
 

 

20    1    
NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VKT 1 
 
 
 

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 

 
 

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging) 
 
 
NAAM:  ......................................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

Rechtsvorm:  ................................................................................................................................................................................................ 

Adres:  ....................................................................................................................................................... Nr.: ................... Bus:  ............... 

Postnummer:  ...........................  Gemeente:  ............................................................................................................................................. 

Land:  ...........................................................  

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van  .................................................................................................................. 

Internetadres1: . ...........................................................................................................................................................................  
 

Ondernemingsnummer  

 

DATUM  / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 

 

JAARREKENING   

goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 

 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / / tot  / / 

 

Vorig boekjaar van  / / tot  / / 

 
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 
 
 

 

Totaal aantal neergelegde bladen:  .........................  Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:  .......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

                                                      
1  Facultatieve vermelding. 
2  Schrappen wat niet van toepassing is. 

Dorpsstraat 16

3950 Bocholt

België

Antwerpen, afdeling Tongeren

BE 0807.465.513

26 06 2008

25 06 2020

01 01 2019 31 12 2019

01 01 2018 31 12 2018

        XXXXXX

22

6.1.3, 6.2, 6.5, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19

EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt

Autonoom Gemeentebedrijf

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

OCR9002



DE SITUATIE VAN DE ONDERNEMING

Betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019? nee
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Nr.   VKT 2.1 

 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN 

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 
 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 
 

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 

onderneming 
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Jos Plessers
Fonteinstraat 5, 3950 Bocholt, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
02/01/2019 -

Sylvia Dries
Lillerbaan 133, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Lieve Theuwissen
Kaulillerdorp 58, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Erik Vanmierlo
Bosheidestraat 15, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Lode Van Mierlo
Reppelerweg 55, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Jos Vanmontfort
Dorperheideweg 29, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Stijn Van Baelen
Kloosterstraat 33, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Jos Claessens
Sprink 11, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Mia Croonen
Kettingbrugweg 15, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Jan Verjans
Hoogstraat 22, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Marc Vanherk
Marsestraat 22, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Jaklien Goijens
Rietweg 10, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Lieve Willems
Schutterstraat 4 bus a 001, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Leo Cardinaels
Kerkplein 8, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Ann Bernaerts
Kanaalstraat 28, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Mathieu Damen
Leemskuilenstraat 29, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Geertje Das
Vlierstraat 10, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Toon Geusens
Kloosterstraat 26 bus b001, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -
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Nr.   VKT 2.1 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG) 
 
 
 

Nicole Ketelbuters
Torenkruiersstraat 2, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Luc Martens
Kaulillerweg 114, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Bert Schelmans
Saffraenbergstraat 2, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Frido Steensels
Haagstraat 10, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Sara Vrolix
Kaulillerweg 13, 3950 Bocholt, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CV
Nr.: BE 0475.170.930
Singelbeekstraat 10, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: B00466

Commissaris
22/02/2018 - 25/06/2020

Vertegenwoordigd door:

Tom Quittelier
(Bedrijfsrevisor)
Singelbeekstraat 10, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: A02368
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Nr.   VKT 2.2 

 
 

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 

beroepen. 

 

De jaarrekening werd / werd niet∗∗∗∗ geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is. 

 

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming∗∗,  

B. Het opstellen van de jaarrekening∗∗, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

 

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen 

hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en 

zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. 
 
 
 

                                                      
∗  Schrappen wat niet van toepassing is. 
∗∗ Facultatieve vermelding. 
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XXX

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

Q&A bvba
Nr.: BE 0434.076.186
Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België

2247843N88 B
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 13.063.857,74 13.458.446,44

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.1.1 21 5.190,74 8.671,49

Materiële vaste activa .............................................................. 6.1.2 22/27 13.058.667,00 13.449.774,95

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 12.887.093,26 13.240.865,63

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 156.985,23 189.912,88

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 14.588,51 18.996,44

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. .............................

Financiële vaste activa ............................................................ 6.1.3 28 ............................. .............................

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 6.471.985,20 6.196.471,54

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 363.591,00 502.329,00

Handelsvorderingen .............................................................. 290 363.591,00 502.329,00

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 5.497.702,77 5.102.486,10

Voorraden .............................................................................. 30/36 5.497.702,77 5.102.486,10

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 427.385,13 455.851,63

Handelsvorderingen .............................................................. 40 101.277,38 57.992,74

Overige vorderingen .............................................................. 41 326.107,75 397.858,89

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 173.434,30 123.960,54

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 9.872,00 11.844,27

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 19.535.842,94 19.654.917,98

Nr. VKT 3.1BE 0807.465.513
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 -20.335,57 34.677,20

Kapitaal ..................................................................................... 10 24.999,99 24.999,99

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 24.999,99 24.999,99

Niet-opgevraagd kapitaal 4 .................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 2.500,00 2.500,00

Wettelijke reserve .................................................................. 130 2.500,00 2.500,00

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 ............................. .............................

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................

Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................

Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 -47.835,56 7.177,21

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 5 .............................................................................. 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 247.839,32 313.036,30

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 247.839,32 313.036,30

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 247.839,32 313.036,30

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

__________________________
4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

Nr. VKT 3.2BE 0807.465.513
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 19.308.339,19 19.307.204,48

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.3 17 12.560.017,48 12.985.804,43

Financiële schulden ............................................................... 170/4 12.560.017,48 12.985.804,43
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ........................................................................... 172/3 4.219.137,23 .............................

Overige leningen ............................................................... 174/0 8.340.880,25 12.985.804,43

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.3 42/48 6.730.461,53 6.299.683,35

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 703.128,65 680.070,50

Financiële schulden ............................................................... 43 5.490.000,00 5.490.000,00

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 5.490.000,00 5.490.000,00

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 430.501,39 105.563,80

Leveranciers ..................................................................... 440/4 430.501,39 105.563,80

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 86.345,71 15.963,21

Belastingen ....................................................................... 450/3 86.345,71 15.963,21

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 47/48 20.485,78 8.085,84

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 17.860,18 21.716,70

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 19.535.842,94 19.654.917,98

Nr. VKT 3.2BE 0807.465.513
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 513.907,89 610.103,99

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................. 76A 21.670,12 .............................

Omzet* .............................................................................. 70 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen* ............................................................. 60/61 ............................. .............................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.4 62 ............................. .............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 414.876,65 413.024,23
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 138.738,00 .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 -65.196,98 27.000,00

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 338,78 16.480,46

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 66A ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 25.151,44 153.599,30

Financiële opbrengsten ........................................................... 6.4 75/76B ............................. .............................

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 ............................. .............................

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ........................... 753 ............................. .............................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 6.4 65/66B 79.691,81 88.913,78

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 79.691,81 88.913,78

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -54.540,37 64.685,52

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 472,40 15.921,09

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -55.012,77 48.764,43

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -55.012,77 48.764,43

* Facultatieve vermelding.

Nr. VKT 4BE 0807.465.513
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 -47.835,56 14.553,65

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) -55.012,77 48.764,43

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P 7.177,21 -34.210,78

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. 2.500,00

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. 2.500,00

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) .................................................................(+)/(-) (14) -47.835,56 7.177,21

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. 4.876,44

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 ............................. 4.876,44

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................

Nr. VKT 5BE 0807.465.513
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TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxxx 17.403,72

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8029 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8039 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8049 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8059 17.403,72

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8129P xxxxxxxxxxxxxxx 8.732,23

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8079 3.480,75

Teruggenomen ............................................................................................... 8089 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8099 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8109 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8119 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8129 12.212,98

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (21) 5.190,74

Nr. VKT 6.1.1BE 0807.465.513
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 16.766.722,12

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8169 20.287,95

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8179 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8189 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199 16.787.010,07

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8219 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8229 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8239 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8249 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 3.316.947,17

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8279 411.395,90

Teruggenomen ............................................................................................... 8289 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8299 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8309 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8319 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329 3.728.343,07

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22/27) 13.058.667,00

Nr. VKT 6.1.2BE 0807.465.513
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 703.128,65

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 1.756.429,40

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 10.803.588,08

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 5.490.000,00

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 891 5.490.000,00

Overige leningen ............................................................................................................................ 901 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 5.490.000,00

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 892 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 902 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 ........................
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ................ 9087 ............................. .............................

