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De doelstellingenrealisatie
Jaarrekening / Beleidsnota
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Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
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Koning Leopold III-laan  31
8200  Sint-Andries
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Jaarrekening 2019
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Beleidsdoelstelling 01.01 - Bestuurlijke organisatie

01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2019170001

Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer 2019170376

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 90,01 € 640.595,05 € 200,00 € 640.494,05 € 200,00 € 640.494,05 €

• Efficiënt beheer van de chartale en girale middelen

Gerealiseerd: Ja.
indicator: efficiënt beheer van de zicht- en spaarrekeningen
Realisatie: de rekeningen werden op een correcte manier beheerd.

• Opvolgen en uitvoeren van de beheersovereenkomst van het apb Monumentenwacht West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.
indicator: de werkingstoelage van de Provincie werd correct en volledig geïnd
Realisatie: de werkingstoelage werd volledig geïnd en correct geboekt

Beleidsdoelstelling 01.01 - Bestuurlijke organisatie
 

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 90,01 € 640.595,05 € 200,00 € 640.494,05 € 200,00 € 640.494,05 €

Totaal 90,01 € 640.595,05 € 200,00 € 640.494,05 € 200,00 € 640.494,05 €
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Beleidsdoelstelling 20.01 - Erfgoed

20.01 Valoriseren van het erfgoed 2019170021

Sensibiliseren naar een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars van onroerend 
erfgoed en interieurs in West-Vlaanderen

2019170374

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 629.606,73 € 73.812,16 € 676.208,53 € 68.000,00 € 678.818,98 € 68.000,00 €

I 4.961,83 € 0,00 € 5.189,01 € 0,00 € 3.100,00 € 0,00 €

• Actieve ledenwerving en beheren van het klantenbestand

Gerealiseerd: Ja.
indicator: Een status quo behaald van het aantal objecten (= monument waarvoor lidmaatschap afgesloten is)
realisatie:Het klantenbestand is quasi status quo gebleven en het aantal objecten is gestegen (van 857 naar 885)

• Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten

Gerealiseerd: Ja.
indicator: het aantal inspecties blijft status quo
realisatie: er is een lichte stijging in het aantal inspecties t.o.v. 2018

• Continueren van veiligheid en welzijn op het werk

Gerealiseerd: Ja.
indicator: streven naar een arbeidsongevallenvrije werkvloer (<1) en vervullen van de veiligheidsmaatregelen.
Realisatie: 2019 was een ongeval-vrij jaar

Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen 2019170375

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 21.828,94 € 0,00 € 26.595,45 € 0,00 € 25.985,00 € 0,00 €

• Onderhouden van de expertise van de monumentenwachters

Gerealiseerd: Ja.
indicator: gevolgde opleidingen en klimtrainingen om de expertise en het competentieniveau te handhaven.
Realisatie: voldoende opleidingen en trainingen gevolgd, zowel inzake expertise-opbouw als klimvaardigheden.

• Uitbouw van de financieel-administratieve organisatie van APB Monumentenwacht West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.
indicator: het correct en tijdig afhandelen van alle administratieve en financiële formaliteiten
Realisatie: behaald, alle formaliteiten en financiële verrichtingen zijn tijdig vervuld.

Actieplan: Flankerende erfgoedactiviteiten 2019180041

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• ondersteunen opstart regionaal erfgoeddepot Brugge

Gerealiseerd: Ja.
indicator: Het tijdelijk beheer en de uitbetaling van de toelage is in afhandeling
Realisatie: de kost is geboekt in 2018 en wacht op uitbetaling

Beleidsdoelstelling 20.01 - Erfgoed
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Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 651.435,67 € 73.812,16 € 702.803,98 € 68.000,00 € 704.803,98 € 68.000,00 €

I 4.961,83 € 0,00 € 5.189,01 € 0,00 € 3.100,00 € 0,00 €

Totaal 656.397,50 € 73.812,16 € 707.992,99 € 68.000,00 € 707.903,98 € 68.000,00 €

