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ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 

 

Dit is de jaarrekening van het tweede werkjaar van het autonoom provinciebedrijf Vonk. 

De jaarrekening wordt opgemaakt binnen de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus die geldt 

voor een autonoom provinciebedrijf. 

De volledige boekhouding en de financiële processen werden grondig gescreend door de 

bedrijfsrevisor. 

De jaarrekening wordt op 30 april 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur van APB 

Vonk.  Daarna wordt de jaarrekening ter goedkeuring geagendeerd op de provincieraad van mei 

2019. 

Het jaar 2017 werd afgeboekt met een negatief resultaat van 55.003,85 euro. 

De jaarrekening is als volgt opgebouwd : 

 Doelstellingenrealisatie : vergelijking van de totalen tussen geraamde budgetten, de 

eindbudgetten na verschuivingen en BW’s en de uiteindelijke jaarrekening.   

De jaarrekening vertoont een eindresultaat van 1.476.987,31 euro aan uitgavenzijde en 

1.421.983,46 aan ontvangstzijde.  Voor ontvangsten is 98,7 % van het eindbudget 

gerealiseerd, voor de uitgaven bedraagt dit 90,3 %.  Het eindresultaat is een negatief saldo 

van 55.003,85 euro of 25,7 van het gebudgetteerde tekort. 

 Exploitatierekening : 

Vertoont een negatief saldo van 54.159,27 euro of 27,9 % van het gebudgetteerde tekort. 

 Investeringsverrichtingen : 

Vertoont een negatief saldo van 844,58 euro.  Dit is het resultaat van 5.804,58 euro uitgaven 

( aankoop hardware) en 4.960 euro inkomsten ( terugstorten waarborg). 

 Liquiditeitenrekening : 

Het resultaat op kasbasis bedraagt 1.371.198 euro. 

 Balans : Geeft een beeld van activa en passiva van Vonk. 

 Staat van opbrengsten en kosten : geeft een totaalbeeld van kosten ( inclusief afschrijvingen) 

en opbrengsten. 

Het tekort voor het boekjaar bedraagt 73.628,96. 
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Bestuurlijke organisatie 
     

01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2018170001 
     

Voeren van een correcte boekhouding in functie van de jaarrekening 2018170414 
    

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget   
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten  

E 134,17 € 188.511,74 € 300,00 € 120.000,00 € 300,00 € 120.000,00 €  
I 0,00 € 4.960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
• Financiële verrichtingen 

 

Bestuurlijke organisatie  
 

   
Totaal Hoofdstuk   

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget   
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten  

E 134,17 € 188.511,74 € 300,00 € 120.000,00 € 300,00 € 120.000,00 € 
 

I 0,00 € 4.960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totaal 134,17 € 193.471,74 € 300,00 € 120.000,00 € 300,00 € 120.000,00 € 
   
 

Realisatiegraad ontvangsten : 161,2 % 

De financiële compensatie voor niet vervangen gedetacheerd personeel ( exploitative)  en de terugstorting van een waarborg 

( investeringen) zorgden voor een grotere ontvangst. 

 

 

Personeel 
     

09.01 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden 2018170010 
     

Actieplan: Organiseren van een aanbod opleiding (kennis overdragen) 2018170355 
    

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget   
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten  

E 573.239,46 € 835.416,04 € 658.050,00 € 930.000,00 € 573.000,00 € 865.000,00 € 
  

 
 

  

De ontvangsten voor het totale aanbod opleidingen bedragen 835.416,04 euro of 96,6 % van het initieel budget.  De totale 

uitgaven bedragen  573.239,46 euro of 100,04 % van het gebudgetteerde bedrag.  De verhoging van het budget met een 

IKA was overbodig.  Dit resultaat werd gehaald met een ploeg die het gehele jaar af te rekenen had met veelvuldige 

afwezigheden. 

Aanbod startersopleidingen 

De startersopleidingen brachten 41.865 euro op.  Een herwerking van onze algemene startersopleidingen en het niet 

organiseren van enkele specifieke startersopleidingen ( erfgoedbewaker / gemeenschapswacht ) zijn de oorzaak van de 

gedaalde omzet ten opzichte van 2017. 
  

• Aanbod kennisopleidingen 

De ontvangsten voor het aanbod kennisopleidingen stegen met bijna 40.000 euro ten opzichte van 2017.  
  

• Aanbod technische opleidingen 

De ontvangsten voor het aanbod technische opleidingen stegen met bijna 85.000 euro.  Door het werken met 

aankoopcentrales is hier slechts een beperkt rendement. 
  

• Aanbod ICT opleidingen 

ICT opleidingen zijn niet onze kernactiviteit.  In 2018 wordt een beperkte minderomzet gerealiseerd. 
  

• Aanbod vaardigheidsopleidingen 

De ontvangsten voor vaardigheidsopleidingen daalden licht terwijl de uitgaven ongeveer gelijk bleven. Oorzaak is het 

moeten inschakelen van free lancers om de opdrachten te kunnen uitvoeren. 
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Actieplan: Organiseren van een aanbod begeleiding (kennis implementeren) 2018170356 

    
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget   

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten  
E 66.376,27 € 283.944,01 € 80.977,00 € 240.000,00 € 48.770,00 € 235.000,00 € 

  
 

  

 

 

• 

 

De inkomsten en uitgaven voor ondersteuning overstijgen op gelijkaardige wijze.  De inkomsten bedragen 283.944,01 

euro ( 134 % van het budget).  De uitgaven 66.376,27 euro ( 136 % van het budget).  In 2017 werd een omzet van 

315.944,01 euro.  De vele en langdurige afwezigheid van personeelsleden verklaart de gedaalde omzet. 

