De voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn,

De voorzitters van de districtscolleges,

De deputaties,

De raden van bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven,

De raden van beheer van de O.C.M.W.-verenigingen van publiek recht,

Op 9 juli 2013 ondertekende ik het ministerieel besluit betreffende de digitale rapportering van gegevens van de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Gemeentedecreet legt de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven de verplichting op om onmiddellijk
na de verzending in het kader van het bestuurlijk toezicht van het meerjarenplan, het budget of de jaarrekening de
gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering te bezorgen (art. 178bis
en 243quater). Het Provinciedecreet bevat dezelfde verplichting voor de provincies en de autonome provinciebedrijven
(art. 174bis en 236quater). Hetzelfde geldt voor de O.C.M.W.’s en de O.C.M.W.-verenigingen van publiek recht, behalve
de ziekenhuisverenigingen (art. 179/1 en 230).

Omwille van het belang van die digitale rapportering bepalen de decreten ook dat de beleidsrapporten niet
uitvoerbaar zijn zolang de digitale rapportering niet gebeurd is. Er kunnen dus bijvoorbeeld geen uitgaven gebeuren
op rechtsgeldige wijze op basis van kredieten in een budget waarover het bestuur nog niet digitaal heeft gerapporteerd.

Diezelfde decretale bepalingen leggen diezelfde besturen ook de verplichting op om per kwartaal te rapporteren
over de verrichte transacties, telkens voor het einde van de maand die volgt op dat kwartaal. Die kwartaalrapportering
gebeurt enkel digitaal en is dus niet gekoppeld aan een andere rapportering naar de toezichthoudende overheid.

Mijn besluit van 9 juli 2013 bepaalt welke gegevens precies moeten worden aangeleverd en op welke wijze,
met verwijzing naar de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, meer bepaald de sectie over de digitale
rapportering over de beleids- en beheerscyclus :

http://binnenland.vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/digitale-rapportering
De aanlevering van de gegevens die moeten worden bezorgd, gebeurt in twee bestanden, één in XBRL-formaat en

één in XML-formaat. Beide bestanden zullen enkel kunnen worden aanvaard als ze voldoen aan de technische
voorwaarden.

De concrete omschrijving van die technische voorwaarden kan u vinden op de website van het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur. Afhankelijk van het boekjaar waarop de rapportering betrekking heeft, gelden op enkele punten
andere voorwaarden, omwille van het verschil tussen de rekeningenstelsels voor de financiële boekjaren 2011 tot en
met 2013 en die voor 2014 en volgende. U vindt die voorwaarden op de website in de rubriek ″bestandsformaat″
(http://binnenland.vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/bestandsformaat).

De software van het bestuur moet in staat zijn om correcte bestanden voor die rapportering aan te maken vanuit
de registraties in het financiële systeem. Voor de besturen zelf zou het genereren van die bestanden dus geen grote
inspanning mogen vragen. De beleidsrapporten die men voorlegt aan de raad worden, net als de digitale rapportering
daarover, aangemaakt op basis van die registraties. Het is daarbij wel belangrijk dat de beleidsrapporten en de
bijbehorende digitale rapportering aangemaakt worden op basis van exact dezelfde registraties. Er mogen dus geen
bijkomende boekingen verwerkt zijn in de digitale rapportering in vergelijking met de beleidsrapporten, of omgekeerd.

Om beide bestanden op rechtsgeldige wijze te bezorgen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur kunnen de
besturen gebruik maken van het digitaal loket mijn-binnenland.vlaanderen.be. Momenteel is dat loket echter nog niet
beschikbaar voor de O.C.M.W.’s en de verzelfstandigde entiteiten, zodat zij hun digitale rapportering kunnen bezorgen
via mail aan bbcgop@vlaanderen.be. Binnenkort zal het daarnaast ook mogelijk zijn om die informatie rechtstreeks aan
te leveren vanuit de eigen software van het bestuur, als die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zullen
te vinden zijn op http://binnenland.vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/rechtstreekse-aanlevering. Dit zijn de
enige manieren waarop op een rechtsgeldige wijze aan deze rapporteringsverplichting kan worden voldaan.

De inwerkingtreding van mijn besluit van 9 juli 2013 betekent dat alle besturen die de BBC toepassen daar ook
digitaal over zullen moeten rapporteren. Dat geldt uiteraard voor de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten
voor 2014. Voor de pilootbesturen geldt dat echter ook voor de beleidsrapporten van de voorgaande financiële
boekjaren waarin ze de BBC al toepasten. Ook over alle meerjarenplannen, budgetten en jaarrekeningen van die jaren
moet een digitale rapportering worden aangeleverd.

Tot slot wil ik hier nog even ingaan op het belang van die digitale rapportering. Enerzijds is die digitale
rapportering noodzakelijk voor de informatiebehoeften van de Vlaamse overheid, waarvan de realisatie van de
planlastvermindering voor de lokale besturen een belangrijk aspect is. De digitale rapportering geldt immers als
aanvraag (en verantwoording) van de subsidies die onder het toepassingsgebied van het planlastendecreet vallen.
Daarnaast zal ook de controle van de beleidsrapporten in het kader van het bestuurlijk toezicht gebruik maken van de
gegevens van de digitale rapportering. Anderzijds heeft Vlaanderen zelf ook de verplichting om te rapporteren over
de financiën van de lokale besturen in het kader van het Europese Groei- en Stabiliteitspact. Het is in ieders belang,
ook dat van de besturen zelf, dat die rapportering zo correct mogelijk gebeurt.

Ik verzoek de provinciegouverneurs de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op te nemen in het
bestuursmemoriaal. Ik stuur alle besturen rechtstreeks een afschrift van deze omzendbrief. Deze omzendbrief kan ook
worden geraadpleegd op het volgende internetadres : http://binnenland.vlaanderen.be
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