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1. Inleiding 

 

Dit rapport werd opgemaakt door BDO. De financieel beheerder heeft hier en daar commentaren 

toegevoegd. De evaluatie van de doelstellingen realisatienota werd door de 

actieverantwoordelijken samen met de secretaris en het managementteam geschreven. 

De bespreking van de jaarrekening van gemeente Maldegem bevat een aantal onderdelen, 

conform de BBC-wetgeving. 

In het tweede hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen 

boekjaar in ‘the picture’ gezet. 

In het derde hoofdstuk wordt de beleidsnota besproken. De beleidsnota bevat een korte financiële 

rapportering (de doelstellingenrealisatie) per prioritaire beleidsdoelstelling. Daarbij horend wordt 

ook het J1-schema meegegeven, alsook de financiële toestand. 

Het vierde hoofdstuk is de financiële nota. Op basis van de schema’s J2 t.e.m. J5 worden de 

financiële cijfers van de gemeente Maldegem verder toegelicht. 

In het vijfde hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten kort toegelicht 

met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar, alsook enkele grafische weergaves van deze 

cijfers. 

Als toelichting bij de voorgaande cijfers wordt verder nog voorzien in een rapportering per 

investeringsenveloppe, wordt er een detail gegeven van de verstrekte subsidies en worden de 

waarderingsregels verduidelijkt. 

 

Ter info: de hiernavolgende schema’s zijn gebaseerd op boekingen met als laatste journaalnummer 

27878. 



 

5/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 

2. Kerncijfers 
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3. Beleidsnota 
 

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De 

beleidsnota van de jaarrekening bestaat voor iedere gemeente, OCMW, Stad en Provincie uit de 

doelstellingenrealisatie, 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. Deze vragen vormen een 

spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget 

kunnen worden samengevat:  

 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? 

Nadien wordt het J1-schema en de financiële toestand weergegeven. 
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3.1. Doelstellingenrealisatie 

 

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

realisatie ervan en dit op niveau van actieplan en acties. 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 en actieplannen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het dat er  

aangegeven wordt  in welke mate de doelstellingen en actieplannen behaald zijn; of het 

vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is. 



 

9/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

10/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

11/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

12/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

13/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

14/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

15/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

16/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

17/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

18/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

19/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

20/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

21/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

22/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

23/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

24/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

25/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

26/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

27/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

28/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

29/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

30/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

31/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

32/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

33/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

34/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

35/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

36/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

37/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

38/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

39/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

40/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

41/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

42/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

43/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

44/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

45/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

46/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

47/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

48/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

49/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

50/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

51/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

52/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

53/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

54/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

55/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

56/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

57/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

58/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

59/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

60/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

61/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

62/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

63/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

64/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 



 

65/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 

 

 



 

66/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 

3.2. Schema J1 – de doelstellingenrekening 

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. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit de jaarrekening en het 

B1-schema uit het budget. 

  



 

67/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 

 

 



 

68/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 

 

Commentaar bij de doelstellingenrekening 

De financieel beheerder geeft onder toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen het budget 

en de rekening. 

Algemeen Investeringsuitgaven 

De overname van de aandelen Electrabel door de gemeenten via IMEWO geeft een vertekend 

beeld in de uitgaven van de investeringen. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de 

Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de 

participatie van Electrabel. De gemeenten nemen de betreffende aandelen eind december 2014 

over van Electrabel. Begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de 

overnameprijs van de participatie van Electrabel. 

De kapitaaloperatie gebeurt zonder enige geldbeweging bij de gemeenten. Ze betalen en innen 

geen bedragen. De transacties moeten echter wel tot uitdrukking gebracht worden in de 

boekhouding van de gemeenten. In 2014 moet er dus een investeringsuitgave worden geboekt 

t.b.v. 4.341.553,22 euro, die niet werd gebudgetteerd. En in 2015 moet er een 

investeringsontvangst geboekt worden. Dit wordt bij de eerstvolgende budgetwijziging van 2015 

opgenomen. 

Als er omissie wordt gemaakt van bovenstaande uitgaven dan zijn de kosten lager dan 

gebudgetteerd, nl. 730.885 euro. De niet gebruikte investeringskredieten (654.794 euro) van de 

lopende investeringsenveloppes werden allen overgedragen naar 2015. Alle enveloppes van de 

vorige legislatuur (2013), met uitzondering van ‘1313_1 Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor 

een leefbare gemeente’ werden afgesloten. De niet-opgebruikte kredieten voor de afgesloten 

enveloppen werden vrijgegeven (76.092 euro). 

Het detail van de investeringskredieten kan teruggevonden worden bij het onderdeel toelichting bij 

de jaarrekening. 
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Algemeen Exploitatiekosten 

De exploitatie uitgaven zijn 4,4% lager dan gebudgetteerd ofwel 1.026.945 euro lager. Dit is vooral 

te danken aan lagere personeelskosten -288.572 euro (-3%) en lager werkingskosten t.b.v. -688.543 

euro (-14%).  

De werkingskosten zijn lager dan gebudgetteerd door lagere uitgaven voor: 

 

 
 

De energiekosten zijn lager dan verwacht door de zachte winter en positieve afrekeningen van 

voorgaande jaren. O.a. werden er een credit nota ontvangen van 9.954 euro voor Huis Wallyn en 

een credit nota van 12.122 euro voor Sporthal van Cauteren.  

De kosten voor het onderhoud van het openbaar domein zijn lager dan verwacht: onderhoud 

riolering, reinigen straatkolken, onderhoud straatgrachten en geklasseerde waterlopen. 

De kosten eigen aan de diensten omvatten benodigdheden voor activiteiten, collecties, 

afvalverwerking, onderhoud van machines specifiek voor de dienst, aankopen didactisch materiaal. 

De erelonen zijn lager dan verwacht door minder kosten voor Rio-Act. Doordat er praktisch geen 

aanwervingsexamens werden georganiseerd zijn er maar minimale vacatietoelagen aan jury’s 

betaald. 

De software licenties zijn veel lager dan verwacht (-13%). 

