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     Functiebeschrijving   
     Deskundige boekhouding  

  
   

  
1. ORGANISATIEGEGEVENS  

 
  

FUNCTIETITEL: deskundige  
FUNCTIEFAMILIE: ontwikkelend en adviserend  
CLUSTER: ondersteuning  
AFDELING: financiën  
DIENST/TEAM: boekhouding team entiteiten 
WEDDENSCHAAL: B1-2-3  
  
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE  

 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): teamcoördinator dienst boekhouden 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): diensthoofd dienst boekhouden 
  
3. TAKEN  

 
  

3.1. Analyseren en onderzoeken van de behoeften van de organisatie en van de interne klanten 
en op een gestructureerde wijze gegevens aanreiken om zo de beleidsvoorbereiding te 
ondersteunen.  
1. Analyseert vragen en problemen.   
2. Evalueert de bestaande dienstverlening.  
3. Volgt ontwikkelingen en tendensen.  
4. Maakt rapporten op.  
5. Verzamelt cijfermateriaal en geeft dit weer via overzichtstabellen en grafieken.  
  

3.2. Verifiëren en controleren van documenten en gegevens met het oog op respecteren van 
vormvereisten, procedures en regelgeving.  
1. De correcte toepassing van reglementen, procedures en normen bewaken.  
2. Erop toezien dat de regelgeving wordt gerespecteerd.  
3. Voorstellen doen voor verbetering.  

3.3. Dossiers opmaken en administratief verwerken en zo bijdragen tot een correcte, vlotte en 
volledige afhandeling ervan.  
1. Gegevens berekenen in dossiers rond meerjarenplannen en budgetten, boekhouding, 

personeelsadministratie, …  
2. Dossiers administratief opvolgen (timing, versturen van documenten, …) en doorsturen.  
3. Nagaan welke formulieren/gegevens ontbreken en aanvullen.  
4. Vragen beantwoorden met betrekking tot een dossier.  
5. Contacten onderhouden met betrokken instanties (o.a. leveranciers).  
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3.4. Vanuit een bepaald vakgebied gespecialiseerde werkzaamheden uitvoeren en zo de 
beleidsuitvoering ondersteunen.  

1. Onderhouden en beheren van vakspecifieke producten.  
2. Op de hoogte blijven van nieuwe methodes, theorieën en technieken.  
3. Informatie uitwisselen met vakgenoten.  
4. Studiedagen en vormingsdagen bijwonen.  
5. Vakliteratuur bijhouden.  
6. Ontwikkelt, onderhoudt en beheert ICT- toepassingen en netwerken (o.a.  

boekhoudsoftware, betalingsprogramma, …).  
7. Voert de boekhouding (inboeken inkomende en uitgaande facturen, inboeken financiële 

verrichtingen, boekingen i.v.m. lonen, eindejaarverrichtingen, …).  
8. Doet de noodzakelijke boekingen i.v.m. de btw en maakt de btw-aangifte op  
9. Bereidt een meerjarenplan, begroting/budget en begrotings-/budgetwijziging voor  
10. Bereidt een jaarrekening voor  
11. Maakt de fiscale fiches op en geeft deze aan  

  
3.5. Leiden van of deelnemen aan projecten om zo bij te dragen tot de realisatie van de 

afgesproken projectdoelstellingen.  
1. Neemt binnen een projectteam de afgesproken rol op.  
2. Levert een specifieke vakinhoudelijke bijdrage aan projecten.  
3. Plant, coördineert en leidt projecten.  
4. Zorgt voor een goede communicatie naar de projectleider en de eigen leidinggevende.  

  
3.6. Is verantwoordelijk voor het beheren van een kassa en voor het innen van gelden.  

1. Voert de betalingen uit aan de leveranciers (enkel van de gemeentelijke entiteiten).  
2. Is verantwoordelijk voor het innen van gelden.  
3. Houdt de correcte gegevens bij omtrent de inhoud van de kassa.  
4. Zorgt ervoor dat openstaande rekeningen tijdig worden betaald.  

