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Agenda

• Inleiding
• Korte toelichting SCVW
• Korte toelichting AK
• Toelichting balans 2021
• Toelichting resultatenrekening 2021
• Toelichting begroting 2022
• Vragen



Inleiding



Toelichting

Sociaal-cultureel volwassenenwerk -
Tine VandeVondele



Wat indienen? 

• Sjabloon:
• Balans 2021
• Resultatenrekening 2021
• Toelichting
• Resultaatsverwerking en reserve
• Begroting 2022
• Personeel

• Revisorverslag
• Ondertekend door een erkende accountant of 

bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse 
werking van de organisatie



Wanneer en hoe indienen?

• Indienen via KIOSK
• Voor 1 april 2022 (uiterlijk op 31 maart 2022)

• Sjabloon, handleiding en twee bijlages te vinden op de 
website

https://kiosk.vlaanderen.be/kiosk/public/login.cjsm
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/sociaal-cultureel-volwassenenwerk/subsidies/werkingssubsidies-voor-sociaal-culturele-organisaties-met-werking-vlaanderen-en-brussel


Aandachtspunten

• Sociaal-culturele werking en andere werking apart 
identificeerbaar
• SCVW + andere werking = totale werking

• Subsidiebedrag 2021
• Zie KIOSK, inclusief saldo 2021

• Culturele activiteitenpremie
• Te boeken op post 7332

• Sjabloon in Excel indienen, revisorverslag in PDF



Toelichting

Amateurkunsten – Lore Goovaerts



Wat indienen? 

• Inhoudelijk voortgangsrapport
• Enkel terugblikken op 2021, geen vooruitblik

• Financieel verslag
• Sjabloon

• Balans 2021
• Resultatenrekening 2021

• Toelichting
• Resultaatsverwerking en reserve
• Begroting 2022
• Personeelsgegevens

• Revisorverslag
• Ondertekend door een erkende accountant of bedrijfsrevisor die 

niet betrokken is bij de dagelijkse werking van de organisatie
• Uittreksel uit de notulen en de agenda van de algemene 

vergadering
• Ondertekend door voorzitter en penningmeester/secretaris



Wanneer en hoe indienen?

• Indienen per mail aan amateurkunsten@vlaanderen.be
• Uiterlijk op 15 maart 2022 

• Sjabloon, handleiding en bijlage te vinden op de website

mailto:amateurkunsten@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/amateurkunsten/subsidies/erkende-amateurkunstenorganisaties


Aandachtspunten

• Subsidiebedrag 2021
• Zie brief 19/01/21, inclusief saldo 2021

• Culturele activiteitenpremie
• Te boeken op post 7332

• Sjabloon in Excel indienen
• Voortgangsrapport, revisorverslag en uittreksel notulen 

AV in PDF indienen



Toelichting

Balans 2021 – Tine VandeVondele



Belangrijkste verschillen met 
balans 2020
• Terminologie gewijzigd

• Overgedragen resultaat -> overgedragen winst (verlies)
• Detail weggelaten

• Bv. Geen opsplitsing meer tussen 'in volle eigendom van 
de vereniging of stichting' en 'overige' bij MVA

• Bv. Bij overige vorderingen
• Bv. Bij fondsen van de vereniging of stichting
• Bv. bij overige schulden en diverse schulden

• Detail toegevoegd
• Post 13 ‘Bestemde Fondsen’

• Post 163 ‘Milieuverplichtingen’ toegevoegd
• Post 168 ‘Uitgestelde belastingen’ toegevoegd



Toelichting

Resultatenrekening 2021 -
Tine VandeVondele



Belangrijkste verschillen met 
resultatenrekening 2020
• Opdeling in rubrieken gewijzigd

• Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten – bedrijfswinst -
… - te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

• Terminologie van enkele posten gewijzigd
• Bv. post 71
• Bv. ‘Uitzonderlijk’ -> ‘Niet-recurrent’

• Rubriek 73 gewijzigd
• Schenkingen en legaten in 2020 samen, in 2021 apart
• Opdeling in subsidies gewijzigd 

• Rubriek 62 gewijzigd
• 622-624 uitgesplitst in 622, 623 en 624

• Resultaatsverwerking in apart tabblad berekend



Belangrijkste verschillen met 
resultatenrekening 2020
• Opdeling in rubrieken gewijzigd

• Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten – bedrijfswinst -
… - te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar



Belangrijkste verschillen met 
resultatenrekening 2020
• Terminologie van enkele posten gewijzigd

• Bv. post 71

• Bv. ‘Uitzonderlijk’ -> ‘Niet-recurrent’

71 Wijzigingen van de voorraad en bestellingen in uitvoering



Belangrijkste verschillen met 
resultatenrekening 2020
• Rubriek 73 gewijzigd

• Schenkingen en legaten in 2020 samen, in 2021 apart
• Opdeling in subsidies gewijzigd 



Belangrijkste verschillen met 
resultatenrekening 2020
• Rubriek 62 gewijzigd

• 622-624 uitgesplitst in 622, 623 en 624



Belangrijkste verschillen met 
resultatenrekening 2020
▪ Opdeling in rubrieken gewijzigd

▪ Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten – bedrijfswinst -
… - te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

▪ Terminologie van enkele posten gewijzigd
▪ Bv. post 71
▪ Bv. ‘Uitzonderlijk’ -> ‘Niet-recurrent’

▪ Indeling post 70
▪ Indeling post 61 
▪ Resultaatsverwerking in apart tabblad berekend 



Toelichting

Begroting 2022 – Tine VandeVondele



Belangrijkste verschillen in 
begroting 2022
• Opdeling in rubrieken gewijzigd

• Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten – bedrijfswinst -
… - te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

• Terminologie van enkele posten gewijzigd
• Bv. post 71
• Bv. ‘Uitzonderlijk’ -> ‘Niet-recurrent’

• Indeling post 70
• Indeling post 61



Belangrijkste verschillen in 
begroting 2022: post 70



Belangrijkste verschillen in 
begroting 2022: post 70



Belangrijkste verschillen in 
begroting 2022: post 61



Belangrijkste verschillen in 
begroting 2022: post 61



Vragen

Niels De Smet



Ingediende vragen

• Moet de jaarrekening al goedgekeurd zijn door de AV voor 
het indienen?

• Antwoord: Ja
• Wordt deze sessie opgenomen?

• Antwoord: Ja 
• In verantwoordingsdocument 1 staat onder bv 614 Sociaal-

culturele werking op document 2 staat onder 614 
Verzekeringen (niet personeel) en zo zijn er meerdere 
rekeningen. Welke dienen gehanteerd te worden?

• Antwoord: In 2021 geldt de oude indeling – 614 
sociaal-culturele werking. Vanaf begroting 2022 en 
resultatenrekening 2022 geldt de nieuwe indeling – 614 
verzekeringen (niet personeel)



Ingediende vragen

• Geldt dit vanaf boekjaar 2022 of moet alles al aangepast 
worden vanaf 2021?

• Antwoord: Vanaf boekjaar 2022
• Binnen mijn organisatiecontext boek ik een kost op 

een bepaalde manier die afwijkt van het sjabloon, hoe moet 
ik hiermee omgaan?
• Antwoord: Als het juridisch gezien correct is, mag je 

het zo blijven boeken.
• Begroting 2022: post 615 verplaatsings- en verblijfskosten
• 1) Waar moeten verplaatsingskosten van bestuurders?

• Antwoord: 615 Verplaatsings- en verblijfskosten
• 2) Waar moeten verplaatsingskosten van personen voor een 

niet CJM gesubsidieerd project komen?
• Antwoord: 615 Verplaatsings- en verblijfskosten



Ingediende vragen

• Begroting 2022: post 640/8 andere bedrijfskosten: 
mogen de roerende voorheffing, de patrimoniumbelasting 
en de rechtspersonenbelasting hieronder gezet worden?
• Antwoord: Ja voor belastingen die als een bedrijfskost 

moeten worden aangemerkt (roerende voorheffing: 670/3 
Belastingen)

• Begroting 2022: post 702 opbrengsten uit verkoop van 
producten: Is een advertentie in eigen tijdschrift geplaatst 
via een bedrijf een verkoop van product of hoort dit bij een 
andere code?

• Antwoord: Ja, mag bij 702
• Begroting 2022: post 731 schenkingen en 732 legaten: 

Moeten deze twee codes nog verder uitgesplitst worden in 
‘zonder terugnemingsrecht’ en ‘met terugnemingsrecht’?