  

Budget rekening verschil verschil%

WERKINGSKOSTEN 4.955.475,35   4.266.931,44 -688.543,91   -14%

AANKOPEN BESTEMD VOOR VERKOOP 270.159,00        233.404,30      -36.754,70       -13,6%

ADMINISTRATIEVE KOSTEN 407.580,00        364.638,43      -42.941,57       -10,5%

COMMUNICATIE 74.186,00          65.649,04        -8.536,96         -11,5%

ENERGIE 811.919,00        685.126,92      -126.792,08    -15,6%

ERELONEN 489.717,79        426.748,07      -62.969,72       -12,9%

HUURLASTEN 133.888,07        122.531,30      -11.356,77       -8,5%

ICT KOSTEN 334.677,22        296.263,31      -38.413,91       -11,5%

KOSTEN EIGEN AAN DE DIENST 768.282,00        645.899,14      -122.382,86    -15,9%

KOSTEN OPENBAAR DOMEIN 698.800,00        583.681,27      -115.118,73    -16,5%

KOSTEN VOOR GEBOUWEN 318.547,86        280.105,21      -38.442,65       -12,1%

KOSTEN VOOR VOERTUIGEN 225.292,82        195.671,45      -29.621,37       -13,1%

PERSONEELSKOSTEN 321.675,59        284.435,12      -37.240,47       -11,6%

REPRESENTATIEKOSTEN 68.375,00          58.836,69        -9.538,31         -13,9%

ONWAARDEN 32.375,00          23.941,19        -8.433,81         -26,1%
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Commentaar bij per beleidsdomein 

00 - Algemene Financiering 

Dit beleidsdomein bevat de ontvangsten en kosten uit belastingen, de financieringskosten en 

ontvangsten, exploitatiekosten van bepaalde gebouwen (Sint-Anna, huis Wallyn, toiletgebouw,…), 

opbrengsten uit concessies en verhuringen en overdrachten tussen AGB en de gemeente. 

Uitgaven overig beleid Investeringen 

Er werd 15.000 euro investeringskrediet overgedragen naar 2015 voor de toelage aan het AGB. Dit 

krediet wordt in 2015 aangewend voor de opmaak van het energieplan voor het zwembad. 

Uitgaven overig beleid Exploitatie 

De interestlasten zijn lager dan voorzien doordat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de 

schuldportefeuille van de gemeente en door de lage rente. De kosten voor roerende voorheffing 

waren lager dan verwacht doordat vanaf 2014 de inkomsten uit GSM-masten niet meer belast 

worden.  

Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor gebouwen in dit beleidsdomein (o.a. Sint-Anna, huis 

Wallyn…) lager dan verwacht. De energiekosten zijn fors lager doordat er heel wat positieve 

afrekeningen werden ontvangen voor het jaar 2013 en door de zachte winter. 

Ontvangsten overig beleid Exploitatie 

De ontvangsten uit de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op motorrijtuigen zijn 

hoger dan verwacht. Terwijl de ontvangsten uit aanvullende personenbelasting lager zijn. De 

belasting op leegstand zal pas in 2015 uitvoerbaar verklaard worden. 

Uitgaven overig beleid andere 

Deze post betreft de aflossingen van de lopende leningen. Deze zijn lager dan voorzien door een 

herstructurering van bepaalde leningen. 

 

01 - Interne werking en veiligheid 

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: secretariaat, personeelsdienst, financiële dienst, ICT 

en communicatie, Archief, gebouwendienst, schoonmaak dienst en de veiligheidsdiensten. Ook de 

kosten voor politieke organen zitten in dit beleidsdomein. 

Uitgaven en ontvangsten prioritair beleid Investeringen 

Er werd in het totaal 60.143 euro aan investeringskredieten overgedragen naar 2015 aangezien de 

uitvoering doorgaat in 2015. Het betreft de investeringen voor de huisstijl, de nieuwe website en 

het vervangen van stookketels. De subsidie van het OCMW voor de website werd ook 

overgedragen naar 2015 aangezien daar de kost ook zal geboekt worden. 

Uitgaven overig beleid Investeringen 

Er werden investeringskredieten overgedragen naar 2015 voor een totaal bedrag van 99.833 euro, 

aangezien de uitvoering doorgaat in 2015. Het betreft de investeringen voor schilder- en 

pleisterwerken, het rolarchief, vervangen meubilair, vernieuwen serverpark, ICT materiaal en de 
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investeringstoelage voor de politie. Voor het personeelsbehoefteplan werd er krediet verschoven 

vanuit 2015 naar 2014. 

Uitgaven overig beleid Exploitatie 

De uitgaven zijn 3% lager dan gebudgetteerd. Dit komt vooral door minder personeelskosten dan 

voorzien, en dit verdeeld over meerdere diensten (personeelsdienst, financiële dienst, gebouwen, 

brandweer en politieke organen). 

Daarnaast waren de kosten voor volgende uitgaven ook lager dan gebudgetteerd: 

arbeidsgeneeskundige dienst, software licenties, onroerende voorheffing, onderhoudskosten 

installaties en kantoorbenodigdheden. 

De frankeringskosten zijn lager dan voorzien. De gedane inspanning naar meer digitaal verzenden 

brengen duidelijk op. Er werden geen uitgaven gedaan voor vacatietoelagen uitbetaald aan 

juryleden voor examens. 

Ontvangsten overig beleid Exploitatie 

De ontvangsten zijn hoger dan gebudgetteerd (+113.396 euro). Er werd een grafische printer 

verkocht voor 15.000 euro. Er werden heel wat ontvangsten gerealiseerd uit terugvorderingen en 

verkregen schadevergoedingen. Daarnaast werden er meer ontvangsten geboekt dan verwacht 

vanuit het vervoer 100. 

 

02 – Burger en Welzijn 

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: de kinderopvang, de buitenschoolse kinderopvang, 

burgerzaken, Noord-Zuid, Lokale economie, welzijnsdiensten en de begraafplaatsen. 

Uitgaven prioritair beleid Investeringen 

Het investeringskrediet voor Veneco (62.277 euro) werd niet gebruikt in 2014 en wordt dus 

overgedragen naar 2015. 

Uitgaven overig beleid Investeringen 

De investeringstoelage voor het OCMW (146.808 euro) werd niet gebruikt in 2014 en wordt dus 

overgedragen naar 2015. 

Uitgaven overig beleid Exploitatie 

De uitgaven zijn 2% lager dan gebudgetteerd. Dit komt vooral door minder personeelskosten dan 

voorzien, en dit vooral in de kinderopvang doordat een statutair personeelslid haar opzeg heeft 

gegeven. De werkingskosten voor de kinderopvang en de buitenschoolse kinderopvang waren ook 

lager dan voorzien. De energiekosten voor de gebouwen gebruikt voor de kinderopvang liggen 

lager dan voorzien door de zachte winter en positieve afrekeningen betreffende gasverbruik 2013. 
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03 – Infrastructuur 

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: logistieke dienst, de dienst voor wegen en riolering en 

de groendienst. 

Uitgaven prioritair beleid Investeringen 

De investeringsuitgaven liggen 13% onder budget. Er werd voor 240.955 euro aan kredieten 

overgedragen naar 2015. Dit betreft investeringen in SPAM projecten waarvan een deel van de 

uitvoering in 2015 pas plaatsvindt, maar ook kredieten voor de fietsenstalling, de aanleg van 

voetpaden en fietspaden en de opmaak van het uitvoeringsdossier voor Sint-Anna park. 

