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Alg. Rek. Omschrijving 1-1-2018

10900000 Saldo beginbalans -65.978.351,59

12200000 Herwaarderingsreserves  op financiële vaste activa -5.511.776,49

14000000 Overgedragen overschot -6.198.072,57

15000000 Investeringssubs idies  en -schenkingen in kapitaa l  met vorder ing op korte termi jn -29.118.506,33

15000009 Investeringssubs idies  en -schenkingen in kapitaa l  met vorder ing op korte termi jn - verrekening 17.349.070,71

15900000 Overige investeringsschenkingen -3.889.185,17

15900009 Overige investeringsschenkingen - verrekening 2.333.511,10

16000000 Voorzieningen voor pens ioenen en soortgel i jke verpl ichtingen -2.700.000,00

17200000 Leas ingschulden en soortgel i jke schulden in het kader van PP S-overeenkomsten -84.476,73

17330000 Schulden aan kredietinstel l ingen ten laste van het bestuur -4.352.138,21

21400000 Plannen en s tudies 1.397.103,17

21400007 Plannen en s tudies  - in ui tvoering 4.242,38

21400009 Plannen en s tudies  - a fschri jvingen -1.195.538,16

22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 3.973.333,12

22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen 2.313.784,71

22020000 Wegzate - gemeenschapsgoederen 11.207.215,23

22030000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen 711.656,53

22050000 Hout op s tam - gemeenschapsgoederen 10.907,32

22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 245.862,29

22100009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -18.476,28

22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 102.293,78

22100509 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen op buitenge woon onderhoud -27.741,53

22101000 Adminis tratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen 5.336.986,55

22101009 Adminis tratieve gebouwen - afschri jvingen - gemeenschapsgoed eren -3.934.015,89

22101500 Adminis tratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeensc hapsgoederen 134.095,58

22101509 Adminis tratieve gebouwen - afschri jvingen op buitengewoon on derhoud - gemeenschapsgoederen -80.275,26

22102000 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen 14.513.185,77

22102009 Schoolgebouwen - afschri jvingen - gemeenschapsgoederen -6.521.635,39

22102500 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoeder en 2.613.388,15

22102509 Schoolgebouwen - afschri jvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen -2.205.438,94

22103000 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst - gemeenschapsgoeder en 8.065.355,21

22103007 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst in aanbouw - gemeens  chapsgoederen 45.590,08

22103009 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst - a fschri jvingen - g emeenschapsgoederen -6.618.205,50

22103500 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst - buitengewoon onder houd - gemeenschapsgoederen 2.287.186,85

22103509 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst - a fschri jvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen-2.190.610,40

22199000 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen 5.828.758,63

22199007 Andere gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen 2.420,00

22199009 Andere gebouwen - afschri jvingen - gemeenschapsgoederen -3.175.650,38

22199500 Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoede ren 134.377,59

22199509 Andere gebouwen - afschri jvingen op buitengewoon onderhoud -  gemeenschapsgoederen -61.429,17

22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 3.550,62

22200009 Bebouwde terreinen - a fschri jvingen - gemeenschapsgoederen -473,42

22200500 Bebouwde terreinen  - bui tengewoon onderhoud - gemeenschapsg oederen 1.519.541,84

22200509 Bebouwde terreinen  - a fschri jvingen op buitengewoon onderho ud - gemeenschapsgoederen -1.028.108,96

22400000 Wegen 59.589.588,47

22400009 Wegen - a fschri jvingen -45.709.753,96

22400500 Wegen - buitengewoon onderhoud 2.643.684,24

22400509 Wegen - a fschri jvingen op buitengewoon onderhoud -1.441.495,29

22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen 4.537.206,27

22500009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - a fschri jvingen -112.843,33

22500500 Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon o nderhoud 79.568,45

22500509 Overige infrastructuur betreffende de wegen - a fschri jvingen  op buitengewoon onderhoud -79.568,45

22800000 Riolering 20.488.848,26

22800009 Riolering - a fschri jvingen -16.027.116,94

22800500 Riolering - buitengewoon onderhoud 26.516,29

22800509 Riolering - a fschri jvingen op buitengewoon onderhoud -19.284,57

22809000 Andere nuts leidingen 185.638,30

22809009 Andere nuts leidingen - a fschri jvingen -86.605,42

22810000 Openbare verl ichting 1.570.924,33



 

 

 

