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DEEL I. BELEIDSEVALUATIE 

 

 

 

JAARREKENING 2021 



Beleidsevaluatie

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / EK 457 IK 307

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Prioritaire Totaal APB: PWVL
Provincie West-Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 718.760,43 761.364,74 761.364,74

Ontvangsten 764.344,96 758.739,00 748.739,00

Saldo 45.584,53 -2.625,74 -12.625,74

Investeringen
Uitgaven 2.893,80 3.636,83 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83 -3.100,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004
04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: De ambitie van deze beleidsdoelstelling is om ‘het provinciebestuur als kennispartner’ professioneel uit te
bouwen, ter ondersteuning van beleidsvoorbereiding en het nemen van beslissingen zowel door het
provinciebestuur als regiobestuur zelf, haar partners (bv. lokale besturen, kennisinstellingen, organisaties
uit het middenveld), als door individuele partijen (bv. burgers en ondernemers). Het provinciebestuur met
al haar diensten en agentschappen beschikt immers over heel wat data, informatie, kennis en expertise,
en er gebeurt heel wat analyse en onderzoek ten behoeve van eigen beleid of ter ondersteuning van
externe partijen. Daarbij wordt in veel gevallen heel gericht ingezet, hetzij thematisch, hetzij
gebiedsgericht van geografisch zeer fijnmazig tot grensoverschrijdend en internationaal, hetzij door een
combinatie van deze factoren. Dit is een bijzondere meerwaarde die andere partners niet of niet altijd
kunnen aanbieden. Dit alles moet op een meer gecoördineerde manier in de kijker gezet worden, passend
binnen de ambitie om meer integraal en geïntegreerd beleid te voeren. Het effect van deze
beleidsdoelstelling voor zowel de interne als de externe klanten en stakeholders is een efficiëntere
dienstverlening, zowel specifiek van adequate en gerichte inzetbaarheid van data, informatie, kennis,
expertise en onderzoek, als van comfortabeler beschikbaar stellen van diverse data en informatie aan een
breder publiek. Als impact levert dit finaal het onderbouwen van de diverse ontwikkelingen in West-
Vlaanderen op, met het verhogen van de kwaliteit van beleidsvoering en het versterken van de positie van
het provinciebestuur en haar stakeholders (zowel groepen van belanghebbenden als individuele partijen
als klanten). Dit zal zowel de samenwerking intern tussen de diensten en agentschappen ten goede
komen, als de samenwerking tussen het provinciebestuur en haar stakeholders, zowel vraag- als
aanbodgericht. Deze beleidsdoelstelling versterkt de herkenbaarheid, profilering, inzetbaarheid en
meerwaarde van het provinciebestuur, specifiek in haar rol als kennispartner, en het ondersteunt ook haar
rol als regiobestuur.

Indicator: Het globaal aantal geregistreerde gebruikers op het digtaal portaal KennisWest - Streefwaarde
(eind 2025): 5.000

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 718.760,43 761.364,74 761.364,74

Ontvangsten 764.344,96 758.739,00 748.739,00

Saldo 45.584,53 -2.625,74 -12.625,74

Investeringen
Uitgaven 2.893,80 3.636,83 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83 -3.100,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000058
4.13 Sensibiliseren van een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 697.797,10 724.887,33 723.587,33

Ontvangsten 84.905,39 79.250,00 69.250,00

Saldo -612.891,71 -645.637,33 -654.337,33

Investeringen
Uitgaven 2.893,80 3.636,83 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83 -3.100,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



Prioritaire actie: AC000002
Actieve ledenwerving en beheren van klantenbestand (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Indicator: een status quo behaald van het aantal objecten (=gebouw waarvoor
een lidmaatschap afgesloten is)
Realisatie: Het klantenbestand is licht gestegen (van 537 naar 553) en het aantal objecten is
gestegen (van 899 naar 920)

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.911,47 7.639,60 7.639,60

Ontvangsten 28.200,18 28.250,00 28.250,00

Saldo 25.288,71 20.610,40 20.610,40

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000003
Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Indicator: het aantal inspecties blijft status quo
Realisatie: Er is een merkelijke stijging in het aantal inspecties tegenover vorig jaar: 204
tegenover 174 het vorig werkjaar (Hoofdzakelijk te wijten aan een hogere inspectiecapaciteit)

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 678.570,86 703.747,73 702.447,73

Ontvangsten 56.705,21 51.000,00 41.000,00

Saldo -621.865,65 -652.747,73 -661.447,73

Investeringen
Uitgaven 2.893,80 3.636,83 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83 -3.100,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000004
Continueren van veiligheid en welzijn op het werk (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Indicator: Streven naar een arbeidsongevallenvrije werkvloer en vervullen van
de veiligheidsmaatregelen
Realisatie: 2021 was een ongeval-vrij jaar.