Totalen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 651.525,68 € 714.407,21 € 703.003,98 € 708.494,05 € 705.003,98 € 708.494,05 €

I 4.961,83 € 0,00 € 5.189,01 € 0,00 € 3.100,00 € 0,00 €

Totaal 656.487,51 € 714.407,21 € 708.192,99 € 708.494,05 € 708.103,98 € 708.494,05 €



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

 
J1 : De doelstellingenrekening
Jaarrekening / Beleidsnota
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
30000
Koning Leopold III-laan  31
8200  Sint-Andries
2019
2019000163



J1 : De doelstellingenrekening 2019

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb   /   Monumentenwacht West-Vlaanderen apb   /   Jaarrekening 2019 Pagina  2 van 2

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene Financiering 90 640.595 640.505 200 640.494 640.294 200 640.494 640.294

Prioritaire beleidsdoelstellingen 90 640.595 640.505 200 640.494 640.294 200 640.494 640.294

Exploitatie 90 640.595 640.505 200 640.494 640.294 200 640.494 640.294

Investeringen          

Andere          

Overig beleid          

Exploitatie          

Investeringen          

Andere          

Erfgoed 656.398 73.812 -582.585 707.993 68.000 -639.993 707.904 68.000 -639.904

Prioritaire beleidsdoelstellingen 656.398 73.812 -582.585 707.993 68.000 -639.993 707.904 68.000 -639.904

Exploitatie 651.436 73.812 -577.624 702.804 68.000 -634.804 704.804 68.000 -636.804

Investeringen 4.962  -4.962 5.189  -5.189 3.100  -3.100

Andere          

Overig beleid          

Exploitatie          

Investeringen          

Andere          

Totalen 656.488 714.407 57.920 708.193 708.494 301 708.104 708.494 390
Exploitatie 651.526 714.407 62.882 703.004 708.494 5.490 705.004 708.494 3.490

Investeringen 4.962  -4.962 5.189  -5.189 3.100  -3.100

Andere          



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

 
J : De financiële toestand
Jaarrekening / Beleidsnota
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
30000
Koning Leopold III-laan  31
8200  Sint-Andries
2019
2019000163



J : De financiële toestand

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb   /   Jaarrekening 2019 Pagina  2 van 3

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)

62.882

651.526

714.407

0

640.295

0

74.112

-4.962

4.962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.920

408.649

466.569

0

0

0

0

466.569

5.490

703.004

708.494

0

640.294

0

68.200

-5.189

5.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

408.649

408.950

0

0

0

0

408.950

3.490

705.004

708.494

0

640.294

0

68.200

-3.100

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390

319.663

320.053

0

0

0

0

320.053



J : De financiële toestand

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb   /   Jaarrekening 2019 Pagina  3 van 3

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

62.882

62.882

714.407

651.526

651.526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.490

5.490

708.494

703.004

703.004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.490

3.490

708.494

705.004

705.004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
Budgettaire entiteit :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
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J2 : De exploitatierekening
Jaarrekening / Financiële nota
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
30000
Koning Leopold III-laan  31
8200  Sint-Andries
2019
2019000163



J2 : De exploitatierekening 2019

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb   /   Monumentenwacht West-Vlaanderen apb   /   Jaarrekening 2019 Pagina  2 van 2

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene Financiering 90 640.595 640.505 200 640.494 640.294 200 640.494 640.294

Erfgoed 651.436 73.812 -577.624 702.804 68.000 -634.804 704.804 68.000 -636.804

Totalen 651.526 714.407 62.882 703.004 708.494 5.490 705.004 708.494 3.490



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

 
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Jaarrekening / Financiële nota
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
30000
Koning Leopold III-laan  31
8200  Sint-Andries
2019
2019000163



J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb   /   Monumentenwacht West-Vlaanderen apb   /   Jaarrekening 2019 Pagina  2 van 2

