Algemene Rekening
0
00
000
001
0010000
01
010
0100000
011
0110
0110000
0111
0111000
012
0120000
013
01300
0130000
01301
0130100
01302
0130200
01303
0130300
01304
0130400
01305
0130500
01306
0130600
01307
0130700
01308
0130800
01309
0130900
01390
0139000
02
020
0200000

Omschrijving
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur
Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden
Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit
Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit
Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels
Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels
Andere verplichtingen uit wissels in omloop
Andere verplichtingen uit wissels in omloop
Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden
Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden
Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten
Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden
Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden
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021
0210000
022
0220000
023
0230000
03
030
0300000
031
0310000
032
0320000
033
0330000
04
040
0400000
041
0410000
05
050
0500000
051
0510000
052
0520000
053
0530000
06
060
0600000
061
0610000
062
0620000
063
0630000
064
0640000
065
0650000

Omschrijving
Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening
Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening
Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden
Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden
Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden
Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden
Ontvangen zekerheden
Statutaire bewaargevingen
Statutaire bewaargevingen
Statutaire bewaargevers
Statutaire bewaargevers
Ontvangen zekerheden
Ontvangen zekerheden
Zekerheidstellers
Zekerheidstellers
Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden
Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden
Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
Verplichtingen tot aankoop
Verplichtingen tot aankoop
Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop
Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop
Verplichtingen tot verkoop
Verplichtingen tot verkoop
Termijnovereenkomsten
Op termijn gekochte goederen - te ontvangen
Op termijn gekochte goederen - te ontvangen
Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen
Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen
Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen
Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen
Op termijn verkochte goederen - te leveren
Op termijn verkochte goederen - te leveren
Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen
Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen
Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen
Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen
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066
0660000
067
0670000
07
070
0700
0700000
0701
0701000
0702
0702000
071
0710000
072
0720000
073
0730000
074
0740000
075
0750000
08
080
0800000
0810000
09
090
090/3
0900000
091
0910000
092
0920000
093
0930000
094/9
0940000
1
10
10/5
100
101

Omschrijving
Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen
Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen
Op termijn verkochte deviezen - te leveren
Op termijn verkochte deviezen - te leveren
Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur
Gebruiksrechten op lange termijn
Terreinen en gebouwen
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Meubilair en rollend materieel
Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
Commitenten en deponenten van goederen en waarden
Commitenten en deponenten van goederen en waarden
Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
Aangegane, maar niet opgenomen kredieten
Aangegane, maar niet opgenomen kredieten
Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - debiteuren
Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - crediteuren
Budgettaire resultaten en andere rechten en verplichtingen
Onbeschikbare gelden
Budgettaire resultaten
Onbeschikbare gelden
Onbeschikbare gelden
Onbeschikbare gelden
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
Andere rechten en verplichtingen
Andere rechten en verplichtingen
NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Overig nettoactief
Nettoactief
Kapitaal
Niet opgevraagd kapitaal (-)
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103
1030000
109
1090000
12
121
1210000
122
1220000
14
140
1400000
141
1410000
15
150
1500000
1500009
151
1510000
1510009
152
1520000
1520009
158
1580000
1580009
159
1590000
1590009
16
160
1600000
1600100
161/7
1610000
171
171/4
1710000
172
1720
1720000
1721

Omschrijving
Overname herwaarderingsreserve in overig nettoactief
Overname herwaarderingsreserve in overig nettoactief
Saldo beginbalans
Saldo beginbalans
Herwaarderingsreserves
Herwaarderingsreserves op andere materiële vaste activa
Herwaarderingsreserves op andere materiële vaste activa
Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa
Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa
Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort
Gecumuleerd overschot
Gecumuleerd overschot
Gecumuleerd tekort
Gecumuleerd tekort
Kapitaalssubsidies en schenkingen
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening (-)
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - verrekening (-)
Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen
Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen
Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening (-)
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationeleactiviteiten of de verwerving van vaste activa
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationeleactiviteiten of de verwerving van vaste activa
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationeleactiviteiten of de verwerving van vaste activa - verrekening
Schenkingen van vaste activa
Schenkingen van vaste activa
Schenkingen van vaste activa - verrekening (-)
Voorzieningen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Voorziening responsabiliseringsbijdrage
Voorzieningen voor andere risico's en kosten
Voorzieningen voor andere risico's en kosten
Obligatieleningen
Financiële schulden
Obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden
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1721000
173
1733
1733000
1733101
1733201
1734
1734000
174
1740000
175
175/9
1750000
176
1760000
178
1780000
179
1790000
18
1800000
2
21
210
2100000
2100007
2100009
211
2110000
2110007
2110009
212
2120000
2120007
2120009
213
2130000
2130007
2130009
214
2140000
2140007
2140009

Omschrijving
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van hogere overheden
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden
Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
Andere leningen
Schulden andere leningen
Operationele schulden uit ruiltransacties
Niet-financiële schulden op lange termijn uit ruiltransacties
Operationele schulden uit ruiltransacties
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
Borgtochten ontvangen in contanten
Borgtochten ontvangen in contanten
Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties
Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering
Kosten van onderzoek en ontwikkeling - afschrijvingen
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - in uitvoering
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - afschrijvingen
Goodwill
Goodwill
Goodwill - in uitvoering
Goodwill - afschrijvingen
Vooruitbetalingen
Vooruitbetalingen
Vooruitbetalingen - in uitvoering
Vooruitbetalingen - afschrijvingen
Plannen en studies
Plannen en studies
Plannen en studies - in uitvoering
Plannen en studies - afschrijvingen
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22
220
220/8
2200000
2200019
2201000
2201019
2202000
2202019
2203000
2203019
2204000
2204019
221
2210000
2210007
2210009
2210019
2210100
2210107
2210109
2210119
2210200
2210207
2210209
2210219
2210300
2210307
2210309
2210319
222
2220000
2220007
2220009
2220019
223
2230000
2230007
2230009
224
2240000
2240007
2240009

Omschrijving
Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur
Terreinen - gemeenschapsgoederen
Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur - gemeenschapsgoederen
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - waardeverminderingen
Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen
Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen - waardeverminderingen
Wegzate - gemeenschapsgoederen
Wegzate - gemeenschapsgoederen - waardeverminderingen
Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen
Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen - waardeverminderingen
Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen
Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen - waardeverminderingen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - waardeverminderingen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar) - in uitvoering
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar) - waardeverminderingen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - inrichting (15 jaar)
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - inrichting (15 jaar) - inuitvoering
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - inrichting (15 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - inrichting (15 jaar) - waardeverminderingen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar) - in uitvoering
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar) - waardeverminderingen
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - waardeverminderingen
Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen
Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen
Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering
Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen
Wegen
Wegen
Wegen - in aanbouw
Wegen - afschrijvingen
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2240019
225
2250000
2250007
2250009
2250019
226
2260000
2260007
2260009
2260019
227
2270000
2270007
2270009
2270019
228
2289000
2289007
2289009
2289019
229
2290
2290000
2290019
2290100
2291
2291000
2291007
2291009
2291019
2291100
2291107
2291109
2291119
2291200
2291207
2291209
2291219
2291300
2291307
2291309
2291319

Omschrijving
Wegen - waardeverminderingen
Andere infrastructuur betreffende de wegen
Andere infrastructuur betreffende de wegen
Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering
Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen
Andere infrastructuur betreffende de wegen - waardeverminderingen
Waterlopen en waterbekkens
Waterlopen en waterbekkens
Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering
Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen
Waterlopen en waterbekkens - waardeverminderingen
Rioleringen en afvalwaterzuivering
Riolering
Riolering - in uitvoering
Riolering - afschrijvingen
Riolering - waardeverminderingen
Andere onroerende infrastructuur
Andere overige infrastructuur
Andere overige infrastructuur - in uitvoering
Andere overige infrastructuur - afschrijvingen
Andere overige infrastructuur - waardeverminderingen
Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - waardeverminderingen
Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - waardeverminderingen
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 jaar)
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 jaar) - in uitvoering
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 jaar) - waardeverminderingen
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 jaar)
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 jaar) - in uitvoering
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 jaar) - waardevermindering
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar) - in uitvoering
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar) - waarderverminderingen
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2292
2292000
2292019
2293
2293000
2293009
2293019
23
230/4
2300000
2300009
2310000
2310009
235/9
2350000
2350009
2351000
2351009
24
240/4
2400000
2400009
2410000
2410009
2420000
2420009
2430000
2430009
245/9
2450000
2450009
2460000
2460009
2470000
2470009
2480000
2480009
25
250
251
252
253
254