Alg. Rek. Omschrijving 1-1-2018

22810009 Openbare verl ichting - a fschri jvingen -841.550,50

22810500 Openbare verl ichting - buitengewoon onderhoud 6.389,48

22810509 Openbare verl ichting - a fschri jvingen op buitengewoon onderh oud -4.646,89

22820000 Kunstwerken 119.365,76

22820009 Kunstwerken - a fschri jvingen -14.468,58

22890000 Overige onroerende infrastructuur 6.059,01

22902000 Industrieterreinen - bedri jfsmatige MVA 280.987,90

23000000 Insta l laties , machines  en ui trusting - gemeenschapsgoederen 3.879.104,73

23000009 Insta l laties , machines  en ui trusting - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -2.645.839,71

24000000 Meubi la i r - gemeenschapsgoederen 529.410,16

24000009 Meubi la i r - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -451.560,12

24100000 Informaticamaterieel  - gemeenschapsgoederen 1.373.720,76

24100009 Informaticamaterieel  - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -1.063.226,11

24200000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 28.712,39

24200009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -5.742,48

24300000 Rol lend materieel  - gemeenschapsgoederen 4.091.570,69

24300009 Rol lend materieel  - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -3.413.036,15

24400000 Ander meubi la i r, kantooruitrusting en rol lend materieel  - ge meenschapsgoederen 14.266,40

25000000 Terreinen en gebouwen in leas ing of op grond van een soortge l i jk recht - gemeenschapsgoederen 3.066.862,23

25000009 Terreinen en gebouwen in leas ing of op grond van een soortge l i jk recht - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen-1.850.737,31

26100000 Gebouwen - overige MVA 15.071,59

26100009 Gebouwen - overige MVA - afschri jvingen -913,43

27000000 Onroerend erfgoed 26.105,00

27100500 Monumenten - buitengewoon onderhoud 12.224,56

27200000 Bossen en natuurgebieden 50.934,19

27500000 Roerend erfgoed 34.023,25

28100000 Belangen in intergemeentel i jke samenwerkingsverbanden en soo rtgel i jke enti tei ten - aanschaffingswaarde11.807.460,95

28110000 Belangen in intergemeentel i jke samenwerkingsverbanden en soo rtgel i jke enti tei ten - nog te s torten bedragen (-)-7.352,34

28180000 Belangen in intergemeentel i jke samenwerkingsverbanden en soo rtgel i jke enti tei ten - geboekte meerwaarde5.511.776,49

28400000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 34.411,60

29030000 Vorderingen wegens  toegestane leningen - nominale waarde 171.285,06

40000000 Operationele vorderingen ui t rui l transacties  - nominale waar de 758.461,19

40600000 Gestorte voorschotten en vooruitbeta l ingen 136.701,35

40700000 Operationele vorderingen ui t rui l transacties  - dubieuze debi  teuren 8.409,00

40900000 Operationele vorderingen ui t rui l transacties  - geboekte waar deverminderingen (-) -4.204,50

41100000 Terug te vorderen btw 0,00

41300000 Vorderingen ui t belastingen 9.359,15

41310000 Te ontvangen aanvul lende belastingen 162.180,35

41530000 Vorderingen wegens  werkingssubs idies 1.714.955,57

41600000 Diverse operationele vorderingen ui t niet-rui l transacties  - nominaal  bedrag 7.709,56

42210000 Andere leas ingschulden en soortgel i jke schulden -74.901,42

42330000 Schulden aan kredietinstel l ingen aangegaan door het bestuur -932.657,94

44000000 Leveranciers -776.349,12

44400000 Te ontvangen facturen -742.091,52

44530000 Verval len kapitaa lafloss ingen en verva l len intrest aan kredi  etinstel l ingen -106.017,76

44930000 Borgtochten ontvangen in contanten -873.432,62

44990050 Schulden op intercommunales  in rekening-courant -8.853,28

44990060 Te beta len deelnemingen -333.455,84

45300000 Ingehouden bedri jfsvoorheffing -153.354,28

45400000 Ri jksdienst voor socia le zekerheid -297.807,40

45500000 Bezoldigingen -3.546,89

45900000 Andere socia le schulden -40,00

46000000 Voorzieningen voor pens ioenen en soortgel i jke verpl ichtingen -155.000,00

46100000 Voorzieningen voor vakantiegeld -583.000,00

48200000 Ontvangen voorschotten en terugbeta l ingen inzake subs idies -150.000,00

48300000 Ontvangen vooruitbeta l ingen op niet-rui l transacties -456.596,11

48900000 Te beta len toegestane subs idies -59.932,50

48910000 Andere diverse schulden ui t niet-rui l transacties -75.736,91

48910001 terug te s torten bedragen 171,60

48910002 andere diverse schulden ui t niet-rui l transacties -750.672,00

49000000 Over te dragen kosten 1.158,81

49430000 Vorderingen wegens  toegestane leningen die binnen het jaar v erva l len 0,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alg. Rek. Omschrijving 1-1-2018