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF

UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten ............................................................................ 76 21.670,12 .............................

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... (76A) 21.670,12 .............................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................................... (76B) ............................. .............................

Niet-recurrente kosten ...................................................................................... 66 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... (66A) ............................. .............................

Niet-recurrente financiële kosten .................................................................... (66B) ............................. .............................

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten .................................................................................... 6503 ............................. .............................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,
ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9294 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9295 ........................

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ......................................................................................... 9500 ........................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of
bedragen waarvan werd afgezien

Codes Boekjaar

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9501 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9502 ........................

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Ereloon commissaris ......................................................................................................................................... 4.681,80

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Boekjaar

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie
nihil .................................................................................................................................................................... 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
nihil .................................................................................................................................................................... 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
nihil .................................................................................................................................................................... 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF

GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

1. Bocholt gemeente
BE 0207.471.518
DORPSSTRAAT 16, 3950 Bocholt, België

Stelt geen geconsolideerde jaarrekening op

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is*:

* Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt voor het kleinste geheel van ondernemingen

waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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WAARDERINGSREGELS

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de

waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht

en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De Raad van Bestuur stelt de waarderingsregels vast als volgt:

A.      Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur worden in de balans opgenomen

indien ze een levensduur hebben van meer dan 1 jaar en een aanschaffingswaarde van 250 EUR of meer.

De geactiveerde materiële en immateriële activa worden afgeschreven overeenkomstig volgende regels:

  a.    Gronden worden niet afgeschreven

  b.    Gebouw/buitengewoon onderhoud:33/15 jaar

  c.    Oprichtingskosten: 5 jaar

  d.    Erfpacht: duur van de overeenkomst

  e.    Recht van opstal: duur van de overeenkomst

  f.    Leasing: duur van de overeenkomst

  g.    Licenties en software: 3-5 jaar

  h.    Computers:3-5 jaar

  i.    Bureaumaterieel: 5 jaar

  j.    Meubilair: 10 jaar

  k.    Uitrustingsgoederen en installaties: 10 jaar

  l.    Rollend materieel: 5 jaar

B.      Materiële en immateriële vaste activa met onbeperkte levensduur worden waardeverminderingen

geboekt ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

C.      Voorraden worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde

D.      Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of nominale waarde.

Hierop gebeuren geen afschrijvingen. Enkel waardeverminderingen zullen geboekt worden indien

vaststaat dat deze waardeverminderingen duurzaam zijn.

E.      Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke

(markt) waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.

F.      Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden geboekt indien wegens technische,

economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke

gebruikswaarde.

G.      Vorderingen worden voor de nominale waarde opgenomen, eventueel waardeverminderingen te

boeken indien er onzekerheid bestaat over de betaling op vervaldag of indien de realisatiewaarde op

datum van jaarafsluiting lager is dan de boekwaarde.

H.      Schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.

I.      Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

waarde.Waardeverminderingen als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan

de aanschaffingswaarde.

J.      Vlottende activa en passiva in vreemde munt worden aan de slotkoers gewaardeerd.

K.      Voorzieningen voor risico’s en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun

aard duidelijk omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch

waarvan de juiste afloop en de grootorde van het bedrag niet vaststaat.

Continuïteit;

De waarderingsregels werden opgesteld in continuïteit. De gemeente Bocholt (100 % aandeelhouder)

verbindt zich onvoorwaardelijk om AGB Bocholt de nodige financiële ondersteuning te geven en keurde

op de zitting van de gemeenteraad van 25/04/2019 onderstaande continuïteitsverklaring goed;

"Gemeente Bocholt (“de emittent”), waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 3950 Bocholt,

Dorpsstraat 16,  geldig vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Baelen, burgemeester en de heer

Eddie Brebels, algemeen directeur, meerderheidsaandeelhouder van Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Bocholt (“de begunstigde”), waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 3950 Bocholt,

Dorpsstraat 16, bevestigt onder zijn volle verantwoordelijkheid hetgeen volgt:

Gemeente Bocholt verbindt er zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om het Autonoom
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Gemeentebedrijf (AGB) Bocholt een gepaste financiële ondersteuning te bieden, hetzij onder de vorm

van een inbreng, hetzij onder de vorm van een lening, hetzij onder een andere vorm van

ondersteuning,  teneinde de continuïteit van haar activiteiten te garanderen.

Vermelde continuïteit wordt pas beschouwd als gegarandeerd als het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Bocholt over de nodige geldmiddelen beschikt om haar activiteiten uit te oefenen zonder in een

toestand te verkeren van ernstige financiële moeilijkheden, verzoek tot minnelijke schikking met de

schuldeisers, gerechtelijke reorganisatie, wanbetaling, faillissement, enz.

Onderhavige bevestiging heeft uitwerking voor een periode van minimum 12 maanden na ondertekening

ervan, en minimum tot aan de algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar eindigend

op 31 december 2020 dient goed te keuren.

De verbintenis aangegaan door gemeente Bocholt is onherroepelijk voor de hierboven vermelde duur en

mag niet worden overgedragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de begunstigde.

Onderhavige bevestiging wordt via deze beslissing formeel goedgekeurd.

In zijn hoedanigheid van emittent van onderhavige bevestiging verstaat gemeente Bocholt dat deze

door zijn begunstigde zal worden gegeven als belangrijkste verantwoording voor de voorbereiding van

de afsluiting van jaarrekening 2019 in een perspectief van bedrijfscontinuïteit en dit zowel in de

toelichting bij de voormelde jaarrekening als in het jaarverslag dat erop betrekking heeft.

"
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ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

 
Overzicht erfpachten / recht van opstal: 
TYPE DOSSIER DERDE DATUM OVEREENK. EINDE OVEREENK. LIGGING VERGOEDING 
• Erfpacht Sporthal De Steenakker Gemeente Bocholt 30/12/2009 29/12/2108 Sporthal De Steenakker 15.302,09. De resterende 
lange-termijnschuld bedraagt 1.664.693,77. 
• Erfpacht Parking De Steenakker Gemeente Bocholt 09/05/2012 31/12/2108 Parking SP De Steenakker 2.232,33. De resterende 
lange-termijnschuld bedraagt 241.917,66. 
• Opstal GC De Kroon OCMW Bocholt 01/04/2005 31/03/2055 GC De Kroon - Nevenplein 57.134,84. De resterende 
lange-termijnschuld bedraagt 2.312.525,80. 
Aldus wordt een saldo bekomen van 4.219.137,23. Conform de aanbevelingen vanwege Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 
bekomen naar aanleiding van de opmaak van de BBC-jaarrekening 2018, wordt deze schuld voortaan tot uitdrukking gebracht op 
AR 1721000 in plaats van AR 1740000. Uit consistentieredenen wordt er voor geopteerd om de classificatie op een AR22 te laten 
staan. 
 
Daarnaast zijn er nog volgende operationele leasings die opgenomen zijn onder AR61: 
TYPE DOSSIER DERDE DATUM OVEREENK. EINDE OVEREENK. LIGGING VERGOEDING 
• Leasing TC Bocholt TC Bocholt 11/10/2011 31/12/2025 Tennisterreinen Damburg 60.535,20 
• Leasing Bocholter Boerenhalle Bocholter Boeren. 11/09/2013 31/12/2027 Ruiterhal Damburg 48.516,84 
 
 
De gemeente Bocholt wenst, via haar autonoom gemeentebedrijf, het bedrijventerrein KMO-Kanaal te benutten en de ontwikkeling 
ervan te faciliteren. Er werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘KMO-Kanaal’ opgemaakt om zo een stedenbouwkundig kader te 
scheppen voor het bedrijventerrein. Het RUP werd een eerste maal definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Bocholt op 22 
december 2011. Bij arrest van 25 november 2014 met nr. 229.334 ging de Raad van State over tot de vernietiging van dit RUP. Na 
vernietiging heeft de gemeente Bocholt het RUP hernomen. Bij besluit van 27 april 2017 stelde de gemeenteraad van Bocholt het 
RUP opnieuw definitief vast. Ook tegen deze beslissing werd evenwel een vernietigingsberoep ingesteld bij de Raad van State. 
Deze procedure resulteerde in een tweede vernietiging van het hernomen RUP ‘KMO-KANAAL’ bij arrest van 3 december 2019 met 
nr. 246.268. 
 