• Antwoord: Nee



Ingediende vragen

• De vzw ontvangt jaarlijks van haar partner de socialistische 
mutualiteiten een structurele financiëlebijdrage. Onder 
welke code horen deze thuis?

• Antwoord: 735 Tussenkomst van derden in het verlies
• Wat betreft de waarde van voorraden: wanneer boeken 

we op rekening 71, wanneer op 631/4, wanneer op 609?
• Antwoord: Advies CBN 132/7

• Kosten van drank en voeding op kantoor op rekening 615?
• Antwoord: Ja

• Communicatiekosten: telefoon en internet van kantoor 
en telefoonkosten van personeel op welke post?
• Antwoord: Telefoon en internet: Post 6138 (overige 

vergoedingen aan derden). Telefoonkosten personeel: 
ofwel post 6138 ofwel post 62

https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/boeking-en-waardering-van-voorraden


Ingediende vragen

• Op welke rekening worden de kosten voor officiële 
publicaties geboekt (vermelding in Staatsblad): post 619?

• Antwoord: Nee, op post 6138 'overige vergoedingen 
aan derden'

• Op welke rekening worden de huurkosten van 
vergaderzalen en weekendverblijven en de catering bij 
weekends geboekt: op 615?

• Antwoord: In kader van werking – 612. In kader van 
personeelsmoment – 615.

• Op welke rekening wordt de voorziening voor vakantiegeld 
geboekt?

• Antwoord:de fiscale term “voorziening” is hier 
misleidend omdat het boekhoudkundig om een 
zekere en vaststaande schuld gaat. Vakantiegeld 
wordt in de RR geboekt op rubriek 620 en in de 
balans opgenomen bij de passivarubriek 45



Ingediende vragen

• Waar kan ik de patrimoniumbelasting boeken?
• Antwoord: Post 640/8 Andere bedrijfskosten

• Wat is het verschil tussen ‘leveringen aan de onderneming’ en 
erelonen, … voor ondersteunende diensten’? Voorbeelden: bij 
welke van beiden boek ik onderhoudscontracten (alarm, 
koffiemachine, automatische deur), werken aan het gebouw, 
vervoer door ecokoeriers, nazicht brandblussers, sociaal 
secretariaat, ICT-ondersteuning, licenties software, ….). Kan 
dit verschil geïllustreerd worden met concrete voorbeelden?

• Antwoord: Leveringen aan de onderneming: “fysieke” 
producten <-> Vergoedingen aan derden: diensten.
• 610 (huur & onderhoud): onderhoud & nazicht
• 611 (leveringen aan de onderneming): softwarelicentie
• 613 (vergoedingen aan derden): ICT-ondersteuning, 

koeriers, sociaal secretariaat



Ingediende vragen

• Horen Licentievergoedingen van vormingswerkers , 
vertalingen aangaande de vormingen onder 7038 : Overige 
opbrengsten uit dienstenprestaties?

• Antwoord: Ja
• Door het wegvallen van de rubrieken “huisvestingskosten, 

secretariaatskosten en andere organisatiekosten”, kunnen 
bepaalde posten ervan niet meer hun plaats vinden in het 
ontwerpsjabloon. Waar horen syndicuskosten, 
verzendingskosten (postzegels), tel- en internetkosten en 
geschenken (aan medewerkers)

• Syndicus: 6100 huur en huurlasten of 61321 
ondersteunende diensten, verzendingskosten: 6111 
kantoorbenodigdheden, telefoon en internet: 6138 
overige vergoedingen aan derden, geschenken aan 
medewerkers: 623 andere personeelskosten of 6138 
overige vergoedingen aan derden



Ingediende vragen

• Wat met de opleidingen zowel van personeel als zelfstandige 
vormingswerkers?

• Antwoord: 623 andere personeelskosten, voor 
zelfstandige vormingswerkers eventueel 6139 overige 
vergoedingen aan derden

• Rek 615 : verplaatsings- en verblijfkosten : is voor 
werknemers, is dit ook voor zelfstandige medewerkers?

• Antwoord: Ja



Vragen?
Contacteer jouw aanspreekpunt of mail naar:

SCVW: sociaalcultureel@vlaanderen.be

AK: amateurkunsten@vlaanderen.be

mailto:sociaalcultureel@vlaanderen.be
mailto:amateurkunsten@vlaanderen.be