55010100 Belfius  - zr facturatie 5.542.009,21

55010110 Belfius  - zichtrekening ILV Noorderkempen 26.193,00

55010182 Belfius  - zichtrekening - betal ingen in ui tvoering -84,80

55010203 Belfius  - spaarrekening 4.582.655,86

55010204 Belfius  spaarrekening Bel fius  spaarrekening 6804 3.500.000,00

55010205 Belfius  spaarrekening Grondfonds 995.505,07

55010504 Belfius  - Mastercard 2.143,01

55030100 ING - zichtrekening 1.038.025,16

55040100 KBC - zichtrekening 1.324.847,76

55040101 KBC zichtrekening - De Mosten KBC zichtrekening - De Mosten 272,20

55040203 KBC - spaarrekening 19.831,08

55040204 KBC Spaarrekening - De Mosten 299.307,34

55040205 KBC - spaarrekening borg Rabboeni 2.005,88

55050100 Bank van de Post - zichtrekening 12.158,98

55060203 Record bank - bus iness  account 1.589.162,05

55070100 Argenta - zichtrekening 150.682,78

55070203 Argenta - termi jnrekening 3.000.000,00

57020001 GKAS secretaris 4.542,86



 
Proef- en saldibalans 31/12/2018



 

Alg. Rek. Omschri jving 31-12-2018

10900000 Saldo beginbalans -65.978.351,59

12200000 Herwaarderingsreserves  op financiële vaste activa -5.165.755,68

14000000 Overgedragen overschot -5.879.569,72

15000000 Investeringssubs idies  en -schenkingen in kapitaa l  met vorder ing op korte termi jn -30.039.305,74

15000009 Investeringssubs idies  en -schenkingen in kapitaa l  met vorder ing op korte termi jn - verrekening 18.374.491,93

15010000 Investeringssubs idies  kerkfabriek -122.523,31

15010009 Investeringssubs idies  Kerkfabriek - Verrekening 1.160,47

15020000 investeringssubs idie plattelandsfonds -250.000,00

15020009 Investeringssubs idies  plattelandsfonds  - Verrekening 7.575,76

15100000 Investeringssubs idies  en -schenkingen in kapitaa l  met vorder ing op lange termi jn 0,00

15100009 Investeringssubs idies  en -schenkingen in kapitaa l  met vorder ing op lange termi jn - verrekening 0,00

15900000 Overige investeringsschenkingen -3.889.185,17

15900009 Overige investeringsschenkingen - verrekening 2.463.150,60

16000000 Voorzieningen voor pens ioenen en soortgel i jke verpl ichtingen -3.298.607,00

17200000 Leas ingschulden en soortgel i jke schulden in het kader van PP S-overeenkomsten -6.624,67

17330000 Schulden aan kredietinstel l ingen ten laste van het bestuur -3.523.258,24

21400000 Plannen en s tudies 1.612.144,09

21400007 Plannen en s tudies  - in ui tvoering 2.787,33

21400009 Plannen en s tudies  - a fschri jvingen -1.319.494,13

22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 3.973.333,12

22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen 2.313.784,71

22020000 Wegzate - gemeenschapsgoederen 11.207.215,23

22030000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen 711.656,53

22050000 Hout op s tam - gemeenschapsgoederen 10.907,32

22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 306.735,65

22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in ui tvoering 0,00

22100009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -29.706,99

22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 327.578,90

22100509 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen op buitenge woon onderhoud -40.796,10

22101000 Adminis tratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen 5.341.292,94

22101007 Adminis tratieve gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen 0,00

22101009 Adminis tratieve gebouwen - afschri jvingen - gemeenschapsgoed eren -4.092.606,15

22101500 Adminis tratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeensc hapsgoederen 134.095,58

22101509 Adminis tratieve gebouwen - afschri jvingen op buitengewoon on derhoud - gemeenschapsgoederen -89.214,96

22102000 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen 14.513.185,77

22102009 Schoolgebouwen - afschri jvingen - gemeenschapsgoederen -6.949.827,77

22102500 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoeder en 2.613.388,15

22102509 Schoolgebouwen - afschri jvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen -2.371.016,15

22103000 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst - gemeenschapsgoeder en 10.647.973,56

22103007 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst in aanbouw - gemeens  chapsgoederen 45.590,08

22103009 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst - a fschri jvingen - g emeenschapsgoederen -6.846.339,97

22103500 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst - buitengewoon onder houd - gemeenschapsgoederen 2.287.186,85

22103509 Gebouwen voor sport, cul tuur, eredienst - a fschri jvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen -2.251.730,54

22199000 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen 5.940.174,18

22199007 Andere gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen 2.420,00

22199009 Andere gebouwen - afschri jvingen - gemeenschapsgoederen -3.352.294,64

22199500 Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoede ren 134.377,59

22199509 Andere gebouwen - afschri jvingen op buitengewoon onderhoud -  gemeenschapsgoederen -69.810,55

22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 3.550,62

22200009 Bebouwde terreinen - a fschri jvingen - gemeenschapsgoederen -710,12

22200500 Bebouwde terreinen  - bui tengewoon onderhoud - gemeenschapsg oederen 1.519.541,84

22200509 Bebouwde terreinen  - a fschri jvingen op buitengewoon onderho ud - gemeenschapsgoederen -1.129.411,76

22400000 Wegen 60.718.710,56

22400007 Wegen - in ui tvoering 0,00

22400009 Wegen - a fschri jvingen -47.562.212,28

22400500 Wegen - buitengewoon onderhoud 2.799.801,01

22400509 Wegen - a fschri jvingen op buitengewoon onderhoud -1.648.606,15

22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen 4.605.848,86

22500007 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in ui tvoering 0,00