 

Aanbod selectie 

De ontvangsten stegen met bijna 50.000 euro tot 193.933,25 euro.  Daartegenover staat ook een forse stijging van de 

uitgaven, vooral door het inhuren van free lancers. 

 
  

• Aanbod consulting 
 

 
• Aanbod coaching 

Beide werksoorten kennen een gedaalde omzet door de langdurige afwezigheid van een personeelslid. 
  

• Aanbod teambegeleiding 

De overeenkomst met de FOD liep in 2018 ten einde.  Dit verklaart de gedaalde omzet, maar ook de uitgaven dalen 

navenant. 
  

 

 

  
Actieplan: Organiseren van een aanbod insourcing en shared services (kennis inzetten en 

beheren) 

2018170357 

    
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget   

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten  
E 7.858,56 € 5.293,00 € 12.000,00 € 45.800,00 € 35.000,00 € 45.800,00 € 

  
• Aanbod insourcing 

Het aanbod insourcing resulteerde in 2 projecten 2018.  De vraag was veel groter maar meestal was er onvoldoende 

capaciteit bij het provinciepersoneel om aan de vraag te voldoen.  Bijkomend moet nog 3.837,75 euro in 2019 

gefactureerd worden. 

 
  

Actieplan: Creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden om het aanbod te realiseren 2018170358 
    

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget   
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten  

E 823.574,27 € 103.858,67 € 878.613,00 € 100.000,00 € 902.870,00 € 100.000,00 €  
I 5.804,58 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

  
  

 

De totale uitgaven bedragen 823.574,27 euro of 91,1 % van het budget.  In 2017 bedroegen de totale uitgaven nog 

877.541,74 euro.  De daling is grotendeels te verklaren door een gedaalde personeelskost ( afwezigheden wegens ziekte) 

en het wegvallen van een aantal opstartkosten  
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Personeel  
 

   
Totaal Hoofdstuk   

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget   
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten  

E 1.471.048,56 € 1.228.511,72 € 1.629.640,00 € 1.315.800,00 € 1.559.640,00 € 1.245.800,00 € 
 

I 5.804,58 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

Totaal 1.476.853,14 € 1.228.511,72 € 1.649.640,00 € 1.315.800,00 € 1.579.640,00 € 1.245.800,00 € 
   

Totalen   

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget   

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten  
E 1.471.182,73 € 1.417.023,46 € 1.629.940,00 € 1.435.800,00 € 1.559.940,00 € 1.365.800,00 € 

 
I 5.804,58 € 4.960,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

Totaal 1.476.987,31 € 1.421.983,46 € 1.649.940,00 € 1.435.800,00 € 1.579.940,00 € 1.365.800,00 € 
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Jaarrekening / Beleidsnota
Apb Vonk
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RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

-54.159

1.471.183

1.417.023

0

188.082

0

1.228.941

-845

5.805

4.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-55.004

1.756.552

1.701.548

330.350

0

330.350

0

1.371.198

-194.140

1.629.940

1.435.800

0

120.000

0

1.315.800

-20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-214.140

1.756.552

1.542.412

330.350

0

330.350

0

1.212.062

-194.140

1.559.940

1.365.800

0

120.000

0

1.245.800

-20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-214.140

1.692.143

1.478.003

330.350

0

330.350

0

1.147.653
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AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden
1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

-54.159

-54.159

1.417.023

1.471.183

1.471.183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-194.140

-194.140

1.435.800

1.629.940

1.629.940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-194.140

-194.140

1.365.800

1.559.940

1.559.940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene Financiering 134 188.512 188.378 300 120.000 119.700 300 120.000 119.700

Prioritaire beleidsdoelstellingen 134 188.512 188.378 300 120.000 119.700 300 120.000 119.700

Exploitatie 134 188.512 188.378 300 120.000 119.700 300 120.000 119.700

Investeringen          

Andere          

Overig beleid          

Exploitatie          

Investeringen          

Andere          

Personeel 1.476.853 1.233.472 -243.381 1.649.640 1.315.800 -333.840 1.579.640 1.245.800 -333.840

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.476.853 1.233.472 -243.381 1.649.640 1.315.800 -333.840 1.579.640 1.245.800 -333.840

Exploitatie 1.471.049 1.228.512 -242.537 1.629.640 1.315.800 -313.840 1.559.640 1.245.800 -313.840

Investeringen 5.805 4.960 -845 20.000  -20.000 20.000  -20.000

Andere          

Overig beleid          

Exploitatie          

Investeringen          

Andere          

Totalen 1.476.987 1.421.983 -55.004 1.649.940 1.435.800 -214.140 1.579.940 1.365.800 -214.140
Exploitatie 1.471.183 1.417.023 -54.159 1.629.940 1.435.800 -194.140 1.559.940 1.365.800 -194.140

Investeringen 5.805 4.960 -845 20.000  -20.000 20.000  -20.000

Andere          
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene Financiering 134 188.512 188.378 300 120.000 119.700 300 120.000 119.700

Personeel 1.471.049 1.228.512 -242.537 1.629.640 1.315.800 -313.840 1.559.640 1.245.800 -313.840

Totalen 1.471.183 1.417.023 -54.159 1.629.940 1.435.800 -194.140 1.559.940 1.365.800 -194.140



 

 

 
 
TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 

 

 

 

Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en de 

gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 

 
 