Uitgaven overig beleid Investeringen 

Indien omissie wordt gemaakt van de kapitaalverhoging in IMEWO zijn de investeringsuitgaven 

17% onder budget. Er werd voor 59.147 euro aan kredieten overgedragen naar 2015. Dit betreft 

investeringen voor het onderhoud van de wegen en rioleringen en de aankoop van de 

stroomgroep. 

Uitgaven overig beleid exploitatie 

De uitgaven voor de exploitatiekosten van het overig beleid zijn 8% lager dan gebudgetteerd. Ook 

de uitgaven voor energie voor de gebouwen in dit beleidsdomein zijn lager dan voorzien door de 

zachte winter en positieve afrekeningen. Dankzij de lage dieselprijs zijn de brandstofkosten lager 

dan gebudgetteerd. De uitgaven voor het onderhoud van riolering, erelonen Rio-Act en het 

onderhoud van straatgrachten en waterlopen zijn veel lager dan gebudgetteerd. Het is moeilijk om 

deze uitgaven correct te budgetteren aangezien het overgrote deel van deze kredieten worden 

aangewend op basis van de nood die ontstaat. Daarnaast zijn ook de personeelskosten voor de 

groendienst en de technische dienst minder dan voorzien in het budget. 

Uitgaven prioritair beleid exploitatie 

De uitgaven voor sneeuw opruiming een aankoop zout liggen beduidend lager dan het budget. 

Zowel winter 13-14 als de winter 14-15 waren uiterst zacht waardoor er praktisch geen opruiming 

nodig was. 

Ontvangsten overig beleid exploitatie 

De ontvangsten zijn 8% hoger dan gebudgetteerd dankzij meer ontvangsten uit het BOT (bijdrage 

voor opvang en transport op leidingwater). Daarnaast is de opbrengst uit de concessie gegeven 

VINCI op het parkeren hoger dan verwacht (33.582 euro). Dit bedrag varieert sterk elk jaar en is 

afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen, de overtredingen en het tarief. In 2014 waren er meer 

parkeerplaatsen door het aanbieden van nieuwe parkeerplaatsen op de achter markt. 

 

04 – Ruimte en Milieu 

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: milieudienst, ophalen huisvuil, ruimtelijke ordening. 

Uitgaven prioritair beleid Investeringen 

De investeringsuitgaven liggen 12% onder budget. Er werd voor 11.239 euro aan kredieten 

overgedragen naar 2015. Dit betreft investeringen voor wijkcomposteerplaatsen en 

inrichtingswerken aan het containerpark. 
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Ontvangsten overig beleid Investeringen 

In 2014 werden er investeringssubsidies ontvangen voor de inrichting van het containerpark. Het 

betreft eindafrekeningen voor gedane investeringen in 2006-2007. 

Uitgaven overig beleid exploitatie 

De uitgaven voor exploitatie voor het overig beleid zijn 7% lager dan gebudgetteerd. De 

werkingskosten van het containerpark zijn 12% minder dan voorzien dankzij lagere kosten voor 

afvalverwerking en onderhoudskosten aan rollend en technisch materiaal. Er was een krediet van 

20.000 euro voorzien voor de ophaling en verwerking voor grond gelegen aan de ringbaan. De 

technische dienst heeft dit zelf kunnen verwerken waardoor het krediet niet nodig was. Daarnaast 

zijn de personeelskosten 4% lager dan voorzien in dit beleidsdomein. 

Ontvangsten overig beleid exploitatie 

De ontvangsten voor exploitatie voor het overig beleid zijn 17% hoger dan gebudgetteerd. Dit is 

vooral te danken aan meer ontvangsten uit de verkoop van vuilniszakken, de retributie op de 

toegang tot het containerpark en de extra subsidies verkregen voor MINA werkers. 

 

05 – Vrije tijd 

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: sportdienst, BIB, jeugddienst, cultuurdienst, 

kerkfabrieken, toerisme, de school de Kruipuit en de KUMA. 

Uitgaven prioritair beleid Investeringen 

De investeringsuitgaven liggen 6% onder budget. Er werd voor 8.518 euro aan kredieten 

overgedragen naar 2015. Dit betreft voornamelijk investeringen voor aanpassingswerken in 

sporthal de Berken.  

Uitgaven overig beleid Investeringen 

De investeringsuitgaven liggen 25% onder budget. Er werd voor 16.477 euro aan kredieten 

overgedragen naar 2015. Dit betreft voornamelijk de toegestane investeringssubsidies voor de 

kerkfabrieken. 

Uitgaven en ontvangsten prioritair beleid exploitatie 

De uitgaven voor prioritaire acties in exploitatie zijn 6% lager dan gebudgetteerd. De 

personeelskosten voor de BIB zijn 4% minder dan gebudgetteerd. Ook de andere werkingskosten 

voor de BIB zijn lager dan voorzien: energiekosten en softwarelicenties. De werkingskosten voor 

acties rond cultuurbeleid zijn lager dan gebudgetteerd. Aangezien de uitgaven lager zijn voor deze 

acties zijn de ontvangsten uit subsidies voor deze acties ook lager dan voorzien. 

Uitgaven overig beleid exploitatie 

De uitgaven voor exploitatie van het overig beleid zijn 5% lager dan gebudgetteerd. Dit is vooral te 

danken aan lagere energiekosten voor de gebouwen van dit beleidsdomein: CC Den Hoogen Pad, 

KUMA, de Kruipuit, de jeugdlokalen en andere lokalen die ter beschikking staan voor derden. De 

personeelskosten voor de diensten van dit beleidsdomein zijn 3% lager dan gebudgetteerd. Ook 

andere werkingskosten zoals benodigdheden voor activiteiten, kantoorbenodigdheden, didactisch 

materiaal zijn allen lager dan voorzien. 
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Ontvangsten overig beleid exploitatie 

De ontvangsten voor exploitatie van het overig beleid zijn 6% hoger dan gebudgetteerd. De 

opbrengsten uit georganiseerde sportactiviteiten zijn hoger dan verwacht. De inkomsten uit 

verhuring van zalen is 48% hoger dan verwacht. Er werden heel wat subsidies voor cultuur 

ontvangen die betrekking hadden op 2013, nl. 29.981 euro. De Vlaamse subsidies voor de BIB zijn 

lager dan gebudgetteerd door een andere timing van de voorschotten en afrekeningen.  

De wedden voor het onderwijzend personeel van de KUMA en de school de Kruipuit worden niet 

rechtstreeks door de gemeente betaald. Toch wordt er opgelegd vanuit het Toezicht om de totale 

kost en de subsidie hiervoor in de jaarrekening en het budget te tonen. De kost en de ontvangst 

waren 57.000 euro lager dan gebudgetteerd. De cijfers hiervoor kunnen pas in het volgend jaar 

bekomen worden. 