 

Alg. Rek. Omschri jving 31-12-2018

22500009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - a fschri jvingen -138.651,67

22500500 Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon o nderhoud 79.568,45

22500509 Overige infrastructuur betreffende de wegen - a fschri jvingen  op buitengewoon onderhoud -79.568,45

22800000 Riolering 20.488.848,26

22800009 Riolering - a fschri jvingen -16.528.239,51

22800500 Riolering - buitengewoon onderhoud 26.516,29

22800509 Riolering - a fschri jvingen op buitengewoon onderhoud -20.088,10

22809000 Andere nuts leidingen 185.638,30

22809009 Andere nuts leidingen - a fschri jvingen -92.230,82

22810000 Openbare verl ichting 1.579.096,38

22810007 Openbare verl ichting - in ui tvoering 0,00

22810009 Openbare verl ichting - a fschri jvingen -889.401,95

22810500 Openbare verl ichting - buitengewoon onderhoud 6.389,48

22810509 Openbare verl ichting - a fschri jvingen op buitengewoon onderh oud -4.840,52

22820000 Kunstwerken 119.365,76

22820009 Kunstwerken - a fschri jvingen -18.085,72

22890000 Overige onroerende infrastructuur 8.377,78

22890009 Overige onroerende infrastructuur - a fschri jvingen -2.049,57

22902000 Industrieterreinen - bedri jfsmatige MVA 280.987,90

23000000 Insta l laties , machines  en ui trusting - gemeenschapsgoederen 4.188.018,12

23000009 Insta l laties , machines  en ui trusting - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -2.959.304,37

24000000 Meubi la i r - gemeenschapsgoederen 546.522,74

24000009 Meubi la i r - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -479.328,31

24100000 Informaticamaterieel  - gemeenschapsgoederen 1.691.748,00

24100009 Informaticamaterieel  - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -1.230.680,88

24101000 Intranet 6.095,38

24101009 Intranet - a fschri jvingen -1.219,08

24200000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 73.150,67

24200009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -14.644,02

24300000 Rol lend materieel  - gemeenschapsgoederen 4.136.097,30

24300009 Rol lend materieel  - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -3.672.585,83

24400000 Ander meubi la i r, kantooruitrusting en rol lend materieel  - ge meenschapsgoederen 14.266,40

24400009 Ander meubi la i r, kantooruitrusting en rol lend materieel  - ge meenschapsgoederen - a fschri jvingen -7.133,20

25000000 Terreinen en gebouwen in leas ing of op grond van een soortge l i jk recht - gemeenschapsgoederen 3.066.862,23

25000009 Terreinen en gebouwen in leas ing of op grond van een soortge l i jk recht - gemeenschapsgoederen - a fschri jvingen -1.943.672,52

26100000 Gebouwen - overige MVA 15.071,59

26100009 Gebouwen - overige MVA - afschri jvingen -1.370,14

27000000 Onroerend erfgoed 35.105,00

27100500 Monumenten - buitengewoon onderhoud 12.224,56

27200000 Bossen en natuurgebieden 50.934,19

27500000 Roerend erfgoed 47.805,15

28100000 Belangen in intergemeentel i jke samenwerkingsverbanden en soo rtgel i jke enti tei ten - aanschaffingswaarde 11.807.385,95

28110000 Belangen in intergemeentel i jke samenwerkingsverbanden en soo rtgel i jke enti tei ten - nog te s torten bedragen (-) -6.046,23

28180000 Belangen in intergemeentel i jke samenwerkingsverbanden en soo rtgel i jke enti tei ten - geboekte meerwaarde 5.165.755,68

28400000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 34.411,60

29030000 Vorderingen wegens  toegestane leningen - nominale waarde 181.550,40

29030100 Vorderingen wegens  toegestane leningen ui tgaven - nominale w aarde 0,00

40000000 Operationele vorderingen ui t rui l transacties  - nominale waar de 412.424,51

40020000 Intresten toegestane leningen - nominale waarde 0,00

40400000 Te innen opbrengsten ui t rui l transacties 19.506,14

40600000 Gestorte voorschotten en vooruitbeta l ingen 164.415,77

40700000 Operationele vorderingen ui t rui l transacties  - dubieuze debi  teuren 10.892,50

40900000 Operationele vorderingen ui t rui l transacties  - geboekte waar deverminderingen (-) -7.548,50

41100000 Terug te vorderen btw 0,00

41300000 Vorderingen ui t belastingen 33.161,17

41300001 Vorderingen ui t belastingen-personenbelasting 3,42

41310000 Te ontvangen aanvul lende belastingen 162.468,64

41510000 Vorderingen wegens  investeringssubs idies 3.590,00

41530000 Vorderingen wegens  werkingssubs idies 542.048,18

41600000 Diverse operationele vorderingen ui t niet-rui l transacties  - nominaal  bedrag 1.587,50



 

