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INLEIDING 

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) 

algemeen van toepassing op alle gemeenten, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering 

van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

Met de BBC heeft een nieuwe wijze van plannen haar intrede gedaan bij de lokale besturen. Centraal 

in die planningsmethodiek staat de koppeling tussen beleidsmatige en financiële informatie. De 

strategie van het bestuur is weergegeven in de beleidsplannen via beleidsdoelstellingen, 

actieplannen en acties die gekoppeld zijn aan middelen die voor de realisatie ervan moeten ingezet 

worden. De beleidsrapporten zijn dus ruimer dan louter een verzameling van financiële gegevens en 

moeten toelaten het beleid te sturen en op te volgen. 

Dit document is de weerslag van de jaarrekening van de Gemeente Hulshout in de nieuwe BBC-

omgeving. 

De jaarrekening bestaat uit drie delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van 

de algemene rekeningen. 

 

De beleidsnota van de jaarrekening bevat: 

 De doelstellingenrealisatie 

 De doelstellingenrekening (schema J1) 

 De financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget 

 

De financiële nota van de jaarrekening omvat: 

 De exploitatierekening (schema J2) 

 De investeringsrekening (schema’s J3 en J4) 

 De liquiditeitenrekening (schema J5) 

 

De samenvatting van de algemene rekeningen bevat: 

 De balans (schema J6) 

 De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) 

 

Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting, die dat document verduidelijkt. Ze bevat alle 

begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar wel 

relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen 

De hoofdlijnen van de beleids- en beheerscyclus verschillen op twee belangrijke punten ten opzichte 

van de oude NGB (Nieuwe Gemeente Boekhouding): 
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 Het werken met doelstellingen en de daaraan gekoppelde acties en actieplannen die al dan 

niet gelinkt zijn met een financieel krediet; 

 De opdeling tussen budgettaire verrichtingen en de algemene boekhouding. 

De schema’s J1 (Doelstellingenrekening) tot en met J5 (Liquiditeitenrekening) zijn gekoppeld aan 

budgettaire verrichtingen. De schema’s J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten) verwijzen 

daarentegen naar de algemene boekhouding. 

De verschillende beleidsdocumenten hebben in BBC een identieke opbouw en sluiten inhoudelijk op 

elkaar aan. 

Hieronder wordt de structuur van de beleidsrapporten schematisch weergegeven: 

 Meerjarenplan Budget Jaarrekening 

B
el

ei
d

 Strategische nota 
 
 
Financiële nota: 
- Financieel 

doelstellingenplan 
- Staat van het 

financieel evenwicht 

Beleidsnota: 
- Doelstellingennota 

 
 
- Doelstellingenbudget 

 
- Financiële toestand 

 
- Lijst overheids-

opdrachten 
- Lijst daden van 

beschikking 
- Lijst nominatieve 

subsidies 

Beleidsnota: 
- Doelstellingen-

realisatie 
 

- Doelstellingen-rekening 
- Financiële toestand 

A
u

to
ri

sa
ti

e  
 
 
 
 
 

Financiële nota: 
- Exploitatiebudget 
- Investeringsbudget 
- Liquiditeitenbudget 

 

Financiële nota: 
- Exploitatierekening 
- Investeringsrekening 
- Liquiditeitenrekening 

Sa
m

e
n

v.
 

al
g.

 r
ek

.   Balans 
 
Staat van opbrengsten en 
kosten 

 

De schema’s van deze onderdelen zijn grotendeels verplicht op te nemen, hun opbouw en inhoud 

staat dus vast. Om de verplichte schema’s begrijpelijker te maken, worden ze waar nodig 

voorafgegaan door een kleine toelichting. 
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1. KENGETALLEN 
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2. BELEIDSNOTA 

De beleidsnota bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële 

toestand.  

Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele 

realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen:  

 wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het 

budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? 

 wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op 

het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? 

 wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële 

boekjaar?  

2.1. Doelstellingenrealisatie 2019 

Per prioritaire doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en operationele 

realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen financieel 

gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de 

doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een operationele voortgang van de doelstellingen 

meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het bestuur moet aangeven in welke mate de doelstellingen 

behaald zijn en of het vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is.  
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2.2. Doelstellingenrekening 2019 - schema J1 

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de 

verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de 

beleidsdomeinen. Hierbij wordt de opdeling gemaakt tussen overig beleid en prioritaire 

beleidsdoelstellingen. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen onder het overig beleid. 

Op een volgend niveau wordt de opdeling gemaakt tussen exploitatie, investering en andere. 

Tot slot verkrijgen we een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten en bekomen we het 

budgettaire resultaat van het boekjaar.  

Uitgaven  € 13.038.356 

Ontvangsten  € 13.158.406 

Saldo   €       120.050 

Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2019 en het eindbudget 

2019 (na budgetwijziging 1-2019 en aanpassingen van de ramingen). 

Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema 

uit het budget. 
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2.3. Financiële toestand 

De financiële toestand van de jaarrekening bevat: 

• een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening 2019 met het resultaat op 

kasbasis in het budget 2019; 

• een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening 2019 met de 

autofinancieringsmarge in het budget 2019. 