 

3.3. De financiële toestand 

 

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

autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar. 

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). 

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. 

 

Uit het rapport kan gelezen worden dat het overschot op exploitatie groter is dan verwacht, nl. 

1.650.994 euro ofwel een stijging van 48%. Dit is te danken aan hogere opbrengsten (+2,3%) en 

lagere uitgaven (-4,4%). Het investeringsresultaat is hoger dan voorzien door de tijdelijke 

kapitaalverhoging in IMEWO. Indien omissie wordt gedaan van deze kost dan is het resultaat van 

het investeringsbudget beter dan verwacht, nl. +750.671 euro. Het resultaat uit andere uitgaven en 

ontvangsten is beter dan verwacht door lagere aflossingen. 
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Het overgedragen resultaat werd aangepast op basis van opmerkingen van het Toezicht. Enerzijds 

is er een herberekening gebeurt van het overgedragen resultaat 2012, en anderzijds was er een 

verkeerd gebruik van de overlopende rekening. O.a. de algemene rekening over te dragen 

opbrengsten mag in BBC niet worden gebruikt. 

 

In 2014 werd er 90.000 euro aan de bestemde gelden voor investeringen toegevoegd. Het betreft 

de ontvangst gekregen van Elia Assets. Deze gelden wordt bestemd om in de toekomst te 

investeren in  de opwaardering van de wijk rond het Stevin project. Er stond reeds 160.000 euro op 

01/01/2014 in de bestemde gelden die bekomen werden via Electrawinds.  

 

De autofinancieringsmarge is veel beter dan verwacht +98% dankzij een groter financieel draagvlak 

(+39%) en minder dan voorziene uitgaven voor leningen (-4,3%). 
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4. 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 het eindbudget wordt bedoeld het 

budget na de laatste budgetwijziging goedgekeurd in december 2014. 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. 
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4.1. Schema J2 - exploitatierekening 

 

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van de ontvangsten en de uitgaven betreffende de exploitatie. 
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4.2. Schema J3 en J4 - 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. 

 

Voor de gemeente Maldegem werden alle enveloppes van de vorige legislatuur 1313 

afgesloten met uitzondering van 1313_1 aangezien er nog uitgaven moeten gebeuren voor 

een aantal RUP’s die tot die enveloppe behoren. 

 

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting. 
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4.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening 

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 

 

Dezelfde conclusies kunnen getrokken worden zoals vermeldt bij het rapport de financiële 

toestand. 

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

bestaat uit 3 delen: 

 

 

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 2014 betekent dit dat er per saldo 

2.797.729,20 EUR meer wordt uitgegeven dan ontvangen. Het investeringsbudget wordt negatief 

beïnvloed door de tijdelijke kapitaalverhoging in IMEWO door de uitstap van Electrabel. Zoals 

eerder vermeld betreft dit geen kas uitstroom. In 2015 wordt er een kapitaalvermindering geboekt 

die een recht creëert, dat op zijn beurt wordt afgeboekt van de investering in 2014. 

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 2014 bedraagt dit 

90.000,00 EUR die gereserveerd worden voor het Elia fonds en er stond reeds per 31/12/2013 

160.000,00 EUR voor energiezuinige investeringen. 

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

overblijven na de bestemde gelden.  
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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). 
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4.4. Toelichting bij de financiële nota – rapportering per beleidsdomein 

 

4.4.1. Geconsolideerd 

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

even kort door BDO de geconsolideerde cijfers overlopen. De financieel beheerder heeft aangevuld 

met verduidelijkingen bij evoluties en verschillen. 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: 

 

 

 

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 (23.407 per 31/12/2014): 

 

 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat er per inwoner 119,53 EUR meer wordt uitgegeven in vergelijking 

met de ontvangsten. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 217,58 EUR 

meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven. 

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

ontvangsten. 
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4.4.1.1.Exploitatie 

Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatie uitgaven en -ontvangsten over de 

verschillende beleidsdomeinen: 

 

 

Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel 

uitgaven als ontvangsten: 
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Bovenstaande grafieken tonen aan dat 31% van de exploitatie uitgaven zich situeert in het 

beleidsdomein Interne werking en veiligheid. Dit beleidsdomein bevat de werkingskosten en 

loonkosten van alle ondersteunende diensten, alsook de veiligheidsdiensten (incl. brandweer en 

vervoer 100) en dus ook de subsidies voor de politie. De exploitatieontvangsten bevinden zich dan 

weer voor 75% in het beleidsdomein Algemene financiering. Dit laatste is voornamelijk te verklaren 

door fiscale ontvangsten die allen gebudgetteerd en geboekt worden op beleidsdomein Algemene 

Financiering. 
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4.4.1.2. Investeringen 

Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft dit volgend beeld: 

 

 

Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling: 

 

 

Bovenstaande grafiek is vertekend door de kortijdige kapitaalverhoging in IMEWO die zich in het 

beleidsdomein Infrastructuur bevinden. 
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Bij de investeringen is het beleidsdomein Infrastructuur verantwoordelijk voor het grootste deel van 

de ontvangsten en uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 92% zich in het beleidsdomein 

Infrastructuur. Voor de investeringsontvangsten is dit 51%. Dit zijn voornamelijk subsidies verkregen 

voor uitvoering van SPAM projecten (riolering). 

 

4.4.1.3.Andere 

Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten over de 

verschillende beleidsdomeinen. 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat de liquiditeitsuitgaven zich uitsluitend bevinden in het 

beleidsdomein algemene financiering. Dit betreft de aflossingen van de leningen. De 

liquiditeitsontvangsten bevinden zich uitsluitend in het beleidsdomein Vrije Tijd en Vorming. Dit 

betreft de aflossing van de Kerkfabriek Balgerhoeke voor een toegestane lening. 

In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele 

tabellen per beleidsdomein verder uitgediept. 
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4.4.2. Algemene financiering 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatie uitgaven en -ontvangsten voor het 

beleidsdomein Algemene financiering: 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit 

beleidsdomein: 
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4.4.3. Interne werking en veiligheid 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatie uitgaven en -ontvangsten voor het 

beleidsdomein Interne werking en veiligheid: 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit 

beleidsdomein: 
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4.4.4. Burger en welzijn 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatie uitgaven en -ontvangsten voor het 

beleidsdomein Burger en welzijn: 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit 

beleidsdomein: 
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4.4.5. Infrastructuur 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatie uitgaven en -ontvangsten voor het 

beleidsdomein Infrastructuur: 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit 

beleidsdomein: 
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4.4.6. Ruimte en milieu 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatie uitgaven en -ontvangsten voor het 

beleidsdomein Ruimte en milieu: 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit 

beleidsdomein: 
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4.4.7. Vrije tijd en vorming 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatie uitgaven en -ontvangsten voor het 

beleidsdomein Vrije tijd en vorming: 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit 

beleidsdomein: 
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5. Algemene boekhouding 

 

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

boekjaar 2014 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar 

om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid. 