Alg. Rek. Omschri jving 31-12-2018

42210000 Andere leas ingschulden en soortgel i jke schulden -77.852,06

42330000 Schulden aan kredietinstel l ingen aangegaan door het bestuur -828.879,97

44000000 Leveranciers -1.704.381,34

44400000 Te ontvangen facturen -651.418,68

44530000 Verval len kapitaa lafloss ingen en verva l len intrest aan kredi  etinstel l ingen -71.199,69

44600000 Te beta len toegestane leningen 0,00

44910000 Ontvangen vooruitbeta l ingen op rui l transacties 0,00

44920000 Te beta len en terug te beta len borgtochten 150,00

44930000 Borgtochten ontvangen in contanten -920.896,40

44930002 waarborg nieuwjaars feest -5.500,00

44930003 Waarborg vri jwi l l igers 0,00

44990050 Schulden op intercommunales  in rekening-courant -8.853,28

44990060 Te beta len deelnemingen 0,00

44999999 Andere overige schulden ui t rui l transacties 0,00

45300000 Ingehouden bedri jfsvoorheffing -160.672,55

45400000 Ri jksdienst voor socia le zekerheid -310.810,82

45500000 Bezoldigingen -31.279,87

45900000 Andere socia le schulden 0,00

46000000 Voorzieningen voor pens ioenen en soortgel i jke verpl ichtingen -157.160,00

46100000 Voorzieningen voor vakantiegeld -624.000,00

48200000 Ontvangen voorschotten en terugbeta l ingen inzake subs idies -150.000,00

48300000 Ontvangen vooruitbeta l ingen op niet-rui l transacties -367.489,42

48900000 Te beta len toegestane subs idies -42.234,50

48910000 Andere diverse schulden ui t niet-rui l transacties -75.467,78

48910001 terug te s torten bedragen -3.322,61

48910002 andere diverse schulden ui t niet-rui l transacties -750.000,00

48910003 Door te s torten Winterse Bierwandel ing -775,20

48950000 UNIBEL Terugbeta l ingen 0,00

49000000 Over te dragen kosten 1.365,35

49430000 Vorderingen wegens  toegestane leningen die binnen het jaar v erva l len 34.698,91

49900000 Wachtrekening 0,00

49900001 wachtrekening door te s torten bedragen 0,00

49900002 wachtrekening cul tuurcheques 0,00

49900003 terug te beta len waarborgen bouwwerken 0,00

49940000 Wachtrekening Financieel  Diversen 0,00

49950010 UNIBEL Coda Beta l ingen 0,00

49950020 UNIBEL Manuele Beta l ingen 0,00

55010100 Bel fius  - zr facturatie 5.247.722,82

55010110 Bel fius  - zichtrekening ILV Noorderkempen 101.869,22

55010182 Bel fius  - zichtrekening - beta l ingen in ui tvoering -84,80

55010203 Bel fius  - spaarrekening 4.582.655,86

55010204 Bel fius  spaarrekening Bel fius  spaarrekening 6804 3.500.000,00

55010205 Bel fius  spaarrekening Grondfonds 1.377.312,81

55010206 Bel fius  zi lverfonds  mandatarissen 151.841,91

55010207 Bel fius  zi lverfonds  s tatuta iren 352.572,54

55010504 Bel fius  - Mastercard 274,66

55030100 ING - zichtrekening 1.038.025,16

55040100 KBC - zichtrekening 1.414.700,94

55040101 KBC zichtrekening - De Mosten KBC zichtrekening - De Mosten 0,00

55040110 KBC zichtrekening - De Mosten 335,41

55040203 KBC - spaarrekening 19.831,08

55040204 KBC Spaarrekening - De Mosten 472.637,71

55040205 KBC - spaarrekening borg Rabboeni 2.009,27

55050100 Bank van de Post - zichtrekening 48.245,48

55060203 Record bank - bus iness  account 1.582.903,79

55070100 Argenta  - zichtrekening 198.982,63

55070203 Argenta  - termi jnrekening 3.000.000,00

57020001 GKAS secretaris 2.861,50

58000000 Interne overboekingen 0,00

58010000 Interne overboekingen bancontact GKAS 3.480,97

58020000 Interne overboekingen Bel fius 0,00

58030000 Interne overboekingen KBC 0,00

58040000 Facturen E2E -6.100,90

58900000 Interne Rekening Courant 0,00

60103000 Materia len voor gebouwen 61.844,87

60400000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 432.606,20

60400001 Goederen en diensten bestemd voor verkoop 3.714,13

61002000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t ermi jn) 152.579,75

61008000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t ermi jn) 35.254,14