EXPLOITATIE 
UITGAVEN 2018 ONTVANGSTEN 2018 

Type uitgave Jaarrekening Eindbudget Realisatie Type ontvangst Jaarrekening Eindbudget Realisatie 

Goederen en 
diensten 779.361,59 942.865 82,6 % 

Ontvangsten uit 
de werking 1.223.161,28 1.315.800,00 93 % 

Bezoldigingen, 
sociale lasten en 
pensioenen 691. 593,10 687.075 100,6 % 

Werkings- 
subsidies 188.082,49 120 000,00 156,7 % 

Andere  
operationele 
uitgaven 

- 50,06 
    

Andere 
operationele 
ontvangsten 5350,44 00,00  

Financiële 
uitgaven 278,10     

Financiële  
ontvangsten 429.25 0,00   

TOTAAL 1 471.182,73 1 629.940,00 90,3 % TOTAAL 1.417.023,46 1.435.800,00 98,7 % 

 
 
De exploitatierekening vertoont een eindresultaat van € 1.417.023,46 aan ontvangstenzijde en  
€ 1.471.182,73 aan uitgavenzijde en een tekort van € 54.159,27. 
 

 Bij de uitgaven werd een realisatiegraad van 90,3 % bereikt.    

Alle kosten werden strikt onder controle gehouden.  

 

 Bij de ontvangsten werd een realisatiegraad van 98,7 % bereikt. 

De raming van de gebudgetteerde omzet voor 2018 was gebaseerd op de voorlopige resultaten van 

2017 en de gerealiseerde omzet van 2016 van beide organisaties die in Vonk geïntegreerd werden.   

De raming benadert het resultaat sterk.  De omzet uit werking viel lager uit omwille van een 

overbodige interne kredietaanpassing ( + 65.000 euro) maar dit resultaat wordt opgewaardeerd 

door de compensatie voor weggevallen gedetacheerd personeel. 
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Personeel 5.805 4.960 -845 20.000  -20.000 20.000  -20.000

Totalen 5.805 4.960 -845 20.000  -20.000 20.000  -20.000



 
 
TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGSREKENING 

 

 

 

Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en de 

gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 

 
 

INVESTERINGEN 
UITGAVEN 2018 ONTVANGSTEN 2018 

Type uitgave Jaarrekening Eindbudget Realisatie Type ontvangst Jaarrekening Eindbudget Realisatie 

Investeringen in 
financiele vaste 
activa    

Verkoop van 
financiele vaste 
activa    

Investeringen in 
materiele vaste 
activa 5.804,58 10.000  

Verkoop van 
materiele vaste 
activa    

Investeringen in 
immateriele vaste 
activa 0,00 10.000  

Verkoop van 
immateriele vaste 
activa    

Toegestane 
investeringssubsidies    

Investeringssubsidies 
en -schenkingen 4.960 0,00  

TOTAAL 5.804,58 20 000 29 % TOTAAL 4.960   

 
 
De investeringsrekening vertoont een eindresultaat van € 12.359,72 aan uitgavenzijde.  
 

 Bij de uitgaven werd een realisatiegraad van 29 % bereikt.    

Het investeringsbudget is voorzien voor de aankoop van PC’s en investeringen in de ontwikkeling 

van het leerplatform. In 2018 werden geen wijzigingen aangebracht aan het leerplatform. 

De ontvangsten betreffen het terugstorten van een waarborg. 
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z13_02.00 - Algemene Financiering : 2012 - 2013

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsrekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

-54.159

1.471.183

1.417.023

0

188.082

0

1.228.941

-845

5.805

4.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-55.004

1.756.552

1.701.548

330.350

0

330.350

0

1.371.198

-194.140

1.629.940

1.435.800

0

120.000

0

1.315.800

-20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-214.140

1.756.552

1.542.412

330.350

0

330.350

0

1.212.062

-194.140

1.559.940

1.365.800

0

120.000

0

1.245.800

-20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-214.140

1.692.143

1.478.003

330.350

0

330.350

0

1.147.653
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Mutatie
Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 0 0 0 0 0

II. Investeringen 365.350 -35.000 -35.000 -35.000 330.350

Duurzame initiatieven 210.350 -20.000 -20.000 -20.000 190.350

Initiatieven voor abonnees 155.000 -15.000 -15.000 -15.000 140.000

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0

 Totalen 365.350 -35.000 -35.000 -35.000 330.350
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ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activa
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiéle vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiéle vaste activa

C. Materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen

   a. Terreinen en gebouwen

   b. Wegen en overige infrastructuur

   c. Installaties, machines en uitrusting

   d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

   e. Leasing en soortgelijke rechten

   f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

   a. Terreinen en gebouwen

   b. Installaties, machines en uitrusting

   c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

   d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiéle vaste activa

   a. Terreinen en gebouwen

   b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

1.787.745,60
1.559.953,72

227.791,88

227.791,88

0,00

0,00

0,00

0,00

20.636,10
0,00

0,00

0,00

1.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.290,00

4.747,86

4.747,86

0,00

0,00

4.747,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.598,24

1.808.381,70

1.867.778,62
1.571.465,89

296.312,73

296.312,73

0,00

0,00

0,00

0,00

36.363,71
0,00

0,00

0,00

6.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.250,00

5.164,81

5.164,81

0,00

0,00

4.805,81

359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.948,90

1.904.142,33
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PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden
A. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

   a. Voorzieningen voor risico's en kosten

   b. Financiële schulden

   c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

   a. Voorzieningen voor risico's en kosten

      1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

      2. Overige risico's en kosten

   b. Financiële schulden

   c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

TOTAAL PASSIVA

89.094,69
89.094,69

73.946,92

0,00

0,00

73.946,92

12.250,27

2.897,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.719.287,01

1.808.381,70

111.226,36
111.226,36

83.259,22

0,00

0,00

83.259,22

27.967,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.792.915,97

1.904.142,33
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 Boekjaar Vorig boekjaar