Omschrijving
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - waardeverminderingen
Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen
Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - waardeverminderingen
Installaties, machines en uitrusting
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen- afschrijvingen
Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen
Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen
Meubilair - gemeenschapsgoederen
Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa -afschrijvingen
Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa
Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa -afschrijvingen
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen
Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grondvan een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa
Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grondvan een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa
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Algemene Rekening
255
26
260/4
2600000
2600008
2600019
2601000
2601008
2610000
2610007
2610008
2610009
2610019
2610089
2610100
2610107
2610109
2610119
2610200
2610207
2610209
2610219
2610300
2610307
2610308
2610309
2610319
265/9
2650000
2650009
2661000
2661009
2670000
2670019
27
270/4
2700000
2700019
275/9
2750000
2750019
2751000
2751019

Omschrijving
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa
Andere materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa
Terreinen - andere materiële vaste activa
Terreinen - andere materiële vaste activa - meerwaarden
Terreinen - andere materiële vaste activa - waardeverminderingen
Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa
Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa- meerwaarden
Gebouwen - andere materiële vaste activa
Gebouwen - andere materiële vaste activa - in uitvoering
Gebouwen - andere materiële vaste activa - meerwaarden
Gebouwen - andere materiële vaste activa - afschrijvingen
Gebouwen - andere materiële vaste activa - waardeverminderingen
Gebouwen - andere materiële vaste activa - afschrijvingen op meerwaarden
Gebouwen - andere materiële vaste activa - renovatie (20 jaar)
Gebouwen - andere materiële vaste activa - renovatie (20 jaar) - in uitvoering
Gebouwen - andere materiële vaste activa - renovatie (20 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - andere materiële vaste activa - renovatie (20 jaar) - waardeverminderingen
Gebouwen - andere materiële vaste activa - inrichting (15 jaar)
Gebouwen - andere materiële vaste activa - inrichting (15 jaar) - in uitvoering
Gebouwen - andere materiële vaste activa - inrichting (15 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - andere materiële vaste activa - inrichting (15 jaar) - waardeverminderingen
Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)
Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar) - in uitvoering
Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar) - meerwaarden
Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar) - afschrijvingen
Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar) - waardeverminderingen
Roerende goederen - andere materiële vaste activa
Installaties, machines en uitrusting - andere materiële vaste activa
Installaties, machines en uitrusting - andere materiële vaste activa - afschrijvingen
Meubilair - andere materiële vaste activa
Meubilair - andere materiële vaste activa - afschrijvingen
Kunstwerken - niet-erfgoed - andere materiële vaste activa
Kunstwerken - niet erfgoed - andere materiële vaste activa - waardeverminderingen
Erfgoed
Onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed - waardeverminderingen
Roerend erfgoed
Roerend erfgoed
Roerend erfgoed - waardeverminderingen
Kunstwerken
Kunstwerken - waardeveminderingen
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28
280
2800
2800000
2801
2801000
2802
2802000
2807
2807000
2808
2809
281
2810
2810000
2811
2811000
2812
2817
2818
2818000
2819
2819000
283
2830
2830000
2831
2831000
2832
2832000
2837
2837000
2838
2838000
2839
2839000
284
2840
2840000
2841
2841000
2842
2842000

Omschrijving
Financiële vaste activa
Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)
Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - nominale waarde
Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - nominale waarde
Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - dubieuze debiteuren
Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - dubieuze debiteuren
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte meerwaarden
Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte waardeverminderingen (-)
Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)
Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ensoortgelijke entiteiten - nominale waarde
Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - dubieuze debiteuren
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarden
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarden
Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte waardeverminderingen
Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte waardeverminderingen
Belangen in en vorderingen op OCMW-verenigingen
Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde
Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde
Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)
Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)
Vorderingen op OCMW-verenigingen - nominale waarde
Vorderingen op OCMW-verenigingen - nominale waarde
Vorderingen op OCMW-verenigingen - dubieuze debiteuren
Vorderingen op OCMW-verenigingen - dubieuze debiteuren
Belangen in OCMW-verenigingen - geboekte meerwaarden
Belangen in OCMW-verenigingen - geboekte meerwaarden
Belangen in en vorderingen op OCMW-verenigingen - geboekte waardeverminderingen (-)
Belangen in en vorderingen op OCMW-verenigingen - geboekte waardeverminderingen (-)
Andere aandelen en niet-vastrentende effecten
Andere aandelen - aanschaffingswaarde
Andere aandelen - aanschaffingswaarde
Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)
Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)
Niet-vastrentende effecten
Niet-vastrentende effecten
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2848
2848000
2849
2849000
285
2850
2850000
2852
2852000
2857
2857000
2859
2859000
288
2880000
29
290
2900
2900000
2903
2903/5
2903000
2904
2904000
2905
2905000
2906
2906000
2907
2907000
2909
2909000
291
2910
2910000
2912
2912/5
2912000
2913
2913000
2915
2915000
2917

Omschrijving
Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte meerwaarden
Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte meerwaarden
Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)
Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)
Andere vorderingen
Vorderingen op rekening
Vorderingen op rekening
Vastrentende effecten
Vastrentende effecten
Dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren
Geboekte waardeverminderingen op andere vorderingen (-)
Geboekte waardeverminderingen op andere vorderingen (-)
Borgtochten betaald in contanten
Borgtochten betaald in contanten
Vorderingen op lange termijn
Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde
Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde
Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde
Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde
Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde
Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde
Vooruitbetalingen op ruiltransacties
Vooruitbetalingen op ruiltransacties
Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde
Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde
Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde
Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde
Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde
Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
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2917000
2919
2919000
3
30/4
3000000
3000009
35
350
3500000
359
3590000
36
360
3600000
369
3690000
37
370
3700000
371
3710000
379
3790000
4
40
400
4000
4000000
4000001
4002
4002/5
4002000
4002001
4005
4005000
4005001
4005004
4005005
404
4040000
4041000
405

Omschrijving
Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen
Grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
Grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen - waardeverminderingen (-)
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - geboekte waardeverminderingen (-)
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - geboekte waardeverminderingen (-)
Vooruitbetalingen op voorraadaankopen
Vooruitbetalingen op voorraadaankopen
Vooruitbetalingen op voorraadaankopen
Vooruitbetalingen op voorraadaankopen - geboekte waardeverminderingen (-)
Vooruitbetalingen op voorraadaankopen - geboekte waardeverminderingen (-)
Bestellingen in uitvoering
Bestellingen in uitvoering - aanschaffingswaarde
Bestellingen in uitvoering - aanschaffingswaarde
Bestellingen in uitvoering - toegerekende winst
Bestellingen in uitvoering - toegerekende winst
Bestellingen in uitvoering - geboekte waardeverminderingen (-)
Bestellingen in uitvoering - geboekte waardeverminderingen (-)
VORDERINGEN EN SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Vorderingen uit ruiltransacties
Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Operationele vorderingen: huurders
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde
Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Intresten toegestane leningen - nominale waarde
Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen
Te ontvangen dividenden
Vorderingen op intercommunales in rekening-courant
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties
Te ontvangen creditnota's
Borgtochten betaald in contanten
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4050000
406
4060000
4060001
407
4070
4070000
4072
4072/5
4072000
4075
4075000
408
4080000
4080001
409
4090
4090000
4092
4092/5
4092000
4095
4095000
41
410
4100000
411
4110000
4111000
412
4120/4
4120000
4125/7
4125000
4128
4128000
413
4130/4
4130000
4131000
4135/9
4135000
4135110