61030010 Benodigdheden voor gebouwen 48.770,14
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61030100 Prestaties  van derden voor onderhoud en herstel l ing gebouwen 193.200,18

61035010 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 94.818,06

61035100 Prestaties  van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov,...) 574.276,64

61035120 Onderhoud s traatmeubi la i r 17.108,66

61035130 Sneeuwopruiming en i jzelbestri jding 4.979,18

61100000 Elektrici tei t 139.610,81

61110000 Gas 113.728,43

61130000 Water 36.460,24

61201000 Brandverzekering 49.836,93

61201500 Burgerl i jke aansprakel i jkheid 38.697,15

61201600 Verzekering voertuigen 18.884,64

61209999 Overige verzekeringen 18.702,87

61310010 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders , advocaten 18.598,37

61310020 Erelonen en vergoedingen consultancy 48.096,20

61310040 Erelonen en vergoedingen commiss ies , jury & adviesraden 2.250,00

61310050 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 3.518,49

61310060 Erelonen en vergoedingen voor optredens , lesgevers , gidsen, tolken, e.d. 155.802,11

61310070 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 50.749,45

61310100 Erelonen en vergoedingen expertises 18.902,68

61319999 Andere erelonen en vergoedingen 1.831.689,41

61410010 Kantoorbenodigdheden 27.718,84

61410020 Documentatie en abonnementen 15.231,10

61410030 Post- en frankeringskosten 36.907,82

61410040 Communicatiekosten telefoon en internet 63.913,53

61410060 Adminis tratief drukwerk en kopierkosten 32.490,03

61410070 Adminis tratieve kosten (mtc, 2e pi jler, lonen, pb...) 86.934,54

61412000 Huur meubi la i r en bureaumateriaa l 4.733,59

61412001 Huur kopieermachines   en kopieerkosten 66.239,29

61414000 Huur werkkleding 33.215,15

61415000 Huur technische benodigdheden 17.000,98

61419999 Overige adminstratiekosten (o.a . verkiezingen) 8.054,97

61420010 Aankoop klein hard- en softwaremateriaa l 20.566,49

61428000 Onderhoudscontracten computermaterieel 269.156,41

61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 33.566,22

61430015 gedrukte beleidscommunicatie 43.828,77

61430030 Relatiegeschenken 24.526,19

61430050 Reis - en verbl i jfkosten 12.686,95

61430070 Publ ici tei t, advertenties  & info 59.523,45

61500010 Aankoop klein materieel 417.899,48

61500030 Kosten van bewaking en vei l igheid 1.796,19

61500050 Vervoer 34.333,52

61500060 Lidmaatschappen 34.626,12

61500080 Kosten aflevering electronische id 154.386,40

61500100 Opleidingskosten 31.686,05

61500110 Kosten werkkleding 9.511,75

61502000 Huur technische materieel 6.803,48

61503000 Onderhoud en herstel l ing technisch materieel 8.301,23

61505000 Huur van transportmaterieel 6.775,09

61599999 Overige exploi tatiekosten 72.924,23

61600010 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 40.815,50

61600040 Ol ie en brandstof voor voertuigen 161.427,37

61603000 Onderhoud en herstel l ing voertuigen 54.252,16

61700010 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best uur 50.392,65

62000000 Wedden van de gemeentemandatarissen 351.792,94

62000010 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 60.964,85

62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 1.576.088,25

62011000 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 131.522,73

62012000 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 103.527,68

62030000 Bezoldigingen contractueel  personeel 2.998.380,17

62031000 Vakantiegeld contractuelen 230.539,75

62032000 Eindejaarstoelage contractuelen 200.217,23

62033000 Vergoedingen contractuelen 8.594,91

62073000 Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel 4.958,45

62080000 Bezoldigingen onderwi jzend personeel  ten laste van andere ov erheden 4.965.518,00

62100000 Werkgeversbi jdragen wettel i jke verzekeringen - mandatarissen 14.186,73

62110000 Werkgeversbi jdragen wettel i jke verzekeringen - vast benoemd personeel 249.221,81

62110010 Werkgeversbi jdragen aan de omslagkas  voor gemeentel i jke pens  ioenen - vastbenoemd personeel 483.224,15

62130000 Werkgeversbi jdragen wettel i jke verzekeringen -  contractuele n 961.333,60

62190000 Werkgeversbi jdragen wettel i jke verzekeringen - socia le marib el  (-) -58.249,65

62220000 Werkgeversbi jdragen voor bovenwettel i jke verzekeringen - 2de  pi jlerpens ioen - gesubs idieerde contractuelen 109.370,19
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62300010 Kosten voor verplaats ingen van en naar het werk 42.385,69