I. Kosten
A. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies

6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten
A. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

   a. Algemene werkingssubsidies

   b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten 

C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar
A. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort

C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

1.487.754,92
1.487.476,82

779.361,59

691.593,10

16.572,19

0,00

0,00

-50,06

278,10

0,00

0,00

0,00

1.414.125,96

1.413.696,71

1.220.263,78

0,00

188.082,49

188.082,49

0,00

0,00

5.350,44

429,25

0,00

-73.628,96
-73.780,11

151,15

0,00

-73.628,96
0,00

0,00

-73.628,96

1.505.840,37
1.505.428,57

798.557,10

685.030,41

15.648,63

0,00

0,00

6.192,43

411,80

0,00

0,00

0,00

1.354.460,39

1.353.986,22

1.192.184,22

0,00

150.327,47

141.877,49

8.449,98

0,00

11.474,53

474,17

0,00

-151.379,98
-151.442,35

62,37

0,00

-151.379,98
0,00

0,00

-151.379,98
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Debet Credit Saldo
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur

000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden

001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit

01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels    

0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop    

012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 0,00 € 0,00 € 0,00 €

013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden 0,00 € 0,00 € 0,00 €

01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's

01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven

01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven

01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht

01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht

01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht

01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht

01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones

01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst

01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten

02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

020 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden

021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

03 Ontvangen zekerheden

030 Statutaire bewaargevingen

031 Statutaire bewaargevers
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032 Ontvangen zekerheden

033 Zekerheidstellers

04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en 
waarden

041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de 
boekhoudkundige entiteit

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

0700 Terreinen en gebouwen    

0701 Installaties, machines en uitrusting    

0702 Meubilair en rollend materieel    

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden
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074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van 
derden

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090 Bestemde gelden 730.700,00 € 400.350,00 € 330.350,00 €

0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven    

0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 730.700,00 € 400.350,00 € 330.350,00 €

090201 20180401121 Opname bestemde gelden: Duurzame initiatieven 0,00 € 20.000,00 € -20.000,00 €

090201 20180401122 Opname bestemde gelden: Initiatieven voor abonnees 0,00 € 15.000,00 € -15.000,00 €

090201 20180900003 Openingspost 365.350,00 € 0,00 € 365.350,00 €

090201 20180900004 Openingspost 365.350,00 € 0,00 € 365.350,00 €

090201 20180900005 Openingspost 0,00 € 365.350,00 € -365.350,00 €

0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven    

091 Bestemde gelden 400.350,00 € 730.700,00 € -330.350,00 €

091010 20180401121 Opname bestemde gelden: Duurzame initiatieven 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

091010 20180401122 Opname bestemde gelden: Initiatieven voor abonnees 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

091010 20180900003 Openingspost 0,00 € 365.350,00 € -365.350,00 €

091010 20180900004 Openingspost 0,00 € 365.350,00 € -365.350,00 €

091010 20180900005 Openingspost 365.350,00 € 0,00 € 365.350,00 €

092/9 Overige diverse rechten en verplichtingen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Code Totaal Algemene Financiering Personeel

I. Uitgaven  

A. Operationele uitgaven  

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C.  Rechthebbenden uit het overschot van het 694

boekjaar  

II. Ontvangsten  

A. Operationele ontvangsten  

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794

het boekjaar

III. Saldo

1.471.182,73

1.470.904,63

779.361,59

691.593,10

0,00

0,00

-50,06

278,10

0,00

1.417.023,46

1.416.594,21

1.223.161,28

0,00

188.082,49

0,00

5.350,44

429,25

0,00

-54.159,27

134,17

134,17

0,00

0,00

0,00

0,00

134,17

0,00

0,00

188.511,74

188.082,49

0,00

0,00

188.082,49

0,00

0,00

429,25

0,00

188.377,57

1.471.048,56

1.470.770,46

779.361,59

691.593,10

0,00

0,00

-184,23

278,10

0,00

1.228.511,72

1.228.511,72

1.223.161,28

0,00

0,00

0,00

5.350,44

0,00

0,00

-242.536,84
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DEEL 1 : UITGAVEN Code
Totaal Algemene 

Financiering
Personeel

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten  

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

 

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa  

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN  

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

4.005,87

4.005,87

0,00

0,00

4.005,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.798,71

0,00

5.804,58

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

4.005,87

4.005,87

0,00

0,00

4.005,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.798,71

0,00

5.804,58
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DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code
Totaal Algemene 

Financiering
Personeel

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten  

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige  

materiële vaste activa  

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa  

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176

van materiële vaste activa  

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-
4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN  

4.960,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

4.960,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

4.960,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

4.960,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

4.960,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

4.960,00



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer 
budgettair dagboek :

 
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Toelichting bij de jaarrekening
Apb Vonk
30000
Koning Leopold III-laan 41
8200  Sint-Andries
2018
2018000461



Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018
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DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

Jaarrekening 
2016

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

280

281

 

282

283

284/8

 

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664
 

 

0

0

0

 

0

0

0

4.006

4.006

0

0

4.006

0

0

0

0

0

0

1.799

0

5.805

0

0

0

 

0

0

0

6.232

6.232

0

0

6.232

0

0

0

0

0

0

6.128

0

12.360

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

Jaarrekening 
2016

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 
van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

