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Voorafgaande opmerkingen  
 

1. Let er, nadat u het programma gedownload heeft, op het op te slaan onder een naam 
en in een map die uw eigendom zijn en waarvan de titels een betekenis hebben voor u. 
Zo zal u altijd over een oorspronkelijk bronprogramma beschikken 
Sla uw reporting regelmatig op. 

 
2. De volledige bladen van het programma zijn voorzien van knoppen waarmee u zich kan 

verplaatsen. Gebruik ze. Zij zullen het werk vergemakkelijken. Ga eerst na of het 
veiligheidsniveau om het middelste niveau is ingesteld. 
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In het Engels: Menu : Tools – Option : Macro – Fonction : Security 
- in het Frans: Menu : Outils – Option : Macro – Fonction : Sécurité 
- in het Nederlands: Menu : Extra – Option : Macro – Fonction : Veiligheid. 

 
3. Geef, bij het eerste gebruik van het algemene menu, de taal aan waarin u wenst te 

werken. U kan deze op elk ogenblik wijzigen, maar weet dat wat in een taal werd 
gerechtvaardigd, definitief zal blijven. Het volstaat te klikken op de knop: Français of 

Nederlands  
 

4. U kan, onafhankelijk van punt 3, de taal kiezen waarin de uitgaven zullen verschijnen. 
 

5. In het algemene menu kan u klikken op de knop Afschrijving. Zo kan u de juistheid van 
uw afschrijvingsberekeningen nagaan en deze valideren aan de hand van de 
berekeningsprocedure in de boekhoudkundige gids. Het totaal per eenheid (indien die 
hoger is dan duizend euro of als de aankoop van een lagere waarde niet werd 
gerealiseerd tijdens de eerste drie maanden die volgen op de startdatum) moet lineair 
worden afgeschreven overeenkomstig de gangbare boekhoudpraktijken. Dit resultaat 
moet worden beperkt tot het aantal maanden (in verhouding tot een jaar) en tot het 
aantal dagen van de week (berekend op 5 werkdagen waar het uitsluitend werd 
gebruikt ten gunste van het project. 

 
6. Overal waar dit nuttig kan zijn (hoofdzakelijk op het blad met de gegevens) zal u 

kleuren zien bij de titels van de kolommen. Zij hebben een betekenis: 
Oranje = het programma berekent zelf de inhoud van de zone. Daarom is zij tegen 
schrijven beveiligd. 
Geel = U moet een keuze maken via een rolmenu dat opent door op de kleine grijze pijl 
te klikken die zich rechts van de actieve cel bevindt. De mogelijke gegevens worden zo 
beperkt tot een volledige lijst. 
Blauw = Excel controleert het resultaat dat u ingeeft niet en geeft geen rolmenu als 
mogelijkheid. 
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7. Het programma werd uitgevoerd in Excel. Daarom zijn er bepaalde regels. Voeg geen 
regels toe, verwijder geen regels Geef eerder de voorkeur aan de wijziging van 
bestaande regels. Deze versie werd beschermd tegen het verwijderen van regels. De 
cellen die niet rechtstreeks gebruikt kunnen worden zijn beveiligd tegen schrijven. 

 
8. De tabel van de financiële verwezenlijkingen moet worden voorgelegd per 

programmering. Elke tabel zal immers afzonderlijk behandeld worden door de federale 
beheers- en betalingsautoriteit. 

 
Verloop van de financiële opvolging: 

 
In het algemene menu werden de knoppen in de logische volgorde van gebruik 
geplaatst. 
 

1. Bij de start van de financiële opvolging moet u de naam, de postcode van uw 
OCMW, evenals andere elementen verduidelijken, die u vindt door de klikken op 
de knop Parameters. Vergeet niet de start- en einddatum van de betrokken 
programmatieperiode in te voeren. Dit is noodzakelijk, zelfs wanneer uw project 
exact overeenkomt met het uitvoeringsjaar. Klik vervolgens op de knop Back om 
terug te keren naar het algemene menu. 

 
2. In de tweede stap moeten, via de knop Budget van het algemene menu, de 

bedragen worden ingevoerd per begrotingsonderdeel, per financieringsbron voor 
uw reportingperiode. Het gaat hier dus om de bedragen voorgelegd tijdens de 
oorspronkelijk goedgekeurde aanvraag. Wanneer de gegevens zijn ingevoerd, 
terugkeren naar het algemene menu via Back. 

 
In dit stadium is uw informatie volledig en kan u overgaan tot de rechtvaardiging 
van de uitgaven in verband met uw project. 
 
3. Door te klikken op de knop Uitgaven van het algemene menu opent u het 

venster van de uitgaven in verband met uw project. Er moeten verschillende 
elementen worden ingevuld. Sommige elementen zijn onontbeerlijk voor het 
reportingsysteem, anderen zijn nuttig of ten zeerste aan te raden. 
Om te verzekeren dat de uitgaven wel degelijk worden opgenomen in de 
uitgaven, moet ten minste het bedrag, het begrotingsonderdeel, de 
subsidiërende macht worden aangeduid. 
Ten behoeve van de controle van de federale cel wordt gevraagd om eveneens 
aan te duiden of de uitgave werd betaald (B - bank, K - kas, N - nog niet 
betaald), evenals de effectieve betaaldatum. 
De bewijsstukken zullen automatisch genummerd worden indien correct 
verwezen werd naar de rubriek, het volgnummer toegekend door Excel zelf van 
zodra een begrotingsonderdeel werd ingevoegd, evenals het 
inschrijvingsnummer in uw eigen interne boekhouding. 

 
4. De andere elementen zijn optioneel, maar sterk aan te raden in het kader van de 

controles van bepaalde instanties in verband met het reglement van de saldo's. 
 

5. Voor de gedetailleerde afdruk van het algemene menu, duidt u in het rolmenu 
het begrotingsonderdeel aan die u wenst af te drukken (via code "9.9" worden 
alle rubrieken geselecteerd.  
Vergeet niet dat u een uitgave kan kiezen in een andere taal dan die waarin uw 
reporting is gebeurd (verander de taal door te klikken op de knop Parameters 
van het algemene menu). Voor het afdrukken zelf, raadpleeg punt 7 hieronder. 

 
6. Via de gedane afdruk van het algemene menu kan een samenvatting afgedrukt 

worden per budgettaire rubriek en per financieringsbron. De eindtotalen moeten 
overeenkomen met de totalen van de tab van de uitgaven en met die van de 
afdruk van de details. Voor het afdrukken zelf, raadpleeg punt 7 hieronder. 
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7. Via de raadpleging van de punten 5 & 6 kan u via de knoppen Afdrukken, 

voorgesteld in deze bladen, de inhoud zien vóór het afdrukken in Excel. In de 
toolbar boven de samenvatting stelt Excel u een afdrukknop voor die u zal 
gebruiken om af te drukken. De samenvatting bestaat enkel uit een tussenstap 
waardoor u snel de juistheid van de gevraagde uitgave kan controleren en de 
uitgave strikt kan beperken tot de nodige informatie. 

 
Wij wensen u veel succes, zowel bij het slagen van uw project, als bij het realiseren van deze 
financiële tabel. 
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