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 16.314,77 13.500,00 13.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -16.314,77 -13.500,00 -13.500,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



Prioritair actieplan: AP000059
4.14 Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 20.963,33 36.477,41 37.777,41

Ontvangsten 679.439,57 679.489,00 679.489,00

Saldo 658.476,24 643.011,59 641.711,59

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000005
onderhouden van de expertise van de monumentenwachters (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk gerealiseerd: Indicator: Gevolgde opleidingen en klimtrainingen om de expertise
en het competentieniveau te handhaven
Realisatie: door de corona-crisis werden de meeste opleidingen uitgesteld tot najaar of zelfs
volgend werkjaar

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.197,50 6.500,00 6.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.197,50 -6.500,00 -6.500,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000006
Uitbouw van de financieel-administratieve organisatie van het APB (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Indicator: Het correct en tijdig afhandelen van alle administratieve en financiële
formaliteiten
Realisatie: Behaald, alle formaliteiten en financiële verrichtingen zijn tijdig vervuld

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 18.765,83 29.977,41 31.277,41

Ontvangsten 679.439,57 679.489,00 679.489,00

Saldo 660.673,74 649.511,59 648.211,59

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Totaal APB
Geen niet-prioritaire Totaal APB

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
De volledige beleidsconfiguratie van het apb Monumentenwacht is prioritair aangeduid
waardoor deze beleidsevaluatie alle doelstellingen, actieplannen en acties omvat

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 457
MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 307

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)

De volledige beleidsconfiguratie van het apb Monumentenwacht is prioritair aangeduid waardoor deze beleidsevaluatie alle doelstellingen, actieplannen en acties omvat
De volledige beleidsconfiguratie van het apb Monumentenwacht is prioritair aangeduid waardoor deze beleidsevaluatie alle doelstellingen, actieplannen en acties omvat
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JAARREKENING 2021 



J1: Doelstellingenrekening

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / EK 457

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004
04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 718.760,43 761.364,74

Ontvangst 764.344,96 758.739,00

Saldo 45.584,53 -2.625,74

Investering
Uitgave 2.893,80 3.636,83

Ontvangst 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83

Financiering

Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 718.760,43 761.364,74

Ontvangst 764.344,96 758.739,00

Saldo 45.584,53 -2.625,74

Investering
Uitgave 2.893,80 3.636,83

Ontvangst 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83

Financiering

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 457

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Doelstellingenrekening 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / EK 457

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 45.584,53 -2.625,74

a. Ontvangsten 764.344,96 758.739,00

b. Uitgaven 718.760,43 761.364,74

II. Investeringssaldo -2.893,80 -3.636,83

a. Ontvangsten 0,00 0,00

b. Uitgaven 2.893,80 3.636,83

III. Saldo exploitatie en investeringen 42.690,73 -6.262,57

V. Budgettair resultaat van het boekjaar 42.690,73 -6.262,57

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 514.498,70 514.498,70

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 557.189,43 508.236,13

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 557.189,43 508.236,13

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 45.584,53 -2.625,74

III. Autofinancieringsmarge 45.584,53 -2.625,74

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 45.584,53 -2.625,74

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 45.584,53 -2.625,74

Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Autonoom provinciebedrijf 557.189,43 508.236,13

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 557.189,43 508.236,13

II. Autofinancieringsmarge
- Autonoom provinciebedrijf 45.584,53 -2.625,74

Totale Autofinancieringsmarge 45.584,53 -2.625,74

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Autonoom provinciebedrijf 45.584,53 -2.625,74

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 45.584,53 -2.625,74

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 457

JR dossiers van andere entiteiten:

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van het financieel evenwicht 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



J3: Realisatie van de kredieten
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / EK 457

