UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180
MOERBEKE.
Openbare zitting van 24 november 2020.
Tegenwoordig:
Peter De Bock, Voorzitter
Robby De Caluwe, Burgemeester
Stijn Deschepper, Sarah Poppe, Koen Mertens, Schepenen
Inge Mertens, Frederic Dierinck, Nicole Stevelinck, Martine Dieleman, Antje Van Hecke, Karen De
Block, Marc Cossaer, Seline Somers, Tom Hillaert,
Barbara Put, Adjunct algemeen directeur
Karin Van de Sompel, Algemeen directeur
Afwezig:
Verontschuldigd:
Thierry Walbrecht, voorzitter BCSD
Lut van de Vijver, Tibbe Verschaffel, Gemeenteraadslid
GR/2020/176 - GOEDKEURING OCMW-JAARREKENING 2019.
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op 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
zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-stelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij
ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van de gegevens
van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat ieder raadslid een exemplaar van de jaarrekening 2019, samen met de verplichte
bijlagen, heeft ontvangen, alsook een exemplaar van het jaarverslag;
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening en het jaarverslag ter kennis werd gebracht in de
zitting van het vast bureau van 8 juni 2020;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 OCMW werd vastgesteld op de OCMW-raad van 30 juni
2020,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Art. 1. De jaarrekening 2019 van het OCMW goed te keuren, samen met de verplichte bijlagen.
Art. 2. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

Namens de gemeenteraad,
Karin Van de Sompel

Peter De Bock

Get. Algemeen directeur

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
9180 Moerbeke, 25 november 2020.
De Algemeen directeur,
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Ondertekend door Karin Van de Sompel
(Signature)
Datum: 2020.11.25 20:44:49 CET
Functie: algemeen directeur
Locatie: MOERBEKE

De Voorzitter,
#$ondertekening1$#

Ondertekend door Peter De Bock (Signature)
Datum: 2020.11.25 20:16:41 CET
Functie: voorzitter gemeenteraad
Locatie: MOERBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 9180
MOERBEKE.
Openbare zitting van 30 juni 2020.
Tegenwoordig:
Peter De Bock, Voorzitter
Marc Cossaer, Karen De Block,
Robby De Caluwe, Burgemeester
Stijn Deschepper, Eerste Schepen
Martine Dieleman, Frederic Dierinck, Inge Mertens,
Koen Mertens, Sarah Poppe, Schepenen
Seline Somers, Nicole Stevelinck,
Barbara Put, Adjunct algemeen directeur
Lut van de Vijver, Antje Van Hecke, Tibbe Verschaffel,
Thierry Walbrecht, voorzitter BCSD
Karin Van de Sompel, Algemeen directeur
Afwezig:
Verontschuldigd:
Tom Hillaert, RVMW-raadslid

RVMW/2020/014 - VASTSTELLING JAARREKENING 2019 EN KENNISNAME JAARVERSLAG 2019
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op 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
zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-stelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij
ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van de gegevens
van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat ieder raadslid een exemplaar van de jaarrekening 2019, samen met de verplichte
bijlagen, heeft ontvangen, alsook een exemplaar van het jaarverslag;
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening en het jaarverslag ter kennis werd gebracht in de
zitting van het vast bureau van 8 juni 2020;
Gelet op de toelichting gegeven door de financieel directeur in de raadzaal van het gemeentehuis op
woensdag 24 juni 2020.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Vaststelling van de jaarrekening over het dienstjaar 2019, samen met de verplichte bijlagen,
zoals opgemaakt door de financieel directeur.
Art. 2. Kennis te nemen van het jaarverslag over het dienstjaar 2019.
Art. 3. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en deze jaarrekening volgens de
geldende regelgeving te bezorgen aan de toezichthoudende overheid, zoals bedoeld bij decreet
lokaal bestuur van 22 december 2017.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
Karin Van de Sompel

Peter De Bock

Get. Algemeen directeur

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
9180 Moerbeke, 2 juli 2020.
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,
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Jaarrekening 2019
1. Algemene info
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OCMW Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:

Hospicestraat 15B
9180 Moerbeke-Waas

Algemeen Directeur :

Karin Van de Sompel

Financieel Directeur :

Hilde De Block
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1.

Algemene info

1.1.