 

280

281

 

282

283

284/8

 

 

220/3-229

224/8

23/4

25

27

 

260/4

265/9

176

21

150-180-
4951/2

 

4.960

0

0

 

0

0

4.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.960

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
Budgettaire entiteit :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Toelichting bij de jaarrekening
Apb Vonk
APB Vonk
30000
Koning Leopold III-laan 41
8200  Sint-Andries
2018
2018000461



Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018
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Uitgaven Ontvangsten

Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet 
min vastleggingen

Aanrekeningen Verbinteniskrediet 
min aanrekeningen

Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet 
min aanrekeningen

01.01:Werken aan een efficiënte 
organisatie (2017 - 2021)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 -4.960,00

09.01:Ondersteunen van lokale besturen 
bij het vormen van competente 
personeelsleden (2017 - 2021)

40.000,00 20.339,27 19.660,73 18.164,30 21.835,70 0,00 0,00 0,00



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer 
budgettair dagboek :

 
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Toelichting bij de jaarrekening
Apb Vonk
30000
Koning Leopold III-laan 41
8200  Sint-Andries
2018
2018000461
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RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

Jaarrekening 
2016

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1. a. Belastingen en boetes

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

 

60/5-694

70/794

73

7401

794

70-7400-7402/9-
742/8-75

 

21/28-2906-664

150-176-180-
21/28-4951/2

 

 

 

421/4

171/4

2903/4

 

178

2905

100

 

171/4

 

4943/4

2903/4

 

178

4949-4959

102

101

 

 

 

 

0901

0902

0903

 

-54.159

1.471.183

1.417.023

0

188.082

0

1.228.941

-845

5.805

4.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-55.004

1.756.552

1.701.548

330.350

0

330.350

0

1.371.198

-135.731

1.490.192

1.354.460

0

141.877

0

1.212.583

-12.360

12.360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-148.091

1.904.643

1.756.552

365.350

0

365.350

0

1.391.202

177.525

91.494

269.018

0

0

0

269.018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177.525

0

177.525

0

0

0

0

177.525
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Bestemde gelden Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016

II. Investeringen 330.350 365.350 0

Duurzame initiatieven 190.350 210.350 0

Initiatieven voor abonnees 140.000 155.000 0

Totaal bestemde gelden 330.350 365.350 0



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
TJ7 : De toelichting bij de balans
Toelichting bij de jaarrekening
Apb Vonk
30000
Koning Leopold III-laan 41
8200  Sint-Andries
2018
2018000461



TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

Apb Vonk / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina  2 van 4

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa
Boekwaarde op 

1/1
Investeringen Des- 

investeringen
Herwaar- 
deringen

Waarde- 
verminderingen

Boekwaarde op 
31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Andere financiële vaste activa 6.250,00 0,00 -4.960,00 0,00 0,00 1.290,00

Totaal financiële vaste activa 6.250,00 0,00 -4.960,00 0,00 0,00 1.290,00

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa
Boekwaarde op 

1/1
Investeringen Des- 

investeringen
Herwaar- 
deringen

Afschrijvingen Waarde- 
verminderingen

Boekwaarde op 
31/12

I. Gemeenschapsgoederen 5.164,81 4.005,87 0,00 -4.422,82 0,00 4.747,86

   A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   B. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   C. Installaties, machines en uitrusting 4.805,81 4.005,87 0,00 -4.063,82 0,00 4.747,86

   D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 359,00 0,00 0,00 -359,00 0,00 0,00

   E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   F. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal materiële vaste activa 5.164,81 4.005,87 0,00 0,00 -4.422,82 0,00 4.747,86



TJ7 : De toelichting bij de balans 2018
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3: Mutatiestaat van de financiële schulden
Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / 

leasings
Aflossingen Overboekingen

LT naar KT
Boekwaarde op 

31/12

I. Financiële schulden op lange termijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1. Leningen ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Schulden op korte termijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1. Leningen ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TJ7 : De toelichting bij de balans 2018
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4. De mutatiestaat van het nettoactief
Overig netto-

actief
Herwaar- 

deringsreserve
Gecumuleerd

resultaat
Investerings-
subsidies en
schenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Herwerkte balans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017 0,00 -151.379,98 0,00 -151.379,98

   A.  Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 0,00 0,00

      1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00

      2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00

      3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 0,00 0,00

      4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 0,00 0,00

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017 -151.379,98 -151.379,98

V. Balans op einde boekjaar 2017 1.944.295,95 0,00 -151.379,98 0,00 1.792.915,97

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 0,00 -73.628,96 0,00 -73.628,96

   A.  Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 0,00 0,00

      1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00

      2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00

      3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 0,00 0,00

      4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 0,00 0,00

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 -73.628,96 -73.628,96

VII. Balans op einde boekjaar 2018 1.944.295,95 0,00 -225.008,94 0,00 1.719.287,01



 

 Waarderingsregels APB VONK 

 

Waardering betreft het vaststellingsproces van de geldbedragen waarvoor elementen moeten 

worden opgenomen en geboekt in de boekhouding  en houdt de keuze van bepaalde 

waarderingsgrondslagen in. 

Cfr. Artikel 140 van het Besluit van de Vlaamse Regering bepaalt de Deputatie1 de regels die gelden: 

1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen 

van het bestuur van welke aard ook; 

2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor 

risico’s en kosten; 

3° de herwaarderingen. 