Omschrijving
Borgtochten betaald in contanten
Vooruitbetalingen op ruiltransacties
Vooruitbetalingen op ruiltransacties
Voorschotten en vooruitbetalingen aan personeel
Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren
Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Interne rekening-courant
Interne rekening-courant OCMW
Interne rekening-courant STAD
Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Vorderingen wegens toegestane leningen - geboekte waardeverminderingen (-)
Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Vorderingen wegens toegestane leningen - geboekte waardeverminderingen (-)
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Vorderingen uit niet-ruiltransacties
Bijdrage in het kapitaal
Bijdrage in het kapitaal
Terug te vorderen BTW
Terug te vorderen BTW
Centralisatierekening BTW terug te vorderen
Terug te vorderen belastingen en voorheffingen
Belgische winstbelastingen
Belgische winstbelastingen
Belgische belastingen
Belgische belastingen
Buitenlandse belastingen
Buitenlandse belastingen
Vorderingen uit fiscale opbrengsten en van de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW
Vorderingen uit fiscale opbrengsten
Vorderingen uit belastingen
Te ontvangen aanvullende belastingen
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW
Voorschotten pensioenen en loon
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4135111
4135112
4135113
4135114
4135115
4135900
414
4140000
4141000
415
4151
4151000
4153
4153000
4153100
4153200
416
4160
4160000
4160001
4160002
4160003
4161
4161000
417
4170
4170000
4171
4171000
419
4190
4190000
4191
4191000
42
421
421/4
4210000
422
4220
4220000
4221
4221000

Omschrijving
Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte-en invaliditeitsverzekering
Voorschotten op gezinstoeslag
Voorschotten op werkloosheidsuitkering
Voorschotten op tegemoetkoming gehandicaptenzorg
Voorschotten op overbruggingsrecht zelfstandigen
Andere voorschotten
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties
Te ontvangen schadevergoedingen van verzekeringsmaatschappijen
Vorderingen uit subsidies
Vorderingen wegens investeringssubsidies
Vorderingen wegens investeringssubsidies
Vorderingen wegens werkingssubsidies
Vorderingen wegens werkingssubsidies
Vorderingen wegens werkingssubsidies sociale dienst
Vorderingen wegens personeelssubsidies
Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties
Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag
Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: andere overheden
Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: zorgkassen
Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: wijkwerking
Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: dienstencheques
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag
Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
Obligatieleningen
Financiële schulden die binnen het jaar vervallen
Obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden
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423
4233
4233000
4233100
4233200
4234
4234000
424
4240000
425
425/9
4250000
426
4260000
428
4280000
4290
4290000
4291
4291000
43
43/6
430
4300000
4300001
433
4330000
439
4390000
44
440
4400000
4400001
444
4440000
445
4451
4451000
4452
4452000
4453
4453000
4453001

Omschrijving
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuuren terugbetaald door de overheid
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuurvoor rekening van derden
Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
Andere leningen
Andere leningen
Operationele schulden
Niet-financiële schulden die binnen het jaar vervallen
Operationele schulden
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
Borgtochten ontvangen in contanten
Borgtochten ontvangen in contanten
Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Niet-financiële schulden uit niet-ruiltransacties
Niet-financiële schulden uit niet-ruiltransacties
Financiële schulden
Schulden uit ruiltransacties
Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn
Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn
Debetintresten op financiële rekeningen
Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant
Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant
Andere leningen
Andere leningen
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Leveranciers
Leveranciers
Leveranciers investeringen
Te ontvangen facturen
Te ontvangen facturen
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest
Vervallen obligaties en coupons
Vervallen obligaties en coupons
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen - terugbetaald door overheid
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4454
4454000
446
4460000
448
4480000
4480001
449
4490
4491
4491000
4492
4492000
4493
4493000
4499
4499000
4499006
45
453
4530000
4530001
454
4540000
4543000
4545200
455
4550000
459
4590000
4592000
46
460
4600000
4600100
461
4610000
462/7
4620000
47
47/8
474
4740000

Omschrijving
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor andere leningen
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor andere leningen
Te betalen toegestane leningen
Te betalen toegestane leningen
Interne rekening-courant
Interne rekening-courant OCMW
Interne rekening-courant STAD
Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
Te betalen en terug te betalen borgtochten
Te betalen en terug te betalen borgtochten
Borgtochten ontvangen in contanten
Borgtochten ontvangen in contanten
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties
Te betalen deelnemingen - annuïteit De Lijn
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Ingehouden voorheffing
Ingehouden bedrijfsvoorheffing
Belastingsinhouding op onroerende werken
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Inhouding voor de RSZ op onroerende werken
Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen
Bezoldigingen
Bezoldigingen
Andere sociale schulden
Andere sociale schulden
Sociale vergoedingen aan het personeel
Voorzieningen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten
Voorziening responsabiliseringsbijdrage
Voorzieningen voor vakantiegeld
Voorzieningen voor vakantiegeld
Voorzieningen voor andere risico's en kosten
Voorzieningen voor andere risico's en kosten
Schulden met betrekking tot belastingen
Schulden uit niet-ruiltransacties
Geraamd bedrag der belastingschulden
Geraamd bedrag der belastingschulden
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475
4750000
4751000
476
4760000
4760999
48
481
4810000
482
4820000
4820110
4820111
4820112
4820113
4820114
4820115
4820900
483
4830000
4831000
489
4890000
4891000
49
490
490/3
4900000
491
4910000
492
4920000
493
4930000
494
494/5
4943
4943000
4943100
4943200
4944
4944000
4945

Omschrijving
Te betalen BTW
Te betalen BTW
Centralisatierekening BTW
Andere te betalen belastingen en taksen
Te betalen roerende voorheffing
Andere te betalen belastingen en taksen
Andere schulden uit niet-ruiltransacties
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening doorhet OCMW
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening doorhet OCMW
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies
Voorschotten pensioenen en loon
Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte-en invaliditeitsverzekering
Voorschotten op gezinstoeslag
Voorschotten op werkloosheidsuitkering
Voorschotten op tegemoetkoming gehandicaptenzorg
Voorschotten op overbruggingsrecht zelfstandigen
Overige voorschotten
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties
Ontvangen vooruitbetalingen op aanvullende personenbelasting
Overige schulden uit niet-ruiltransacties
Te betalen toegestane subsidies
Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties
Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en wachtrekeningen
Over te dragen kosten
Overlopende rekeningen
Over te dragen kosten
Verkregen opbrengsten
Verkregen opbrengsten
Toe te rekenen kosten
Toe te rekenen kosten
Over te dragen opbrengsten
Over te dragen opbrengsten
Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens leningen ten laste van hogere overheden die binnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnenhet jaar vervallen
Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen diebinnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen diebinnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen
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Algemene Rekening
4945000
495
4951
4951000
4952
4952000
499
4990000
4992001
4992002
4992004
4992007
4992008
4992009
4992010
4992011
4992012
4992100
4992101
4992102
4999001
5
51
510
5100000
511
5110000
519
5190000
52
520
5200000
529
5290000
53
530
5300000
5300100
5300109
5300110
5300119
5300120
5300129

Omschrijving
Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen
Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen
Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen
Wachtrekeningen
Wachtrekeningen
Lauwe - cash ontvangsten
Rekkem - cash ontvangsten
Wachtrekening wedderegularisaties
BC jeugddienst 935080
BC burgerzaken 935079/187422/187424
BC onthaal 00865315
BC Lauwe 935076
BC Rekkem 935075
BC bibliotheek 759012
Scharnierrekening belastingen Belfius te identificeren inningen
Scharnierrekening facturatie Belfius te identificeren inningen
Scharnierrekening Mollie (E2E) te identificeren inningen
Wachtrekening sociale dienst
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Aandelen en niet-vastrentende effecten
Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde
Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde
Aandelen en niet-vastrentende effecten - niet opgevraagde bedragen (-)
Aandelen en niet-vastrentende effecten - niet opgevraagde bedragen (-)
Aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)
Aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)
Vastrentende effecten
Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde
Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde
Vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)
Vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)
Termijndeposito's
Termijndeposito's - nominale waarde
Termijndeposito's - nominale waarde
Belfius Treasury Plus - nominale waarde
Belfius Treasury Plus - geboekte waardeverminderingen (-)
Belfius Treasury Special - nominale waarde
Belfius Treasury Special - geboekte waardeverminderingen (-)
Belfius belegging rekening toelagen en leningsgelden - nominale waarde
Belfius belegging rekening toelagen en leningsgelden - geboekte waardeverminderingen (-)
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Algemene Rekening
5300130
5300139
5300200
5300209
5300210
5300219
5300300
5300309
539
5390000
54
5400000
55
5500000
5500010
5500020
5500030
5500040
5500050
5500060
5500070
5500080
5500093
5500096
5500100
5500101
5500110
5500120
5500130
5500140
5500180
5500190
5500300
5500400
5500500
5500600
5510000
5510050
5520000
5530000
5530050
57
5700000