  
3.7. Vanuit het eigen vakgebied (interne) klanten informeren en adviseren.  

1. Uitleg geven over procedures en regelgeving.  
2. Documentatie naar interne (en externe) klanten verspreiden.  
3. Vragen beantwoorden en advies verstrekken.  
4. Als aanspreekpunt fungeren.  
5. Proactief knelpunten signaleren.  
6. Oplossingen zoeken voor problemen, ook bij andere organisaties (benchmarking).  
7. Behoeften en opportuniteiten om de bestaande dienstverlening te verbeteren met de 

adviseur en/of leidinggevende bespreken.  
8. Volgt de begroting/het budget op.  
  

3.8. Rapporteert intern aan de teamcoördinator en/of het diensthoofd boekhouding, aan de 
interne klanten en aan de organen die de stad of de gemeentelijke entiteiten 
vertegenwoordigen (vzw, autonoom gemeentebedrijf, gemeenteraad, college)  
1. Maakt de documenten op voor het meerjarenplan, de begroting/budget, de 

jaarrekening, de btw-aangifte, … van de stad, het ocmw en de gemeentelijke entiteiten.  
2. Analyseert de rapporten en doet aanbevelingen.  
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3. Brengt verslag uit over het meerjarenplan, de begroting/budget, de jaarrekening, de 
tussentijdse resultaten, … aan de raden van bestuur, de dagelijkse besturen, de 
voorzitter, … van de gemeentelijke entiteiten.  
 

3.9. Uitvoeren van algemene taken van de boekhouding en ondersteuning geven.  
1. Ondersteunen en back-up zijn bij de boekhouding van de stad, het ocmw en de  andere 

entiteiten  
2. Ondersteunen van de opmaak van het meerjarenplan van de stad, het ocmw en de 

andere entiteiten  
3. Ondersteunen van de cel “ondersteuning” van de dienst boekhouding  

 
3.10. Is verantwoordelijk voor de boekhouding van één entiteit.  

1. Boeken van te ontvangen rechten (subsidies, afrekeningen, leefloon, 
aanwervingsinitiatieven, …)  

2. Jaarlijkse controles uitvoeren op de opbrengsten  
3. Opmaken van de inventaris van de activa en passiva  
4. Opvolgen van deelnemingen en participaties  
5. Verwerken van btw-verrichtingen  
6. Boeken van de eindejaarverrichtingen en het opmaken van de jaarrekening (budgettair 

en algemeen)  
7. Informatie verschaffen aan de commissaris-revisor van de vzw’s en bij fiscale controles  

 
3.11. Diversen  

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de 
diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt 
zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier 
een bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een 
vlotte en efficiënte werking van de dienst.  
De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde 
personeelsleden voor het doen van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen directeur 
bepaalde personeelsleden belasten met de inning van geringe dagontvangsten. De 
verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het kasreglement vastgesteld 
door de gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De aangeduide personeelsleden 
kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren. Dit geeft geen recht op 
enige bijkomende vergoeding.  
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4. FUNCTIEVEREISTEN  
 

 
4.1. KENNIS  

1. Algemene kennis over de werking van stad en ocmw  
2. PC-toepassingen (MS-office, vakgerelateerde software,…)  
3. Regelgeving volgens vakgebied  
4. Vakkennis  
  

4.2 KERNCOMPETENTIES  
  

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 2)  
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 
direct van eigen belang is.  

   
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 2)  

Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen 
beweging zaken aan te pakken.  

  
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 2)  

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en 
inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen  

   
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES  

  
1. KENNIS DELEN (niveau 2)  

Vaktechnische en andere werkgerelateerde kennis delen met anderen.  
  

2. PROBLEMEN ANALYSEREN (niveau 2)  
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan 
naar bijkomende informatie om het op te kunnen lossen.  

  
3. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2)  

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 
problemen.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 



   
5  

 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES  
  

1. OORDELEN VORMEN (niveau 3)  
Degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de 
consequenties ervan.  
  

2. VERANDERINGSGERICHTHEID TONEN (niveau 2)  
Zich openstellen voor (organisatie-) verandering en het zich effectief aanpassen aan 
nieuwe werkwijzen en denkkaders.  

  
3. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 1)  

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform 
het tijdspad en de afspraken.  

  
4. ORGANISATIEBEWUST ZIJN (niveau 1)  

Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op 
andere onderdelen van de organisatie.  