Inleiding

Het OCMW decreet heeft het resultaatgerichte publieke management hoog op de agenda
geplaatst van de Vlaamse OCMW’s. De verschillende fasen van de beleids- en beheerscyclus
en de onderliggende financiële cyclus werden grondig gewijzigd. Zo wordt in de organieke
decreten onder meer het planmatige beleid en het strategisch management verankerd door
de bepalingen rond de opmaak van het meerjarenplan en van het jaarlijkse budget. De
responsabilisering van de administratie wordt vergroot door de invoering van het
budgethouderschap en de oprichting van het managementteam. Ondertussen blijven wel een
aantal “oude” principes van het Public Management behouden zoals het autoriserende
karakter van het jaarlijkse budget.
Een goed beleids- en beheersinstrumentarium veronderstelt in de eerste plaats goede
beleidsrapporten, zowel in de planningsfase, in de uitvoeringsfase als in de evaluatiefase van
de beleidscyclus.
De beleidsrapporten moeten de vertaling bevatten van de beleidskeuzes van de OCMW-raad
en ze moeten zo de basis vormen van het beleid. Deze rapporten zullen ruimer moeten zijn
dan louter een verzameling van financiële gegevens. Ze moeten toelaten het beleid te sturen
en op te volgen. Dat maakt van de beleidsrapporten politiek belangrijke documenten. De
beleidsrapporten zijn naast een ondersteuning van het beleid ook een basis voor een goed
beheer. Zij moeten een belangrijke ondersteuning zijn van het interne controlesysteem van
het bestuur. Zij maken het immers mogelijk dat de toegekende delegaties aan de
budgethouders kunnen opgevolgd worden. Bovendien moeten zij een hulpmiddel zijn voor de
controle op de financiële procedures, in het bijzonder rond het beheer van het budget.
Kortom, de beleids- en beheersrapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering
van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen de besturen.
De nieuwe wetgeving (BBC) voorziet in volgende vijf beleidsrapporten:
1. Het meerjarenplan;
2. De aanpassing van het meerjarenplan;
3. Het budget;
4. De budgetwijziging;
5. De jaarrekening.
Op 1 januari 2014 stapte het OCMW Moerbeke in deze nieuwe regelgeving. Daartoe werden de
nieuwe beleidsrapporten (meerjarenplan, budget, aanpassingen van het meerjarenplan en
budgetwijzigingen) al eerder aan de OCMW-raad voorgelegd.
De jaarrekening is het resultaat van een evaluatieproces. Het geeft een antwoord op welke
beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. Verder moet
uit de jaarrekening blijken hoeveel middelen aan de realisatie van de doelstellingen werden
besteed en tot welke financiële toestand dit voor het bestuur heeft geleid.
In tegenstelling tot de vorige boekhouding werkt de beleids- en beheerscyclus op basis van
één geïntegreerd registratiesysteem dat instaat voor twee types van boekhoudkundige
registraties.
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Enerzijds zijn er de budgettaire boekingen die dienen als autorisatie en opvolging van het
gebruik van de kredieten. Anderzijds geven die budgettaire registraties op een bepaald
moment aanleiding tot een boeking in de algemene boekhouding.
Voor verrichtingen die een budgettaire invloed hebben, gebeurt dit op het transactiemoment
(voorheen: op het moment van de aangegane verbintenissen). Die dubbele registratie gebeurt
automatisch via de software.
Daarnaast worden in de algemene boekhouding tal van verrichtingen geboekt die niet
voortkomen uit een budgettaire registratie zoals afschrijvingen, waardeverminderingen,
overboekingen van schulden van lange naar korte termijn.
De jaarrekening is qua vorm, structuur en inhoud grotendeels opgebouwd als de
beleidsrapporten van het meerjarenplan en het budget.
Het omvat:
1. De beleidsnota waarin de mate van realisatie van de prioritaire doelstellingen
wordt opgenomen. Ze bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de
doelstellingenrekening en de financiële toestand
2. De financiële nota waarin het gebruik van de toegekende kredieten wordt
geëvalueerd. Ze bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening.
3. De samenvatting van de algemene rekeningen. Ze bestaat uit de balans en de
staat van kosten en opbrengsten.
De jaarrekening wordt verduidelijkt door een toelichting bij de jaarrekening.
De toelichting bestaat deels uit verplichte onderdelen (de zgn. TJ schema’s). Ze omvat
eveneens begeleidende informatie en documentatie die relevant geacht wordt voor een beter
begrip van de jaarrekening.
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1.2.

Kerncijfers

KERNCIJFERS JAARREKENING 2019

Ontvangsten

Uitgaven

Andere operationele
opbrengsten (EUR)

Opbrengsten uit de werking
(EUR)

Ontvangen werkingssubsidies
(EUR)

€ 6.608,57

€ 126.647,39

€ 1.039.423,21

Bruto Personeelsuitgaven
(EUR)

Specifieke kosten sociale
dienst OCMW (EUR)

Toegestane
werkingssubsidies (EUR)

€ 505.181,86

€ 89.947,99

€ 342.000

Resultaat op kasbasis (EUR)

Autofinancieringsmarge
(EUR)

Budgettaire resultaat
boekjaar (EUR)

€ 592.464,76

€ 17.921,89

€ - 482.164,07

Resultaten
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2. Beleidsnota

Naam bestuur:

OCMW Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:

Hospicestraat 15B
9180 Moerbeke-Waas

Algemeen Directeur :

Karin Van de Sompel

Financieel Directeur :

Hilde De Block
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2.

Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen
opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie,
doelstellingenrekening en de financiële toestand.

2.1.

Doelstellingenrealisatie

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.
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2.2.

Doelstellingenrekening (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.
Het schema toont per beleidsdomein een opsplitsing tussen prioritair beleid en overig beleid,
met daarin de rubrieken exploitatie, investeringen en andere.

Vaststellingen m.b.t. J1-schema
Het omvat de cijfers van het OCMW die gefactureerd en geboekt zijn op 31 december 2019.
Deze worden vergeleken met het initieel budget en het eindbudget (na BW ).
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2.3.

Financiële toestand

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:
•
•

OCMW Moerbeke

Het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht.
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.
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3. Financiële nota

Naam bestuur:

OCMW Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:

Hospicestraat 15B
9180 Moerbeke-Waas

Algemeen Directeur :

Karin Van de Sompel

Financieel Directeur :

Hilde De Block
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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 (na de laatste budgetwijziging).

3.1.

Exploitatierekening (J2)

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie.
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3.2.

Investeringsrekening (J3 & J4)

De investeringsrekening bestaat uit twee delen:
•
•

Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle investeringsontvangsten en investeringsuitgaven
Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. Het is de verantwoording van de kredieten
voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen beschouwd worden. J4 schema is leeg.

De uitgaven voor intern beleid betreft : aandelen CVBA Wonen
De uitgaven voor sociaal beleid betreft : investeringssubsidie aan gemeente
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3.3.

Liquiditeitenrekening (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:
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3.4.

Toelichting

3.4.1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en budget
VERGELIJKING JAARREKENING – EINDBUDGET 2019: EXPLOITATIE UITGAVEN
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VERGELIJKING JAARREKENING – EINDBUDGET 2019: EXPLOITATIE INKOMSTEN

OCMW Moerbeke

Jaarrekening 2019

23

OCMW Moerbeke

Jaarrekening 2019

24

3.4.2. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
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3.4.3. Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
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3.4.4. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
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3.4.5. Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
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3.4.6. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppes (TJ5)

Bij de uitgaven bevat de kolom aanrekeningen hetgeen betaald is aan investeringen gedurende de periode 2014-2019.
Idem voor de ontvangsten.
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3.4.7. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
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3.4.8. Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
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4. Algemene boekhouding

Naam bestuur:

OCMW Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:

Hospicestraat 15B
9180 Moerbeke-Waas

Algemeen Directeur :

Karin Van de Sompel

Financieel Directeur :

Hilde De Block
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4.

Algemene boekhouding

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot
boekjaar 2019 verder toegelicht.

4.1.

De balans (J6)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële
boekjaar. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva.
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 bevat de finacieringsbronnen waarmee het bestuur de activa financiert.
Voor de waarderingsregels verwijzen we naar bijlage 6.1.
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4.1.1. Toelichting bij de balans (TJ7)
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4.1.2. Detailbespreking van de rubrieken
4.1.2.1.
Activa
Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer
uitgebreide bespreking van de balans.
4.1.2.1.1.

Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen
De rubriek liquide middelen is een weergave van de stand van alle zichtrekeningen en kassaldi
per 31/12/2019. 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.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 5300020 tem. AR 5700000)

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
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 4000000 tem. AR 4090000)

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan
ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in
ruil geeft.

-

vorderingen uit niet-ruiltransacties
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 41530000 tem. AR 4160000)

Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan uit transacties waarvoor het bestuur geen
gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft zoals te innen subsidies.
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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.
Deze rubriek is niet van toepassing in het OCMW van Moerbeke
D. Overlopende rekeningen van het actief
Deze rubriek is niet van toepassing.
Een overlopende rekening is bedoeld om de kosten en opbrengsten toe te wijzen aan het juiste
boekjaar.
De overlopende rekeningen van het actief zijn:
- AR 490 : over te dragen kosten : pro rata van kosten die werden gemaakt tijdens
het boekjaar maar die ten laste van het volgende boekjaar moeten worden
gebracht.
- AR 491 : verkregen opbrengsten : pro rata van opbrengsten die slechts in de loop
van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op
het verstreken boekjaar
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 is niet van toepassing.
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4.1.2.1.2.

Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn
Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar.
B. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die worden aangehouden in
andere entiteiten.
Het betreft hier een deelneming /vordering bij CVBA Wonen , Jobpunt Vlaanderen,Sakura en
Ethias.
C. Materiële vaste activa
Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk
(stoffelijk) en duurzaam (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:
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-

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 – Het
Reek).
D. Immateriële vaste activa
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.
In deze rubriek zijn de kosten geboekt in het kader van de bouw van assistentiewoningen.
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4.1.2.2.
Passiva
4.1.2.2.1.
Schulden
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 wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde
derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij.
Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan
ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil
krijgt.
Deze schulden worden verder opgesplitst in:
- financiële schulden op korte termijn
- financiële schulden op lange termijn
Onder de financiële schulden op korte termijn komen de financiële schulden voor zover ze een
oorspronkelijk looptijd hebben van ten hoogste één jaar.
Onder de financiële schulden op lange termijn daarentegen worden de schulden opgenomen met
een contractuele looptijd van meer dan één jaar.
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A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico’s en kosten,
Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 4400000 tem . AR 4610000)
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 4810000 tem . AR 4890000)
3. Overlopende rekeningen van het passief
De overlopende rekeningen van het passief zijn:
- AR 492: De toe te rekenen kosten, dat zijn bedragen die pas in een later
financieel boekjaar zullen worden betaald, maar die betrekking hebben op een
verstreken financieel boekjaar.
- AR 493: de over te dragen opbrengsten, dat zijn bedragen die in de loop van het
financiële boekjaar of van een vorig financieel boekjaar zijn geïnd, maar die
betrekking hebben op een later financieel boekjaar.
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.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 4233000)
B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor
pensioenen, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 1600000 tem . AR 1733000)

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.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 1800000)

4.1.2.2.2.

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.
Voor de berekening hiervan verwijs ik naar tabel TJ7.

OCMW Moerbeke

Jaarrekening 2019

45

4.2.

De staat van opbrengsten en kosten (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.
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4.2.1. Staat van opbrengsten en kosten – structuur
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van het resultaat:

4.2.2. Detailbespreking van de rubrieken
4.2.2.1.
Kosten
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4.2.2.1.1.

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.
• 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.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 6001000 tem. AR 6150000)

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).
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 6200000 tem. AR 6240000)

3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen
Onder afschrijvingen dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen
vande 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,
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.
Voor alle vaste activa die overgenomen zijn door Sakura en die in het ocmw van Moerbeke nog
een boekwaarde hadden moesten eerst waardeverminderingen geboekt worden vooraleer ze te
kunnen uitboeken .
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 .
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 6302000 tem. AR 6361000)
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4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 6480000 tem. AR 6482200)
5. Toegestane werkingssubsidies
Deze rubriek bevat de subsidies die door het OCMW werden toegestaan aan Sakura ter
financiering van de werking. ( WZC : Woonzorgcentrum ; ASW : Assistentiewoningen)
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 6497000 tem. AR 6497001)
6. 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.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 6401000 tem. AR 6420000)
4.2.2.1.2.

Financiële kosten

Onder de financiële kosten worden opgenomen: intresten en administratieve kosten voor het
financieel beheer.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 6500000 tem. AR 6570000)

4.2.2.1.3.

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
1. Minderwaarden bij de realisatie van Vaste Activa
In 2019 zijn er geen minderwaarden geboekt.
2. Toegestane investeringssubsidies
Deze rubriek bevat de subsidies die door het OCMW zijn toegestaan aan de gemeente ter
financiering van de investeringen.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 : AR 6646003
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4.2.2.2.

4.2.2.2.1.

Opbrengsten

Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking
Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur heeft
gerealiseerd door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het
kader van haar maatschappelijke dienstverlening.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 7000000 tem. AR 7050000)
2. Fiscale opbrengsten en boetes
Is niet van toepassing voor het OCMW
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
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 7400000 tem. AR 7403260)

-

specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten of een
bepaald type dienstverlening.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 7405200 tem. AR 7408080)

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 7481010 tem. AR 7482130)
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5. Andere operationele opbrengsten
Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die
niet vallen onder de opbrengsten uit de werking en die bovendien niet als een financiële of
uitzonderlijke opbrengst kunnen worden aangemerkt.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 744000 tem. AR 747000)

4.2.2.2.2.

Financiële opbrengsten

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen.
Voor details verwijs ik naar bijlage 6.3 ( AR 7500000 tem. AR 753000)

4.2.2.2.3.

Uitzonderlijke opbrengsten

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren de opbrengsten die geen verband houden
met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur.
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5. Ratio’s

Naam bestuur:

OCMW Moerbeke
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Algemeen Directeur :
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Financieel Directeur :
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5.

Ratio’s

5.1.

Rentabiliteitsratio : cash flow

De cashflow geeft het vermogen weer dat uit de werking van het OCMW in de beschouwde
periode is voortgevloeid. De cashflow is gelijk aan het verschil tussen de kasopbrengsten die
contant of op korte termijn worden ontvangen en de kaskosten die contant of op korte termijn
worden betaald. Voor de berekening van de kasopbrengsten worden de niet- kasopbrengsten
( verrekeningen) niet meegerekend en voor de berekening van de kaskosten worden de nietkaskosten ( afschrijvingen) niet meegerekend.
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5.2.

Liquiditeitsratio’s

De liquiditeit laat zien wat de mate is waarin je in staat bent om aan direct (op korte termijn)
opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen.