In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het bestuur 

vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: 

• het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (netto werkkapitaal); 

• de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het 

bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (de exploitatie) voldoende 

middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen). 

De autofinancieringsmarge in rekening 2019 bedraagt € 2.270.615 

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de 

financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en 

liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen: 

• het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; 

• het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; 

• het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. 
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3. FINANCIËLE NOTA 

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota 

van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. 

In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële 

budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste 

budgetwijziging en aanpassingen van de ramingen. Dat past in de evaluatiefunctie van de 

jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de 

evaluatie van het beleid en de autorisatie. 

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in 

detail toegelicht. 

3.1. Exploitatierekening - schema J2 

De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de 

exploitatie. 

Geconsolideerd krijgen we het volgende resultaat: 

Uitgaven  € 10.343.745 

Ontvangsten              € 12.840.380 

Saldo   €   2.496.635 

Opgelet: dit is het budgettaire resultaat inzake exploitatie, de niet-kaskosten en de niet-

kasopbrengsten worden hier niet in verrekend. 

Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2019 en het eindbudget 

2019 (na budgetwijziging 1-2019 en aanpassingen van de ramingen). 

Bij de uitgaven is er nog een overraming van de budgetten. Dit proberen we in de toekomst verder 

weg te werken door bij de opstelling van het budget uit te gaan van de laatst gekende 

rekeningcijfers.  
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3.2. Investeringsrekening 

De investeringsrekening bestaat uit twee delen: 

• Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het 

financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, 

investeringssubsidies en schenkingen.  

• Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten 

investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de 

ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de 

investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor 

investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen 

beschouwd worden.  

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting. 

3.2.1. De investeringsverrichtingen van het boekjaar – schema J3 

Geconsolideerd krijgen we het volgende resultaat: 

Uitgaven  € 2.307.213 

Ontvangsten     € 187.214 

Saldo               € -2.119.998 

Opgelet: dit is het budgettaire resultaat inzake investeringen, de niet-kaskosten en de niet-

kasopbrengsten worden hier niet in verrekend. 

Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2019 en het eindbudget 

2019 (na budgetwijziging 1-2019 en aanpassingen van de ramingen). 

We stellen wel vast dat ten opzichte van het initiële budget van de investeringen in 2019 een groot 

aantal budgetten worden verschoven naar 2020. Gebudgetteerde ontvangsten die nog niet 

ontvangen zijn, worden ook doorgeschoven naar 2020. 
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3.2.2. De rekening(en) van de afgesloten investeringsenveloppen – schema J4 
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3.3. Liquiditeitenrekening – schema J5 

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het 

betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt 

bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en 

bevat: 

• de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 

• de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; 

• de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of 

investeringsrekening; 

• het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 

• de bestemde gelden. 

Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis. De opbouw 

bestaat uit 3 delen: 

I - Exploitatie 2.496.635 

II - Investeringen -2.119.998 

III - Andere -256.587 

IV - Saldo 120.050 

V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar 3.836.473 

VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat 3.956.523 

VII - Bestemde gelden 0 

VIII – Resultaat op kasbasis 3.956.523 

 

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil 

tussen de kasstromen-uit en de kasstromen-in). Voor boekjaar 2019 betekent dit dat er per saldo  

120.050 euro meer wordt ontvangen dan uitgegeven. 

Bij het saldo berekend in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of netto-werkkapitaal 

(rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI). 

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor 

een toekomstige uitgave (exploitatie – investering – andere). Voor boekjaar 2019 werden geen 

bestemde gelden gereserveerd.  

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die 

overblijven na de bestemde gelden. 

In het schema J5 wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom 

toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging(en) 

en aanpassingen van de ramingen. 
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3.4. Toelichting bij de financiële nota – rapportering per beleidsdomein 

3.4.1. Geconsolideerd 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even 

kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de 

kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, 

voorzieningen, …) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten: 

UITGAVEN ONTVANGSTEN 

I – Exploitatie           10.343.745 I – Exploitatie 12.840.380 

II – Investeringen 2.307.213 II – Investeringen 187.215 

III - Andere 387.398 III - Andere 130.811 

TOTAAL 13.038.356 TOTAAL 13.158.406 

 

In navolging van de wettelijke schema’s worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld 

over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in 

onderstaande tabel weergegeven per inwoner (10.468 op 31/12/2019): 

UITGAVEN ONTVANGSTEN 

I – Exploitatie           988,13 I – Exploitatie 1.226,63 

II – Investeringen 220,41 

 

II – Investeringen 17,88 

III - Andere 37,01 III - Andere 12,50 

TOTAAL 1.245,54 TOTAAL 1.257,01 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat er in 2019 per inwoner 11,47 euro meer wordt ontvangen in 

vergelijking met de uitgaven. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 

238,50 euro meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven.  

Een vraag die zich nu stelt is welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en 

ontvangsten.  

3.4.1.1. Exploitatie 

Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten over de 

verschillende beleidsdomeinen: 
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3.4.1.2. Investeringen 

Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft dit volgend beeld: 
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3.4.1.3. Andere 

Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten. 
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4. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot 

boekjaar 2019 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar 

om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid. 