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Erfgoed 4.962  -4.962 5.189  -5.189 3.100  -3.100

Totalen 4.962  -4.962 5.189  -5.189 3.100  -3.100



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

 
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Jaarrekening
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
30000
Koning Leopold III-laan  31
8200  Sint-Andries
2019
2019000163



Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Jaarrekening 
2019
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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)

62.882

651.526

714.407

0

640.295

0

74.112

-4.962

4.962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.920

408.649

466.568

0

0

0

0

466.568

5.490

703.004

708.494

0

640.294

0

68.200

-5.189

5.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

408.649

408.950

0

0

0

0

408.950

3.490

705.004

708.494

0

640.294

0

68.200

-3.100

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390

319.663

320.053

0

0

0

0

320.053



Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Jaarrekening 
2019
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Mutatie
Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 0   0 0

II. Investeringen 0   0 0

III. Andere verrichtingen 0   0 0

 Totalen 0   0 0



                                               

 

 

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

 
J6 : DE BALANS
Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
30000
Koning Leopold III-laan  31
8200  Sint-Andries
2019
2019000163



J6 : DE BALANS 2019

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Jaarrekening 2019 Pagina  2 van 3

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

1.494.993,84
1.471.452,84

22.586,61

22.586,61

0,00

878,75

75,64

0,00

35.492,48
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.492,48

35.492,48

0,00

0,00

5.159,01

30.333,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.530.486,32

1.433.748,78
1.415.395,60

17.397,12

17.397,12

0,00

880,44

75,62

0,00

57.699,51
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.882,09

56.882,09

0,00

0,00

4.762,37

52.119,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

817,42

1.491.448,29



J6 : DE BALANS 2019
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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

1.027.493,64
1.027.493,64

25.682,58

0,00

0,00

25.682,58

1.001.788,37

22,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502.992,68

1.530.486,32

1.024.166,61
1.024.166,61

23.503,05

0,00

0,00

23.503,05

1.000.640,87

22,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467.281,68

1.491.448,29
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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

678.696,23
678.696,23

64.386,38

587.050,98

27.168,86

0,00

0,00

90,01

0,00

0,00

0,00

0,00

714.407,23

714.107,16

73.812,16

0,00

640.295,00

640.295,00

0,00

0,00

0,00

300,07

0,00

35.711,00
35.410,93

300,07

0,00

35.711,00
0,00

0,00

35.711,00

1.629.703,39
1.629.703,39

74.956,82

528.627,57

26.050,44

0,00

0,00

1.000.068,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1.701.537,67

1.701.309,17

73.569,91

0,00

627.739,26

627.739,26

0,00

0,00

1.000.000,00

228,50

0,00

71.834,28
71.605,78

228,50

0,00

71.834,28
0,00

0,00

71.834,28



MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb 

 

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2019 

 

 

Dit is de vijfde volledige jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht 

West-Vlaanderen sinds het operationeel worden in juli 2014. Vanaf 1 januari 2015 heeft het 

APB het volledige pakket van de BBC of beleid- en beheercyclus in gebruik genomen zoals 

voorzien in de beheersovereenkomst met het provinciebestuur. Conform dezelfde 

overeenkomst is ook een bedrijfsrevisor aangesteld voor het nazicht van de boekhouding.  

 

Het gros van de exploitatie-uitgaven van Monumentenwacht bestaat uit loonkosten (een 

kleine 90%). De cijfers, verschillen en evoluties zijn dan ook daar te verklaren (o.a. het gevolg 

van een langdurige herstel na rugoperatie van een wachter). Na de teamuitbreiding in 2017, 

was er een personeelswissel te noteren in 2019: de wachter in dienst van bij de start van 

Monumentenwacht, ging met pensioen en is vervangen door een nieuwe wachter. Tegelijk is 

er een extra aanwerving gebeurd wegens deeltijdse tewerkstellingen. Er waren geen 

ingrijpende investeringen in 2019 (enkel wat laptops en de aankoop van dataloggers). Voor 

het zoveelste jaar op rij, kon het boekjaar afgeboekt worden met een positief resultaat, in 