 

5.1. Schema J6 – Balans 

 

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur 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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5.1.1. Toelichting bij de balans 

De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur 

aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een 

gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken. 

 

5.1.2. 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. 
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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. 

Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer. 
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Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder 

uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de 

activastructuur: 
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Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de 

verschillende balansrubrieken: 
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5.1.3. Detailbespreking van de rubrieken 

 

5.1.3.1.Activa 

Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide 

bespreking van de balans. 

 

5.1.3.1.1. Vlottende activa 

 

 

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 

31/12/2014. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in 

die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op 

kredietinstellingen, uit termijndeposito’s opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden 

verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn. 

De kaspositie daalt doordat er geen nieuwe leningen werden opgenomen. 

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: 
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B. Vorderingen op korte termijn 

Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de 

oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden 

verder opgesplitst in: 

 vorderingen uit ruiltransacties 

 vorderingen uit niet-ruiltransacties 

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge 

ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Dit zijn 

voornamelijk de retributies. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit 

transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Dit zijn 

voornamelijk de belastingen, maar ook te verkrijgen werkingssubsidies. 

 

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer. 

 

 

 

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor 

verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn. 

Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in 

bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van 

derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn. 

Er werden geen voorraden en bestellingen in uitvoering geregistreerd per 31/12/2014. 
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D. Overlopende rekeningen van het actief 

Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden 

geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere 

omstandigheid plaatsvindt). 

Er werden geen overlopende rekeningen van het actief voorzien per 31/12/2014. In BBC 

boekhouding is het beter deze niet te gebruiken aangezien deze rekeningen niet worden 

meegenomen in de berekening van het netto werkkapitaal. 

 

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die 

oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden 

vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd. 

Deze rubriek heeft per 31/12/2014 een saldo van 924,87 EUR. Dit is het bedrag dat de kerkfabriek 

Balgerhoeke tijdens het jaar 2015 moet terugbetalen als aflossing op de toegestane lening. 
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5.1.3.1.2. Vaste activa 

 

 

A. Vorderingen op lange termijn 

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze 

rubriek voor boekjaar 2014 bedraagt 1.995,79 EUR. Dit saldo heeft betrekking op toegestane 

leningen aan de kerkfabriek Balgerhoeke.. 
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B. Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden 

aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. 

Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is 

duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om 

over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten. 

Voor Gemeente Maldegem bestaat deze rubriek uit deelnemingen in intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten. Deze zijn in 2014 toegenomen met 4.356.076,77 

EUR. Deze toename is te verklaren door een kapitaalsverhoging in Imewo ter waarde van 

4.341.553,22 EUR. Deze tijdelijke kapitaalverhoging gaat evenwel niet gepaard met geldstromen 

aangezien er in 2015 een kapitaalvermindering gebeurt van hetzelfde bedrag. De schuld en de 

vordering worden in 2015 van elkaar afgeboekt. Het belang in IVM werd verhoogd op basis van een 

herberekening van het bevolkingscijfer en werd verhoogd een waarde van 14.647,50 EUR. 

In boekjaar 2014 werd er een kapitaalvermindering gerealiseerd op de FINIWO – FA aandelen ter 

waarde van 123,95 EUR.  

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt 

(boekwaarde: aanschaffingswaarde – te volstorten): 
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C. en D. Materiële en immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) 

en duurzaam zijn (voor meerdere jaren in een bestuur aanwezig zijn), al dan niet met de bedoeling 

hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria: 

 het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening; 

 de kasgenererende mogelijkheden van de activa. 

Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote 

categorieën ingedeeld: 

 de gemeenschapsgoederen 

 de bedrijfsmatige materiële vaste activa 

 de overige materiële vaste activa 

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een 

maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening 

gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder 

ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die 

dienstverlening te realiseren. 

Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke 

dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze 

activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te 

verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. 

De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de 

maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, 

of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een 

invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder 

dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur). 

Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen: 

 de kosten van onderzoek en ontwikkeling 

 de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten 

 de goodwill 

 de vooruitbetalingen op immateriële VA 

 de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van 

een materieel vast activum. 

Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal 

jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn. 
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De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor 

gemeente Maldegem ziet er als volgt uit: 

 

 

 

De afschrijvingen t.b.v. 2.865.403,00 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief 

dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische 

ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de 

waarderingsregels. 
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5.1.3.2. Passiva 

 

5.1.3.2.1. Schulden 

 

 

A. Schulden op korte termijn 

1. Schulden uit ruiltransacties 

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge 

ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een 

ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet-

ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een 

ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde 

partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet 

noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een 

derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de 

prestatie en de vergoeding. 

De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico’s en kosten, Financiële 

schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties. De aangelegde voorziening is deze 

voor vakantiegeld. De overig schulden betreffen voornamelijk schulden aan leveranciers m.b.t. 

werkingskosten. 
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De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld: 

 

 

 

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge 

transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De 

samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

 

De openstaande schuld bij ‘andere overige schulden’ betreft de aanrekening voor de tijdelijke 

kapitaalverhoging in IMEWO door de uitstap van Electrabel. De rubriek ‘ontvangen vooruitbetalingen’ 

bevat het voorschot verkregen van het FOD Financiën op de aanvullende personenbelasting die 

gegeven werd dor de vertraagde inkohiering. In 2013 was dit 1.016.234 euro t.o.v. 164.561 euro in 

2014. 

  



 

110/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 

 

3. Overlopende rekeningen van het passief 

Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het 

passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat 

de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). 

Er werden geen overlopende rekeningen van het actief voorzien per 31/12/2014. In de BBC 

boekhouding is het beter deze niet te gebruiken aangezien deze rekeningen niet worden 

meegenomen in de berekening van het netto werkkapitaal. 

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen  

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar 

afgelost moeten worden. Dit bedrag van 1.605.952,83 EUR kan ook worden teruggevonden in de 

controletabellen van de leningen. 

 

B. Schulden op lange termijn 

 

1. Schulden uit ruiltransacties 

De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico’s 

en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties. 

Per 31/12/2014 bedraagt het openstaande saldo 17.446.423,65 EUR. Deze bestaat uitsluitend uit een 

financiële schuld op lange termijn die de gemeente heeft aan een kredietinstelling. 

 

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

Deze rubriek bevat de ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies.  

Per 31/12/2014 zijn er geen openstaande schulden uit niet-ruiltransacties. 
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5.1.3.2.2. Nettoactief 

 

 

Het overige nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het 

totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de 

balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn. 

In 2014 bestaat deze voornamelijk uit investeringssubsidies, investeringsschenkingen en overig 

nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

 

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief 34.820.356,77 EUR. Dit 

saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans van vorig boekjaar naar de beginbalans. 