Het bedrijventerrein RUP ‘KMO-Kanaal’ bestond uit 2 delen, een KMO zone van 9ha 95a 77ca en een para-agrarische zone van 6ha 
60a 88ca of in totaal 16ha 56a 65ca. Door de vernietiging van het RUP ‘KMO-Kanaal is de volledige para-agrarische zone en een 
deel van de loten 38 t.e.m. 48 terug omgevormd tot agrarisch gebied volgens het geldende gewestplan Neerpelt-Bree. Dit betekent 
dat de loten 38 t.e.m. 48 met een totale oppervlakte van 2ha 33a 73ca en de volledige para-agrarische zone van 6ha 60a 88ca op 
dit moment moeilijk verkoopbaar zijn. Er zijn alternatieve pistes (zoals bijvoorbeeld een deel als containerpark ontwikkelen in 
samenwerking met Limburg.net) maar het bestuur dient deze pistes nog concreet te bestuderen. De overige loten zijn allemaal 
gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s volgens het geldende gewestplan Neerpelt-Bree. Deze overige loten zijn 
bijna allemaal toegewezen aan kandidaat-kopers en de eerste notariële verkoopaktes zijn inmiddels verleden. Het AGB Bocholt 
heeft alleszins de intentie om de ontwikkeling van de gehele voorziene zone KMO-Kanaal verder te zetten. De reeds genomen 
engagementen (financieel en andere) zijn al dusdanig groot dat stoppen geen optie is. Er zal, op basis van de argumenten tot 
nietigverklaring, een studiebureau aangesteld worden om het RUP, rekening houdende met de geponeerde argumenten, te 
herschrijven waardoor er een verwachte meerkost van € 30.000,00 à € 40.000,00 zal zijn. 
 
 
Uit het beschrijvend bodemonderzoek bleek ter plaatse van perceel 969 C, 969 D, 961 A en het niet-gekadastreerd deel in het vaste 
deel van de aarde een gemengd-nieuwe bodemverontreiniging met zware metalen aanwezig te zijn, waarvoor er een sanering 
noodzakelijk is. Het blijkt dat de verontreiniging van zware metalen te wijten is aan de exploitatie van een stortplaats tussen 1985 en 
2012. Sweco Belgium nv, Herkenrodesingel 8B te 3500 Hasselt werd aangesteld om het bodemsaneringsproject op te maken. 
Momenteel is de status dat Sweco het BSP (Bijzonder SaneringsPlan) aan het opstellen is voor het scenario waarbij de 
bodemverontreiniging met zware metalen wordt gesaneerd door ontgraving. Hierbij wordt enkel de leeflaag tot 0,7 m-mv ontgraven. 
Hierdoor wordt ook reeds een grote vuilvracht verwijderd en tevens ook de puinlaag. De ontgravingsput wordt aangevuld. De zeer 
indicatieve raming bedraagt € 643.000,00 exclusief BTW. Sweco zal deze raming verfijnen zodat het bestuur een gefundeerde 
beslissing kan nemen. 
 
 
Hoewel het AGB in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein KMO-Kanaal initieel zeker een positieve rendabiliteit 
beoogde en hierop ook haar prijszetting baseerde, stellen we vast dat gedurende het traject een aantal hindernissen opduiken 
waardoor de rendabiliteit onzeker is. Deze hindernissen situeren zich enerzijds aan de kostenzijde (extra onderzoeken zoals bodem 
en archeologie, nieuw RUP,…), anderzijds aan de ontvangstenzijde (vertraging op verkopen). Daardoor dient, via 
korte-termijnfinanciering, dit project langer dan voorzien gefinancierd te worden. Een meevaller hierbij is wel de lage rentestand 
waardoor de financiële kost relatief beperkt blijft. 
 
Naar aanleiding van de afsluiting van de jaarrekening wordt enerzijds vastgesteld dat het AGB zeer zware financieringen heeft 
vanuit de gemeente die het AGB niet onmiddellijk kan terugbetalen. Anderzijds dient de gemeente Bocholt, als aandeelhouder van
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het AGB Bocholt, in te staan voor de continuïteit van haar AGB. Om deze reden verbindt de gemeenteraad van Bocholt, in zitting
van 23 april 2020, zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om het AGB Bocholt een gepaste financiële ondersteuning te
bieden, hetzij onder de vorm van een inbreng, hetzij onder de vorm van een lening, hetzij onder een andere vorm van
ondersteuning, teneinde de continuïteit van haar activiteiten te garanderen. Deze bevestiging heeft uitwerking voor een periode van
minimum 12 maanden na ondertekening ervan, en minimum tot aan de algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar
eindigend op 31 december 2020 dient goed te keuren. In zijn hoedanigheid van emittent van deze bevestiging verstaat gemeente
Bocholt dat deze door zijn begunstigde zal worden gegeven als belangrijkste verantwoording voor de voorbereiding van de afsluiting
van jaarrekening 2019 in een perspectief van bedrijfscontinuïteit. 
 
Een nieuw gegeven is de potentiële impact van de COVID-19 crisis voor het AGB. Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
KMO-Kanaal lijken de signalen er op te wijzen dat, buiten wat “tijdsverlies” er op zich weinig impact zal zijn, noch op de verkopen,
noch op de infrastructuurwerken. Voor het vrijetijdsgebeuren (sport en cultuur) is het uiteraard zo dat, door de opgelegde
maatregelingen, sport- en gemeenschapscentra gesloten zijn. Hierdoor zullen zowel uitgaven (artiesten, nutsvoorzieningen,…) als
ontvangsten (verhuur, ticketing,…) lager uitvallen. Hoeveel is op dit ogenblik uiteraard niet te voorspellen. Echter, wegens het
systeem van “prijssubsidie” gekoppeld aan het “winstoogmerk”, is het zo dat de gemeente Bocholt tekorten van het AGB Bocholt bij
past. Daarnaast heeft de gemeenteraad zich, in zitting van 23 april 2020 (op het ogenblik dat de COVID-19 crisis gekend is) en
middels de continuïteitsverklaring, er “onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbonden om het AGB Bocholt een gepaste financiële
ondersteuning te bieden”. 
 
Op basis van bovenstaande is de raad van bestuur van oordeel dat er geen onzekerheid van materieel belang is die significante
twijfel kan doen ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap haar continuïteit te handhaven en haar activiteiten verder te
zetten.
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING  
 
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 
631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, 
artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale 
handelsfaciliteiten, artikel 5. 
 

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming 
in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de 

maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het 
ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht 

betreft 

Aangehouden maatschappelijke rechten 

Aard 

Aantal stemrechten 

% Verbonden 
aan effecten 

Niet 
verbonden 

aan effecten 
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Gemeente Bocholt
BE 0207.471.518
Dorpstraat 16
3950 Bocholt
België

Aandelen 0 0 100,0
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REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 100, §1, 6°/3 van het
Wetboek van vennootschappen)

nihil
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De doelstellingenrealisatie
Jaarrekening / Beleidsnota
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



De doelstellingenrealisatie 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Jaarrekening 2019 Pagina  2 van 7

Mens

BD2 - Bocholt zorgt voor en faciliteert een divers en kwalitatief cultuuraanbod om de 
cultuurparticipatie te verhogen

Vooropgesteld resultaat: Een cultureel aanbod op maat van Bocholt georganiseerd op 
initiatief van de gemeente/AGB en door particuliere verenigingen en instellingen dat de 
cultuurparticipatie verhoogt.