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529) Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Autonoom provinciebedrijf

Exploitatie 718.760,43 764.344,96 761.364,74 758.739,00

Investeringen 2.893,80 0,00 3.636,83 0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 457

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Realisatie van de kredieten 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



J4: Balans

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / JR-1 Budg. 428 Alg. 2020082392

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

2021 2020
ACTIVA 592.640,72 1.567.828,81
I. Vlottende activa 589.781,41 1.548.907,00

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 577.922,27 1.530.584,27
B. Vorderingen op korte termijn 7.436,34 17.297,73

1. Vorderingen uit ruiltransacties 7.436,34 17.297,73
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 987,76 949,34
D. Overlopende rekeningen van het actief 3.435,04 75,66

II. Vaste activa 2.859,31 18.921,81
C. Materiële vaste activa 2.859,31 18.921,81

1. Gemeenschapsgoederen 2.859,31 18.921,81
c. Installaties, machines en uitrusting 2.859,31 3.755,10
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 15.166,71

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



2021 2020
PASSIVA 592.640,72 1.567.828,81
I. Schulden 63.355,86 1.033.406,00

A. Schulden op korte termijn 63.355,86 1.033.406,00
1. Schulden uit ruiltransacties 61.415,68 30.508,37

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 35.169,38 0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 26.246,30 30.508,37

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 1.922,88 1.002.874,93
3. Overlopende rekeningen van het passief 17,30 22,70

II. Nettoactief 529.284,86 534.422,81
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 173.665,81 173.665,81
B. Gecumuleerd overschot of tekort 344.344,16 349.482,11
D. Overig nettoactief 11.274,89 11.274,89

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 428 Alg. 2020082392

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / JR-1 Budg. 428 Alg. 2020082392

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

2021 2020
I. Kosten 769.410,40 708.489,83

A. Operationele kosten 769.394,05 708.489,83
1. Goederen en diensten 66.433,50 67.762,57
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 648.811,46 621.275,94
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 54.125,68 19.361,02
8. Andere operationele kosten 23,41 90,30

B. Financiële kosten 16,35 0,00

II. Opbrengsten 764.272,45 739.919,96
A. Operationele opbrengsten 764.194,39 739.619,00

1. Opbrengsten uit de werking 84.905,39 80.115,00
3. Werkingssubsidies 679.289,00 659.504,00

a. Algemene werkingssubsidies 679.289,00 659.504,00
B. Financiële opbrengsten 78,06 300,96

III. Overschot of tekort van het boekjaar -5.137,95 31.430,13
A. Operationeel overschot of tekort -5.199,66 31.129,17
B. Financieel overschot of tekort 61,71 300,96

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -5.137,95 31.430,13
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -5.137,95 31.430,13

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 428 Alg. 2020082392

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van opbrengsten en kosten 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / EK 662

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529) Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene Financiering

Exploitatie
Uitgaven 90,29 45,16 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Ontvangsten 659.804,94 679.439,50 679.489,00 699.868,00 720.858,00 742.477,00 764.746,00

Saldo 659.714,65 679.394,34 679.189,00 699.668,00 720.658,00 742.277,00 764.546,00

Investeringen
Financiering

Beleid
Exploitatie

Uitgaven 689.109,10 718.715,27 761.064,74 782.634,29 802.022,90 820.774,58 835.294,89

Ontvangsten 80.115,00 84.905,46 79.250,00 80.500,00 81.750,00 83.000,00 84.250,00

Saldo -608.994,10 -633.809,81 -681.814,74 -702.134,29 -720.272,90 -737.774,58 -751.044,89

Investeringen
Uitgaven 2.790,35 2.893,80 2.893,80 3.843,03 3.100,00 43.100,00 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.790,35 -2.893,80 -2.893,80 -3.843,03 -3.100,00 -43.100,00 -3.100,00

Financiering

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 662
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 662
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 428 Alg. 2020082392
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 662 Alg. 2021082430

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / EK 662

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529) Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 689.199,39 718.760,43 761.214,74 782.664,29 802.052,90 820.804,58 835.324,89

1. Goederen en diensten 67.833,16 69.903,81 88.630,93 90.958,67 92.463,78 92.877,94 93.295,11

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 621.275,94 648.811,46 672.433,81 691.655,62 709.539,12 727.876,64 741.979,78