De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en –schenkingen komt als volgt tot stand: 
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5.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten 

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. 
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5.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten 

De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste 

deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten 

worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat 

van opbrengsten en kosten verder toegelicht. 

 

5.2.2. Staat van opbrengsten en kosten – structuur 

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat: 

 

 

 

In 2013 werd de werkingssubsidie aan het AGB Maldegem t.b.v. 762.413 euro geboekt in de 

financiële kosten. Vanaf 2014 wordt dit correct geboekt in de operationele kosten. De daling in de 

operationele kosten is dus groter, nl. 5%. 

Er is een ook vertekend beeld in de vergelijking van de opbrengsten door de vertraagde inkohiering 

van de aanvullende personenbelasting in 2013. Er werd 1.016,234 euro pas in 2014 in opbrengst 

geboekt die in feite betrekking had op 2013. In 2014 was er opnieuw een vertraging van de 

inkohiering maar dit was slechts voor een totaal bedrag van 164.651 euro. 
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Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengstenweer: 
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5.2.3. Detailbespreking van de rubrieken 

5.2.3.1.Kosten 

 

 

5.2.3.1.1. Operationele kosten 

 

1. Goederen en diensten 

Goederen en diensten omvatten: 

 de goederen en diensten (rubriek 60 ‘Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband houden 

met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het 

betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. 

Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van 

farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor 

maaltijden); 

 de goederen en diensten (rubriek 61 ‘Diensten en diverse leveringen en interne facturering’) 

die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke 

dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en 

pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden 

met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, 

verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden… 

 

In 2014 werd het gebruik van de algemene rekening geoptimaliseerd waardoor een 

vergelijking tussen 2013 en 2014 moeilijk is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dan de in 

onderstaande tabel in 2013 er geen kosten worden gerapporteerd voor handelsgoederen, 

receptie –en representatiekosten alsook opleidingen. 
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De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband 

houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus 

vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en 

sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie). 

De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder 

weergegeven: 
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3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen 

 

Onder afschrijvingen dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van 

de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en 

immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke 

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

worden aangegaan. 

Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, 

financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en 

werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening 

te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het 

boekjaar. 

Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op 

de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze 

kan worden geschat om zodoende rekening te houden 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. 

Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in 

de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft: 
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4. Toegestane werkingssubsidies 

 

Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente Maldegem werden toegestaan aan andere 

entiteiten ter financiering van de werking.  

 

Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven: 

 

 

 

Hier werd de werking subsidie aan het AGB toegevoegd aan deze categorie zodat er beter 

vergeleken kan worden. De daling van de dotatie aan de politiezone heeft te maken met de inbreng 

van het overschot op het boekjaar 2013. De daling van de toelage aan het AGB heeft te maken met 

enerzijds groter resultaat in het AGB en anderzijds met lager kosten voor de parkcross en energie 

en hogere ontvangsten in het zwembad. 

 

De toelage aan kerkfabrieken wordt bepaald op basis van hun rekening. Het verlies op exploitatie 

erediensten moet door de gemeente gedragen worden. 

 

In de toelichting achteraan dit rapport worden de details van toelagen weergegeven. 
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 5. Andere operationele kosten 

Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van 

de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke kosten 

kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen. De samenstelling van de 

andere operationele kosten is als volgt: 

 

 

Een vergelijking tussen 2013 en 2014 is moeilijk doordat het gebruik van de algemene rekening in 

2014 werd geoptimaliseerd. 

De minderwaarden zijn gestegen t.o.v. 2013 doordat er een inhaal beweging is geweest in de 

betalingsopvolging van openstaande vorderingen. 

 

5.2.3.1.2. Financiële kosten 

Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Zo worden 

opgedeeld in: 

 de kosten van schulden 

 de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op: 

– liquide middelen en geldbeleggingen 

– andere vorderingen dan werkingsvorderingen 

 andere financiële kosten 

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt: 

 

 

 

In 2013 werd de toelage aan het AGB verkeerdelijk geboekt in de rubriek diverse financiële kosten. 
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5.2.3.1.3. Uitzonderlijke kosten 

Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de 

operationele en financiële activiteiten van een bestuur: 

 minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa 

 toegestane investeringssubsidies 

 

A. Minderwaarden bij de realisatie van FVA, MVA of IVA 

 

B. Toegestane investeringssubsidies 

Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente Maldegem werden toegestaan aan 

andere entiteiten ter financiering van de investeringen. Het saldo van 60.407,06 EUR heeft 

betrekking op toegestane investeringssubsidies. 

In 2013 werd er een investeringssubsidie betaald aan de politiezone t.b.v. 219.551 euro, terwijl er in 

2014 geen is uitbetaald. 

 

5.2.3.2.Opbrengsten 

 

 

5.2.3.2.1. Operationele opbrengsten 

 

1. Opbrengsten uit de werking 

Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd 

heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader 

van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane 

kortingen. 
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Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten: 

 

 

 

Door een optimalisatie van de algemene rekening in 2014 is het moeilijk om een vergelijking te 

maken per rubriek met 2013. 

 

2. Fiscale opbrengsten en boetes 

Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen, komen de opbrengsten 

die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan 

bepaalde belastingplichtigen.  

 

In 2013 werd er een voorschot toegekend t.b.v. 1.016.234 euro door de vertraagde inkohiering. Dit 

bedrag mocht budgettair pas in 2014 worden ingeschreven. In 2014 was er opnieuw een 

vertraagde inkohiering waardoor er een voorschot van 164.651 euro werd toegekend dat pas in 

2015 budgettair mag geboekt worden. Dus in feite zijn de bedragen die moeten vergeleken worden 

voor de aanvullende personenbelasting in 2013 6.395.944 euro en in 2014 6.005.470 euro. Er is dan 

een daling door de verlaging van het tarief van 8% naar 7,5%.  

De verhoging in de onroerende voorheffing is door de stijging van de opcentiemen. Vanaf 2014 is 

er geen algemene belasting meer.  

De belasting op leegstand 2014 werd pas in 2015 uitvoerbaar verklaard. De belastingen op 

hinderlijke inrichtingen en op economische bedrijvigheid werden ook pas in 2015 uitvoerbaar 

verklaard. 

De Algemene gemeentebelasting werd in 2014 afgeschaft.  

In 2013 werd de verkeerdelijk de retributie op de toegang tot het containerpark bij de belastingen 

geboekt. 

 

  



 

122/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 

De samenstelling van deze rubriek is als volgt: 

 

 

 

3. Werkingssubsidies 

Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt 

die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste 

activa. 