2019140021

Gerealiseerd: Ja.
Het cultuuraanbod is divers en kwalitatief. Vanuit zowel de dienst Vrije Tijd als het gemeenschapscentrum is er een uitgebreid aanbod 
voor de verschillende doelgroepen. Bocholt beschikt ook over een veelzijdige infrastructuur. De verschillende sociaal-culturele 
verenigingen krijgen via het gemeentelijk subsidiereglement voldoende financiële en logistieke ondersteuning om hun werking te 
ontplooien.

AP2.1 Bocholt realiseert een gevarieerd cultureel vrijetijdsaanbod voor verschillende 
doelgroepen waar mogelijk met een cultuureducatieve waarde en in samenwerking met 
externe partners

2019140001

Gerealiseerd: Ja.
Het gevarieerd cultureel vrijetijdsaanbod wordt onderverdeeld naar vijf doelgroepen/werkvormen:
1. Organiseren van culturele activiteiten voor een breed doelpubliek.
2. Cursussen organiseren voor een breed doelpubliek.
3. Organiseren van culturele activiteiten voor het onderwijs.
4. Organiseren van culturele activiteiten voor specifieke doelgroepen en kansengroepen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 44.740,60 € 36.822,85 € 63.019,00 € 38.589,00 € 59.019,00 € 38.589,00 €

• A2.1.1 Organiseren van culturele activiteiten voor een breed doelpubliek

Gerealiseerd: Ja.
- In 2019 werden er twee culturele bus uitstappen georganiseerd (Mechelen en Brussel) en één opera-uitstap naar de Zomeropera in 
Alden-Biesen. 
- De cultuurdienst biedt ondersteuning voor buurtgerichte initiatieven zoals de Dag van de Buren en speelstraten. 
- In samenwerking met de diensten jeugd en toerisme werd op 28 april een interactieve kunstmarkt 'De kleine artiest op verkenning' 
voor kinderen en hun ouders georganiseerd. 
- In samenwerking met de Jeugddienst en het jeugdhuis werd op 26 april Lokale Helden georganiseerd JCH De Steen stelde haar 
podium ter beschikking voor muzikaal talent van Bocholt en omstreken.
- Vlaanderen zingt 29 juni – G.C. de Kroon 
- Jaarlijkse ondersteuning bij de organisatie van de Elf november herdenking. 
- Op zondag 17 november werd het Bocholter Sinterklaasfeest georganiseerd.
- Organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de Bocholter bevolking op 6 januari.
- Organisatie van een project ter ondersteuning van de lokale amateurkunstenaars ‘Groeten uit Bocholt’.
-	Organisatie van vijf oldtimermeetings: 10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, en 13 september.

• A2.1.2 Organiseren van culturele activiteiten voor onderwijsinstellingen

Gerealiseerd: Ja.
Gemeenschapscentrum De Kroon organiseerde 6 schoolvoorstellingen voor alle graden van het basisonderwijs (peuters, kleuters, 
1ste, 2de en3de graad) en middelbaar onderwijs (1ste, 2de en 3de graad)

• A2.1.3 Organiseren van activiteiten ter promotie van amateurkunsten en beeldende kunst

Gerealiseerd: Ja.
Gemeenschapscentrum De Kroon organiseerde in 2019 7 tentoonstellingen (6 met amateurkunstenaars en 1 met een professionele 
kunstenaar). Daarnaast werd door de cultuurdienst nog het project ‘Groeten uit Bocholt’ georganiseerd: deelnemende 
amateurkunstenaars konden een Bocholter dorpszicht ontwerpen (schilderen, tekenen, fotograferen). De inzendingen werden 
gedrukt in postkaartformaat en zijn te koop op de dienst Vrije Tijd.
Het jaarlijks terugkerend project ‘De Kleine Artiest’ d.d. 28/04/2019 i.s.m. de jeugddienst werd wederom georganiseerd in de vorm 
van diverse kunstworkshops voor kinderen.



De doelstellingenrealisatie 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Jaarrekening 2019 Pagina  3 van 7

Tenslotte organiseerde de cultuurdienst ook het Sinterklaasfeest d.d. 17/11/2019 i.s.m. jeugddienst en de bibliotheek: de 
deelnemende kinderen kregen enkele knutselworkshops aangeboden in het thema van Sinterklaas.

• A2.1.4 Organiseren van een cursusaanbod voor een breed doelpubliek

Gerealiseerd: Ja.
In het gemeenschapscentrum De Kroon werken in 2019 12 verschillende cursussen georganiseerd

• A2.1.5 Organiseren en ondersteunen van activiteiten van specifieke doelgroepen kansengroepen
LCBVBP01 - Bereiken kansengroepen:

Gerealiseerd: Ja.
Gemeenschapscentrum De Kroon heeft tickets van niet-uitverkochte voorstellingen gratis ter beschikking gesteld aan 
kansengroepen via het OCMW
Gemeenschapscentrum De Kroon organiseerde in 2019 i.s.m. een plaatselijke toneelvereniging een familievoorstelling. Deze 
voorstelling werd geschreven en geregisseerd als eindwerk door een leerling van de academie van Genk (afdeling woord).

AP2.3 Bocholt zorgt voor kwaliteitsvolle culturele infrastructuur 2019140062

Gerealiseerd: Ja.
De culturele infrastructuur van Bocholt, in volle eigendom en uitbating door de gemeente/AGB, bestaat uit vier gebouwen: G.C. de 
Kroon, O.C. de Leemskuil, Buurthuis Reppel en J.C.H. de Steen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 113.852,29 € 83.110,45 € 183.793,00 € 99.121,00 € 180.793,00 € 99.121,00 €

I 20.287,95 € 0,00 € 330.819,92 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

• A2.3.1 Onderhoud en beheer van het gemeenschapscentrum De Kroon

Gerealiseerd: Ja.
Buiten Het dagdagelijkse onderhoud en beheer van het gemeenschapscentrum De Kroon zijn er in 2019 volgende grote aankopen 
gedaan:
- filmdoek op podium
-professionele beamer in grote zaal

• A2.3.4 Onderhoud en beheer van De Steen

Gerealiseerd: Ja.
Het budget werd gebruikt voor verdere inrichting en aankleding van de lokalen, onderhoud van het gebouw, vaste kosten zoals 
elektriciteit, water, verzekering en gas en uitzonderlijke herstellingskosten. Toch blijft het gebouw zorgen baren en dienen er ook in 
de komende jaren opnieuw investeringen gedaan te worden om een aantal euvels op te lossen. Specifiek in 2019 werden volgende 
aankopen gedaan en werken uitgevoerd:
¿	Vloermatten inkomhal en dienst Vrije Tijd
¿	Vervanging tapijt inkomhal door gietvloer
¿	Plaatsing elektrisch rolhek voor de lift in de kelder
¿	Uitzonderlijke herstellingskosten

AP2.5 Cultuur - Ondersteunende middelen 2019140004

Gerealiseerd: Ja.
Dit budget bevat werkingskosten en opbrengsten die niet specifiek gerelateerd zijn aan één bepaalde actie maar de acties van 
bovengenoemde actieplannen in het algemeen ondersteunen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 48.127,73 € 51.471,96 € 57.037,00 € 43.465,00 € 57.037,00 € 43.465,00 €

• A2.5.1 Werkingskosten en - opbrengsten

Gerealiseerd: Ja.
Dit budget bevat werkingskosten en opbrengsten die niet specifiek gerelateerd zijn aan één bepaalde actie maar de acties van 
bovengenoemde actieplannen in het algemeen ondersteunen.
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BD4 - Bocholt zorgt voor en faciliteert een divers en kwalitatief sportaanbod om de 
sportparticipatie bij de bevolking te verhogen

Vooropgesteld resultaat: Een divers en kwalitatief sportaanbod op maat van Bocholt 
georganiseerd op initiatief van de gemeente/AGB en door particuliere verenigingen en 
instellingen.