62300080 Reis - en verbl i jfskosten voor het gemeentepersoneel 13.254,64

62300090 Reiskosten en andere geldel i jke tegemoetkomingen voor pol i ti  ek personeel 1.662,00

62310000 Bi jdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 22.569,59

62310030 Vakbondspremies 8.425,55

62310040 Maalti jdcheques 204.652,69

62310050 Verzekering arbeidsongeval len 41.953,21

62400000 Pens ioenen pol i tiek personeel  - gepens ioneerde schepenen en burgemeesters   - Pens ioen en soortgel i jke verpl ichtingen voo153.918,48

63010000 Afschri jvingen op imMVA 123.955,97

63020000 Afschri jvingen op MVA 4.886.928,43

63400000 Waardevermindering op vorderingen op korte termi jn - toevoeg ing 3.344,00

63500000 Voorzieningen voor pens ioenen en soortgel i jke verpl ichtingen  - toevoeging 600.767,00

63600000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 41.000,00

64000010 Roerende voorheffing 20.701,01

64000080 Bi jdragen reprobel 3.544,54

64000090 Belastingen en taksen op rol lend materieel -25,88

64099999 Overige werkingsbelastingen 19.281,04

64200000 Minderwaarde op rea l i satie van operationele vorderingen 17.610,39

64301000 Tussenkomst in exploi tatiekosten 85.828,53

64302000 Receptie- en representatiekosten 74.849,77

64910000 Toegestane werkingssubs idies  aan gezinnen 224.023,16

64910500 toegestane werkingssubs idies  aan gezinnen 12.250,00

64920600 Toegestane werkingssubs idies  aan bedri jven 1.593.275,05

64930800 Toegestane werkingssubs idies  aan verenigingen 721.834,90

64940100 Toegestane werkingssubs idies  aan andere overheids instel l inge 3.007,00

64940300 Toegestane werkingssubs idies  aan andere overheids instel l inge 1.009.390,58

64940420 Toegestane werkingssubs idies  aan andere overheids instel l inge 3.964.096,24

64940460 Toegestane werkingssubs idies  aan andere overheids instel l inge 1.780.196,97

64950300 Tussenkomst in de bezoldiging 110.169,56

64970400 Andere toegestane werkingssubs idies 3.750,00

64970440 Andere toegestane werkingssubs idies 59.527,35

64970800 Andere toegestane werkingssubs idies 58.846,11

65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 188.198,37

65700020 Verwi jl intresten 1.306,25

65999999 Overige diverse financiële kosten 4.121,60

66400460 Toegestane investeringssubs idies 422.187,04

66400470 Toegestane investeringssubs idies 206.800,00

66400480 Toegestane investeringssubs idies 47.222,15

66400800 Toegestane investeringssubs idies 376.609,25

70000010 Verkoop van col lecties -3.837,00

70000080 Verkoop van infobrochures -20.548,03

70000999 Opbrengsten ui t andere verkopen -347.285,00

70050020 Opbrensten ui t bar/cafetaria -443,00

70100010 Ticketverkoop -23.544,20

70100020 Inschri jvingsgelden -87.280,73

70100030 Toegangsgelden -172.707,21

70200000 Opbrengsten ui t prestaties -325.251,91

70200001 Verkoop arrangementen -3.446,85

70409992 Opbrengsten pwa-cheques -66.636,55

70409999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten -19.103,46

70500010 Opbrengsten ui t verhuur za len en loka len -48.646,06

70500020 Opbrengsten ui t verhuur woningen en flats -55.815,47

70500030 Opbrengsten ui t verpachtingen -5.586,54

70509999 Andere huuropbrengsten -147.216,52

70600010 Opbrengsten ui t concess ies -15.672,01

70609999 Andere opbrengsten ui t concess ie en verleende rechten -45.365,00

73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing -10.100.425,84

73010000 Aanvul lende belasting op de personenbelasting -4.970.851,78

73020000 Motorri jtuigen -404.815,09

73099999 Andere aanvul lende belastingen -650,25

73150000 Afgi fte identi tei tsbewi jzen/paspoorten/trouwboekjes/ ui ttrek sels -184.786,00

73160000 Aanvragen s tedenbouwkundige vergunningen -25.050,00

73170000 Aanvragen/meldingen hinderl i jke inrichtingen -100,00

73314000 Ontgraving -125,00

73322000 Diftar/ophaalronde -1.092.174,45

73323000 Afgi fte zakken, klevers , recipiënten -43.504,00

73407000 Openbl i jven van drankgelegenheden na het s lui tingsuur -10.537,50

73410000 Privé-clubs -7.500,00

73415000 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder -842,69

73600000 Plaatsrecht markten -216,00
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73601000 Plaatsrecht kermissen -7.550,00

