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(1) Het Decreet Lokaal Bestuur schrapt vanaf 2019 het afzonderlijk budget en maakt het een 
onderdeel van het meerjarenplan. De wijziging gaat in 2019 in voor de pilootbesturen en vanaf 
2020 voor de overige besturen. Dit in het kader van de bepalingen van de zogenaamde BBC2020.

GEÏNTEGREERD REGISTRATIESYSTEEM VOOR 
BELEIDSVOERING EN EVALUATIE 

Sinds 2014 volgen de Vlaamse lokale besturen een beleids en 
beheerscyclus (BBC) die op veel vlakken een stijlbreuk vormt met 
het verleden en dus ook met de boekhoudkundige rapportering 
die lokale besturen van andere gewesten gebruiken. De BBC 
is een geïntegreerd registratiesysteem voor beleidsvoering en 
evaluatie dat de principes van de dubbele boekhouding volgt op 
transactiebasis. 

Met de komst van de BBC ontstond er een identiek kader voor 
zowel gemeenten , OCMW’s, provinciebesturen en hun autonome 
bedrijven en verenigingen. Al deze besturen bereiden hun beleid 
voor in een beleidsnota en vertalen die in een financiële nota. Zo 
kunnen ze niet alleen financieel budgetteren en verrichtingen 
uitvoeren, maar tegelijkertijd ook het beleid opvolgen en evalueren.

De regelgeving gaat expliciet uit van een concept dat ruimer is 
dan louter de financiële aspecten van het beleid. De strategische 
beleidsvisie vormt het uitgangspunt voor de beleidsvoorbereiding 
en evaluatie. Tegelijk worden een aantal internationaal geldende 
aanbevelingen toegepast (zoals boekhouding op transactiebasis, 
gestandaardiseerde beleidsvelden, IPSAS, e.a.) en is het mogelijk 
op basis van de BBC een rapportering te maken volgens ESR 
2010normen.

Concreet vormt de strategische beleidsvisie over meerdere jaren 
het uitgangspunt, met een financiële vertaling waarbij het even
wicht op lange termijn wordt bewaakt. Na afloop van het jaar volgt 
er dan een definitieve rekening voor de beleids en beheers
opvolging en aanpassing van de ramingen in het meerjarenplan. 

BELEIDSRAPPORTEN

De beleidsvoering gaat uit van 2 beleidsrapporten: het meer-
jarenplan (en wijziging van het meerjarenplan) en de jaarrekening. 
Het jaarlijkse budget(1) en de budgetwijziging verdwijnen. Elk van 
beide rapporten heeft een inhoudelijk luik en een financieel luik 
en omvat telkens een toelichting. De stroom aan documenten 
voor beleidsinformatie wordt dus expliciet aan elkaar gekoppeld.

De geformuleerde prioritaire beleidsdoelstellingen worden 
vertaald in financiële (verplichte) beleidsvelden en de beleidsdoel
stellingen worden gemonitord en opgevolgd. Naast prioritaire 
doelstellingen wordt het overig beleid meer algemeen beschreven. 
Rapportering kan gebeuren volgens behoeften om te kunnen 
sturen op hoofdlijnen maar maakt tegelijk detailinformatie 
mogelijk. 

Afdelingen met budgethouderschap (bv. districten) beschikken 
over een afzonderlijk beheersbudget.

Beheersrapporten dienen per budgettaire entiteit voor de op
volging van het meerjarenplan: eerst worden de kredietramingen 
gestemd, daarna volgen eventuele interne kredietaanpassingen 
en tot slot dient de beheersrekening te worden goedgekeurd. Die 
koppelt evaluatie van het beleid aan evaluatie van het financieel 
evenwicht. Kredietaanpassingen binnen een budget hoeven geen 
goedkeuring van de raad, wat een soepeler regime vormt dan 
ervoor.
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