De werkingssubsidies bestaan uit: 

 algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de 

werking van een bestuur 

 specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. In het 

kader van buurtwerking, jongerenwerking…) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden 

sociale huisvesting). 
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De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld: 

 

 

4. Andere operationele opbrengsten 

Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die 

niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes, de 

werkingssubsidies en de specifieke kosten van de sociale dienst van het OCMW die kunnen worden 

gerecupereerd en die bovendien niet als een financiële of uitzonderlijke opbrengst kunnen worden 

aangemerkt. 

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

 

 

Een vergelijking tussen 2013 en 2014 is moeilijk doordat er een optimalisatie van het gebruik van 

de algemene rekeningen werd uitgevoerd in 2014. Er werden wel meer personeelsleden 

gedetacheerd naar andere organisatie, o.a. stafmedewerker naar de Hulpverleningszone 

Meetjesland dan in 2013. 
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5.2.3.2.2. Financiële opbrengsten 

 

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze 

worden opgedeeld in: 

 de opbrengsten uit financiële vaste activa 

 de opbrengsten uit vlottende activa 

 de andere financiële opbrengsten 

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld: 

 

 

 

5.2.3.2.3. Uitzonderlijke opbrengsten 

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met 

de operationele en financiële activiteiten van een bestuur. Per 31/12/2014 werd er voor een bedrag 

van 6.358,29 EUR aan meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van een stroomgroep. 
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6. Toelichting 

In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven. 

6.1. Overzicht per investeringsenveloppe 

Waar in schema J4 een schema wordt gegenereerd van de afgesloten investeringsenveloppes, wordt hieronder een overzicht gegeven van de niet 

afgesloten enveloppes: voor elke enveloppe wordt per rubriek het gebudgetteerde, alsook het reeds aangerekende bedrag weergegeven. 
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6.2. Toelichting bij de financiële nota 

 

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt 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. 
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6.2.1. Schema TJ1 

 

 

 

 

  



 

129/149 Jaarrekening 2014 gemeente Maldegem 
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6.2.2. Schema TJ2 
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6.2.3. Schema TJ3 
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6.2.4. Schema TJ4 
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6.2.5. Schema TJ5 
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6.2.6. Schema TJ6 
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6.2.7. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld 
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6.3. 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. 
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6.3.1. Schema TJ7  
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6.3.2. Waarderingsregels 

 

Het college stelt de waarderingsregels in haar zitting van 17 februari 2014vast als volgt: 

•Algemene waarderingsregels 

Als algemene regel geldt dat elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde 

en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende 

afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe 

gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 

•Rubriek 21 – Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het 

bestuur worden gebruikt en al dan niet aan waardeschommelingen actief zijn. Belangrijk is het 

"gebruiks"-aspect gedurende meerdere boekhoudperiodes. De kosten mogen dus niet ten laste 

genomen worden van het jaar waarin ze toevallig ontstaan. 

Onder de immateriële vaste activa worden de volgende subrubrieken opgenomen (art.74 van 

het BVR): 

1° de kosten van onderzoek en ontwikkeling; 

2° de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten; 

3° de goodwill; 

4° de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa *; 

5° de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten, die geen deel uitmaken van een 

materieel vast activum. 

Voorstel van afschrijvingsritme: 5 jaar 

* Vooruitbetalingen worden niet afgeschreven tot op het moment dat het gebruiksklaar is, 

vervolgens worden deze overgeboekt naar de betreffende rubriek. 

•Rubriek 22 – Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur 

De rubriek 22 omvat de terreinen en gebouwen die behoren tot de categorie 

gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt 

dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het 

kostprijsmodel. De wegen en de overige infrastructuur behoren uitsluitend tot de categorie van de 

gemeenschapsgoederen. 

Voorstel van afschrijvingsritme: 

- terreinen bebouwd en onbebouwd: NIHIL 

- gebouwen: 30 jaar 

- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op terreinen en gebouwen: 15 jaar 

- inrichting van terreinen en gebouwen (onroerend door zijn aard): 15 jaar 

- toebehoren aan wegen (hydranten, duiker,...): 15 jaar 
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- wegen (grondwerken en verharding, zaten): 50 jaar 

- wegen (slijtlaag, straatmeubilair, verkeerssignalisatie): 10 jaar 

- waterwegen en waterbekkens: 30 jaar 

- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen aan wegen, nutsleidingen en riolering: 15 jaar 

- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen aan slijtlaag: 5 jaar 

- overige infrastructuur (bruggen, viaducten, openbare verlichting): 30 jaar 

- overige infrastructuur (riolen, waterleidingen, andere nutsleidingen, …): 50 jaar 

•Rubriek 23 – Installaties, machines en uitrusting 

De rubriek 23 omvat de installaties, machines en uitrusting die behoren tot de categorie 

gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt 

dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het 

kostprijsmodel. 

Voorstel van afschrijvingsritme: 

- installaties, machines en uitrusting: 10 jaar 

- buitengewoon onderhoud en herstellingen op installaties, machines en uitrusting: 5 

jaar 

•Rubriek 24 – Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

De rubriek 24 omvat de het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel die behoren 

tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide 

categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als 

waardering geldt het kostprijsmodel. 

Voorstel van afschrijvingsritme: 

- (kantoor)meubilair: 10 jaar 

- informaticamaterieel: 5 jaar (dit bevat o.a. computer, beamer, camera, laptop, kopieermachine, 

printer, …) 

- rollend materieel (personenwagen, bestelwagens, brom- of motorfiets, fiets, aanhangwagen, …): 5 

jaar 

- rollend materieel (vrachtwagen, bus, technische wagen, tractor, grasmaaier, …): 10 jaar 

- buitengewoon onderhoud en herstellingen op rollend materieel: 5 jaar 

•Rubriek 25 – Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 

De rubriek 25 omvat de vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (erfpacht, recht 

van opstal) die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige 

vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke 

dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel. 

Voorstel van afschrijvingsritme: 

- dito aan de afschrijvingsritmes zoals opgenomen in de andere rubrieken (22-23-24) 
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•Rubriek 26 – Overige materiële vaste activa 

De rubriek 26 omvat de terreinen, gebouwen en roerende goederen die niet behoren tot de 

categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Deze activa worden 

niet gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het 

herwaarderingsmodel. 

Wat kan onder deze rubriek vallen: 

- bossen zonder maatschappelijke functie (niet toegankelijk voor publiek); 

- niet-bebouwde bouwgronden die in de toekomst voor verkoop worden aangeboden op 

de particuliere markt; 

- woningen, magazijnen die verhuurd worden; 

- landbouwgronden die de gemeente in erfpacht geeft aan landbouwers 

 

Voorstel van afschrijvingsritme: 

- gronden (bebouwd- niet bebouwd): NIHIL 

- woningen: 30 jaar 

- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op woningen: 15 jaar 

- overige roerende goederen: dito aan het afschrijvingsritme zoals opgenomen in de andere 

rubrieken (22-23-24) 

Voorstel van herwaardering: 

Volgens de BBC worden materiële vaste activa enkel geherwaardeerd wanneer zij behoren tot de 

overige materiële vaste activa. (art. 183 van het BVR) Na hun opname als een actief worden 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. 