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 598.113,66 621.393,00 641.193,73 655.858,02 673.585,00 691.815,46 705.826,96

f. Andere personeelskosten 23.162,28 27.418,46 31.240,08 35.797,60 35.954,12 36.061,18 36.152,82

5. Andere operationele uitgaven 90,29 45,16 150,00 50,00 50,00 50,00 50,00

B. Financiële uitgaven 0,00 0,00 150,00 170,00 170,00 170,00 170,00

2. Andere financiële uitgaven 0,00 0,00 150,00 170,00 170,00 170,00 170,00

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 739.619,00 764.194,39 758.539,00 780.168,00 802.408,00 825.277,00 848.796,00

1. Ontvangsten uit de werking 80.115,00 84.905,39 79.250,00 80.500,00 81.750,00 83.000,00 84.250,00

3. Werkingssubsidies 659.504,00 679.289,00 679.289,00 699.668,00 720.658,00 742.277,00 764.546,00

a. Algemene werkingssubsidies 659.504,00 679.289,00 679.289,00 699.668,00 720.658,00 742.277,00 764.546,00

- Andere algemene werkingssubsidies 659.504,00 679.289,00 679.289,00 699.668,00 720.658,00 742.277,00 764.546,00

- van de provincie 659.504,00 679.289,00 679.289,00 699.668,00 720.658,00 742.277,00 764.546,00

B. Financiële ontvangsten 300,94 150,57 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo 50.720,55 45.584,53 -2.625,74 -2.466,29 385,10 4.502,42 13.501,11

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.790,35 2.893,80 2.893,80 3.843,03 3.100,00 43.100,00 3.100,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.790,35 2.893,80 2.893,80 3.843,03 3.100,00 43.100,00 3.100,00

c. Roerende goederen 2.790,35 2.893,80 2.893,80 3.843,03 3.100,00 43.100,00 3.100,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Investeringssaldo -2.790,35 -2.893,80 -2.893,80 -3.843,03 -3.100,00 -43.100,00 -3.100,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen 47.930,20 42.690,73 -5.519,54 -6.309,32 -2.714,90 -38.597,58 10.401,11

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar 47.930,20 42.690,73 -5.519,54 -6.309,32 -2.714,90 -38.597,58 10.401,11

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 662
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 662
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 428 Alg. 2020082392
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 662 Alg. 2021082430

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



T3: Investeringsproject
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529) Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

PRIO IP-AC000003: Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken kwalitatieve rapporten
AC000003: Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken kwalitatieve rapporten (APB Monumentenwacht)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 5.684,15 0,00 53.143,03 0,00 58.827,18

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 5.684,15 0,00 53.143,03 0,00 58.827,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 5.684,15 0,00 53.143,03 0,00 58.827,18

c. Roerende goederen 5.684,15 53.143,03 58.827,18

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 662
Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 428 Alg. 2020082392
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 662 Alg. 2021082430

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



T4: Evolutie van de financiële schulden
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529) Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 662
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 428 Alg. 2020082392
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 662 Alg. 2021082430

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Evolutie van de financiële schulden 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)
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T5 - Toelichting bij de balans
Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving 

en 
waarde-

vermindering

Andere
mutaties

Boekwaarde op 31/12

B. Financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en soortgelijke entiteiten

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

3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Materiële vaste activa 18.921,81 2.893,80 0,00 0,00 0,00 -18.956,30 0,00 2.859,31

1. Gemeenschapsgoederen 18.921,81 2.893,80 0,00 0,00 -18.956,30 0,00 2.859,31

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Installaties, machines en uitrusting 3.755,10 2.893,80 0,00 0,00 -3.789,59 0,00 2.859,31

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

15.166,71 0,00 0,00 0,00 -15.166,71 0,00 0,00

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

2. Bedrijfsmatige 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. Installaties, machines en uitrusting 0,00 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 0,00

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

3. Andere materiële vaste activa 0,00 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 0,00

b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 173.665,81 0,00 0,00 0,00 173.665,81

Totaal 173.665,81 0,00 0,00 0,00 173.665,81

B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het 
boekjaar

Tussenkomst gemeente aan 
OCMW

Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 349.482,11 -5.137,95 0,00 0,00 344.344,16