2019140023

Gerealiseerd: Ja.
Het sportaanbod in Bocholt is divers en kwalitatief. Vanuit de sportdienst wordt een uitgebreid gamma activiteiten voor verschillende 
doelgroepen georganiseerd. 
Bocholt beschikt over een veelzijdige, moderne en uitgebreide sportinfrastructuur zowel voor binnen-als buitensporten. De verschillende 
sportverenigingen krijgen via het gemeentelijke subsidiereglement financiële ondersteuning.
Evoluties/uitdagingen voor de komende jaren:
*Samenwerking met naburige sportdiensten verder uitbouwen in het kader van de bovenlokale samenwerking.
*Onze huidige buurtsportdienstwerking officialiseren onder de vorm van een ILV (interlokale vereniging).
*De uitdaging voor de toekomst blijft erin bestaan om voldoende vrijwilligers te vinden voor de hulp bij grote organisaties zoals de 
avondloop, scholenveldloop en bosloop. Dit wordt problematisch gezien de jaarlijkse stijging van de gemiddelde leeftijd van de 
sportraadleden. Uit deze groep rekruteren we bijna al onze vrijwilligers. 
*De samenwerking met het OCMW, in het bijzonder de participatiemedewerker, en andere vrijetijdsdiensten i.v.m. “sport  voor 
kansengroepen” zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden. Een belangrijke uitdaging. Sport moet haalbaar en betaalbaar blijven 
voor gans de bevolking. Projecten met aandacht voor kansarmen zullen samen met het OCMW opgezet worden. 
*De implementatie van het “nieuwe” digitale subsidiereglement. Slagen de verenigingen erin om de gegevens op een vereenvoudigde en 
correcte wijze in te geven ?

AP4.1 Bocholt voorziet een gevarieerd sportaanbod voor verschillende doelgroepen 2019140061

Gerealiseerd: Ja.
De sportactiviteiten die de sportdienst organiseert, zijn onder te verdelen volgens 6 (doel)groepen : 
1. Organiseren van sportactiviteiten voor een breed publiek. 
2. Organiseren van sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. 
3. Organiseren van sportactiviteiten voor senioren.
4. Organiseren van sportactiviteiten voor kansengroepen. 
5. Organiseren van sportactiviteiten voor scholen. 
6. Organiseren van sportactiviteiten in samenwerking met externe partners. 
Dit actieplan wordt op niveau van de acties in detail geëvalueerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 30.033,70 € 22.343,81 € 44.156,00 € 22.893,00 € 44.156,00 € 22.893,00 €

• A4.1.1 Organiseren van sportactiviteiten voor een breed publiek

Gerealiseerd: Ja.
Toelichting : Hier vinden we de activiteiten/evenementen terug die niet specifiek doelgroep gericht zijn: 
1. De avondloop (500 deelnemers).
Samen met Bree en Oudsbergen organiseerden we dit jaar de belevingslopen. De avondloop was de derde en laatste loop van het 
criterium.
Mensen die aan 2 van de drie lopen deelnamen kregen een leuk gadget. 42 personen slaagden hierin.
We staken ook héél wat belevingselementen in de avondloop. Zo waren er diverse muzikale acts langs het parcours en liepen de 
deelnemers zelfs dwars door de kerk. Het seniorenzangkoor zorgde hier voor de muzikale begeleiding.
We schakelden ook dit jaar verschillende sportverenigingen (Turnkring Blijf Jong, Tennis Bocholt, Volleybal Bocholt, Mundo 
Capoeira  en Trampoline) in om de sportieve opvang van de kinderen die deelnamen aan de snoepjogging te begeleiden. Dit was 
zéér geslaagd. 
In plaats van een snoepzak kregen de kinderen ook dit jaar een fruitspies. 
Het was een prachtige editie !
2. De kampioenenhulde (165 deelnemers). Iedere “kampioen” kreeg een mooie handdoek.
De kampioenenhulde stond ook in het teken van de sporters-beleven-meer campagne.
Een leuk optreden van de turnkring zorgde voor de sportieve toets.
3. Recreatieve zaalvoetbalcompetitie in de Steenakker (sept - juni : 5 ploegen).

• A4.1.2 Organiseren van sportactiviteiten voor kinderen en jongeren

Gerealiseerd: Ja.
Toelichting: In 2019 organiseerden we een brede waaier van sportactiviteiten voor kinderen en jongeren: 
1. Sportacademie: een naschools uurtje sport in Kaulille, Reppel en Bocholt (periode jan - juni : 72 dln, periode sept - dec : 52 dln). 
2. Een kleutersportkamp: - krokusvakantie (40 dln) - paasvakantie (40 dln) - zomer vakantie (43 dln) – herfstvakantie (40 dln) - 
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kerstvakantie (43 dln). 
3. Een Crea kamp tijdens de krokusvakantie (35 dln). 
4. Paassportkampen: omnisportkamp (38 dln) en taal- en sportkamp (36 dln). 
5. Kijk ik Fiets in de Damburg: kleuters leren fietsen (17 dln). 
6. Een driedaagse schaatsinitiatie tijdens de herfst- en de kerstvakantie (89 + 94 dln).
Na al die jaren komt er nog geen sleet op onze kampen !

• A4.1.3 Organiseren van sportactiviteiten voor senioren

Gerealiseerd: Ja.
Het aanbod seniorensportactiviteiten voor 2019 : 
1. Een wekelijkse cursus aeronetics op maandagvoormiddag in SC de Damburg (periode jan - juni: 16 dln , periode sept - dec: 17 
dln). 
2. Een wekelijkse cursus seniorengym op woensdagvoormiddag in de Steenakker (periode jan - juni : 16 dln , periode sept - dec : 18 
dln). 
3. De seniorensportweek van 2 sept tot 6 september met het volgende aanbod: wandelen, Kübb,  fietsen, petanque,  boerengolf,  
tennis, curve bowling en kaarten (208 dln).
Dit jaar was het weer een beetje spelbreker waardoor de opkomst lager lag dan in 2018.
Naast deze gemeentelijke sportelweek organiseerden de lokale Okra’s nog hun eigen sportdag op 24 mei aan de lokalen van 
Sloeroedoe met  125 dln.

• A4.1.4 Organiseren van sportactiviteiten voor kansengroepen door middel van een transversale samenwerking met het 
sociaal huis, dienst vrije tijd en externe partners

Gerealiseerd: Ja.
Het aanbod activiteiten voor 2019: 
1.Onze samenwerking met de sociale dienst i.k.v. “kansarmen toeleiden tot sportbeoefening” die in 214 werd opgestart, werd ook in 
2019 verder gezet. 
In totaal werden 22 dossiers behandeld.
Onze samenwerking met het sociaal huis omtrent “kansengroepen” zal in de toekomst nog gaan toenemen. Ook vanwege de andere 
vrijetijdsdiensten.
Er is een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie opgericht als ook een vereniging voor kansarmen, “Poutrel” genaamd.
Op regelmatige basis organiseerden we een overleg met de zogenaamde “brugfiguren” van de verschillende sportverenigingen. 
Hierbij werd de participatiemedewerkster ook steeds betrokken.
2.Ook bieden we nog steeds ondersteuning aan de lokale rolstoelvereniging Dancing on Wheels.
Via het subsidiereglement zetten we de clubs aan tot een drempelverlagende instap: spreiding van de betaling van het lidgeld en 
korting voor grote gezinnen.

• A4.1.5 Organiseren van sportactiviteiten voor scholen

Gerealiseerd: Ja.
Het aanbod schoolsportactiviteiten voor scholen in 2019: 
1. De jaarlijkse scholensportdag i.s.m. met de 5 basisscholen van Bocholt op 28 april (738 dln).
2. Op 27 september organiseerden we de scholenveldloop, in tegenstelling tot vorige jaren op één dag en enkel voor de basisscholen.
Het Biotechnicum nam deel in Bree.
705 deelnemers.
De basisscholen zijn voor ons een belangrijke partner in de verspreiding van onze flyers voor sportkampen en initiaties.