4.1. Balans – schema J6 

De balans geeft een overzicht van het vermogen van de gemeente Hulshout op het einde van het 

financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans 

wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en 

passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.  

De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze 

toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren 

(definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC). 

De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met 

deze middelen financiert het bestuur zijn activa. 
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4.1.1. Toelichting bij de balans 

4.1.1.1. Balansstructuur 

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en 

vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de 

volgende criteria voldoen: 

• er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor 

verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; 

• er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de 

balansdatum; 

• het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; 

• het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het 

gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een 

jaar na de balansdatum. 

Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. 

Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De 

passiva zijn opgesplitst in: 

• schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om 

economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit 

gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een 

uitgaande geldstroom voor het bestuur; 

• het nettoactief: dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan 

afgetrokken zijn. 

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. 
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4.2. Staat van opbrengsten en kosten – schema J7 

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar 

en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt 

opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een 

bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft 

ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de 

eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen. 

  



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Samenvatting van de algemene rekeningen 

  

 

 

 
 

 

 

 

  



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout 5. Toelichting bij de jaarrekening 

  

 

 

5. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat ten minste uit de volgende vier 

onderdelen: 

• de toelichting bij de exploitatierekening met: 

o een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; 

o een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening 

per beleidsdomein (schema TJ1); 

o de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2). 

• de toelichting bij de investeringsrekening met: 

o een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; 

o een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van 

investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële 

boekjaar (schema TJ3); 

o de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de 

investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4); 

o de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5). 

• de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) 

• een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. 

5.1. Toelichting bij de exploitatierekening 

5.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein – schema TJ1 

 

5.1.2. Evolutie van de exploitatierekening – schema TJ2 
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5.1.3. Verklaring van de belangrijkste materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de 

gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven - Exploitatierekening 

UITGAVEN 

 Eindbudget Jaarrekening Verschil 

00 – Alg. Financiering 175.156 136.297 38.859 

01 – Algemeen bestuur, Coördinatie & Org. 7.949.297 7.592.323 356.974 

02 – Grondgebiedzaken 1.858.285 1.479.348 378.937 

03 – Vrije Tijd 1.224.177 1.135.777 88.400 

TOTALEN 11.206.915 10.343.745 863.170 

 

De reële uitgaven liggen een stuk lager dan de ramingen. Er zijn voor € 863.170 ongebruikte kredieten. 

Het blijft een moeilijke oefening om uitgavenkredieten exact te ramen. Het verschil is in 2019 toch al 

met +/- 100.000 euro gedaald ten opzicht van 2018 (959.866 euro). 

Enerzijds is er de wettelijke bepaling dat er voor elke uitgave een goedgekeurd budget moet zijn, 

voorzichtigheidshalve worden de uitgaven dan ruim geraamd, anderzijds is er ook nog een te 

optimistische inschatting van het aantal te realiseren acties. 

Er wordt steeds getracht om zo spaarzaam mogelijk met de budgetten om te gaan. 

Reden verschillen per beleidsdomein: 

00 – Alg. Financiering € 38.859 Reële uitgaven liggen lager dan de ramingen.  
Er is geen nieuwe lening aangegaan, dus ook geen nieuwe 
betaling van intrest van de lening  

01 – Algemeen 
bestuur, Coördinatie & 
Organisatie 

€ 356.974 37% van dit overschot heeft te maken met budgetten voor 
de lonen (€ 130.850,13). Deze liggen lager dan geraamd 
werd. Het verschil is voornamelijk te wijten aan de 
afwezigheden door ziekte, pensioneringen. 
De toegestane investeringssubsidies (sociale dienst en 
politie) zijn een stuk lager dan voorzien. 
Reële uitgaven liggen een stuk lager dan de ramingen voor 
wat betreft de goederen en diensten.  
Het verschil is voornamelijk te wijten aan:  

- huur kopieermachines (nieuwe contract met Ricoh) 
- kosten EID lager dan andere jaren door verlenging 

geldigheidsduur documenten 
- Gas, prijsstijging heeft niet zo sterk doorgezet als 

verwacht 
- Post- en frankeringskosten, nieuwe 

overheidsopdracht komt voordeliger uit 
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02 – 
Grondgebiedzaken 

€ 378.937 Reële uitgaven liggen een stuk lager dan de ramingen voor 
diverse uitgaven.  
Het verschil is voornamelijk te wijten aan: 

- acties die (nog) niet gerealiseerd werden 
- overraming van sommige uitgaven 
- … 

Grootste verschillen zijn te vinden bij de openbare 
verlichting, prestates van derden voor onderhoud wegen 
(onderhoudscontract verkeerssignalisatie), ruimen en 
doorspuiting van waterlopen, slibverwerking, kosten 
afvalverwerking en bijdrage IOK, sociale 
tewerkstellingscontracten voor groenonderhoud.  

03 – Vrije Tijd € 88.400 Reële uitgaven liggen een beetje lager dan de ramingen voor 
wat betreft de goederen en diensten. Ook de lonen liggen 
een stuk lager dan geraamd door ziekte personeel (verschil = 
+/- € 15.000). 