2019 met 35.711,00 euro  

 

De jaarrekening 2019 wordt samen met het commissarisverslag voorgelegd aan de Raad van 

Bestuur in de bestuursvergadering van 21 april 2020. Daarna volgt de digitale rapportering 

voor goedkeuring aan de Vlaamse overheid binnen de 10 dagen, de kennisgeving aan de 

provincieraad (gepland eind mei) en tenslotte de neerlegging bij de Nationale Bank van België. 

 

De jaarafsluiting 2019 is als volgt opgebouwd:  

- de doelstellingenrealisatie: vergelijking van de totalen tussen geraamde budgetten, de 

eindbudgetten na verschuivingen en BW’s, en de uiteindelijke jaarrekening, telkens in 

uitgaven en ontvangsten enerzijds en in exploitatie en investering anderzijds. 

- De jaarrekening vertoont een eindresultaat van € 658.488 aan uitgavenzijde en € 

714.407 aan ontvangstzijde, een saldo van € 57.920 (= budgettair resultaat boekjaar) 

en is samengesteld uit:  

o de exploitatierekening: vertoont een batig saldo van € 62.882 

o de investeringsverrichtingen (betreft de aankoop van informatica-hardware en 

dataloggers) vertoont een totaal van € -4.962  

- de liquiditeitenrekening: het resultaat op kasbasis bedraagt 466.569 euro (= budgettair 

resultaat van het boekjaar + dat van de vorige boekjaren gecumuleerd); de plannen zijn 

om het positieve saldo verder te besteden aan een continuïteit van de dienstverlening  

- de staat van opbrengsten en kosten: geeft een totaalbeeld van kosten (inclusief 

afschrijvingen) en opbrengsten (toelagen, inkomsten uit eigen werking, operationele en 

financiële opbrengsten); het over te dragen saldo (winst) bedraagt 35.711,00 euro 

- de balans: hier wordt de waarde van vroeger aangekochte goederen (vooral uitrusting) 

en de investering in 2019 in rekening gebracht evenals de vorderingen en voorraden bij 

activa en de nog te betalen facturen onder passiva; na inboeken van het over te dragen 

saldo (winst 2019) op het netto-actief bedraagt dit 502.992,68 euro. 

- tenslotte de algemene financiële toestand met autofinancieringsmarge die ook dit jaar 

weer positief is. 

 

Conclusies: Met een bestedingsgraad van 92,65 % blijkt dat een goede budgetraming 2019 

opgemaakt en beheersing van uitgaven gebeurd is.  Het batig saldo is vooral het gevolg van 

lagere personeelskosten (door een langdurige herstelperiode van 1 wachter en een deeltijdse 

tewerkstelling van 2 wachters). Desondanks noteren we toch hogere eigen ontvangsten dan 

geraamd (zie toelichting exploitatierekening). De eigen opbrengsten omvatten 73.812,16 

euro hetzij 10,33 % van de totale ontvangsten wat de laatste jaren stabiel blijft.  Aansluitend 

is interessant de verhouding te melden van het aandeel loonkosten (587.050,98 euro): dat 

omvat 86,49 % van de totaalkosten, ook vergelijkbaar met vorige jaren. 



Toelichting bij de exploitatierekening: 

 

Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de 

gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven. 
 