5.2.1. Netto werkkapitaal
Het netto-werkkapitaal geeft aan hoeveel er overblijft van de vlottende activa, indien het
vreemd vermogen op korte termijn volledig is terugbetaald. De liquiditeit is voldoende, indien
de vlottende activa groter zijn dan het vreemd vermogen op korte termijn.

5.2.2. Current ratio
De bekendste liquiditeitsratio is de current ratio. Die bereken je als volgt met gegevens van je
balans:

Indien de uitkomst hiervan hoger is dan 1 is, wil dat zeggen dat er op korte termijn voldoende
‘liquiditeit’ is om aan de korte schulden te voldoen. Als de uitkomst lager is dan 1 kan dat leiden
tot liquiditeitsproblemen.
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6. Bijlagen
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6.
6.1.

Bijlagen
Waarderingsregels

Waarderingsregels
De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).
De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met IPSAS (International Public
Sector Accounting Standards), maar laten ruimte voor eigen keuzes en beslissingen.
De raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze
waarderingsregels moet in de toelichting worden opgenomen.

Algemene principes
De boekhouding moet worden gevoerd in euro.
De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe.
De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en
stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door
omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Hieruit voortvloeiende
afwijkingen moeten in de toelichting worden vermeld.
Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd.
Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein
materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de
aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de
hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële
boekjaar (=principe van de ijzeren voorraad).
Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen
en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening
betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico’s, verliezen of ontwaardingen
alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening
wordt vastgesteld.
Kosten en opbrengsten moeten worden verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk
gerealiseerd zijn (=transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.
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INVESTERING OF EXPLOITATIE
Bij uitgaven dient een boekhoudkundige keuze gemaakt te worden: de uitgave kan als kost in de
boekhouding opgenomen worden of als investering. De categorisering als investering impliceert
dat de kostprijs zal gespreid worden over de vermoedelijke economische gebruiksduur
(afschrijvingsduur) van het goed.

De beslissingsgronden om al een uitgave dan niet te activeren als investering, wordt vastgelegd
als volgt:
A. Aankoop van goederen
Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is
voldaan:
-

De aankoop per stuk is hoger dan 750 euro. Bij gezamenlijke aankoop van
gebruiksgoederen (bv. lot stoelen), wordt de aankoop vanaf 2.500 euro als
investeringsgoed beschouwd.

-

Aankoop is duurzaam van aard, d.w.z. geen verbruiksgoed

-

Het goed heeft een economische waarde over meerdere jaren

B. Herstellingen, onderhoud en werken
Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is
voldaan:
-

De herstelling, het onderhoud of het werk bedraagt meer dan 2.500 euro

-

De waarde van het actief verhoogt dankzij de herstelling of het onderhoud

-

Herstelling is duurzaam van aard (voorbeelden: nieuwe motor, schilderen van gevels,
vervangen verwarmingsketel)

C. Studieopdrachten
Worden enkel als investering beschouwd als de studie gepaard gaat met een aanzienlijke
investering (voorbeeld: masterplan) en als er een vervolgtraject komt.
D. Software
Wordt als investering beschouwd indien tegelijk aan twee voorwaarden wordt voldaan:
-

De software zal duurzaam worden gebruikt (gedurende de afschrijvingstermijn)

-

De kostprijs per aankoop bedraagt meer dan 750 euro.

Wanneer bij de aankoop de software en de hardware gemakkelijk te onderscheiden is,
anders boeken onder de hardware.
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Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde
Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat
bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde
afschrijvingen en waardeverminderingen.
Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:
-

De aanschaffingsprijs
De ruilwaarde
De vervaardigingsprijs
De schenkingswaarde
De inbrengwaarde
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Waardering in latere boekjaren
TWEE MODELLEN
Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere
boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel
moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte
afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor
financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan
de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde
waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop
het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.
Gebruiksduur

Afschrijvingen

Waardeverminderingen

Herwaarderingen

Beperkt

JA

JA

NEE

Onbeperkt

NEE

JA

NEE

Beperkt

JA

JA

NEE

Onbeperkt

NEE

JA

NEE

Beperkt

JA

JA

NEE

Onbeperkt

NEE

JA

NEE

Kostprijsmodel
Gemeenschapsgoederen
Bedrijfsmatige
materiële vaste
activa
Immateriële
vaste activa
Herwaarderings
-model
Overige
materiële vaste
activa

Beperkt

JA

JA

JA

Onbeperkt

NEE

JA

JA

Financiële vaste
activa

Niet van
toepassing

NEE

JA

JA
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AFSCHRIJVINGEN
Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per
financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde
en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.
Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde
Resterende gebruiksduur
De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk
financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een ‘gelijkmatige’ veroudering en
wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

WAARDEVERMINDERINGEN
Waardevermindering zijn correcties op de aanschaffingswaarde van andere actiefbestanddelen
dan deze die voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, om rekening te
houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het
financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de
gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de
eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van dit
verschil.