Grootste verschillen zijn te vinden bij de prijssubsidie aan 
AGB, prestaties van derden voor gemeenschapscentrum. 

 

Detail: 
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UITGAVEN Code 
BOEKJAAR     

2019 
BUDGET                  

2019 VERSCHIL VERKLARING 

   BELEIDSVELD       

0119  Overige algemene diensten 6203  1 063 727  1 201 170  -137 443   pensioneringen, ziekte, aanwervingen later opgestart 

0200  Wegen 6103  64 576  154 985  -90 409  

 budget wegmarkeringen niet volledig gebruikt, 
budget sneeuwopruiming te hoog wegens weinig 
sneeuw, geen kleine onderhoudswerken uitgevoerd 

aan wegen door derden en minder werken in eigen 
beheer uitgevoerd, minder verkeerssignalisatie 
aangekocht,... 

0670  Straatverlichting 6110  129 108  214 718  -85 611  
 nieuwe leverancier nav OO, vervanging oude 
verlichting door ledverlichting 

0119  Overige algemene diensten 614  282 905  328 407  -45 502  
 daling van kosten door nieuwe OO kopieertoestellen, 
door nieuwe OO frankeerkosten, daling van AK 
kantoorbenodigdheden 

0309  Overig afval- en materialenbeheer 615  811 405  852 200  -40 795  
 onderhoud van grachten (slibverwerking en 
staalnames): minder werken uitgevoerd  

0040  Transacties in verband met de openbare schuld 6500  87 389  125 725  -38 336   geen nieuwe leningen 

0200  Wegen 613  15 422  45 000  -29 578  
 minder erelonen, minder bemiddeliingscontracten 
met IOK 

0200  Wegen 615  25 273  52 661  -27 388  
 minder technische benodigdheden gekocht, minder 
machines gehuurd, onderhoudskost kledij lager dan 
geraamd 

0945  Kinderopvang 6203  211 744  236 385  -24 642   lagere loonkost door ziekte? 

0310  Beheer van regen- en afvalwater 615  186  23 077  -22 892   minder ruiming en doorspuitingen van waterlopen 

0119  Overige algemene diensten 623  102 173  116 540  -14 367  
 lagere loonkost (minder MTV, minder verzekering 

AO, ) 

0680  Groene ruimte 615  120 348  132 399  -12 051  
 minder sociale tewerkstellingscontracten voor 
groenonderhoud 
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0119  Overige algemene diensten 6201  650 934  662 488  -11 554  
 minder loonkosten vastbenoemd personeel door 
ziekte 

0740  Sport 649  214 857  225 580  -10 722  
 minder toelage gebruikers sportpark, minder 
prijssubsidie dan geraamd werd 

0130  Administratieve dienstverlening 614  30 180  40 300  -10 120  
 minder kosten EID - verlenging geldigheidsduur 
documenten  

0705  Gemeenschapscentrum 6103  13 503  23 221  -9 718  
 minder prestaties van derden, afwachten resultaat 
studie gemeenschapscentrum (geluid e.d.) 
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ONTVANGSTEN 

 Eindbudget Jaarrekening Verschil 

00 – Alg. Financiering 9.908.118 10.160.629 -252.511 

01 – Algemeen bestuur, Coördinatie & Org. 1.907.752 1.969.773 -62.021 

02 – Grondgebiedzaken 683.379 657.383 25.996 

03 – Vrije Tijd 64.037 52.595 11.442 

TOTALEN 12.563.286 12.840.380 -277.094 

 

De reële ontvangsten liggen € 277.094 hoger dan de geraamde ontvangsten. 
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ONTVANGSTEN 
Code 

BOEKJAAR     
2019 

BUDGET                  
2019 

VERSCHIL VERKLARING 
   BELEIDSVELD 

0020  Fiscale aangelegenheden 7301  3 605 914  3 065 036  540 877  
 Ramingen werden nog aangepast door de 
overheid, is een aanvullende belasting, geen 
invloed op 

0020  Fiscale aangelegenheden 73400  0  151 184  -151 184  
 geen kohier opgemaakt in 2019, opbrengst 
in 2020 

0010 
 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke 
niveaus 

7400  1 745 890  1 855 423  -109 534   minder uit gemeentefonds ontvangen 

0020  Fiscale aangelegenheden 73424  65 754  158 088  -92 334  
 slechts één kohier opgemaakt (2e semester 
2018), opbrengst in 2020 

0020  Fiscale aangelegenheden 73421  -41 478  16 285  -57 763  
 rechtzetting foute vorderingen aangemaakt 
voor de subsidiaire aanslag (wijziging derde 
van Van Stijn naar Caravanpark NV) 

0020  Fiscale aangelegenheden 7300  2 961 773  2 904 745  57 028  
 meer OV (saldo voorgaande jaren, 
compensatie energiezuinige woningen 
gestegen) 

0690  Overige nutsvoorzieningen 750  1 254  51 958  -50 704  
 dividend Finilek is geboekt op andere AR 
(elektr, gas)- wijzigng naam, … 

0020  Fiscale aangelegenheden 7374  73 073  31 212  41 861  
 panden voorgaande jaren blijven op kohier 
staan, verhoging bedragen per jaar. Geen 

kohier nieuwe leegstand 2019. 

