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Vaststellen jaarrekening 2021
Regelgeving
Gelet op art. 44 van de wet civiele veiligheid dat stelt dat uiterlijk tien kalenderdagen vóór
de zoneraad elk raadslid een exemplaar moet bekomen van de rekeningen. De rekeningen
worden gezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de raad, in
de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve
vaststelling. De rekeningen zijn ook vergezeld van een verslag.
Gelet op art. 45 wet civiele veiligheid dat stelt dat het verslag betreffende de rekeningen een
overzicht geeft van het beheer van de zonefinanciën gedurende het dienstjaar waarop die
rekeningen betrekking hebben. Vooraleer de raad beraadslaagt, geven de leden van het
college een toelichting bij de inhoud van het verslag.
Gelet op art. 88 wet civiele veiligheid dat stelt dat de raad vergadert in de loop van het
eerste kwartaal van ieder jaar om de rekeningen van het voorgaande dienstjaar vast te
stellen. Die rekeningen omvatten de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de
balans. Het in art. 44 bedoelde verslag wordt bij de rekeningen gevoegd.
Gelet op art. 90 wet civiele veiligheid dat stelt dat de rekeningen worden neergelegd op de
zetel van de zone, op het gemeentehuis van elke gemeente die deel uitmaakt van de zone,
waar eenieder er altijd ter plaatse kennis kan van nemen. Op die mogelijkheid tot inzage
wordt gewezen door aanplakking of bekendmaking op de website binnen een maand nadat
de rekeningen door de raad zijn aangenomen, gedurende ten minste tien dagen.
Gelet op art. 143 wet civiele veiligheid dat stelt dat de besluiten van de zoneoverheid
betreffende de rekeningen van de zone, binnen de twintig dagen na hun goedkeuring,
worden verstuurd naar de gouverneur en de minister.
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Gelet op art. 145 dat stelt dat de in art. 143 bedoelde besluiten onderworpen zijn aan de
goedkeuring van de gouverneur, die de bedragen ervan vaststelt binnen een termijn van
honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen. De gouverneur
verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn naar de zoneoverheid, naar de
bijzonder rekenplichtige en naar de minister. Bij gebrek aan besluit bij het verstrijken van
deze termijn, worden de rekeningen beschouwd als zijnde door de gouverneur goedgekeurd.
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones, titel 4, hoofdstuk 4 betreffende de
jaarrekeningen.
Feiten en context
Het zonecollege bevestigt na verificatie dat alle handelingen waarvoor het bevoegd is,
correct zijn opgenomen in de rekeningen.
De begrotingsrekening van 2021 werd conform de regelgeving opgesteld.
Begrotingsrekening 2021
Gewone dienst Buitengewone
dienst
1. Netto vastgestelde rechten
5.891.455,97
2.401.356,04
Vastgelegde uitgaven
-4.815.414,54
-1.577.620,16
Algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar
1.076.041,43
823.735,88
2. Netto vastgestelde rechten
5.891.455,97
2.401.356,04
Aanrekeningen
-4.707.390,05
-1.561.172,10
Algemeen boekhoudkundig resultaat
1.184.065,92
840.183,94
3. Vastgelegde uitgaven
4.815.414,54
1.577.620,16
Aanrekeningen
-4.707.390,05
-1.561.172,10
Naar het volgende dienstjaar over te dragen
108.024,49
16.448,06
vastleggingen.
Balans 31/12/2021
Vaste activa
Vlottende activa
Overlopende rekeningen
Totaal activa
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat

3.109.908,69
2.728.527,63

Eigen vermogen
Schulden
Overlopende
rekeningen
5.838.436,32 Totaal passiva
Resultatenrekening 2021
34.564,52
40.593,15

5.134.158,55
702.077,12
2.200,65
5.838.436,32

Besluit
Artikel 1 – De zoneraad stelt de rekening 2021 vast.
Artikel 2 – De rekening dienstjaar 2021 zal samen met dit besluit toegezonden worden aan
de gouverneur.
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Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de zoneraad,
De Zonesecretaris
Nele Claes
Zonesecretaris
Nele Claes
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