Totaal 349.482,11 -5.137,95 0,00 0,00 344.344,16

C. Herwaarderingsreserves	 Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 11.274,89 0,00 0,00 11.274,89

Totaal 11.274,89 0,00 0,00 11.274,89

Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Mutatie Boekwaarde op 31/12

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 534.422,81 -5.137,95 529.284,86

Totaal 534.422,81 -5.137,95 529.284,86

 



MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb 

FINANCIËLE RISICO’S (bij het MJP 2020-25) 

 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb kan met een aantal financiële risico’s geconfronteerd 

worden die gedeeltelijk ook dezelfde zijn als de belangrijkste financier de provincie West-

Vlaanderen. Daarnaast zijn er financiële risico’s die specifieke gerelateerd zijn aan de structuur en 

de werking van Monumentenwacht zelf. 

 

1. Afhankelijkheid van de provinciale dotatie  

 

De werkingsmiddelen van Monumentenwacht West-Vlaanderen bestaan voor bijna 90% uit de 

provinciale dotatie die vooral de loonkosten dekken, en voor een goede 10% uit eigen inkomsten 

(lidgelden en inspectiegelden). Dit moet telkens door het provinciebestuur bij monde van de 

provincieraad bekrachtigd worden, enerzijds zes-jaarlijks via een beheersovereenkomst en het 

meerjarenplan en anderzijds via de jaarlijkse dotatietoekenningen. Indien de provincieraad om 

welke reden dan ook zou oordelen dat deze dotatie lager zou moeten wijzigen kan dit directe 

gevolgen hebben voor de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen. Tenslotte is het 

voortbestaan van de provincies zelf niet helemaal zeker zodat het telkens afwachten is wat de 

beleidsopties van Vlaams overheid zullen worden.  

 

2. Personeelskost 

De werking en het succes van Monumentenwacht is voor een groot stuk gebouwd op de specifieke 

expertise van de medewerkers die alom gewaardeerd wordt. Door de (semi-)publieke opdracht van 

Monumentenwacht kan deze kost slechts zeer beperkt doorgerekend worden aan de abonnees. Het 

grootste aandeel in de kostenstructuur van Monumentenwacht is dan ook personeelskosten. Dit is 

een recurrente kost die permanent stijgende is wat niet kan opgehaald worden met een stijging van 

de eigen inkomsten. Elke indexatie en wijziging in de verloningsstructuur kan een grote weerslag 

hebben op de finale uitgaven. Tegelijk kan ook het tijdelijk of voor langere duur wegvallen van 

personeel niet alleen gevolgen hebben voor de dienstverlening maar ook op financieel vlak gevolgen 

kunnen hebben als vervanging noodzakelijk zou blijken. 

3. Gezamenlijke tariefstructuur 

De tarieven voor de diensten van Monumentenwacht worden gezamenlijk afgesproken onder de vijf 

provincies in de schoot van Monumentenwacht Vlaanderen vzw. Hoofddoel is dat de vijf 

Monumentenwachten elkaar niet beconcurreren en met een gelijke tariefstructuur de gemeenten, 

kerkfabrieken en andere monumenteneigenaars kan aanbieden. Indien men de tarieven wil 

verhogen om de inkomsten is een unaniem akkoord van de 6 Monumentenwachten nodig. Eén 

provincie kan niet eenzijdig de tarieven aanpassen, dus een eventuele verhoging van tarieven kan 

niet door West-Vlaanderen individueel gebeuren. Bovendien is door de inkanteling van de andere 

monumentenwachtverenigingen in de provinciale structuren, de behoefte aan tariefverhoging of 

indexaties veel lager zodat Monumentenwacht West-Vlaanderen, waar extra inkomsten wel 

wenselijk blijven, als APB een wat geïsoleerde positie inneemt. 

4. Complexe beslissingsstructuur van Monumentenwacht  

 

Monumentenwacht bestaat uit 5 provinciale organisaties en een overkoepelende organisatie in een 

VZW-statuut die grotendeels gefinancierd wordt door de 5 provincies als voor een deel door de 

Vlaamse overheid. Dit heeft een complexe overleg- en beslissingsstructuur tot gevolg wat remmend 

kan werken en spanningen kan opleveren tussen de diverse partners vooral in financiële 



aangelegenheden. Er is op dat centrale niveau ook een toenemende afhankelijkheid van software 

om een kwalitatieve werking te garanderen wat in toenemende mate extra investeringen vergt.  