• A4.1.6 Organiseren van sportactiviteiten/evenementen in samenwerking met externe partners

Gerealiseerd: Ja.
In het kader van onze Buurtsportdienstwerking (Oudsbergen, Maaseik, Kinrooi, Opglabbeek, Bree en Peer) organiseerden we in 
2019 diverse activiteiten: 
1. Bosloopcriterium (1472 dln - 246 voor Bocholt). 
2. Petanquecriterium (114 dln – 46 voor Bocholt). 
3. Badmintoncriterium (226 dln – 30 voor Bocholt). 
4. Ski- en snowboard vierdaagse (12 dln).
5. Voor het eerst organiseerden we een avonturenkamp tijdens de zomervakantie.  De tieners werden met bussen naar het Warredal 
in Opoeteren en de beach club in Maaseik gebracht voor een avontuurlijke dag.
(Totaal : 100 dln, voor onze gemeente 8 dln)
In het kader van onze BSD werking wisselen we heel wat informatie uit. Om de 2 maanden hebben we een overleg. 1 x per jaar is er 
een Schepen van Sport overleg (20 juni) met een informele en een formele agenda. 
Met deze regio werking zijn we vrij uniek in Limburg en Vlaanderen. Sport.Vlaanderen maakt er de komende jaren één van z’n 
prioriteiten van om in iedere provincie regio’s op te richten.
De eerste stappen zijn gezet om deze werking te formaliseren in een ILV.
Naast deze buurtsportdienstwerking hebben we nog een ander regionaal samenwerkingsinitiatief.
Samen met Bree, Peer, Neerpelt , Overpelt en Hamont/Achel organiseerden we de 3-Valleientocht op 26 juni. Diverse afstanden, 
diverse vertrekplaatsen (661 dln  waarvan 141 voor Bocholt).
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AP4.3 Bocholt zorgt voor kwaliteitsvolle en veilige (sport)infrastructuur 2019140063

Gerealiseerd: Ja.
Bocholt bezit 3 grote sportinfrastructuren in eigen beheer: 
1. Sportcomplex de Damburg  
2. Sporthal de Steenakker 
3. Recreapark Dorperveld. Hiernaast wordt nog gebruik gemaakt van enkele schoolsportinfrastructuren (Kaulille, Reppel, Bocholt, 
Lozen). 
Dit actieplan wordt op niveau van de acties in detail geëvalueerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 115.518,34 € 70.350,28 € 142.087,00 € 70.435,00 € 142.087,00 € 70.435,00 €

I 0,00 € 0,00 € 2.647,00 € 0,00 € 2.647,00 € 0,00 €

• A4.3.1 Onderhoud en beheer van sportcomplex De Damburg

Gerealiseerd: Ja.
Sinds september 2010 beschikt onze gemeente over een prachtig overdekt sportcomplex van 2480 m² sportvloeroppervlakte. Een 
topsporthal, een sport- en evenementenhal, een dojo en een danszaal. Diverse kleedkamers, technische ruimten, burelen, sportcafé, 
uitschuifbare tribunes, VIP ruimte, toiletten, ... Eén van de mooiste en modernste overdekte sporthallen in Limburg en Vlaanderen.
SC de Damburg  is de thuisbasis voor onze top sport handbalclub Achilles.
Ten gevolge de nieuwe zaalreserveringsmodule worden de aantallen niet meer geteld.
Wel het aantal uur bezetting per deelterrein/lokaal in 2019  : 7.636u.

• A4.3.2 Onderhoud en beheer van sporthal De Steenakker

Gerealiseerd: Ja Maar.
Sporthal de Steenakker werd in september 2007 in gebruik genomen. Het is een mooie, eenvoudige sporthal met een 
sportoppervlakte van 1376 m².
We tellen hier 1.723,5u bezetting in 2019.
Jammer dat deze locatie overdag bijna niet gebruikt wordt. De basisschool van Kaulille beschikt immers over een eigen 
infrastructuur.

• A4.3.3 Onderhoud en beheer van gemeentelijke openlucht sportinfrastructuur

Gerealiseerd: Ja.
Recreapark Dorperveld huisvest diverse sporten/infrastructuren : Finse piste, beachterreinen, speeltuin, visvijver, grasveld, skate 
park en petanque banen. De Finse Piste wordt enorm veel gebruikt.
Ten gevolge vandalisme werden de fit-o-meter toestellen bij de  gezondheidsomloop in Kaulille ontmanteld. 
De afstandspalen zijn wel nog blijven staan zodat er nog naar hartenlust kan gelopen worden.
Op sportzone de Damburg, met vertrek aan SC de Damburg, hebben we een loopomloop van 3 en 6 km en ook een startpunt van 
onze twee mountainbike routes (24 en 32 km). Dit startpunt hebben we ook aan sporthal de Steenakker.

AP4.4 Sport - Ondersteunende middelen 2019140009

Gerealiseerd: Ja.
Deze werkingskosten en opbrengsten die niet specifiek gerelateerd zijn aan sportpromotie of sportinfrastructuur ondersteunen op 
algemene wijze de verschillende acties in het kader van het sportbeleid. De middelen werden in 2019 volledig aangewend. 
Dit actieplan wordt op niveau van de acties in detail geëvalueerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 13.611,52 € 2.117,00 € 19.444,00 € 1.617,00 € 19.444,00 € 1.617,00 €

• A4.4.2 Werkingskosten - en opbrengsten

Gerealiseerd: Ja Maar.
Bij de ondersteunende middelen vinden we acties die we niet voorzien hebben bij de infrastructuur en de sportpromotie. O.a: 
receptie kosten, sabam/billijke vergoeding, ... We vinden hier ook de terugbetaling van de naschoolse zaalverhuring terug. Meer 
bepaald : turnzaal de driehoek Bocholt, sportzaal basisschool Kaulille (enkel sportacademie), turnzaal Reppel (enkel 
sportacademie). Ook vermelden we hier turnzaal de Leemskuil. Sinds 2015 organiseren we hier de naschoolse sportacademie voor 
de kinderen van de basisschool.
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Mens
 

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 365.884,18 € 266.216,35 € 509.536,00 € 276.120,00 € 502.536,00 € 276.120,00 €

I 20.287,95 € 0,00 € 333.466,92 € 0,00 € 52.647,00 € 0,00 €

Totaal 386.172,13 € 266.216,35 € 843.002,92 € 276.120,00 € 555.183,00 € 276.120,00 €

Totalen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 365.884,18 € 266.216,35 € 509.536,00 € 276.120,00 € 502.536,00 € 276.120,00 €

I 20.287,95 € 0,00 € 333.466,92 € 0,00 € 52.647,00 € 0,00 €

Totaal 386.172,13 € 266.216,35 € 843.002,92 € 276.120,00 € 555.183,00 € 276.120,00 €
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RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

36.304

1.093.597

1.129.901

0

0

0

1.129.901

-20.288

20.288

0

-425.358

445.645

445.645

445.645

0

0

0

20.288

20.288

0

0

0

0

-409.341

-5.276.078

-5.685.420

0

0

0

0

-5.685.420

235.135

1.536.449

1.771.584

0

0

0

1.771.584

-333.467

333.467

0

-126.703

460.170

460.170

460.170

0

0

0

333.467

333.467

0

0

0

0

-225.034

-5.276.078

-5.501.113

0

0

0

0

-5.501.113

348.635

922.949

1.271.584

0

0

0

1.271.584

-52.647

52.647

0

-399.013

451.660

451.660

451.660

0

0

0

52.647

52.647

0

0

0

0

-103.025

-1.747.173

-1.850.198

0

0

0

0

-1.850.198



J : De financiële toestand
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AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden
1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