HERWAARDERINGEN
De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde
betrouwbaar kan worden bepaald (de activa dus waarop het herwaarderingsmodel van
toepassing is), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit
is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere
gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.
Deze financiële en overige materiële vaste activa worden elk laatste jaar van de legislatuur
geherwaardeerd. 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.
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Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans
Activa – vlottende activa
RUBRIEK ACT. I.A.: LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN
-

Aandelen en niet-vastrentende effecten (rubriek 51)
Vastrentende effecten (rubriek 52)
Termijndeposito’s (rubriek 53)
Te incasseren vervallen waarden (rubriek 54)
Kredietinstellingen (rubriek 55)
Kassen (rubriek 57)
Interne overboekingen (rubriek 58)

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van
de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt
en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de
realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.
Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden
gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.
Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

RUBRIEK ACT. I.B.: VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
De vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties (rubriek 40) worden als volgt opgesplitst:
- Werkingsvorderingen uit ruiltransacties – nominale waarde (subrubriek 400)
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties (subrubriek 404)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 405)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 406)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 407)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 409)
De vorderingen uit niet-ruiltransacties (rubriek 41) worden als volgt opgesplitst:
- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)
- Vorderingen uit fiscale opbrengsten (rekening 4130/4)
- Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 4135/9)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)
- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)
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-

Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde evan.
Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar
een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten
boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:
- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50 %
- Ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75 %
- Ouder dan 5 jaar: 100 %
We maken hierbij geen onderscheid tussen ruiltransacties en niet- ruiltransacties
Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen door om het even welk
bewijsstuk, moet de financieel beheerder de vordering als oninvorderbaar boeken en zal een
minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal ,de vordering uit
de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de
vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde
(742) voor het effectief gestorte bedrag.

RUBRIEK ACT. I.C.: VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
Niet van toepassing binnen de gemeente. Voorraden niet significant om boekhoudkundig te
waarderen.

RUBRIEK ACT. I.D.: OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF
-

Over te dragen kosten (subrubriek 490)
Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans
opgenomen voor het gedeelte dat ofwel ‘overlopend’ is naar het volgende boekjaar, ofwel
‘toegerekend’ moet worden aan het huidige boekjaar.

RUBRIEK ACT. I.E.: VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN DIE BINNEN HET JAAR
VERVALLEN
-

Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 494)
Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 495)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor
deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange
termijn.
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Waardeverminderingen
Gedurende het jaar bestaat de mogelijkheid dat er op deze vorderingen waardeverminderingen
moeten worden toegepast, indien voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat
over de betaling ervan op de vervaldag. Indien op deze vorderingen reeds waardeverminderingen
werden geboekt, bestaat de mogelijkheid dat deze niet meer mogen gehandhaafd worden op
basis van een actuele beoordeling van hun inbaarheid.
Minderwaarde:
Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen door om het even welk
bewijsstuk, moet de financieel beheerder de vordering als oninvorderbaar boeken en zal een
minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal ,de vordering uit
de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de
vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde
(742) voor het effectief gestorte bedrag.

Activa – vaste activa
RUBRIEK ACT. II.A.: VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN
De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:
- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)
De vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:
- Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2910)
- Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2912/5)
- Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (rekening 2916)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2917)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2919)
Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van
betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie als een vordering op korte termijn uit
ruiltransactie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde.
In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de
overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar
komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.
Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de
nominale waarde ervan.
Op balansdatum van elk boekjaar moeten de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met
een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt worden naar
‘Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen’. Ook indien deze vordering, of een
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gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, moet deze vordering, incl. de erop geboekte
waardeverminderingen, worden overgeboekt.
Waardeverminderingen:
Op de vorderingen op lange termijn moeten tijdig waardeverminderingen worden geboekt als er
voor het geheel of en gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de
vervaldag.
Minderwaarde:
Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen door om het even welk
bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte
termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt
voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien
achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit
aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

RUBRIEK ACT. II.B.: FINANCIELE VASTE ACTIVA
-

Extern verzelfstandigde agentschappen (subrubriek 280)
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (subrubriek 281)
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (subrubriek 282)
OCMW-verenigingen (subrubriek 283)
Andere aandelen en niet-vastrentende effecten (subrubriek 284)
Overig vorderingen (subrubriek 285)
Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)

Initiële waardering
Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun
aanschaffingswaarde.
De vorderingen die een bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil
ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.
Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de
storting.
Wijziging van de waarde doorheen de jaren:
-

Herwaardering
Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na
hun opname als actief de financiële vaste activa (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 waardeverminderingen.

OCMW Moerbeke

Jaarrekening 2019

64

-

Waardeverminderingen
Waardeverminderingen worden toegepast 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.
Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen
toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over
de betaling ervan op de vervaldag.