 

5. Dalende directe ontvangsten   

Monumentenwacht haalt eigen inkomsten uit abonneegelden en inspecties. Indien het aantal 

abonnees gevoelig daalt, zullen recht evenredig ook de ontvangsten dalen niet alleen door de 

abonneegelden maar ook door het lagere potentieel aan inspecties. Inspecties zijn rechtstreeks 

personeels-gerelateerd dus langdurige afwezigheden kunnen een direct gevolg hebben op de 

inkomsten.  



                                               
 

 

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is 

 

 

Het Autonoom Provinciebedrijf stelt de documentatie digitaal ter 

beschikking via de website van de Provincie West-Vlaanderen op 

volgende webpagina: 

https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-

beleid/agentschappen/monumentenwacht-west-vlaanderen-apb 

 

https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/agentschappen/monumentenwacht-west-vlaanderen-apb
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/agentschappen/monumentenwacht-west-vlaanderen-apb


           

 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  

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. 

 







                                               
 

 

De rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen 

 

 

 

NIHIL 



Toelichting bij de exploitatierekening: 

 

Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de 

gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven. 
 

  Exploitatie  

 Uitgaven 2021   Ontvangsten 2021 

Type  uitgave Jaarrekening Eindbudget 

 

 

Realisatie % Type ontvangst Jaarrekening Eindbudget 

 

 

Realisatie % 

Goederen en 

diensten 

69.903,81 

 

88.630,93  78,87 % Ontvangsten uit de 

werking 

84.795,46 79.250,00  107 % 

Bezoldigingen, 

sociale lasten en 

pensioenen 

648.811,46 672.283,81  96,51 % Fiscale ontvangsten  

en boetes 

   

Toegestane 

werkingssubsidies 

   Werkingssubsidies 679.289,00 679.289,00  100,00 % 

Financiële uitgaven  150,00  % Financiële 

ontvangsten 

150,50 200,00 75,25 % 

Andere 

operationele 

uitgaven 

45,16 150,00 

 

 

30,11 % Andere 

operationele 

ontvangsten 

110.00   

TOTAAL 718.760,43 761.214,74 94,43% TOTAAL 764.344,96 758.739,00 100,74 % 

 

 

De exploitatierekening vertoont een eindresultaat van € 764.344,96 aan 

ontvangstenzijde en € 718.760,43 aan uitgavenzijde met dus een batig exploitatie-

saldo van 45.584,53 euro. 

 

o Bij de uitgaven blijkt met een geraamd totaalbudget van 761.214,74 een 

bestedingsgraad van 94,43%. 

Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat twee van onze wachters 

presteerden in een systeem van progressieve tewerkstelling (één aan 50% en   

een andere aan 65%) Door de coronacrisis konden ook alle feestelijkheden, 

teambuilding en de meeste opleidingen niet doorgaan. 

o Bij de ontvangsten blijkt met een geraamd totaalbudget van 758.739,00 een 

realisatiegraad van 100,74%. 



 

Toelichting bij de investeringsrekening: 

 

Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de 

gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.  
 

  Investeringen  

 Uitgaven 2021   Ontvangsten 2021 

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 

2.893,80 

 

2.893,80 

 

100 % Verkoop van materiële 

vaste activa 

   

Investeringen in  

immateriële vaste 

activa 

   Verkoop van 

immateriële vaste 

activa 

   

Toegestane 

investeringssubsidies 

   Investeringssubsidies 

en -schenkingen 

   

TOTAAL 2.893,80 2893,80 100 % TOTAAL    

 

 

- Het jaarlijks voorziene budget van 3.100 euro blijkt voldoende voor de vervanging van 

de hardware. De overdracht van de niet-benutte kredieten 2020 werd aangewend in 

2021 voor de aanschaf van extra schermen voor thuiswerk. 

- Het niet-benutte saldo van 2021 (743,03 euro) werd net zoals de voorbije jaren 

overgedragen naar het volgende boekjaar. 