Omschrijving
Belfius gewone beleggingsrekening - nominale waarde
Belfius gewone beleggingsrekening - geboekte waardeverminderingen (-)
ING beleggingsrekening - nominale waarde
ING beleggingsrekening - geboekte waardeverminderingen (-)
ING beleggingsrekening Bonus Account - nominale waarde
ING beleggingsrekening Bonus Account - geboekte waardeverminderingen (-)
Bpost bank spaarrekening - nominale waarde
Bpost bank spaarrekening - geboekte waardeverminderingen (-)
Termijndeposito's - geboekte waardeverminderingen (-)
Termijndeposito's - geboekte waardeverminderingen (-)
Te incasseren vervallen waarden
Te incasseren vervallen waarden
Kredietinstellingen
Belfius zichtrekening
Belfius spaarrekening
Belfius spaarrekening +
Belfius zichtrekening Menen
Belfius zichtrekening Lauwe
Belfius toelagen & leningen
Belfius rekening kredietopening vorige jaren
Kredietopeningen
Belfius easycards
Belfius prepaid easycard klusjesdienst
Belfius 096-rekening
Belfius rekening courant
Belfius betalingen in uitvoering
Belfius belastingen rekening courant
Belfius externe facturatie rekening courant
Belfius sportdienst rekening courant
Belfius evenementen rekening courant
Belfius huurwaarborg Grote Markt 10 Menen
Belfius huurwaarborg Kortrijkstraat 1 Menen
Belfius toelagen en leningsgelden
Belfius kredietopeningen op leningen
KBC bedrijfsrekening rekening courant
Bpost bank rekening courant
BNP Paribas Fortis zichtrekening
BNP Parisbas Fortis toelagen en leningen
Bpost bank zichtrekening
ING zichtrekening
ING toelagen en leningen
Kassen
Kassa OCMW
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Algemene Rekening
5700001
5710010
5730000
58
5800000
5890000
5890001
6
60
600
600/4
60001
6000100
6000110
6000120
6000121
6000130
6000140
6000150
6000160
6000170
6000180
6000190
60002
6000200
6000210
60003
6000300
60010
6001000
60020
6002010
6002020
6002030
6002040
6002050
6002060
6002070
6002080
601
602
604
6040000

Omschrijving
Kassa STAD
Kassen dienstencheques
Kasvoorschotten
Interne overboekingen
Interne overboekingen
Interne rekening courant OCMW
Interne cekening courant STAD
KOSTEN
Verbruikte goederen
Aankoop van grondstoffen
Aankoop van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
Aankoop voedingswaren
Voedingswaren
Zuivel
Dranken
Dranken cafetaria
Vlees
Brood en gebak
Koffie
Groenten en fruit
Dieetproducten
Vis
Andere voedingskosten
Aankoop geneesmiddelen
Klein medisch materiaal en persoonlijke hygiëne
Farmaceutische producten en geneesmiddelen - individueel gebruik
Aankoop luiers en incontinentiemateriaal
Luiers en incontinentiemateriaal
Aankoop technisch materiaal
Aankoop technisch materiaal
Aankoop ander materiaal
Aankoop van schoonmaakproducten
Aankoop van bestekken en tafelbenodigdheden
Verbruiksgoederen kinesitherapie
Verbruiksgoederen ergotherapie
Specifieke aankopen eredienst
Specifieke aankopen tuin
Specifieke aankopen winkel
Specifieke aankopen klusjesdienst
Aankopen van hulpstoffen
Aankopen van diensten, werk en studies
Aankopen van handelsgoederen
Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop
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Algemene Rekening
6040001
605
6050000
608
6080000
609
6090/4
6095
61
610
6100/2
6100000
6101000
6102001
6102002
6102999
6103
6103001
6103010
61035
6103501
6103510
6103512
6103513
6103599
6103600
611
6110
6110000
6111
6111000
6112
6112000
6113
6113000
612
6120100
6120150
6120160
6120999
613
613/6
6130001

Omschrijving
Aankopen met betrekking tot burgerzaken
Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)
Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)
Voorraadwijzigingen
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
Diensten, leveringen en interne facturering
Kosten voor onroerende goederen
Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen
Huur en huurlasten gebouwen en terreinen
Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS-overeenkomsten
Periodieke erfpachtvergoedingen
Periodieke vruchtgebruikvergoeding
Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen
Onderhoud en herstel van onroerende goederen
Benodigdheden voor gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
Onderhoud en herstel van wegen en waterlopen
Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen
Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, …)
Onderhoud straatmeubilair
Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding
Ander onderhoud en herstel van wegen en waterlopen
Groenonderhoud
Energie
Elektriciteit
Elektriciteit
Gas
Gas
Aardolieproducten
Stookolie
Andere energiebronnen
Water
Verzekeringen
Brandverzekering
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Verzekering voertuigen
Overige verzekeringen
Prestaties van derden
Andere diensten en leveringen
Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst
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Algemene Rekening
6131001
6131002
6131003
6131004
6131005
6131006
6131007
6131008
6131009
6131010
6131999
6134003
6134005
6134006
6135002
6135003
6135004
614
6141001
6141002
6141003
6141004
6141005
6141006
6141007
6141200
6141300
6141800
6142
6142001
6142200
6142300
6142400
6142800
6142999
6143
6143001
6143002
6143003
6143005
6143007
6149000
615

Omschrijving
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten
Erelonen en vergoedingen consultancy
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten
Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,tolken,…
Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel
Onkosten vrijwilligers
Erelonen en vergoedingen financieel beheer
Erelonen en vergoedingen experten
Overige erelonen en vergoedingen van derden
Erelonen en vergoedingen logopedist
Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer
Erelonen en vergoedingen kinesist
Uitgegeven was en linnen
Uitgegeven schoonmaak
Uitgegeven groendienst
Administratie en bureaukosten
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Post- en frankeringskosten
Communicatiekosten telefoon en internet
Procedure- en vervolgingskosten
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Huur kantoormachines
Onderhoud en herstelling meubilair en kantooruitrusting
Onderhoudscontracten kantooruitrusting
Computermaterieel
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal
Huur computermaterieel
Onderhoud computermaterieel
Datacommunicatie
Informaticakosten - contracten en bijstand
Overige informaticakosten
Representatie- en receptiekosten
Representatie-, onthaal- en receptiekosten
Beurzen en tentoonstellingen
Relatiegeschenken en prijzen
Reis- en verblijfkosten
Publiciteit, advertenties en info
Overige administratie- en kantoorkosten
Exploitatiekosten
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Algemene Rekening
6150001
6150003
6150004
6150005
6150006
6150007
6150010
6150011
6150012
6150020
6150030
6150200
6150300
6150800
6150900
6151000
6152000
6159999
616
6160001
6160003
6160004
6160200
6160300
6160800
6160999
617
6170000
6170001
618
619
6190
6190000
6191/9
6191192
6191193
6199001
6199002
6199111
6199302
6199460
6199511
6199512