•Rubriek 27 – Cultureel erfgoed 

De rubriek 27 omvat het cultureel erfgoed en wordt verder opgedeeld volgens op opdeling roerend 

of onroerend. Het cultureel erfgoed behoort uitsluitend tot de categorie gemeenschapsgoederen 

wat inhoudt dat deze activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als 

waardering geldt het kostprijsmodel. 

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of 

geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa 

worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en 

worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk belang (art. 73 van het BVR). 

Waarderingsregels m.b.t. cultureel erfgoed: 

Erfgoederen behoren tot de gemeenschapsgoederen en bijgevolg geldt het kostprijsmodel. In 

bepaalde gevallen wordt een goed behorende tot het erfgoed pro memorie opgenomen in de 

balans. Dit is het geval wanneer een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door 
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schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden. In deze gevallen 

bedraagt de aanschaffingswaarde 1 euro (art. 165 van het BVR). 

Erfgoederen zullen in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of ook weinig 

dienstenpotentieel inhouden. Conform de waarderingsregels van de materiële vaste activa, 

hebben deze goederen dus geen gebruikswaarde. Niettemin moet het bestuur aanzienlijke 

inspanningen leveren om deze goederen in stand te houden. Het bestuur treedt hier dus op als 

beheerder van deze goederen voor de toekomstige generaties. Daarom is het aangewezen deze 

goederen pro memorie op te nemen in de balans. Dit laat het bestuur toe om consistent een beleid 

te voeren inzake de rapportering van 

transacties in erfgoederen op een wijze dat het de gerapporteerde financiële performantie niet 

verdraait. Relevante informatie over deze erfgoederen kan via de toelichting worden verschaft. 

•Rubriek 28 – Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden 

aangehouden in andere entiteiten met de bedoeling om een duurzame band te creëren met deze 

entiteiten. Duurzaamheid is dan ook het criterium aan de hand waarvan wordt bepaald of de 

belangen en vorderingen thuishoren onder de financiële vaste activa dan wel onder de 

geldbeleggingen. 

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

aanschaffingswaarde 

De financiële vaste activa bestaan uit (art. 62 van het BVR): 

- de extern verzelfstandigde agentschappen; 

- de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en soortgelijke 

samenwerkingsverbanden; 

- de publiek-private samenwerkingsverbanden; 

- verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMW-decreet 

van 19 december 2008; 

- de andere financiële vaste activa. 

Voorstel van afschrijvingsritme: NIET VAN TOEPASSING 

Voorstel Herwaardering: op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit 

houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (en dan vooral de belangen) 

waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun 

geherwaardeerde waarde. 

Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering 

– eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen 

– eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen. 

Voorstel waardevermindering: Concreet moet voor de belangen en de aandelen die onder de 

financiële vaste activa zijn opgenomen tot waardevermindering worden overgegaan in geval van 
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duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de 

vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden 

•Rubriek 29 – vorderingen op lange termijn 

Onder de vorderingen op lange termijn, onderdeel van de vaste activa, worden de vorderingen 

opgenomen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar niet 

invorderbaar zijn. De vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer 

dan één jaar die wel binnen het jaar invorderbaar zijn, moeten worden overgeboekt naar de 

rubriek ‘I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen’ van de vlottende activa. 

Vorderingen op lange termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. 

Indien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig wordt, dan moet deze 

vordering worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Op deze manier worden 

de moeilijk inbare vorderingen in de boekhouding afgezonderd zodat ze beter opvolgbaar worden. 

Er zijn dus twee momenten waarop over een waardevermindering kan worden beslist: 

(1) Op het ogenblik dat zich een feit voordoet waaruit kan worden afgeleid dat de debiteur 

betalingsproblemen heeft. Een voorbeeld van zo’n feit is een veroordeling die deze debiteur 

oploopt omdat hij een betalingsverplichting ten opzichte van een andere schuldeiser niet nakwam; 

(2) Op balansdatum. Voor elk bestuur is het belangrijk zich per 31 december te bezinnen over de 

waarde van de vorderingen. Het gebeurt dat een bestuur, bijvoorbeeld bij het toekennen van een 

lening, nogal optimistisch oordeelt over de kans op terugvordering. 

•Rubriek 40 Vorderingen op ten hoogste een jaar 

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. Er wordt een gepaste 

waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker 

is, of wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde. 

Vorderingen in vreemde valuta worden omgerekend aan de officiële koers in voege op datum van 

de boeking van de factuur. Op het einde van het boekjaar worden ze omgerekend aan de officiële 

koers op balansdatum. 

Voorstel waardevermindering: 

Als er meer dan 1 jaar verstreken is na de vervaldatum van de factuur: 

100 % dubieuze klant. 

Behalve wanneer de cliënt een Instelling is, de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenten, 

Parastatalen, Hospitalen, een Mutualiteit of dergelijke 

Per einde van het boekjaar wordt overgegaan tot waardevermindering voor de vorderingen die 

meer dan 1 jaar verstreken zijn na de vervaldatum van de factuur zal de financieel beheerder het 

waarschijnlijke per individuele vordering inschatten, naargelang kostensoort, bedrag, type cliënt. 

Er wordt een minderwaarde geboekt bij ontheffing. 

•Rubriek 50 Geldbeleggingen en liquide middelen 

De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm 

reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op 
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kredietinstellingen, uit termijndeposito’s opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden 

verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn. 

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende 

effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten 

worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. 

De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt. Er worden 

waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan het 

voordien geboekte bedrag. 

•Rubriek 44 Schulden op meer dan een jaar  

en op ten hoogste een jaar 

De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. De handelsschulden in 

vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de dag van de boeking van de inkomende 

factuur. Op het einde van het boekjaar worden ze herberekend aan de officiële koers op 

balansdatum. 

•Rubriek 6 – 7 Resultatenrekening 

Kosten en opbrengsten worden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben. 

 

6.3.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

Het overgedragen resultaat van 2013 werd aangepast op basis van opmerkingen van het Toezicht. 

Dit enerzijds omwille van een herziening van het overgedragen resultaat 2012, en anderzijds 

omwille van een fout gebruikt van de overlopende rekeningen. O.a. de algemene rekeningen over 

te dragen opbrengsten mag niet gebruikt. 

 

In 2015 wordt er een recht aangemaakt t.a.v. Imewo voor de kapitaalvermindering. Dit recht zal 

afgeboekt worden van de openstaande aanrekening van 2014 zodat deze aangezuiverd wordt. 