Om deze regels te bepalen laat de Deputatie zich leiden door de bepalingen vervat in de organieke 

decreten en het uitvoeringsbesluit. Indien deze regels geen uitsluitsel geven, zullen ze zich baseren 

op de IPSAS richtlijnen. Indien er dan nog onduidelijkheden zouden zijn, dan moeten ze op 

oordeelkundige wijze een regel ontwikkelen en toepassen die leidt tot informatie die: 

1) Relevant is voor de economische besluitvorming van de gebruikers 

2) Betrouwbaar is (getrouw beeld, economische realiteit, objectief, voorzichtigheidsprincipe, 

materieel) 

De waarderingsregels werden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering (25/06/2010), art. 

140 t.e.m. 188. 

 

Algemene principes 

 De boekhouding moet gevoerd worden in euro. 

 Bij de vaststelling en toepassing er van uitgegaan wordt dat het bestuur zijn activiteiten zal 

voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de  

waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast. 

 De waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en 

stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd als, onder meer op grond van 

belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, en de vroeger gevolgde 

waarderingsregels bijgevolg niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.  

Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De 

geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de 

staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de 

jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het 

eerst wordt toegepast. 

 Elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk moet gewaardeerd worden. 

                                                           
1 Niet alleen in de regelgeving BBC voor Provincies maar ook in de regelgeving BBC voor APB’s werd  

opgenomen dat de deputatie de waarderingsregels bepaalt. 
 



 

 Er moet rekening gehouden worden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en 

ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening 

betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. 

 De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin ze 

werkelijk gerealiseerd zijn (moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of 

ze al dan niet geïnd of betaald zijn. 

 Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op 

balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting 

bij de jaarrekening. 

 Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 

contante wisselkoers op de datum van de transactie. 

 Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in 

de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en 

waardeverminderingen. 

 Na erkenning als een actiefbestanddeel, geldt als waarderingsregel ofwel het kostprijsmodel, 

ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel dient een vast actief te worden 

geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele 

geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast 

actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de 

geherwaardeerde waarde .Schematisch indeling van de vaste activa:  

Kostprijsmodel Herwaarderingsmodel 

Gemeenschapsgoederen Overige materiële vaste activa 

Bedrijfsmatige materiële vaste activa Financiële vaste activa 

Immateriële vaste activa   

De geherwaardeerde waarde is de reële waarde op het ogenblik van de herwaardering, 

verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte 

waardeverminderingen. De herwaardering dient voldoende regelmatig te worden uitgevoerd 

om ervoor te zorgen dat de boekwaarde niet beduidend verschilt van de boekwaarde die zou 

worden bepaald aan de hand van de reële waarde op de balansdatum. Het uitvoeringsbesluit 

laat geen herwaardering toe van de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is. 

De APB beschouwt haar materiële vaste activa als gemeenschapsgoederen (=aangewend om 

maatschappelijke dienstverlening te vervullen, er worden minder ontvangsten gegenereerd 

dan de uitgaven die nodig zijn).  

 

Aanschaffingswaarde 

 Aanschaffingsprijs:  omvat de aankoopprijs  en de bijkomende kosten zoals niet-

terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten 

 Ruilwaarde : De aanschaffingswaarde van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de 

marktwaarde van de in ruil daarvoor overgedragen actiefbestanddelen 

 Vervaardigingsprijs : omvat naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, 

verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele 

product kan toegerekend worden, als die kosten op de normale productieperiode betrekking 

hebben. 



 

 Schenkingswaarde : is de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken 

worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op 

de datum van het openvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende 

belastingen en kosten. 

 Inbrengwaarde : stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng.  Bij inbreng in een 

entiteit die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, moet onder de inbrengwaarde de 

waarde van de goederen bij de inbreng worden verstaan, die niet hoger mag zijn dan de prijs 

die op dit ogenblik op de markt zou moeten worden betaald. De belastingen en kosten m.b.t. 

de inbreng zijn niet inbegrepen in de inbrengwaarde. Bij de inbreng van een entiteit of 

algemeenheid van goederen worden de ingebrachte activa, passiva, rechten en 

verplichtingen opgenomen in de boekhouding van het bestuur tegen de waarde waarvoor ze 

op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende  entiteit worden 

opgenomen. 

 In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op 

vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die 

rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat. 

 Meubilair, kantooruitrusting, klein materieel en grond- en hulpstoffen die bestendig worden 

hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het 

balanstotaal, mogen op het actief worden opgenomen voor een vast bedrag als de 

hoeveelheid, waarde en samenstelling ervan niet aanmerkelijk veranderd zijn in een 

financieel boekjaar (ijzeren voorraad). In dat geval wordt de prijs voor de hernieuwing van de 

bestanddelen opgenomen onder de operationele kosten. 

Bijzondere regels 

 Liquide middelen en geldbeleggingen (m.u.z. vastrentende effecten) : waardering tegen 

nominale waarde 

 Bijkomende kosten m.b.t. de aanschaffing van geldbeleggingen: ten laste van de staat 

van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden 

aangegaan 

 Vorderingen : waarderen tegen nominale waarde 

 Voorraden 

o Verworven door ruiltransacties : waardering tegen aanschaffingswaarde of tegen 

de marktwaarde op balansdatum als die lager is 

o Verworven door niet-ruiltransacties : waardering tegen marktwaarde op datum 

van verwerving 

o Aanschaffingswaarde wordt bepaald door individualisering van elk bestanddeel 

of volgens de FIFO-methode 

 Belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in 

contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen:  aanschaffingswaarde is 

conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette 

vorderingen, of de marktwaarde indien deze hoger is 

 Bijkomende kosten voor aanschaf financieel vast actief wordt ten laste genomen van de staat 

van opbrengsten en kosten 

 Als een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de 

aanschaffingswaarde ervan niet kan worden bepaald, dan bedraagt de aanschaffingswaarde 

één euro 

 De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van 

leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden onder de activa opgenomen voor het 



 

gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de 

wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst 

betrekking heeft. 