 



                                               
 

 

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten 

met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het 

boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar 

 

 

 

 

NIHIL 

 

 

 

 



                                               
 

 

Overzicht gedeelte niet-aangewende kredieten voor investeringen 

overgedragen naar het volgend werkjaar 

 

 

1. Overdracht rest investeringsmiddelen 2020 - 2021 

 

➢ In 2020 beschikten we over een origineel investeringsbudget van 3.100 euro (begroot bedrag 

per jaar voor vervanging laptops).  

❖ Hieraan werd het niet gebruikte saldo toegevoegd van 2019 nl. 227,18 euro 

waardoor een beschikbaar budget ontstond van 3.327,18 euro 

❖ Er werden in de loop van 2020 2 laptops met toebehoren aangekocht (2.790,35 

euro). Er blijft dus een beschikbaar saldo over van 3.327,18- 2.790,35 = 536,83 euro. 

Ook dit saldo werd toegevoegd aan het volgend werkjaar waardoor een beschikbaar 

budget ontstond van 3.636,83 euro 

➢ In de loop van 2021 werden 6 schermen aangekocht (thuiswerk) en de tablet voor inspectie 

funerair vervangen (resp. 974,99 euro en 1.918,81 euro). Er blijft eind 2021 dus een 

beschikbaar saldo over van: 3.636,83-974,99-1.918,81= 743,03 euro 

 

Dit saldo werd per beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 15/02/2022 overgedragen naar het 

werkjaar 2022. 
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ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430 / EK 457 IK 307

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Totaal APB: PWVL
Provincie West-Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 718.760,43 761.364,74 761.364,74

Ontvangsten 764.344,96 758.739,00 748.739,00

Saldo 45.584,53 -2.625,74 -12.625,74

Investeringen
Uitgaven 2.893,80 3.636,83 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83 -3.100,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2021

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)



Beleidsdoelstelling: BD000004
04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: De ambitie van deze beleidsdoelstelling is om ‘het provinciebestuur als kennispartner’ professioneel uit te
bouwen, ter ondersteuning van beleidsvoorbereiding en het nemen van beslissingen zowel door het
provinciebestuur als regiobestuur zelf, haar partners (bv. lokale besturen, kennisinstellingen, organisaties
uit het middenveld), als door individuele partijen (bv. burgers en ondernemers). Het provinciebestuur met
al haar diensten en agentschappen beschikt immers over heel wat data, informatie, kennis en expertise,
en er gebeurt heel wat analyse en onderzoek ten behoeve van eigen beleid of ter ondersteuning van
externe partijen. Daarbij wordt in veel gevallen heel gericht ingezet, hetzij thematisch, hetzij
gebiedsgericht van geografisch zeer fijnmazig tot grensoverschrijdend en internationaal, hetzij door een
combinatie van deze factoren. Dit is een bijzondere meerwaarde die andere partners niet of niet altijd
kunnen aanbieden. Dit alles moet op een meer gecoördineerde manier in de kijker gezet worden, passend
binnen de ambitie om meer integraal en geïntegreerd beleid te voeren. Het effect van deze
beleidsdoelstelling voor zowel de interne als de externe klanten en stakeholders is een efficiëntere
dienstverlening, zowel specifiek van adequate en gerichte inzetbaarheid van data, informatie, kennis,
expertise en onderzoek, als van comfortabeler beschikbaar stellen van diverse data en informatie aan een
breder publiek. Als impact levert dit finaal het onderbouwen van de diverse ontwikkelingen in West-
Vlaanderen op, met het verhogen van de kwaliteit van beleidsvoering en het versterken van de positie van
het provinciebestuur en haar stakeholders (zowel groepen van belanghebbenden als individuele partijen
als klanten). Dit zal zowel de samenwerking intern tussen de diensten en agentschappen ten goede
komen, als de samenwerking tussen het provinciebestuur en haar stakeholders, zowel vraag- als
aanbodgericht. Deze beleidsdoelstelling versterkt de herkenbaarheid, profilering, inzetbaarheid en
meerwaarde van het provinciebestuur, specifiek in haar rol als kennispartner, en het ondersteunt ook haar
rol als regiobestuur.