Omschrijving
Aankoop klein materieel
Kosten van bewaking en veiligheid
Controle- en keuringsorganismen
Vervoer
Lidmaatschappen
Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)
Opleidingskosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen en bijscholing
Kosten werkkledij
Andere kosten externe cursussen, opleiding en vergaderingen
Afvalverwerking
Opleidingstoeslag cliënten sociale dienst en bijscholing
Huur van installaties, machines en uitrusting
Onderhoud en herstelling installaties, machines en uitrusting
Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting
Aankoop Wijk-Werk cheques
Kosten voor pedagogische, socio-culturele activiteiten en ontspanning
Abonnement kabel-tv
Overige exploitatiekosten
Kosten wagenpark
Aankoop benodigdheden voor voertuigen
Controle en keuringskosten rollend materieel
Brandstof voertuigen (diesel, benzine en lpg)
Huur voertuigen
Onderhoud en herstelling voertuigen
Onderhoudscontracten voertuigen
Overige kosten wagenpark
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur
Uitzendkrachten
Vergoeding voor personen ter beschikking gesteld v/h bestuur
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst
Interne facturering
Facturatie tussen STAD en OCMW
Facturatie tussen STAD en OCMW
Interne facturatie tussen diensten van dezelfde rechtspersoon
Interne facturatie (technische dienst)
Interne facturatie (centrale en sociale diensten)
Interne facturatie (algemene dienstverlening)
Interne facturatie (thuis- en ouderenzorg)
Interne facturatie (Pelikaan)
Interne facturatie (overige sociale woningen)
Interne facturatie (thuisbezorgde maaltijden)
Interne facturatie (LDC Allegro)
Interne facturatie (LDC Dorpshuis)
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Algemene Rekening
6199522
6199531
6199532
6199533
6199591
6199593
62
620
6200
6200000
6200001
6200100
6200200
6201
6201000
6201100
6201200
6201300
6202/6
6203
6203000
6203100
6203200
6204
6204000
6204010
6204020
6204100
6204110
6204120
6204200
6204210
6204220
6206
6206000
6206100
6206200
6206300
6207
6207000
6207100
6207300
6208

Omschrijving
Interne facturatie (Moderato)
Interne facturatie (Andante)
Interne facturatie (Ceres)
Interne facturatie (de Feniks)
Interne facturatie (dienst aangepast vervoer)
Interne facturatie (lokale diensteneconomie)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiekpersoneel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiekpersoneel
Presentiegelden politiek personeel
Vakantiegeld politiek personeel
Eindejaarstoelage politiek personeel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoemd personeel
Bezoldigingen vastbenoemd personeel
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Vergoedingen vastbenoemd personeel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen niet vast benoemd personeel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contractueel personeel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contractueel personeel
Vakantiegeld contractueel personeel
Eindejaarstoelage contractueel personeel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen art. 60 § 7
Bezoldigingen art. 60 § 7 ouder dan 25 jaar
Bezoldigingen art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar
Bezoldigingen art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteiten
Vakantiegeld art. 60 § 7 ouder dan 25 jaar
Vakantiegeld art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar
Vakantiegeld art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteiten
Eindejaarstoelage art. 60 § 7 ouder dan 25 jaar
Eindejaarstoelage art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar
Eindejaarstoelage art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteiten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ander niet-vast benoemd personeel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ander niet-vast benoemd personeel (activa, siné)
Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage ander niet vastbenoemd personeel
Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
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Algemene Rekening
6208000
621
6210
6210000
6211
6211000
6212/6
6213000
6214000
6216000
6217
6217000
6218
6218000
6219
6219000
622
6220
6220000
6220100
6221
6221000
6221100
6222/6
6223000
6223100
6224000
6224100
6224200
6226000
6226100
6227
6227000
6228
6228000
623
6230001
6230004
6231000
6231001
6231003
6231004
6231005

Omschrijving
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen politiek personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen politiek personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vast benoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vast benoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen niet vast benoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen voor contractueel personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen voor tewerkstellingsprojecten art. 60 § 7
Werkgeversbijdragen ander niet-vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen responsabiliseringsbijdrage
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen responsabiliseringsbijdrage
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen politiek personeel
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen politiek personeel
Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering politiekpersoneel
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering vast benoemd personeel
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen nietvast benoemd personeel
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 2de pensioenpijler contractueel personeel
Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering contractueel personeel
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 2de pensioenpijler tewerkstellingsprojecten art. 60 § 7
Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering tewerkstellingsprojecten art. 60 § 7
Werkgeversbijdragen aan GSD tewerkstellingsprojecten art. 60 § 7
2de pensioenpijler ander niet vast benoemd personeel
Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering ander niet vast benoemd personeel
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
Andere personeelskosten
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk
Andere vergoedingen voor het personeel
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst
Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst
Bijdragen vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
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6232000
6239999
624
6240
6240000
6241
6241000
63
630
6301
6301000
6302
6302000
6307
6307000
6308
6308000
6309
6309000
631
6310
6310000
6311
6311000
632
6320
6320000
6321
6321000
633
6330
6330000
6331
6331000
634
6340
6340000
6341
6341000
635
6350
6350000
6351

Omschrijving
Vergoeding werkgever mandataris wegens politiek verlof
Overige personeelskosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Pensioenen politiek personeel
Pensioenen politiek personeel
Pensioenen vast benoemd personeel
Pensioenen vast benoemd personeel
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging
Afschrijvingen op immateriële vast activa
Afschrijvingen op immateriële vast activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Waardeverminderingen op immateriële vaste activa
Waardeverminderingen op immateriële vaste activa
Waardeverminderingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden
Waardeverminderingen op voorraden - toevoeging
Waardeverminderingen op voorraden - toevoeging
Waardeverminderingen op voorraden - terugneming (-)
Waardeverminderingen op voorraden - terugneming (-)
Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering
Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - toevoeging
Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - toevoeging
Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - terugneming (-)
Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - terugneming (-)
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn - toevoeging
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn - toevoeging
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn - terugneming (-)
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn - terugneming (-)
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn - terugneming (-)
Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn - terugneming (-)
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)
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Algemene Rekening
6351000
636
6360
6360000
6361
6361000
637
6370
6370000
6371
6371000
64
640
6400000
6400001
6400002
6400003
6400004
6400005
6400006
6400007
6400008
6400009
6409000
641
6410000
642
6420000
643/7
6430100
6430200
6430300
648
6480
6480000
6480001
6480010
6480011
6480020
6480021
6480030
6480040
6480050

Omschrijving
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)
Voorzieningen voor vakantiegeld
Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging
Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging
Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)
Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)
Voorzieningen voor andere risico's en kosten
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding enterugneming (-)
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding enterugneming (-)
Toegestane werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten
Belastingen
Onroerende voorheffing
Roerende voorheffing
Registratie-, successie- en schenkingsrechten
Milieubelasting
Belasting op leegstand en verkrotting
Belastingen op polders en wateringen
Taksen op overheidsdocumenten en retributies
Taksen eetwareninspectie
Bijdragen Reprobel
Belastingen en taksen op rollend materieel
Overige werkingsbelastingen
Minderwaarde op courante realisatie van vaste activa
Minderwaarde op courante realisatie van vaste activa
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen
Andere operationele kosten
Tussenkomst in exploitatiekosten
Doorstorten inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs
Doorstorten subsidies
Individuele hulpverlening OCMW
Leefloon
Toekenning leefloon 55%
Toekenning leefloon 55% GPMI
Toekenning leefloon aan begunstigde ingeschreven in het vreemdelingenregister 100%
Toekenning leefloon aan begunstigde ingeschreven in het vreemdelingenregister 100% GPMI
Toekenning leefloon aan dakloze begunstigde
Toekenning leefloon aan dakloze begunstigde GPMI
Toekenning leefloon studenten 65% GPMI
Toekenning leefloon studenten ingeschreven in het vreemdelingenregister 110% GPMI
Toekenning leefloon SINE- tussenkomsten
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Algemene Rekening
6480200
6481/9
6481000
6481001
6481002
6481003
6481010
6481011
6481012
6481013
6481014
6481015
6481016
6481017
6481018
6481019
6481020
6481050
6481060
6481080
6481081
6481082
6481110
6481111
6481112
6481113
6481114
6481115
6481120
6481200
6481300
6481310
6481320
6481400
6481410
6481500
6481600
6481700
6481710
6481720
6481800
6482010
6482020