RUBRIEK ACT. II.C.: MATERIELE VASTE ACTIVA
Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en
overige activa.
Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief
behoort in kaart:
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Terreinen, gebouwen,
wegen
en
andere
infrastructuur
Terreinen gemeenschapsgoederen
Terreinen
bedrijfsmatige VA

Algemene
rekening

Afschrijvingsduur

220000

Geen

Afschrijvingsduur
buitengewoon
onderhoud
Geen

229000

Geen

Geen

Gebouwen 221000
gemeenschapsgoederen
Gebouwen
229100
bedrijfsmatige VA

33 jaar

15 jaar

33 jaar

15 jaar

Bebouwde terreinen –
222000
gemeenschapsgoederen
Bebouwde terreinen
229200
bedrijfsmatige VA

33 jaar

15 jaar

33 jaar

15 jaar

Overige zakelijke
223000
rechten op onroerende
goederen –
gemeenschapsgoederen
Bedrijfsmatige VA
229300

33 jaar

15 jaar

33 jaar

15 jaar

De terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur worden gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing.
Afschrijvingen
Terreinen worden niet afgeschreven.
Omgevingswerken aan terreinen (parking) worden geboekt onder bebouwde terreinen en worden
afgeschreven.
Waardeverminderingen:
Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is
dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte
levensduur.
Herwaarderingen zijn niet van toepassing.
Installaties, machines
en uitrusting
Installaties, machines
en uitrusting gemeenschapsgoederen
Installaties, machines
en uitrusting –
bedrijfsmatige
materiële vaste activa
OCMW Moerbeke
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Installaties, machines en uitrusting worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of
vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing.
Waardeverminderingen:
Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is
dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte
levensduur.
Herwaarderingen:
Herwaarderingen zijn niet van toepassing.

Meubilair,
Algemene
kantooruitrusting
en rekening
rollend materieel
Meubilair,
240/4
kantooruitrusting en
rollend materieel vrachtwagens
gemeenschapsgoederen

Afschrijvingsduur

Meubilair,
kantooruitrusting en
rollend materieel –
vrachtwagens
bedrijfsmatige
materiële vaste activa

10 jaar
10 jaar
5 jaar
10 jaar

10 jaar
10 jaar
5 jaar
10 jaar

245/9

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
of vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing.
Waardeverminderingen:
Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is
dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte
levensduur.
Herwaarderingen:
Herwaarderingen zijn niet van toepassing.
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Vaste activa in leasing Algemene
of op grond van een rekening
soortgelijk recht
Terreinen en gebouwen 250000
in leasing of op grond
van een soortgelijk
recht gemeenschapsgoederen

Afschrijvingsduur

Installaties, machines
251000
en uitrusting in leasing
of op grond van een
soortgelijk recht gemeenschapsgoederen

10 jaar

Meubilair,
252000
kantooruitrusting en
rollend materieel
vrachtwagens
in leasing of op grond
van een soortgelijk
recht gemeenschapsgoederen

10 jaar
10 jaar
5 jaar
10 jaar

Terreinen en gebouwen 253000
in leasing of op grond
van een soortgelijk
recht gemeenschapsgoederen

Terreinen:
Geen
Gebouwen:
33 jaar

Terreinen:
Geen
Gebouwen:
33 jaar

Afschrijvingsduur
buitengewoon
onderhoud
Terreinen:
geen
Gebouwen:
15 jaar

Terreinen:
geen
Gebouwen:
15 jaar

Installaties, machines
254000
10 jaar
en uitrusting in leasing
of op grond van een
soortgelijk recht bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Meubilair,
255000
10 jaar
kantooruitrusting en
10 jaar
rollend materieel
5 jaar
vrachtwagens in leasing
10 jaar
of op grond van een
soortgelijk recht bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht worden gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing.
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Afschrijvingen
Terreinen worden niet afgeschreven.
Waardeverminderingen:
Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is
dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte
levensduur.
Herwaarderingen:
Herwaarderingen zijn niet van toepassing.

Overige materiële vaste Algemene
activa
rekening
Terreinen en gebouwen
- overige materiële
vaste activa

260/4

Roerende goederen –
overige materiële vaste
activa

265/9

Afschrijvingsduur

Afschrijvingsduur
buitengewoon
onderhoud

10 jaar

5 jaar

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Na opname is het
herwaarderingsmodel van toepassing.
Afschrijvingen
Terreinen worden niet afgeschreven.
Waardeverminderingen:
Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is
dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte
levensduur.
De overige materiële vaste activa worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde.
Cultureel erfgoed

Algemene
rekening

Onroerend erfgoed

270/4

Roerend erfgoed

275/9
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Niet van toepassingen in het ocmw.