Indicator: Het globaal aantal geregistreerde gebruikers op het digtaal portaal KennisWest - Streefwaarde
(eind 2025): 5.000

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 718.760,43 761.364,74 761.364,74

Ontvangsten 764.344,96 758.739,00 748.739,00

Saldo 45.584,53 -2.625,74 -12.625,74

Investeringen
Uitgaven 2.893,80 3.636,83 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83 -3.100,00

Financiering

Actieplan: AP000058
4.13 Sensibiliseren van een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 697.797,10 724.887,33 723.587,33

Ontvangsten 84.905,39 79.250,00 69.250,00

Saldo -612.891,71 -645.637,33 -654.337,33

Investeringen
Uitgaven 2.893,80 3.636,83 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83 -3.100,00

Financiering
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Actie: AC000002
Actieve ledenwerving en beheren van klantenbestand (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Indicator: een status quo behaald van het aantal objecten (=gebouw waarvoor
een lidmaatschap afgesloten is)
Realisatie: Het klantenbestand is licht gestegen (van 537 naar 553) en het aantal objecten is
gestegen (van 899 naar 920)

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.911,47 7.639,60 7.639,60

Ontvangsten 28.200,18 28.250,00 28.250,00

Saldo 25.288,71 20.610,40 20.610,40

Investeringen
Financiering

Actie: AC000003
Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Indicator: het aantal inspecties blijft status quo
Realisatie: Er is een merkelijke stijging in het aantal inspecties tegenover vorig jaar: 204
tegenover 174 het vorig werkjaar (Hoofdzakelijk te wijten aan een hogere inspectiecapaciteit)

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 678.570,86 703.747,73 702.447,73

Ontvangsten 56.705,21 51.000,00 41.000,00

Saldo -621.865,65 -652.747,73 -661.447,73

Investeringen
Uitgaven 2.893,80 3.636,83 3.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.893,80 -3.636,83 -3.100,00

Financiering

Actie: AC000004
Continueren van veiligheid en welzijn op het werk (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Indicator: Streven naar een arbeidsongevallenvrije werkvloer en vervullen van
de veiligheidsmaatregelen
Realisatie: 2021 was een ongeval-vrij jaar.

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 16.314,77 13.500,00 13.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -16.314,77 -13.500,00 -13.500,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000059
4.14 Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 20.963,33 36.477,41 37.777,41

Ontvangsten 679.439,57 679.489,00 679.489,00

Saldo 658.476,24 643.011,59 641.711,59

Investeringen
Financiering

Actie: AC000005
onderhouden van de expertise van de monumentenwachters (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk gerealiseerd: Indicator: Gevolgde opleidingen en klimtrainingen om de expertise
en het competentieniveau te handhaven
Realisatie: door de corona-crisis werden de meeste opleidingen uitgesteld tot najaar of zelfs
volgend werkjaar

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.197,50 6.500,00 6.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.197,50 -6.500,00 -6.500,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000006
Uitbouw van de financieel-administratieve organisatie van het APB (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Indicator: Het correct en tijdig afhandelen van alle administratieve en financiële
formaliteiten
Realisatie: Behaald, alle formaliteiten en financiële verrichtingen zijn tijdig vervuld

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 18.765,83 29.977,41 31.277,41

Ontvangsten 679.439,57 679.489,00 679.489,00

Saldo 660.673,74 649.511,59 648.211,59

Investeringen
Financiering
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 457
MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 307



Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan 2020

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries)

Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per
beleidsdomein

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 662 Alg. 2021082430

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb (0553.692.529)

Koning Leopold III-laan  31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Frederik Demeyere

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Beleidsdomein: 01 Algemene Financiering
BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 02 Beleid
BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0150 Internationale relaties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0590 Overige economische zaken
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0629 Overig woonbeleid
BV0680 Groene ruimte
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
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BV0742 Sportinfrastructuur
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0953 Woon- en zorgcentra
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Overzicht van de verbonden entiteiten 

 

 

Zie omschrijving van de financiële risico’s 



Personeel
Inhoud!A1

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vastbenoemd

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau E

Contractueel (niet-gesco) 9,50 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15

Niveau A

Niveau B 9,50 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15

Niveau C

Niveau D

Niveau E

Gesco

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau E

TOTAAL 9,50 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15

Niveau A

Niveau B 9,50 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15

Niveau C

Niveau D

Niveau E

Bestuur ... / Toelichting bij het meerjarenplan ... - ...



                                               
 

 

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort 

 

 

Nihil 