0800  Gewoon basisonderwijs 7406  258 036  223 696  34 340  
 extra werkingsmiddelen kleuters en 
ondersteuning, meer subsidies gekregen 

0020  Fiscale aangelegenheden 73322  528 036  495 000  33 036   meer ontvangsten uit diftar 

0640  Elektriciteitsvoorziening 750  245 783  215 133  30 650  
 dividend Finilek is geboekt op andere AR 
(elektr, gas)- wijzigng naam, … 

0020  Fiscale aangelegenheden 7315  30 848  58 000  -27 152  
 minder inkostemten omdat de 
geldighiedsduur van de documenten werd 
verlengd/verdubbeld 

0650  Gasvoorziening 750  103 043  77 189  25 854  
 dividend Finilek is geboekt op andere AR 
(elektr, gas)- wijzigng naam, … 

0010 
 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke 
niveaus 

7402  143 722  118 392  25 330   compensatie energiezuinige woningen, SVK 

0945  Kinderopvang 7405  91 525  67 335  24 190   meer subsidie personeel, vIA4 
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0945  Kinderopvang 703  103 981  87 100  16 881   meer inkomsten kinderopvang 

0111  Fiscale en financiële diensten 700  16 049  1 050  14 999   verkopen openbare verkoop 

0300  Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 702  61 869  76 850  -14 981   minder ophalingen 

0990  Begraafplaatsen 702  14 499  25 683  -11 184   minder begravingen 

0020  Fiscale aangelegenheden 7377  70 432  81 600  -11 168  
 minder verblijven, meer inschrijvingen nu 
het terug mag… 

0800  Gewoon basisonderwijs 745  0  10 900  -10 900  
 Terugvordering en verrekening aandeel 
scholengemeenschap 'Scholen aan de Nete', 
foutief geboekt in 2020 ipv 2019.  

0310  Beheer van regen- en afvalwater 704  14  8 600  -8 586  
 Geen terugvordering kosten: maaien 
grasbermen 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout 5. Toelichting bij de jaarrekening 

  

 

 

5.2. Toelichting bij de investeringsrekening 

5.2.1. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein – schema TJ3 
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5.2.2. Evolutie van de investeringsverrichtingen – schema TJ4 
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5.2.3. Stand van de kredieten per investeringsenveloppe – schema TJ5 
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5.2.4. Verklaring voor de belangrijke materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de 

geraamde ontvangsten en uitgaven - Investeringsrekening 

UITGAVEN 

 Eindbudget Jaarrekening Verschil 

00 – Alg. Financiering 0 0 0 

01 – Algemeen bestuur, Coördinatie & Org. 829.114 512.984 316.130 

02 – Grondgebiedzaken 4.885.299 1.794.141 3.091.158 

03 – Vrije Tijd 18.511 87 18.424 

TOTALEN 6.732.924 2.307.212 3.425.712 

 

Een groot deel van de transactiekredieten voor investeringsprojecten werden door een latere opstart 

of door een tragere uitvoering niet gebruikt in 2019 en worden verschoven naar 2020. Zo wordt een 

investeringsbudget van € 3.425.712 verschoven naar 2020. In 2020 zal via een aanpassing van het 

meerjarenplan de kredieten die niet meer nodig zijn afgesloten worden. 

 

ONTVANGSTEN 

 Eindbudget Jaarrekening Verschil 

00 – Alg. Financiering 0 0 0 

01 – Algemeen bestuur, Coördinatie & Org. 0 0 0 

02 – Grondgebiedzaken 160.175 187.214 -27.039 

03 – Vrije Tijd 0 0 0 

TOTALEN 160.175 187.214 -27.039 

 

Bijna alle openstaande saldi worden overgedragen naar boekjaar 2020. De saldi die niet meer nodig 

zijn zullen in boekjaar 2020 dan via een aanpassing van het meerjarenplan worden gecorrigeerd. 
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UITGAVEN 
Code 

BOEKJAAR     
2019 

BUDGET                  
2019 

VERSCHIL VERKLARING 
   BELEIDSVELD 

0200  Wegen 224-0 1 483 356  3 434 448  -1 951 092  

* € 722.418,77 bij herstellingen aan betonwegen (slechts kleine 
herstelling uitgevoerd, niet de cyclus zoals voorzien)  
* € 392.890,28 budget project Grote Baan  
* € 275.000 project Heibaan en zijwegen (later opgestart) * € 
269.348,97 project verbindingsriolering heibaan fase 2 (later 
opgestart)  
* € 72.952,69 project trage wegen (slechts klein deel nog maar 

uitgevoerd)  
* € 65.000 project missing RWA-link Industriepark (nog niet 
opgestart) 

0670  Straatverlichting 228-0 0  524 633  -524 633  
 door overname openbare verlichting door fluvius komen deze 
kosten vanaf 2020 gespreid in de rekening op basis van de 
afschrijvingen bij Fluvius (afhouding van dividend) 

0200  Wegen 243-0 0  210 000  -210 000  
 Veegmachine, budget was nodig via budgetwijziging om opdracht 
te kunnen starten, maar factuur pas in 2020. 