 De overeenkomstige verplichtingen aan de passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd ten 

bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt 

tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst 

betrekking heeft. 

 Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts 

tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige 

raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur 

van die vaste activa. 

 Schulden: waarderen tegen nominale waarde 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

 Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en 

kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de 

gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde 

aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of 

gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden 

aangegaan. 

 Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het 

verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende 

gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. 

 De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk 

financieel boekjaar worden herzien. 

  Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van de 

actiefbestanddelen, die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur 

voor het bestuur. Ze zijn zowel mogelijk voor activa met een beperkte als voor activa met 

een onbeperkte levensduur. 

 De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de 

rubrieken van het actief waarop ze betrekking hebben. 

 De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen 

waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische 

of juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of waardeverminderingen 

gehanteerd worden. 

 De afschrijvingen en de waardeverminderingen worden stelselmatig gevormd volgens de 

vastgelegde waarderingsregels.  Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van 

het financiële boekjaar. 

 De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd als de boekhoudkundige 

waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het financiële boekjaar lager 

is dan de gebruikswaarde ervan. 

 De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische 

voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal 

opleveren. 

Bijzondere regels m.b.t. afschrijvingen en waardeverminderingen 

 Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de 

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. 



 

 Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de 

evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard 

van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. 

 Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een 

gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

 Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun 

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige 

waarde. 

 Ten aanzien van de voorraden  worden waardeverminderingen toegepast als hun 

vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, 

hoger is dan respectievelijk de nettoverkoopprijs op de datum van de jaarafsluiting of de in 

de overeenkomst bedongen prijs. 

 Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de voorraden  en op de 

bestellingen in uitvoering, om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie-  of 

marktwaarde, of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of 

van de uitgevoerde activiteit. 

 Voor de risico’s en kosten die verbonden zijn aan de verdere uitvoering van de bestellingen, 

worden, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, voorzieningen gevormd als de 

risico’s niet gedekt zijn door de voorheen vermelde waardeverminderingen. 

 Er wordt voor de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn 

opgenomen, tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of 

ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de 

entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. 

 Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn 

opgenomen, worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een 

gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

 Naast de toepassing van afschrijvingen worden voor de activa die behoren tot de 

gemeenschapsgoederen, waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde 

hoger is dan hun gebruikswaarde. 

 Naast de toepassing van afschrijvingen en herwaarderingen, worden voor de bedrijfsmatige 

materiële vaste activa en de overige materiële vaste activa waardeverminderingen geboekt 

als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde. 

 De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de bedrijfswaarde en de reële waarde, 

verminderd met de verkoopkosten. 

o De bedrijfswaarde is de contante waarde van de ontvangsten en uitgaven waarvan 

verwacht wordt dat ze voortvloeien uit een actief. 

o De reële waarde is het bedrag waarvoor een activum verhandeld zou kunnen worden 

tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed geïnformeerd zijn, en die tot een 

transactie bereid zijn. 

 Als in uitzonderlijke gevallen de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over 

meer dan vijf jaar gespreid wordt, moet dat worden verantwoord in de toelichting bij de 

jaarrekening. 

 De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via 

overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten 

volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa 

voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten bedrage van 

het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie. 



 

Herwaarderingen 

 Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële 

vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de 

geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, 

verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde 

waardeverminderingen. De geherwaardeerde waarde die voor deze vaste activa  in 

aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin 

de herwaardering voor het eerst werd toegepast. De herwaardering wordt voldoende 

regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend 

verschilt van de reële waarde op de balansdatum. 

 Bij herwaardering moet de volledige categorie van activa waartoe dat actief behoort, worden 

geherwaardeerd. 

 De herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. 

Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen 

echter globale herwaarderingen geboekt worden. 

 Als de geherwaardeerde waarde groter blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil 

rechtstreeks geboekt [op de herwaarderingsreserves, vermeld in artikel 83, 3°], tenzij het een 

verbetering betreft van vroeger in de staat van opbrengsten en kosten geboekte 

waardeverminderingen, en wordt het verschil daar behouden zolang de goederen waarop de 

herwaardering betrekking heeft, niet werden gerealiseerd. De herwaarderingen worden bij 

latere waardeverminderingen afgeboekt ten bedrage van het nog niet afgeschreven gedeelte 

van de meerwaarde. 

 Als de geherwaardeerde waarde kleiner blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil in de 

staat van opbrengsten en kosten ten laste gelegd, tenzij er vroeger al 

herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt op het nettoactief, die dan eerst zullen 

worden tegengeboekt. 

 Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte 

gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens een 

overeenkomstig artikel 140, § 1, opgemaakt plan dat ertoe strekt de toerekening van de 

geherwaardeerde waarde te spreiden over de vermoedelijke residuele gebruiksduur van de 

activa in kwestie. 

  GEBRUIKS- AFSCHRIJVINGEN WAARDE- HER- 

  DUUR  VERMINDERINGEN WAARDERINGEN 

Kostprijsmodel         

Gemeenschapsgoederen beperkt ja ja nee 

  onbeperkt nee ja nee 

Bedrijfsmatige materiële vaste 
activa beperkt ja ja nee 

  onbeperkt nee ja nee 

Immateriële vaste activa beperkt ja ja nee 

  onbeperkt nee ja nee 

       

Herwaarderingsmodel         

       

Overige materiële vaste activa beperkt ja ja ja 

  onbeperkt nee ja ja 

Financiële vaste activa nvt nee ja ja 



 

Overige waarderingsregels (art. 184-188 BVR) 

Bevat o.a.  