Omschrijving
Toekenning installatiepremie
Andere individuele hulpverlening
Steun in speciën
Steun in speciën: terugvorderbaar
Steun in speciën: dringende steun
Steun in speciën: overbruggingssteun
Steun in speciën: overbruggingssteun budgetbeheer
Steun in speciën: tegemoetkoming bankkosten
Steun in speciën: bestrijding kinderarmoede via scholen
Steun in speciën: prenatale consultaties
Steun in speciën: borstvoedingspremie
Steun in speciën: eerste leeftijdsmelk
Steun in speciën: tweede leeftijdsmelk
Steun in speciën: vaccinaties
Steun in speciën: anticonceptiemiddelen
Steun in speciën: schoolbus
Minimumlevering aardgas
Verwarmingstoelage
Financiële tussenkomst sanering schuldenlast
Participatie en sociale activering (luik A)
Participatie en sociale activering (luik B)
Participatie en sociale activering (luik C)
Voorschottten op pensioenen en lonen
Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering
Voorschotten op gezinstoeslag
Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen
Voorschotten op tegemoetkoming gehandicaptenzorg
Voorschotten op overbruggingsrecht zelfstandigen
Tegemoetkoming in onderhoudsgeld
Installatiepremie sociale zekerheid kennisgeving situatie
Kosten LOI
Schoolkosten personen zonder verblijfsvergunning
Kosten vertaling door VZW SOM
Betaling bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden
Betaling bijdrage in de kosten voor thuisverzorging
Betaling bijdrage in de huur
Betaling bijdrage voor begrafeniskosten
Tegemoetkoming voor klusjesdienst
Tegemoetkoming voor poetsdienst
Tegemoetkoming voor aangepast vervoer
Betaalde bijdrage in schuldbemiddeling
Steun in natura en bijdragen (betalingen aan leveranciers)
Betaling bijdrage zorgkassen
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Algemene Rekening
6482021
6482022
6482023
6482030
6482040
6482110
6482111
6482112
6482113
6482114
6482115
6482116
6482117
6482118
6482230
6482231
6482250
6482251
6482320
6482321
6482322
6482323
6482324
6482470
6482480
6482481
649
6490/4
6490000
6490001
6491000
6492000
6493000
6494000
6495
6495000
6496/9
6499000
6499999
65
650
6500
6500000

Omschrijving
Betaling bijdrage zorgverzekering
Betaling bijdrage hospitalisatieverzekering
Betaling bijdrage hospitalisatieverzekering art. 60 § 7
Betaling bijdrage transportkosten
Betaling bijdrage hospitalisatiekosten
Betaling bijdrage verblijfskosten voor bejaarden in wzc's beheerd door het OCMW
Betaling bijdrage verblijfskosten in de assistentiewoningenbeheerd door het OCMW
Betaling bijdrage verblijfskosten voor bejaarden in wzc's beheerd door andere instellingen
Betaling bijdrage kosten voogdij van kinderen toegewezen aan het OCMW
Betaling bijdrage plaatsingskosten in onthaaltehuizen
Betaling bijdrage kinderdagverblijven, voor- en naschoolse kinderopvang OCMW-tarief
Betaling bijdrage kosten opneming van kinderen in gezinnen
Betaling bijdrage kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen of private personen
Betaling bijdrage kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van gehandicapten in instellingen
Betaling bijdrage medische kosten
Betaling bijdrage paramedische kosten
Betaling bijdrage farmaceutische kosten
Betaling bijdrage kinderarmoede via Kind en Gezin
Mediprima
Equivalante steun
Equivalent leefloon
Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gevolge van kinderen van < 18 jaar
Betaling als onderstandsdomicilie aan steunverlenend centrum
Betaling bijdrage in de huurwaarborg
Mantelzorgtoelage
Thuiszorgtoelage
Toegestane werkingssubsidies
Algemene werkingssubsidies
Betaling van werkingskosten aan privé-instellingen ten gevolge van een overeenkomst met sociaal doel
Betaling werkingskosten aan privé-instellingen ten gevolge van art.61
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Prijssubsidies
Prijssubsidies
Andere specifieke werkingssubsidies
Samenwerkingsovereenkomsten
Andere toegestane werkingssubsidies
Financiële kosten
Kosten van schulden
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur
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Algemene Rekening
6500010
6500020
6500100
6500200
6501
6501000
6502
6502999
6503
6503000
651
6510
6510000
6511
6511000
652
6520000
653
6530000
654
6540000
655
6550000
656
6560
6560000
6561
6561000
657/9
6570000
6570001
6570002
6570004
658
6580000
659
6590000
663
6630000
664
6640000
69
693

Omschrijving
Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheid
Financiële kosten van leningen ten laste van derden
Financiële kosten leasingschulden
Financiële kosten prefinancieringsleningen
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en disagio
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en disagio
Andere kosten van schulden
Andere kosten van schulden
Geactiveerde intercalaire intresten (-)
Geactiveerde intercalaire intresten (-)
Waardeverminderingen op vlottende activa
Waardeverminderingen op vlottende activa - toevoeging
Waardeverminderingen op vlottende activa - toevoeging
Waardeverminderingen op vlottende activa - terugneming (-)
Waardeverminderingen op vlottende activa - terugneming (-)
Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
Discontokosten op vorderingen
Discontokosten op vorderingen
Gerealiseerde wisselresultaten
Gerealiseerde wisselresultaten
Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
Voorzieningen met financieel karakter
Voorzieningen met financieel karakter - toevoeging
Voorzieningen met financieel karakter - toevoeging
Voorzieningen met financieel karakter - besteding en terugneming (-)
Voorzieningen met financieel karakter - besteding en terugneming (-)
Andere financiële kosten
Andere financiële kosten
Debetintresten bankrekeningen
Verwijlintresten
Levenslange rente
Boetes en dwangsommen verbonden aan schulden
Boetes en dwangsommen verbonden aan schulden
Diverse financiële kosten
Bijdrage in exploitatieverliezen
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
Toegestane investeringssubsidies
Resultaatsverwerking
Over te dragen overschot van het boekjaar
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Algemene Rekening
6930000
6940
6940000
6941
6941000
7
70/2
700/6
7000000
7000003
7000099
7005001
7005002
7005003
701
7010000
702
7020000
7020004
7020010
7020020
7021/2
7021000
7022000
7025
7025001
7025002
7025003
7025004
7025005
7025012
7025022
7025023
704
7040000
7040002
7040003
7040006
7040007
7040008
7040999
705
7050001

Omschrijving
Over te dragen overschot van het boekjaar
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door STAD
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door STAD
OPBRENGSTEN
Opbrengsten uit de werking
Verkopen en dienstprestaties
Verkopen en dienstprestaties
Verkoop van schroot en oud ijzer
Opbrengsten diverse diensten
Opbrengsten maaltijden
Opbrengsten cafetaria
Opbrengsten uit automaten
Toegangs- en inschrijvingsgelden
Toegangs- en inschrijvingsgelden
Dienstprestaties
Opbrengsten uit prestaties
Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen
Opbrengsten dienstencheques
Opbrengsten winkel
Opbrengsten aangerekende kosten
Opbrengsten aangerekende medische kosten
Opbrengsten aangerekende andere kosten
Opbrengsten uit prestaties zorg
Opbrengsten uit prestaties ten laste van de cliënt
Opbrengsten RIZIV
Opbrengsten uit prestaties ten laste van andere OCMW's
Opbrengsten uit prestaties ten laste van het eigen OCMW
Opbrengsten uit prestaties ten laste van de onderhoudsplichtigen
Opbrengsten RIZIV kortverblijf
Opbrengsten RIZIV derde luik
Opbrengsten RIZIV eindeloopbaan
Tussenkomsten
Opbrengsten uit terugvorderingen
Tussenkomsten van ouders in de maaltijden
Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen
Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen
Terugvordering van procedurekosten
Tussenkomsten van kansspelinrichtingen
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Opbrengsten uit verhuring en verpachting
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen
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Algemene Rekening
7050002
7050003
7050004
7050999
7051000
706
7060001
7060999
707
708
7080000
709
7090
7090000
7091/9
7091192
7091193
7091194
7099001
7099002
7099030
7099040
7099091
7099111
7099112
7099302
7099460
7099501
7099502
7099503
7099511
7099512
7099521
7099522
7099531
7099532
7099533
7099591
7099592
7099593
7099594
712
713