0200  Wegen 214-0 55 588  225 013  -169 425  

 * € 58.473 restant op project Grote Baan  
* € 47.316,55 project Kleine Waterstraat en Kortestraat later 
opgestart  

* € 29.933,23 project Heibaan en zijwegen (later opgestart)  
* € 22.596,78 project fietspad langsheen Vaartstraat (later 
opgestart) 

0119  Overige algemene diensten 240-0 32 813  170 000  -137 187  

 Restant op project verbetering werkomstandigheden personeel, 
budget behouden om nieuwe kantoormeubilair en dergelijke te 
kopen na verhuisbeweging op basis van nieuw organogram en 
organisatiestructuur 

0900  Sociale bijstand 664 286 322  377 895  -91 573   Enkel de uitgevoerde investeringen worden gesubsidieerd. 

0729  Overig beleid inzake het erfgoed 664 76 246  150 408  -74 161  
 Bijdrage restauratiepremie Hof ter Borght, betaling op basis van 
opdracht dienst onroerend erfgoed afhankelijk van uitvoering van 
de renovatiewerken 

0290  Overige mobiliteit en verkeer 225-0 0  60 000  -60 000   Mee opgenomen in groter project Grote Baan 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout 5. Toelichting bij de jaarrekening 

  

 

 

0400  Politiediensten 664 10 406  63 951  -53 545  
 Enkel de uitgevoerde investeringen worden gesubsidieerd, 
resterende budget wordt overgedragen 

0720  Monumentenzorg 214-0 0  44 130  -44 130  
 studie buitengewone onderhoudswerken ruïne Sint-Michielskerk, 
was in afwachting van subsidiedossier (einde van 2019 
goedgekeurd) 

0119  Overige algemene diensten 241-0 35 891  67 413  -31 522  

 * € 15.792,86 vervangen IT-materiaal, nodige voorzieningen zijn 
er, maar enkel vervangen indien noodzakelijk  
* € 15.408,27 restant vernieuwing website (extra modaliteiten nog 
om in 2020 uit te voeren) 

0290  Overige mobiliteit en verkeer 214-0 0  15 000  -15 000   opmaak mobiliteitsplan nog niet gestart 

0350  Klimaat en energie 221-19 143 701  157 561  -13 859   Restant REG-project renovatie dak woonzorgcentrum (groendak) 

0705  Gemeenschapscentrum 214-0 0  13 199  -13 199   restant renoveren gemeenteschoolsite Schoolstraat 

0610  Gebiedsontwikkeling 214-0 3 755  13 473  -9 718   restant in-house opdracht IOK voor opmaak masterplan 

  

ONTVANGSTEN 
Code 

BOEKJAAR     
2019 

BUDGET                  
2019 

VERSCHIL VERKLARING 
   BELEIDSVELD 

0350  Klimaat en energie 150-0 113 438  37 500  75 938  
 niet voorziene subsidie lokaal klimaatproject : energie-audit en 
begeleiding lokale onderneming 

0680  Groene ruimte 260-0 0  43 000  -43 000   verkoop visvijver, gebudgetteerd, maar nog niet gerealiseerd 

0690  Overige nutsvoorzieningen 150-0 0  15 000  -15 000  
 subsidie openbare verlichting kempen-Hagelandroute, 
gebudgetteerd, maar nog niet gerealiseerd 

0200  Wegen 243-0 13 514  0  13 514  
 opbrengst verkoop rollend materieel via openbare verkoop (veiling 
I&O-auction) 

0680  Groene ruimte 150-0 21 175  24 675  -3 500  
 restbedrag subsidie natuur en bos voor aankoop bosgrond en 
beplanting 
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5.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening 

5.3.1. Evolutie van de liquiditeitenrekening – schema TJ6 
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5.4. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 
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6. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie 

onderdelen: 

• de toelichting bij de balans (schema TJ7); 

• een overzicht van de toegepaste waarderingsregels; 

• de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 

 
6.1. Toelichting bij de balans – schema TJ7 
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6.2. Waarderingsregels 

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de 

belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het 

bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer 

aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. 

Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het 

boekjaar toegepast. 

1. ALGEMENE PRINCIPES 

INVESTERING OF EXPLOITATIE 

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde 

van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel 

dat het activum voor het bestuur zal opleveren. 

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na 

aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.  

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, 

alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te 

verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De 

prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat. 

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 

€ 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen 

in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag 

verhoogd naar € 7.500. 

AANSCHAFFINGSWAARDE 

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen 

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de 

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden 

geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.  

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de 

ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de 

schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het 

openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN  

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag 

wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde 

te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel 

boekjaar wordt de restwaarde  en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert 

ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in 

bijgevoegde tabel. 
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Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te 

houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. 

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke 

nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen 

zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). 

Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het 

einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen 

teruggenomen.  

HERWAARDERINGEN  

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een 

marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste 

activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, 

geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze 

geherwaardeerde waarde afgeschreven.  

2. AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en 

vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.  

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de 

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien 

aanvullende waardeverminderingen geboekt worden 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.  