 De voorzieningen voor risico’s en kosten worden stelselmatig gevormd volgens de 

vastgelegde waarderingsregels, met behoud van de toepassing van artikel 140. Ze mogen 

niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar. 

De voorzieningen voor risico’s en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van 

het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de 

risico’s en kosten waarvoor ze werden gevormd. 

Voorzieningen worden niet gebruikt voor waardecorrecties op activa. 

Afschrijvingstermijnen 

 

1. Gemeenschapsgoederen  (Kostprijsmodel)  Afschrijvingstermijn 
a. Terreinen en gebouwen   
Terreinen   
Terreinen - aankoop  enkel waardeverminderingen 

Terreinen - groot onderhoud en inrichting  10 jaar 

Gebouwen   
Gebouwen - aankoop  33 jaar 

Gebouwen - groot onderhoud en inrichting  10 jaar 

Bebouwde terreinen   
Bebouwde terreinen - aankoop  enkel waardeverminderingen 

Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting  10 jaar 

Overige zakelijke rechten   

Overige zakelijke rechten - aankoop  ifv het onroerend goed, beperkt tot de duur van het zakelijk recht 

   
b. Installaties, machines en uitrusting   
Installaties, machines en uitrusting - aankoop  10 jaar 

Installaties, machines en uitrusting - groot onderhoud en 
inrichting  10 jaar 

Informaticahardware  3 jaar 

   
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel   
Meubilair   
Meubilair, kantooruitrusting - aankoop  5 jaar 

Rollend materieel   
Fietsen, brom- en motorfietsen - aankoop  5 jaar 

Auto's en bestelwagens - aankoop  5 jaar 

Vrachtwagens - aankoop  5 jaar 

Speciale en andere voertuigen - aankoop  5 jaar 

   
d. Leasing en soortgelijke rechten   
Terreinen en gebouwen in leasing   
Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten  enkel waardeverminderingen 

Gebouwen in leasing of op grond  van soortgelijke rechten  33 jaar 

Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond  van 
soortgelijke rechten  10 jaar 

Meubilair en kantooruitrusting in leasing of op grond van 
soortgelijke rechten  5 jaar 

Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke 
rechten  5 jaar 

   
D. Immateriële vaste activa   
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling  3 jaar 

- Concessies, octrooien, software, licenties, knowhow, 
merken en soortgelijke rechten - aankoop  3 jaar 

- Goodwill  3 jaar 

- Vooruitbetalingen  3 jaar 

- Plannen en studies  3 jaar 



 

Dubieuze debiteuren 

Er wordt een waardevermindering geboekt voor de openstaande vorderingen: 
1) Na 3 jaar : 50%  
2) Na 4 jaar : 75%  
3) Na 5 jaar: 100% 

 

 

Keuze algemene rekening : kost versus investering 
 
 

A. Aankoop van goederen 

Algemeen principe: investeren bij tegelijk voldoen voor drie volgende voorwaarden: 

1) Aankoop per stuk hoger dan 1.000,00 euro exclusief btw 

2) Aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)  

3) Goed heeft een economische waarde over meerdere jaren (=afschrijvingsduur) 

Uitzondering voor meubilair en hardware : steeds investering, ongeacht het bedrag. 

 

B. Herstellingen, onderhoud,  en werken 

Herstellings- en onderhoudswerken hebben het karakter van een investering indien tegelijk 

aan de volgende 3 voorwaarden voldaan is: 

a. Dankzij deze herstelling, het onderhoud of het werk verhoogt de waarde van het 

actief; 

voorbeelden: herstelling na omvangrijke schade; uitbreiding van een machine, installatie; 

aanpassen of verbeteren van een reeks identieke items (bv. vervangen van alle 

telefoontoestellen in een gebouw, …) 

 

NIET: gepresteerde uren voor louter nazicht, kleine technische mankementen, 

levering van kleine onderdelen 

 

b. Het onderhoud, de herstelling of het werk heeft een duurzaam karakter:  

voorbeelden: vervangen van een essentieel onderdeel van een installatie, gebouw zoals 

nieuwe motor, nieuwe verwarmingsketel ; planmatig groot onderhoud zoals schilderen 

buitengevels van een gebouw 

 

NIET: voorlopige herstelling met het oog op een definitieve renovatie op korte 

termijn, jaarlijks onderhoud begrepen in een onderhoudscontract 

 

c. De herstelling, het onderhoud of het werk bedraagt meer dan 1.000,00 euro  

(nieuw!) 

 

 

 



 

C. Studieopdrachten 

Studieopdrachten worden ENKEL als investering beschouwd in de volgende gevallen: 

a. Studies die gepaard gaan met een aanzienlijke investering die vaststaat 

 

b. Studies die aanleiding tot commercieelbare rechten 

voorbeelden: studie uitbouw e-shop (produktontwikkeling) 

 

 

D. Software 

Software wordt als investering geboekt indien tegelijk aan de volgende 3 voorwaarden 

voldaan is (het bedrag van de aankoop is niet relevant): 

a. De software wordt aangekocht of via software-assurance aangeschaft (huur, 

onderhoud of software als een online dienst worden niet als investering beschouwd) 

b. De software is bestemd is om duurzaam te worden gebruikt ; 

c. De software draagt bij tot de activiteiten van het APB; 
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