Omschrijving
Opbrengsten uit verhuur woningen en flats
Opbrengsten uit verpachtingen
Doorfacturatie nutsvoorzieningen
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit huurlasten
Concessies
Opbrengsten uit concessies
Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten
Prijssubsidies
Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)
Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)
Interne facturering
Facturering tussen gemeente en OCMW
Facturering tussen gemeente en OCMW
Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon
Interne facturatie (technische dienst)
Interne facturatie (centrale en sociale diensten)
Interne facturatie (centrale diensten - personeel)
Interne facturatie (algemene dienstverlening)
Interne facturatie (thuis- en ouderenzorg)
Interne facturatie (LOI voor asielzoekers)
Interne facturatie (activering van tewerkstelling)
Interne facturatie (crisisopvang en woonzorg)
Interne facturatie (WO Pelikaan)
Interne facturatie (DO Claude Vancoillie)
Interne facturatie (overige sociale woningen)
Interne facturatie (thuisbezorgde maaltijden)
Interne facturatie (Nieuhof)
Interne facturatie (ouderenwoningen)
Interne facturatie (Barracane)
Interne facturatie (LDC Allegro)
Interne facturatie (LDC Dorpshuis)
Interne facturatie (Vlasblomme)
Interne facturatie (Moderato)
Interne facturatie (Andante)
Interne facturatie (Ceres)
Interne facturatie (de Feniks)
Interne facturatie (dienst aangepast vervoer)
Interne facturatie (dienstenchequebedrijf)
Interne facturatie (lokale diensteneconomie)
Interne facturatie (eerstelijnsgezondheidszorg)
Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking
Wijzigingen in de voorraad gereed produkt
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Algemene Rekening
715
717
7170
7171
72
73
730
7300
7300000
7301
7301000
7302
7302000
7303
7304
7305
7309
7309999
731
7310
7310000
7311
7312
7312000
7313
7313000
7314
7315
7315000
7316
7316000
7318
7318999
7319
7319000
732
7320
7320000
7321
7321000
7322
7322000
7323

Omschrijving
Wijzigingen in de voorraad onroerende goederen bestemd voorverkoop
Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering
Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering - aanschaffingswaarde
Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering - toegerekendewinst
Geproduceerde vaste activa
Fiscale opbrengsten en boetes
Aanvullende belastingen
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Motorrijtuigen
Motorrijtuigen
Gewestelijke milieuheffing
Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Andere aanvullende belastingen
Andere aanvullende belastingen
Belastingen op prestaties
Aansluiting riolering
Aansluiting riolering
Aansluiting waterleiding
Vervoer van personen die overlast veroorzaken
Vervoer van personen met een politievoertuig
Valse alarmmeldingen
Valse alarmmeldingen
Weghalen en bewaren in beslag genomen voertuigen
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes en uittreksels
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes en uittreksels
Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken
Andere belastingen op prestaties
Brandweerprestaties
Verhaalbelastingen
Verwerving zate
Verwerving zate
Leggen straten
Leggen straten
Leggen riolen
Leggen riolen
Leggen trottoirs
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Algemene Rekening
7324
7325
7326
7329
733
7330
73300
73301
73302
73303
73304
7331
73310
73311
7331100
73312
73313
73314
7331400
7332
73320
73321
73322
73323
7332300
73324
73325
73326
73327
73328
7332800
73329
7339
734
73400
73401
73402
73403
73404
73405
73406
73407
73408

Omschrijving
Leggen inritten in trottoirs
Leggen waterleiding
Urbanisatiebelasting
Andere verhaalbelastingen
Belastingen inzake openbare hygiëne
Onderhoud rioolnet
Onderhoud rioolnet
Op rioolnet aangelosten en aansluitbare gebouwen
Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen
Ruiming aalputten
Afkoppelen hemelwater
Begraafplaatsen en lijkbezorging
Verblijf lijkenhuis
Begraving, bijzetting en verstrooiing
Begraving, bijzetting en verstrooiing
Lijkenvervoer
Graftekens
Ontgraving
Ontgraving
Huisvuil
Jaarlijkse huisvuilbelasting
Jaarlijkse milieubelasting
Diftar en ophaalronde
Afgifte zakken, klevers en recipiënten
Afgifte zakken, klevers en recipiënten
Gebruik gemeentelijke containers
Toegang containerpark
Grof vuil
Bedrijfs- en nijverheidsvuil
Sluikstorten
Sluikstorten
Reinigen openbare weg
Andere belastingen inzake openbare hygiëne
Bedrijfsbelastingen
Algemene bedrijfsbelasting
Exploitatie hinderlijke inrichtingen
Drijfkracht
Groeven: zand, kiezel en klei
Steenbakkerijen
Tabakslijterijen
Drankslijterijen
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur
Nachtwinkels en phoneshops
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7340800
73409
73410
7341000
73411
7341100
73412
7341200
73413
7341300
73414
7341400
73415
7341500
73416
73417
73418
73419
73420
73421
73422
7342200
73423
7342300
73424
7342400
73425
73426
7342600
73499
7349999
735
7350
7351
7352
736
73600
7360000
73601
7360100
73602
73603
7360300

Omschrijving
Nachtwinkels en phoneshops
Barpersoneel
Privé-clubs
Privé-clubs
Banken en financieringsinstellingen
Banken en financieringsinstellingen
Wedkantoren
Wedkantoren
Leurhandel
Leurhandel
Taxidiensten
Taxidiensten
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder
Stortplaatsen
Stapelplaatsen voor schroot, oude achtergelaten voertuigen en materialen
Tanks en vergaarbakken
Verblijfsbelasting
Kamers
Kampeerterreinen en kampeerverblijfparken
Reclameborden
Reclameborden
Lichtreclames
Lichtreclames
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
Voertuigen met reclame
Privé-wegwijzers
Privé-wegwijzers
Andere bedrijfsbelastingen
Andere bedrijfsbelastingen
Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden
Vermakelijkheden (festivals en evenementen)
Vertoningen (films)
Openbare bals
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein
Plaatsrecht markten
Plaatsrecht markten
Plaatsrecht kermissen
Plaatsrecht kermissen
Kaairechten
Dagbladkiosken, frituurkramen en handelsinrichtingen
Dagbladkiosken, frituurkramen en handelsinrichtingen
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73604
73605
7360500
73606
7360600
73607
7360700
73608
7360800
73609
73610
7361000
73611
7361100
73699
7369999
737
7370
7371
7371000
7372
7373
7374
7374000
7375
7375000
7376
7377
7377000
7379
7379000
738
7380
7380000
7381
7382
7389
7389999
739
7390000
7390001
74
740

Omschrijving
Strandexploitaties
Benzine-, olie- en persdrukpompen
Benzine-, olie- en persdrukpompen
Automatische verdelers
Automatische verdelers
Standplaatsen huurrijtuigen
Standplaatsen huurrijtuigen
Terrassen, tafels en stoelen
Terrassen, tafels en stoelen
Masten en pylonen
Andere inname openbaar domein
Andere inname openbaar domein
Parkeren
Parkeren
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein
Belastingen op het patrimonium
Bouwen
Niet-bebouwde gronden
Niet-bebouwde gronden
Niet-bebouwde percelen
Ontbreken van parkeerplaatsen
Leegstaande woningen en gebouwen
Leegstaande woningen en gebouwen
Krotten, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen
Krotten, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen
Leegstand en verkrotting bedrijfsruimten
Tweede verblijven
Tweede verblijven
Andere belastingen op patrimonium
Andere belastingen op patrimonium
Andere belastingen
Algemene gemeentebelasting
Algemene gemeentebelasting
Luxepaarden
Honden
Overige andere belastingen
Overige andere belastingen
Boetes
Gemeentelijke administratieve sanctie
Boetes
Subsidies en andere operationele opbrengsten
Werkingssubsidies
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Algemene Rekening
7400
7400/4
74000
7400000
74001
7400101
7400102
7400103
7401/4
7402000
7402003
7402005
7404999
7405
7405/9
7405001
7405002
7405004
7405005
7405999
7406
7406000
7406100
7407
7407000
7408
7408000
7408001
7408002
7408003
7408004
7408005
7408006
7408009
7408010
7408011
7408020
7408021
7408030
7408040
7408050
7408051
7408052