  Exploitatie  

 Uitgaven 2019   Ontvangsten 2019 

Type  uitgave Jaarrekening Eindbudget 

 

 

Realisatie % 
Type ontvangst Jaarrekening Eindbudget 

 

 

Realisatie % 

Goederen en 

diensten 

64.386,38 

 

67.055,00 96,02 % Ontvangsten uit de 

werking 

73.812,16 68.000,00 108,55 % 

Bezoldigingen, 

sociale lasten en 

pensioenen 

587.050,98 635.248,98 92,41 % Fiscale ontvangsten  

en boetes 

   

Toegestane 

werkingssubsidies 

   Werkingssubsidies 640.295,00 640.294,05 100 % 

Financiële uitgaven  150,00 0 % Financiële 

ontvangsten 

300,07 200,00 150,03% 

Andere 

operationele 

uitgaven 

90,01 550,00  Andere 

operationele 

ontvangsten 

   

TOTAAL 651.527,37 703.003,98 92,68 % TOTAAL 714.407,23 708.494,05 100,83 % 

 

 

- De exploitatierekening vertoont een eindresultaat van € 714.407,23 aan 

ontvangstenzijde en € 651.527,37 aan uitgavenzijde met dus een batig saldo van 

62.879,86 euro 

 

o Bij de uitgaven blijkt met een geraamd totaalbudget van 703.003,98 een 

bestedingsgraad van 92,68%. 

Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat één van onze wachters na een 

rugoperatie langdurig out was en een andere aan 65% presteerde in een 

systeem van progressieve tewerkstelling. 

o Bij de ontvangsten blijkt met een geraamd totaalbudget van 708.494,05 een 

realisatiegraad van 100,83%. We wijten dit aan een ietwat hoger aantal 

inspecties dan verwacht + wat meer aansluitingen in 2019 dan verwacht. 

Ondanks de mindere personeelsbezetting is het vooropgestelde resultaat aan 

eigen ontvangsten uit de werking toch behaald en zelfs meer dan dat.  
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Code Totaal Algemene Financiering Erfgoed

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

651.525,68

651.525,68

64.384,69

587.050,98

0,00

0,00

90,01

0,00

0,00

714.407,21

714.107,16

73.812,16

0,00

640.295,00

0,00

0,00

300,05

0,00

62.881,53

90,01

90,01

0,00

0,00

0,00

0,00

90,01

0,00

0,00

640.595,05

640.295,00

0,00

0,00

640.295,00

0,00

0,00

300,05

0,00

640.505,04

651.435,67

651.435,67

64.384,69

587.050,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.812,16

73.812,16

73.812,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-577.623,51
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Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overzicht van
het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

   - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

   - Aanvullende belasting op de personenbelasting

   - Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

   - Gemeente- of provinciefonds

   - Gemeentelijke of provinciale bijdrage

   - Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C Tussenkomst door derden in het tekort van 
het boekjaar

III. Saldo

60/1

62

648

649

640/7

65

694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748

742/7

75

794

651.525,68

651.525,68

64.384,69

587.050,98

0,00

0,00

90,01

0,00

0,00

714.407,21

714.107,16

73.812,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.295,00

640.295,00

0,00

640.295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,05

0,00

62.881,53

1.603.641,48

1.603.641,48

74.968,04

528.627,57

0,00

0,00

1.000.045,87

0,00

0,00

1.701.462,05

1.701.309,17

73.569,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627.739,26

627.739,26

0,00

627.739,26

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

152,88

0,00

97.820,57

547.171,88

547.120,65

70.264,67

476.027,22

0,00

0,00

828,76

51,23

0,00

685.042,65

685.042,65

69.182,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615.430,65

615.430,65

0,00

615.430,65

0,00

0,00

0,00

429,75

0,00

0,00

137.870,77



 

Toelichting bij de investeringsrekening: 

 

Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de 

gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.  
 

  Investeringen  

 Uitgaven 2019   Ontvangsten 2019 

Type  uitgave Jaarrekening Eindbudget Realisatie % Type ontvangst Jaarrekening Eindbudget Realisatie % 

Investeringen in 

financiële vaste activa 

   Verkoop van financiële 

vaste activa 

   

Investeringen in 

materiële vaste activa 

4.961,83 5.189,01 95,62 % Verkoop van materiële 

vaste activa 

   

Investeringen in  

immateriële vaste 

activa 

   Verkoop van 

immateriële vaste 

activa 

   

Toegestane 

investeringssubsidies 

   Investeringssubsidies 

en -schenkingen 

   

TOTAAL 4961,83 5198,01 95,62 % TOTAAL    

 

 

- Met een realisatiegraad van net boven de 95% is duidelijk dat de raming van de 

aankoop van twee laptops en een datalogger met toebehoren correct werd ingeschat. 