-409.342

115.461

1.129.901

1.014.440

1.093.597

79.157

79.157

0

524.803

445.645

445.645

0

79.157

79.157

0

-225.034

355.135

1.771.584

1.416.449

1.536.449

120.000

120.000

0

580.170

460.170

460.170

0

120.000

120.000

0

-103.025

468.635

1.271.584

802.949

922.949

120.000

120.000

0

571.660

451.660

451.660

0

120.000

120.000

0



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
J1 : De doelstellingenrekening
Jaarrekening / Beleidsnota
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



J1 : De doelstellingenrekening 2019
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemeen bestuur en 
ondersteunende diensten

157.700 143.123 -14.576 223.738 132.070 -91.668 217.238 132.070 -85.168

Prioritaire beleidsdoelstellingen          

Exploitatie          

Investeringen          

Andere          

Overig beleid 157.700 143.123 -14.576 223.738 132.070 -91.668 217.238 132.070 -85.168

Exploitatie 157.700 143.123 -14.576 223.738 132.070 -91.668 217.238 132.070 -85.168

Investeringen          

Andere          

Algemene financiering 525.275 20.288 -504.987 580.745 333.617 -247.128 572.235 52.797 -519.438

Prioritaire beleidsdoelstellingen          

Exploitatie          

Investeringen          

Andere          

Overig beleid 525.275 20.288 -504.987 580.745 333.617 -247.128 572.235 52.797 -519.438

Exploitatie 79.630  -79.630 120.575 150 -120.425 120.575 150 -120.425

Investeringen          

Andere 445.645 20.288 -425.358 460.170 333.467 -126.703 451.660 52.647 -399.013

Mens 386.172 986.777 600.605 843.003 1.139.364 296.361 555.183 1.139.364 584.181

Prioritaire beleidsdoelstellingen 386.172 266.216 -119.956 843.003 276.120 -566.883 555.183 276.120 -279.063

Exploitatie 365.884 266.216 -99.668 509.536 276.120 -233.416 502.536 276.120 -226.416

Investeringen 20.288  -20.288 333.467  -333.467 52.647  -52.647

Andere          

Overig beleid  720.561 720.561  863.244 863.244  863.244 863.244

Exploitatie  720.561 720.561  863.244 863.244  863.244 863.244

Investeringen          

Andere          



J1 : De doelstellingenrekening 2019
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Ruimte 490.383  -490.383 682.600 500.000 -182.600 82.600  -82.600

Prioritaire beleidsdoelstellingen          

Exploitatie          

Investeringen          

Andere          

Overig beleid 490.383  -490.383 682.600 500.000 -182.600 82.600  -82.600

Exploitatie 490.383  -490.383 682.600 500.000 -182.600 82.600  -82.600

Investeringen          

Andere          

Totalen 1.559.530 1.150.189 -409.342 2.330.086 2.105.051 -225.034 1.427.256 1.324.231 -103.025
Exploitatie 1.093.597 1.129.901 36.304 1.536.449 1.771.584 235.135 922.949 1.271.584 348.635

Investeringen 20.288  -20.288 333.467  -333.467 52.647  -52.647

Andere 445.645 20.288 -425.358 460.170 333.467 -126.703 451.660 52.647 -399.013



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
J2 : De exploitatierekening
Jaarrekening / Financiële nota
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



J2 : De exploitatierekening 2019
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemeen bestuur en 
ondersteunende diensten

157.700 143.123 -14.576 223.738 132.070 -91.668 217.238 132.070 -85.168

Algemene financiering 79.630  -79.630 120.575 150 -120.425 120.575 150 -120.425

Mens 365.884 986.777 620.893 509.536 1.139.364 629.828 502.536 1.139.364 636.828

Ruimte 490.383  -490.383 682.600 500.000 -182.600 82.600  -82.600

Totalen 1.093.597 1.129.901 36.304 1.536.449 1.771.584 235.135 922.949 1.271.584 348.635



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Jaarrekening / Financiële nota
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemeen bestuur en 
ondersteunende diensten

         

Algemene financiering          

Mens 20.288  -20.288 333.467  -333.467 52.647  -52.647

Ruimte          

Totalen 20.288  -20.288 333.467  -333.467 52.647  -52.647



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Jaarrekening
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Jaarrekening jaar 2019 Pagina  2 van 14

GI - 01 - Investeringen vorige dienstjaren : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 05 - Aanleg wegen en riolering Kloosterstraat ea : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 06 - Pompstation Dorperheide : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 15 - Infrastructuurwerken De Winning : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 19 - Wegen en riolering Marsestraat fase 1 : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 20 - Restauratie pastorie Lozen : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Jaarrekening jaar 2019 Pagina  8 van 14

GI - 22 - Energiebesparende maatregelen bibliotheek de Priool : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 23 - Schoolomgeving Lozen : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 24 - Nieuwbouw BKO Bocholt : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 26 - Dorperveld Tuinwijk : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GI - 28 - Zonnepanelen - De Steenakker, De Kroon, Gemeentehuis en Werkplaats : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019
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GI - 35 - Aanpassing kruispunt Kaulillerdorp-Donkelstraatje : 2016 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GI - 36 - Aanpassing kruispunt Bosstraat-Kaulillerweg-Galgenbergstraat : 2016 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN Totaal 
aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
    activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsrekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

36.304

1.093.597

1.129.901

0

0

0

1.129.901

-20.288

20.288

0

-425.358

445.645

445.645

445.645

0

0

0

20.288

20.288

0

0

0

0

-409.342

-5.276.078

-5.685.420

0

0

0

0

-5.685.420

235.135

1.536.449

1.771.584

0

0

0

1.771.584

-333.467

333.467

0

-126.703

460.170

460.170

460.170

0

0

0

333.467

333.467

0

0

0

0

-225.034

-5.276.078

-5.501.113

0

0

0

0

-5.501.113

348.635

922.949

1.271.584

0

0

0

1.271.584

-52.647

52.647

0

-399.013

451.660

451.660

451.660

0

0

0

52.647

52.647

0

0

0

0

-103.025

-1.747.173

-1.850.198

0

0

0

0

-1.850.198
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Mutatie
Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 0   0 0

II. Investeringen 0   0 0

III. Andere verrichtingen 0   0 0

 Totalen 0   0 0
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ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activa
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiéle vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiéle vaste activa

C. Materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen

   a. Terreinen en gebouwen

   b. Wegen en overige infrastructuur

   c. Installaties, machines en uitrusting

   d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

   e. Leasing en soortgelijke rechten

   f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

   a. Terreinen en gebouwen

   b. Installaties, machines en uitrusting

   c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

   d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiéle vaste activa

   a. Terreinen en gebouwen

   b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

6.096.544,75
173.434,30

415.535,68

89.427,93

326.107,75

5.497.702,77

9.872,00

0,00

13.427.448,74
363.591,00

363.591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.058.667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.058.667,00

12.887.093,26

156.985,23

14.588,51

0,00

0,00

0,00

0,00

5.190,74

19.523.993,49

5.694.142,54
123.960,54

455.851,63

57.992,74

397.858,89

5.102.486,10

11.844,27

0,00

13.960.775,44
502.329,00

502.329,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.449.774,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.449.774,95

13.240.865,63

189.912,88

18.996,44

0,00

0,00

0,00

0,00

8.671,49

19.654.917,98
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PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden
A. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

   a. Voorzieningen voor risico's en kosten

   b. Financiële schulden

   c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

   a. Voorzieningen voor risico's en kosten

      1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

      2. Overige risico's en kosten

   b. Financiële schulden

   c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

TOTAAL PASSIVA

19.544.329,06
6.736.472,26

6.187.913,83

0,00

5.490.000,00

697.913,83

86.475,71

17.860,18

444.222,54

12.807.856,80

12.807.856,80

247.839,32

0,00

247.839,32

12.560.017,48

0,00

0,00

-20.335,57

19.523.993,49

19.620.240,78
6.321.400,05

5.838.699,32

0,00

5.490.000,00

348.699,32

17.190,91

21.716,70

443.793,12

13.298.840,73

13.298.840,73

313.036,30

0,00

313.036,30

12.985.804,43

0,00

0,00

34.677,20

19.654.917,98
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 Boekjaar Vorig boekjaar