Omschrijving
Gemeente- en provinciefonds
Algemene werkingssubsidies
Gemeentefonds basisdotaties
Gemeentefonds basisdotaties
Gemeentefonds aanvullende dotaties
Gemeentefonds - Aanvullende dotatie Eliacompensatie
Gemeentefonds - Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies
Gemeentefonds - Aanvullende dotatie Open Ruimtefonds
Andere algemene werkingssubsidies
Overige algemene werkingssubsidies
Regularisatiepremie contingentgesco's
Compensaties onroerende voorheffing
Overige algemene werkingssubsidies
Zuivere personeelssubsidies
Specifieke werkingssubsidies
Sociale Maribel
Algemene personeelssubsidies
Bijdragen van de overheid voor bezoldigingen van het onderwijzend personeel
Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering
Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden
Specifieke werkingssubsidies
Specifieke werkingssubsidies
Subsidies POD MI artikel 4 en 6 energiefonds
Specifieke werkingssubsidies onderwijs
Specifieke werkingssubsidies onderwijs
Subsidies sociale dienst
Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigden volgens basisregeling
Subsidies Vlaamse overheid voor voltijdse tewerkstelling van begunstigden art.60 § 7
Subsidies federale overheid voor toegekende installatiepremies
Subsidies van de federale overheid voor personeelskosten voor maatschappelijke integratie
Subsidies participatie en sociale activering
Toelagen federale overheid: verwarmingsfonds
Toelagen federale overheid: huurwaarborgen
Subsidies LOI
Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigden ingeschreven in het vreemdelingenregister
Subsidies van de Vlaamse overheid voor sociaal-economische tewerkstelling in het kader van art.60 § 7 (cat 114)
Subsidies van de federale overheid aan begunstigden in het kader van een sociaal integratiecontract
Subsidies van de federale overheid aan begunstigden in het kader van een sociaal integratiecontract voor GPMI
Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan dakloze begunstigden
Terugbetaling van subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigden volgens basisregeling
Subsidies van de federale overheid voor financiële tussenkomst in tewerkstellingprojecten art.60 § 7
Terugbetaling subsidies van federale overheid voor financiële tussenkomst in tewerkstellingsprojecten art.60 § 7
Subsidies van de Vlaamse overheid tewerkstelling art. 60 § 7
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Algemene Rekening
7408053
7408054
7408055
7408060
7408070
7408071
741
7410000
742
7420000
7429999
743
7430
7430000
7431
7431000
7432
7432000
744
7440000
745
745/7
7450000
7450001
7450002
7450100
7450200
746
7460000
7460001
7460002
747
7470000
748
7480
7480000
7480010
7480020
7480030
7480040
7480050
7480060
7480200

Omschrijving
Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE01 - inspanningsvergoeding
Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE02 - compensatievergoeding
Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE03 - compensatievergoeding 3
Subsidies van de federale overheid voor het leefloon in hetkader van een sociaal integratiecontract aan student GPMI
Subsidies van de staat in tegemoetkoming als steunverlenendcentrum ten gunste van behoeftigen zonder onderstanddomicilie
Subsidies van de staat in tegemoetkoming als steunverlenendcentrum ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving
Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa
Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa
Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen
Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen
Andere meerwaarden op de realisatie van operationele vorderingen
Terugneming van waardeverminderingen op immateriële, materiële en financiële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op immateriële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op immateriële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op materiële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op materiële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
Inhouding pensioen
Inhouding pensioen
Recuperatie van kosten
Andere operationele opbrengsten
Recuperatie van kosten
Schadevergoedingen
Overige recuperaties
Terugvordering van toegestane subsidies
Ontvangst inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs
Diverse operationele opbrengsten
Giften, schenkingen en legaten
Sponsoring
Ontvangen vergoeding uit opstalrecht en erfpacht
Inhouding persoonlijke bijdrage maaltijdcheques personeel
Inhouding persoonlijke bijdrage maaltijdcheques personeel
Recuperatie van andere individuele hulpverlening
Recuperatie van leefloon
Recuperatie van leefloon aan de begunstigden volgens de basisregeling
Recuperatie van leefloon aan begunstigden ingeschreven in het vreemdelingenregister
Recuperatie van leefloon aan dakloze begunstigden
Recuperatie van leefloon GPMI student
Recuperatie van leefloon aan begunstigden in het kader van een sociaal integratiecontract
Recuperatie tussenkomst in de loonkost ingevolge SINE-tewerkstelling
Recuperatie leefloon GPMI student ingeschreven in het vreemdelingenregister
Recuperatie van toegekende installatiepremies
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Algemene Rekening
7481/9
7481000
7481010
7481011
7481050
7481060
7481080
7481110
7481111
7481112
7481113
7481114
7481115
7481116
7481200
7481300
7481500
7481600
7481800
7482010
7482020
7482030
7482040
7482110
7482111
7482112
7482230
7482231
7482250
7482251
7482320
7482321
7482322
7482323
7482324
7482470
7482480
7482481
75
750
7500000
751
7510000

Omschrijving
Recuperatie van andere individuele hulpverlening
Recuperatie van steun in speciën
Recuperatie van studiekosten
Recuperatie van kindertoelage
Recuperatie bijdrage energielevering
Recuperatie financiering tegemoetkoming aanzuivering schuldenlast
Recuperatie van steun sociale-culturele participatie
Recuperatie van voorschotten op pensioenen
Recuperatie van voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering
Recuperatie van voorschotten op kinderbijslag en geboorte-premies
Recuperatie van voorschotten op werkloosheidsuitkeringen
Recuperatie van voorschotten op tegemoetkoming inzake gehandicaptenzorg
Recuperatie van voorschotten op faillissementsverzekering
Recuperatie van voorschotten op school- en studietoelagen
Recuperatie toekenning installatiepremies inkomsten socialezekerheid
Recuperatie leefgeld LOI
Recuperatie van huurbijdrage
Recuperatie van begrafeniskosten
Recuperatie betaalde bijdrage in schuldbemiddeling
Recuperatie van steun in natura
Recuperatie bijdrage in ziekte en invaliditeit
Recuperatie bijdrage in transportkosten
Recuperatie bijdrage in de hospitalisatiekosten
Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in wzc's beheerd door het OCMW
Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten in de assitentiewoningen beheerd door het OCMW
Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in wzc's beheerd door andere instellingen
Recuperatie bijdrage in de kosten voor medische verzorging
Recuperatie bijdrage in de kosten voor paramedische verzorging
Recuperatie bijdrage voor farmaceutische kosten
Recuperatie bijdrage kinderarmoede via Kind en Gezin
Recuperatie van tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gevolge van behoeftige zonder onderstandsdomicilie
Recuperatie van tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gevolge van buitenlandse behoeftige zonder inschrijving in bevolkingsregister
Recuperatie van tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gevolge van behoeftige Belgische gerepatrieerden op initiatief van de regering
Recuperatie van tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gevolge van kinderen van < 18 jaar
Recuperatie van betaling als onderstandsdomicilie aan steunverlenend centrum
Recuperatie bijdrage in de huurwaarborg
Recuperatie appreciatietoelage
Recuperatie toelagen aan zorgbehoeftige persoon
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Dividenden
Opbrengsten uit vlottende activa
Creditintresten
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Algemene Rekening
7510002
7510003
7519999
752
7520000
753
7530
7530000
7531
7531000
7531002
754
7540000
755
7550000
756
7560000
757
7570000
758
7580000
759
7590000
7599999
763
7630000
79
793
7930000
7940
7940000
7941
7941000

Omschrijving
Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen
Nalatigheidsintresten schuldvorderingen
Overige opbrengsten uit vlottende activa
Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa
Meerwaarde op realisatie van geldbeleggingen en liquide middelen
Kapitaal- en intrestsubsidies
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen
Intrestsubsidies
Terugvordering van intresten aangegaan door het OCMW en terugbetaald door de overheid
Overige intrestsubsidies
Gerealiseerde wisselresultaten
Gerealiseerde wisselresultaten
Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
Betalingskorting
Betalingskorting
Lijfrente en eeuwigdurende renten
Lijfrente en eeuwigdurende renten
Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden
Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden
Andere financiële opbrengsten
Intresten op toegestane leningen
Andere financiële opbrengsten
Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa
Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa
Resultaatsverwerking
Over te dragen tekort van het boekjaar
Over te dragen tekort van het boekjaar
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door STAD
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door STAD
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