RUBRIEK ACT. II.D.: IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Immateriële
vaste Algemene
activa
rekening
Kosten voor onderzoek 210000
en ontwikkeling

Afschrijvingsduur

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

211000

5 jaar

Goodwill

212000

5 jaar

Vooruitbetalingen

213000

-

Plannen en studies

214000

5 jaar

5 jaar

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, vervaardigingsprijs of
lijfrente.
Afschrijvingen:
Op de immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing.
Waardeverminderingen:
Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
die niet voortvloeit uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (beperkte of onbeperkte
gebruiksduur).
Een terugneming van waardeverminderingen kan zich voordoen wanneer op het einde van het
financiële boekjaar de boekhoudkundige waarde van het immateriële vaste activa lager is dan de
gebruikswaarde.
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Passiva – schulden
RUBRIEK PAS. I.A.1.b & PAS I.B.1.b: FINANCIELE SCHULDEN
De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:
- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)
- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)
- Overige leningen (subrubriek 439)
De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:
- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)
De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de
aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de
wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in
het geval van leasing.
Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de
schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden
op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 ‘Schulden op lange termijn die binnen het
jaar vervallen’.

RUBRIEK PAS. I.A.1.c & PAS I.B.1.c: DIVERSE SCHULDEN UIT RUILTRANSACTIES
De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:
- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)
De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:
- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)
In eerste instantie worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties (die ontstaan door
toekenning van betalingsuitstel door een leverancier) als een schuld op korte termijn uit
ruiltransacties opgenomen in de balans voor hun nominale waarde.
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In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de
overboeking van het gedeelte van de schuld op korte termijn dat pas over meer dan één jaar
komt te vervallen, naar een schuld op lange termijn.
De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit
ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.
Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op
lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de
schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

RUBRIEK PAS. I.A.2 & PAS I.B.2: SCHULDEN UIT NIET-RUILTRANSACTIES
De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:
- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)
- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)
- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)
De schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:
- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180)
- Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)
Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.
Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op
lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de
schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

RUBRIEK PAS. I.A.1.a & PAS I.B.1.a: VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
De voorzieningen op korte termijn voor risico’s en kosten worden opgesplitst als volgt:
- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 461)
- Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (subrubriek 462/7)
De voorzieningen op lange termijn voor risico’s en kosten worden opgesplitst als volgt:
- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160)
- Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (subrubriek 161/7)
De voorzieningen voor risico’s en kosten worden stelselmatig gevormd.
Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit
gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op
betrouwbare wijze kan worden geschat.
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De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een
uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum
overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.
Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de
oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan
op de balansdatum.
Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende
kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

RUBRIEK PAS. I.A.3: OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF
Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:
- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)
De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

RUBRIEK PAS. I.A.4: SCHULDEN OP LANGE TERMIJN DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN
De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:
- Obligatieleningen (subrubriek 421)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 422)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 423)
- Overige leningen (subrubriek 424)
- Operationele schulden (subrubriek 425)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 426)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 428)
- Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen (subrubriek 429)
De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de
desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.
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RUBRIEK PAS. II: NETTOACTIEF
OVERIG NETTOACTIEF
Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:
- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)
- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming
(subrubriek 102)
- Overname herwaarderingsreserve in overig nettoactief (subrubriek 103)
- Saldo beginbalans (subrubriek 109)
De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief.
Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der
activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.
De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden
gewaardeerd aan nominale waarde.
HERWAARDERINGSRESERVES
- Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa (subrubriek 122)
Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil
opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.
Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden
zijn, dan moeten deze:
- Ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- Ofwel in kost genomen voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte

meerwaarden.
OVERGEDRAGEN OVERSCHOT – OVERGEDRAGEN TEKORT
In het MAR wordt het overgedragen overschot/tekort opgenomen op de rekening 14 die een
positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het
geval van een gecumuleerd tekort.
De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:
- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten
jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.
De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en
opbrengsten.
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INVESTERINGSSUBSIDIES EN –SCHENKINGEN
De investeringssubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:
- Investeringssubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn
(subrubriek 150)
- Investeringssubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn
(subrubriek 151)
- Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investeringsschenkingen (subrubriek 159)
Investeringssubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. Indien de investeringssubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als
diverse financiële kost worden geboekt.
De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de
marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het openvallen van de
nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen
aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro
memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.
De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen
in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te
brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief.
In geval van niet-afschrijfbare activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie
of de schenking behouden in de boekhouding.
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6.2.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

03 : Ontvangen zekerheden
Op deze rekening worden de zakelijke en persoonlijke zekerheden geboekt die het OCMW heeft
ontvangen voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die derden
jegens haar hebben aangegaan bv. Hypotheken op eigendommen van residenten.
De waarde van deze zekerheden moet overeenstemmen met de werkelijke waarde van de
ontvangen waarborg (nominale waarde).

Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen
Alg.rek.

Omschrijving

0320000

Ontvangen zekerheden

0330000

Zekerheidstellers

OCMW Moerbeke

Debetsaldo

Creditsaldo

€ 427.534,64
€ 427.534,64
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6.3.

Proef- en Saldibalans

Zie bijgevoegd schema
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6.4.

Overzicht indeling Beleidsdomein – Beleidsveld
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6.5.

Controletabel schuld Belfius
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