- Het niet benutte krediet (227,18 euro) werd overgedragen naar het volgende boekjaar. 
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DEEL 1 : UITGAVEN Code
Totaal Algemene 

Financiering
Erfgoed

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

4.961,83

4.961,83

0,00

0,00

4.961,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.961,83

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

4.961,83

4.961,83

0,00

0,00

4.961,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.961,83
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DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code
Totaal Algemene 

Financiering
Erfgoed

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  

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00
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DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

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

4.962

4.962

0

0

4.962

0

0

0

0

0

0

0

0

4.962

0

0

0

 

0

0

0

3.148

3.148

0

0

3.148

0

0

0

0

0

0

0

0

3.148

0

0

0

 

0

0

0

80.697

80.697

0

0

80.697

0

0

0

0

0

0

2.452

0

83.149
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DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

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

 

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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Uitgaven Ontvangsten

Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet 
min vastleggingen

Aanrekeningen Verbinteniskrediet 
min aanrekeningen

Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet 
min aanrekeningen

z16_20.01:Bewaken en versterken van 
een diversiteit aan cultuurcreatie en 
erfgoed (2014 - 2019)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 -34.000,00

z16_20.05:Voeren van een preventief 
beleid in onroerend erfgoedbeheer en het 
stimuleren van onderhoud van het West-
Vlaams onroerend erfgoed (2015 - 2019)

38.100,00 34.512,69 3.587,31 34.512,69 3.587,31 0,00 -34.000,00 34.000,00

20.01:Valoriseren van het erfgoed (2017 - 
2021)

97.458,74 91.258,74 6.200,00 91.258,74 6.200,00 0,00 0,00 0,00
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budgettair dagboek :
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RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

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

 

62.882

651.526

714.407

0

640.295

0

74.112

-4.962

4.962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.920

408.649

466.568

0

0

0

0

466.568

97.821

1.603.641

1.701.462

0

627.739

0

1.073.723

-3.148

3.148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94.673

313.976

408.649

0

0

0

0

408.649

137.871

547.172

685.043

0

615.431

0

69.612

-83.149

83.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54.722

259.253

313.975

0

0

0

0

313.975
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Bestemde gelden Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017

Totaal bestemde gelden    



Rapportgegevens :
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A. Werkingssubsidies
BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer

 
B. Investeringssubsidies
BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 56.882,09 4.961,83 0,00 -26.351,44 0,00 35.492,48

   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 4.762,37 4.961,83 0,00 -4.565,19 0,00 5.159,01

   D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 52.119,72 0,00 0,00 -21.786,25 0,00 30.333,47

   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 56.882,09 4.961,83 0,00 0,00 -26.351,44 0,00 35.492,48
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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
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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 2017 184.940,70 0,00 210.506,70 0,00 395.447,40

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

III. Herwerkte balans 184.940,70 0,00 210.506,70 0,00 395.447,40

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 0,00 71.834,28 0,00 71.834,28

   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 71.834,28 71.834,28

V. Balans op einde boekjaar 2018 184.940,70 0,00 282.340,98 0,00 467.281,68

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019 0,00 35.711,00 0,00 35.711,00

   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 2019 35.711,00 35.711,00

VII. Balans op einde boekjaar 2019 184.940,70 0,00 318.051,98 0,00 502.992,68
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WAARDERINGSREGELS 

 

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.  

                                                           
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. 
 



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. 

 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 

 

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% 

 

 

  

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 



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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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    

013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden    

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    

0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven    

0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven    

0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven    

091 Bestemde gelden    

092/9 Overige diverse rechten en verplichtingen    