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over 

de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de 

dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden in functie van de ouderdom van de 

vordering, zijnde : 

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :  10% 

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :  40% 

Ouder dan 5 jaar     60% 

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum 

van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. 

VOORRADEN 

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de 

aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere 
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marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen 

de voorraad werd gewaardeerd.   

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de 

datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische 

prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een 

symbolische prijs worden verdeeld.  

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor 

de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen). 

FINANCIEEL VASTE ACTIVA 

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun 

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor 

inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen 

met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als 

de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van 

de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. 

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa 

zijn opgenomen 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. Het 

bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn 

opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering 

onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende 

en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige 

bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, 

dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende 

activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen 

zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van 

vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig 

bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering 

van andere investeringen. 

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel 

gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in 

principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering 

worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot 

erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat 

actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden 

aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. 

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op 

een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde 

eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de 

economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. 
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De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of 

gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) 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 schuld aan de passiefzijde waardeert 

het bestuur ieder jaar 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. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat 

het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), 

zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom 

zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode 

(aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) 

gebruiksduur korter is. 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van 

derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, 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. 

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze 

vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze 

debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van  waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag 

waarschijnlijk nog zal geïnd worden.  

SCHULDEN 

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens 

hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden 

verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen 

investeringssubsidie nog niet verrekend. 

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor ‘waarschijnlijke’ 

verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat 

vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.  
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3. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC 

(BEGINBALANS)  

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De 

beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op 

gebaseerd. 

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van 

het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de 

respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen 

werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-

boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag  van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een 

restwaarde gelijk aan 0. 

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden 

mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.  

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor 

afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag 

vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.  

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee 

opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen 

in de aanschafwaarde.  

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).  

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende 

actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het 

corresponderende actief. 

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 
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AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN 

MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-

TERMIJN 

Terreinen 

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen 

(wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. 

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …) 

wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 

 

- 

 

5-15 jr 

Gebouwen 

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, 

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard 

van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 

Erfpachten ingevolge de notariële aktes* 

*de activa in erfpacht worden afgeschreven volgens de termijn van de erfpacht 

33 jr 

 

5-15jr 

1-99jr 

Wegen 

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, 

slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).  

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere 

termijn. 

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer 

straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. 

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, 

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard 

van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.  

 

33 jr 

 

5 jr 

 

10 jr 

 

5-15 jr 

Waterlopen en waterbekkens 

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen 

in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn 

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.  

33 jr 

 

5-15 jr 

Overige onroerende infrastructuur 

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de 

openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden 

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze 

 

33 jr 

 

 

5-15 jr 
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termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de 

gebruikswaarde van de infrastructuur. 

Installaties, machines en uitrusting 

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen 

werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en 

kledij, reanimatietoestellen, keukengerei,  diepvriezers, koelkasten, uitrusting van 

RVT’s ,… 

 

 

5-10 jr 

Meubilair 

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,… 

in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn. 

 

10 jr 

Kantooruitrusting 

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, 

kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, … 

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het 

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. … 

Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, 

laptops, … 

 

5 jr 

 

3 jr 

Rollend materiaal 

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, 

tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. 

 

5-10 jr 

Kunstwerken (geen erfgoed) - 

Erfgoed - 

  

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-

TERMIJN 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr 

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 jr 

Goodwill 5 jr 

Plannen en studies 5 jr 
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6.3. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten 
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7. OVERZICHT DEELNEMINGEN
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8. OVERZICHT VAN BETAALDE KOSTEN VOOR HET OCMW 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29 september 2014 beslist op advies 
van de financieel beheerder van de gemeente en van het OCMW om geen doorfacturatie meer te 
doen van gemeente aan OCMW en vica versa omwille van het grote risico op belasting over de 
toegevoegde waarde. 
De raad voor maatschappelijk welzijn ging met deze beslissing akkoord op 20 oktober 2014, op 

positief advies van het vast bureau van 06 oktober 2014. 

Overzicht van de kosten die de gemeente in 2019 betaald heeft voor het OCMW: 

Uitgaven 2019 
Nieuwjaarsfeest OCMW + TN (45 vd 145 personen € 1.266,89 

sportdag OCMW + TN (kanohuur) € 180,50 

loonkost peuterspeelpunt € 791,07 

loonkost klusjesman 

€ 21.765,00 

vakantiegeld klusjesman 

eindejaarstoelage klusjesman 

werkgeversbijdrage klusjesman 

hospitalisatieverzekering klusjesman 

arbeidsgeneeskundige dienst klusjesman 

GSD klusjesman 

maaltijdcheques klusjesman 

vakbondspremie klusjesman 

TOTAAL  € 24.003,46 
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BIJLAGEN 
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PROEF – EN SALDIBALANS OP 31/12/2019 

  



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Proef – en saldibalans op 31/12/2019 

  

 

 

 

 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Proef – en saldibalans op 31/12/2019 

  

 

 

 

 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Proef – en saldibalans op 31/12/2019 

  

 

 

 

 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Proef – en saldibalans op 31/12/2019 