73603000 Dagbladkiosken, fri tuurkramen, handels inrichtingen -21.452,01

73608000 Terrassen, tafels , s toelen -5.943,13

73610000 Andere inname openbaar domein -6.767,64

73611000 Parkeren -18.570,00

73750000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen -250,00

73760000 Leegstand / verkrotting bedri jfs ruimten -2.376,00

73900000 Gemeentel i jke adminis tratieve sanctie -36.276,00

73900010 Boetes -17.124,62

74000000 Gemeentefonds -5.284.964,84

74020000 Gesco premie -866.495,98

74020001 aanvul lende dotatie gemeentefonds  (ipv sect.subs .) -455.704,75

74030000 El iacompensatie -388.119,85

74049999 Overige a lgemene werkingssubs idies -164.580,06

74050040 Bi jdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw i jzend personeel -4.965.518,00

74050070 Bi jdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van  het onderwi js -667.399,28

74050090 Bi jdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven -26.424,07

74069999 Overige speci fieke projectsubs idies -399.356,67

74099999 Overige speci fieke werkingssubs idies -59.217,04

74400000 Inhouding pens ioen -26.033,04

74500000 Recuperaties  van kosten -55.612,49

74500010 Schadevergoedingen -27.869,20

74500021 Terugvordering van Bel fius  Pens ioenfonds -504.414,45

74500040 Terugvordering van voordelen in natura  van het personeel  en van de mandatarissen -30.159,21

74500060 Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de overheidssect or -17.498,00

74500070 Andere bi jdragen ui t ondernemingen en gezinnen -403.522,81

74500071 Bi jdrage aan grondfonds -384.267,74

75000000 Opbrengsten ui t financieel  vaste activa  (dividenden) -1.026.780,07

75100020 Opbrengsten termi jn -en spaarrekeningen -69.004,40

75300000 In resultaat genomen kapitaa lsubs idies  en schenkingen -1.163.796,95

79300000 Over te dragen tekort van het boekjaar -318.502,85



 

 
Controletabellen van de leningen



 



 



 

 
Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen 

  



Nihil 

  



Rekeninguittreksel banken 31/12/2018



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 



 





 
Aansluiting algemeen - budgettair



AR 31-12-2018 31-12-2017

510 0,00 0,00

511 0,00 0,00

520 0,00 0,00

530 0,00 0,00

540 0,00 0,00

55-0 23.091.836,49 22.084.714,58

55-1 0,00 0,00

55-2 0,00 0,00

55-3 0,00 0,00

55-4 0,00 0,00

55-5 0,00 0,00

55-6 0,00 0,00

55-7 0,00 0,00

55-8 0,00 0,00

57 2.861,50 4.542,86

58 -2.619,93 0,00

Liquide middelen 23.092.078,06 22.089.257,44 (1)

4000 412.424,51 758.461,19

4002 0,00 0,00

4005 0,00 0,00

404 19.506,14 0,00

405 0,00 0,00

406 164.415,77 136.701,35

4070 10.892,50 8.409,00

4072 0,00 0,00

4075 0,00 0,00

410 0,00 0,00

411 0,00 0,00

4120 0,00 0,00

4121 0,00 0,00

4122 0,00 0,00

4123 0,00 0,00

4124 0,00 0,00

4125 0,00 0,00

4126 0,00 0,00

4127 0,00 0,00

4128 0,00 0,00

4130 33.164,59 9.359,15

4131 162.468,64 162.180,35

4132 0,00 0,00

4133 0,00 0,00

4134 0,00 0,00

4135 0,00 0,00

4136 0,00 0,00

4137 0,00 0,00

4138 0,00 0,00

4139 0,00 0,00

414 0,00 0,00

4151 3.590,00 0,00

4153 542.048,18 1.714.955,57

4160 1.587,50 7.709,56

4161 0,00 0,00

4170 0,00 0,00

4171 0,00 0,00

Vorderingen op korte termijn 1.350.097,83 2.797.776,17 (2)



 

AR 31-12-2018 31-12-2017

430 0,00 0,00

433 0,00 0,00

439 0,00 0,00

440 -1.704.381,34 -776.349,12

444 -651.418,68 -742.091,52

4451 0,00 0,00

4452 0,00 0,00

4453 -71.199,69 -106.017,76

4454 0,00 0,00

446 0,00 0,00

4490 0,00 0,00

4491 0,00 0,00

4492 150,00 0,00

4493 -926.396,40 -873.432,62

4499 -8.853,28 -342.309,12

453 -160.672,55 -153.354,28

454 -310.810,82 -297.807,40

455 -31.279,87 -3.546,89

459 0,00 -40,00

474 0,00 0,00

475 0,00 0,00

476 0,00 0,00

481 0,00 0,00

482 -150.000,00 -150.000,00

483 -367.489,42 -456.596,11

489 -871.800,09 -886.169,81

Schulden op korte termijn -5.254.152,14 -4.787.714,63 (3)

Budgettair nettowerkkapitaal 19.188.023,75 20.099.318,98 (4) = (1) + (2) + (3)

499 0,00 0,00 (5)

Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen 19.188.023,75 20.099.318,98 (6) = (4) + (5)

Gecumuleerd budgettair resultaat 19.188.023,75 20.099.318,98 (7)

Verschil 0,00 0,00 (8) = (6) - (7)