  

 

 

 

 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Proef – en saldibalans op 31/12/2019 

  

 

 

 

 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Proef – en saldibalans op 31/12/2019 

  

 

 

 

 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Proef – en saldibalans op 31/12/2019 

  

 

 

 

 



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Proef – en saldibalans op 31/12/2019 

  

 

 

  



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Rekeninguittreksels met saldo op 31/12/2019 

  

 

 

REKENINGUITTREKSELS MET SALDO OP 31/12/2019 

IBAN BIC ARK Omschrijving 
Saldo 
31/12/2019 

BE05091018279475 GKCCBEBB 55000200 Belfius spaarrekening Treasury (IRF71300000014) 
1 732 971,77 

€ 

BE81091016247024 GKCCBEBB 55000500 Belfius Rek. Kredietopening nr 001160 (IRF3) 46 152,00 € 

BE37091000096928 GKCCBEBB 55000600 Belfius toelagen en leningen (IRF71018000001) 503 010,32 € 

BE71091018967569 GKCCBEBB 55000700 
Belfius beleggingsrekening Treasury Special 
(IRF71300000003) 0,00 € 

BE98001320984493 GEBABEBB 55001000 Fortis zichtrekening (IRF71201000001) 4 161,22 € 

BE04143073664531 GEBABEBB 55001200 Fintro spaarrekening (IRF71300000013) 588 576,88 € 

BE89330060841585 BBRUBEBB 55002000 ING zichtrekening (IRF71501000001) 9 067,67 € 

BE76733016962195 KREDBEBB 55003000 KBC zichtrekening (IRF71501000015) 200 383,89 € 

BE44000002526545 BPOTBEB1 55004000 Bank van de post zichtrekening (IRF71600000001) 166 398,51 € 

BE47299010200180 GEBABEBB 55004200 Post spaarrekening (IRF71300000007) 995 950,79 € 

BE24979534929238 ARSPBE22 55005000 Argenta zichtrekening (IRF2) 703,73 € 

BE07979003575766 ARSPBE22 55005200 Argenta spaarrekening (IRF71300000012) 242 165,83 € 

BE59091000096726 GKCCBEBB 55010100 Belfius zichtrekening (IRF71001000001) 978 206,92 € 

    57000006 Kas containerpark (IRF71700000009) 0,00 € 

    57000801 CSkassa kassa BZ loket 1 371,55 € 

    57000802 CSkassa  kassa BZ loket 2 416,15 € 

    57000803 CSkassa kassa BZ loket 3 544,60 € 

    57000809 CSkassa kassa onthaal 367,70 € 

    57000810 CSkassa kassa containerpark 784,14 € 

    57000811 CSkassa kassa Sonja Devos 2 334,22 € 

    57000812 CSkassa kassa Wendy Peetermans 307,16 € 

    57000830 CSkassa kluis containerpark 650,50 € 

    57000831 CSkassa kluis burgerzaken 0,00 € 

    57010001 kas Wendy Peetermans (IRF71700000005) 0,00 € 

    57010001 Kas onthaal (IRF71700000006) 0,00 € 

    57010001 Kassa Britta Neefs (IRF71700000008) 0,00 € 

    57010001 Kassa Sonja Devos (IRF71700000010) 0,00 € 

    57010001 financi¿le kas (IRF71700000001) 0,00 € 

    57010001 kas Liesbet Van Bael (IRF71700000002) 0,00 € 

    57010001 kas Wendy Van Den Eynde (IRF71700000003) 0,00 € 

    58000000 Correctieboekingen (IRF1) 0,00 € 

    58000001 Interne Overdracht (IRF72000000001) 0,00 € 

    58000001 Kasoverdrachten kassa module (IRF72000000002) 0,00 € 

    58000850 CSkassa Bancontact dienst Burgerzaken 0,00 € 

    58100000 Interne verrekeningen 0,00 € 
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ARK 55000200 
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ARK 55000500 
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ARK 55000600 

 

  



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Rekeninguittreksels met saldo op 31/12/2019 

  

 

 

ARK 55000700 

  



 

Gemeente Hulshout (NIS-Code: 13016) Type: jaarrekening | Rapporteringsperiode 2019  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2,2235 Hulshout Rekeninguittreksels met saldo op 31/12/2019 

  

 

 

ARK 55001000 
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ARK 55001200 
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GEMEENTE HULSHOUT 

 

 

N.I.S.-nummer 13016 

 

 

Gestemd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 29.06.2020 

 

 

Aanwezig: De Wever E.: voorzitter-raadslid; 

  Daems G.: burgemeester; 

Bergmans E., Verhaegen J., Van Looy H., Laeremans K., Luyten S.: schepenen; 

Huyskens R., Voet J., Van Den Bruel G. (bijgestaan door een vertrouwenspersoon 
overeenkomstig art.18 van het Gemeentedecreet), Heylen R., Albert K., Van Lommel 
S., Winkelmans K., Ceulemans B., Van Opstal D., Vrindts T., Kunnen L., Pelgrims S., 
Monsecour K., Vermunicht G.: raadsleden;  

  en Van den Eynde A.: algemeen directeur  

 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD : 

 

 