I. Kosten
A. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies

6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten
A. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

   a. Algemene werkingssubsidies

   b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten 

C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar
A. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort

C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

1.190.935,11
1.111.243,30

643.684,57

0,00

488.417,67

0,00

0,00

-20.858,94

79.691,81

0,00

0,00

0,00

1.135.922,34

1.135.922,34

990.704,98

0,00

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

143.117,36

0,00

0,00

-55.012,77
24.679,04

-79.691,81

0,00

-55.012,77
0,00

0,00

-55.012,77

1.114.015,16
1.025.101,38

552.675,60

0,00

440.024,23

0,00

0,00

32.401,55

88.913,78

0,00

0,00

0,00

1.162.779,59

1.162.779,59

1.017.764,65

0,00

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

142.914,94

0,00

0,00

48.764,43
137.678,21

-88.913,78

0,00

48.764,43
4.876,44

0,00

43.887,99
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Debet Credit Saldo
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur

000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden

001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit

01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels    

0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop    

012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 0,00 € 0,00 € 0,00 €

013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden 0,00 € 0,00 € 0,00 €

01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's

01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven

01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven

01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht

01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht

01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht

01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht

01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones

01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst

01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten

02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

020 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden

021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

03 Ontvangen zekerheden

030 Statutaire bewaargevingen

031 Statutaire bewaargevers
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032 Ontvangen zekerheden 5.490.000,00 € 0,00 € 5.490.000,00 €

0320000 2019000005 Openingspost 5.490.000,00 € 0,00 € 5.490.000,00 €

033 Zekerheidstellers 0,00 € 5.490.000,00 € -5.490.000,00 €

0330000 2019000005 Openingspost 0,00 € 5.490.000,00 € -5.490.000,00 €

04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en 
waarden

041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de 
boekhoudkundige entiteit

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

0700 Terreinen en gebouwen    

0701 Installaties, machines en uitrusting    

0702 Meubilair en rollend materieel    

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072
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Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden

074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van 
derden

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090 Bestemde gelden

0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven    

0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven    

0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven    

091 Bestemde gelden

092/9 Overige diverse rechten en verplichtingen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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A. Werkingssubsidies
BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer

 
B. Investeringssubsidies
BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer
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Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur en 
ondersteunende diensten

Mens

I. Uitgaven  

A. Operationele uitgaven  

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C.  Rechthebbenden uit het overschot van het 694

boekjaar  

II. Ontvangsten  

A. Operationele ontvangsten  

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794

het boekjaar

III. Saldo

1.093.596,66

1.014.120,63

1.034.979,57

0,00

0,00

0,00

-20.858,94

79.476,03

0,00

1.129.900,64

1.129.900,64

984.683,28

0,00

2.100,00

0,00

143.117,36

0,00

0,00

36.303,98

79.629,50

472,40

0,00

0,00

0,00

0,00

472,40

79.157,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-79.629,50

157.699,61

157.380,68

185.881,46

0,00

0,00

0,00

-28.500,78

318,93

0,00

143.123,36

143.123,36

6,00

0,00

0,00

0,00

143.117,36

0,00

0,00

-14.576,25

365.884,18

365.884,18

366.368,92

0,00

0,00

0,00

-484,74

0,00

0,00

986.777,28

986.777,28

984.677,28

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.893,10



TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt   /   Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  3 van 3

Code Ruimte

I. Uitgaven  

A. Operationele uitgaven  

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C.  Rechthebbenden uit het overschot van het 694

boekjaar  

II. Ontvangsten  

A. Operationele ontvangsten  

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794

het boekjaar

III. Saldo

490.383,37

490.383,37

482.729,19

0,00

0,00

0,00

7.654,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-490.383,37



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Toelichting bij de jaarrekening
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  2 van 2

Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overzicht van
het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

   - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

   - Aanvullende belasting op de personenbelasting

   - Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

   - Gemeente- of provinciefonds

   - Gemeentelijke of provinciale bijdrage

   - Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C Tussenkomst door derden in het tekort van 
het boekjaar

III. Saldo

60/1

62

648

649

640/7

65

694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748

742/7

75

794

1.093.596,66

1.014.120,63

1.034.979,57

0,00

0,00

0,00

-20.858,94

79.476,03

0,00

1.129.900,64

1.129.900,64

984.683,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100,00

0,00

143.117,36

0,00

0,00

36.303,98

1.444.931,69

1.349.987,57

1.317.586,02

0,00

0,00

0,00

32.401,55

90.067,68

4.876,44

1.166.777,03

1.166.777,03

1.021.762,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100,00

0,00

142.914,94

0,00

0,00

-278.154,66

2.651.959,32

2.552.327,10

2.469.198,45

0,00

0,00

0,00

83.128,65

99.632,22

0,00

1.221.844,79

1.221.844,79

1.078.584,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.260,03

0,00

0,00

-1.430.114,53



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer 
budgettair dagboek :

 
TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Toelichting bij de jaarrekening
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  2 van 5

DEEL 1 : UITGAVEN Code
Totaal Algemene 

financiering
Algemeen 
bestuur en 

ondersteunende 
diensten

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten  

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

 

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa  

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN  

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

20.287,95

20.287,95

5.292,95

0,00

14.995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.287,95

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  3 van 5

DEEL 1 : UITGAVEN Code
Mens Ruimte

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten  

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

 

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa  

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN  

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

20.287,95

20.287,95

5.292,95

0,00

14.995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.287,95

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  4 van 5

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code
Totaal Algemene 

financiering
Algemeen 
bestuur en 

ondersteunende 
diensten

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten  

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige  

materiële vaste activa  

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa  

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176

van materiële vaste activa  

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-
4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN  

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00



Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  5 van 5

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code
Mens Ruimte

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten  

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige  

materiële vaste activa  

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa  

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176

van materiële vaste activa  

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-
4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN  

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer 
budgettair dagboek :

 
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Toelichting bij de jaarrekening
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  2 van 3

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

280

281

 

282

283

284/8

 

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664
 

 

0

0

0

 

0

0

0

20.288

20.288

5.293

0

14.995

0

0

0

0

0

0

0

0

20.288

0

0

0

 

0

0

0

125.544

125.544

108.858

0

16.686

0

0

0

0

0

0

0

0

125.544

0

0

0

 

0

0

0

31.403

31.403

2.381

0

29.022

0

0

0

0

0

0

8.550

0

39.953



Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  3 van 3

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 
van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

 

280

281

 

282

283

284/8

 

 

220/3-229

224/8

23/4

25

27

 

260/4

265/9

176

21

150-180-
4951/2

 

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Toelichting bij de jaarrekening
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt   /   Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  2 van 2

Uitgaven Ontvangsten

Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet 
min vastleggingen

Aanrekeningen Verbinteniskrediet 
min aanrekeningen

Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet 
min aanrekeningen

AI-01:AGB - KMO zone (2014 - 2020) 2.860.445,73 2.860.445,73 0,00 2.860.445,73 0,00 299.933,00 299.933,00 0,00

AI-02:AGB - Sport (2014 - 2020) 64.555,54 66.797,54 -2.242,00 66.797,54 -2.242,00 26.122,00 -7.558.584,12 7.584.706,12

AI-03:AGB - Cultuur (2014 - 2020) 604.653,19 388.074,08 216.579,11 388.074,08 216.579,11 199.940,00 179.741,35 20.198,65

AI-04:AGB - Algemeen beheer (2015 - 
2020)

500,00 145,00 355,00 145,00 355,00 500,00 145,00 355,00



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer 
budgettair dagboek :

 
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Toelichting bij de jaarrekening
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
72003
Dorpsstraat 16
3950  Bocholt
2019
2019000654



Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt / Toelichting bij de jaarrekening 2019 Pagina  2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1. a. Belastingen en boetes

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

 

60/5-694

70/794

73

7401

794

70-7400-7402/9-
742/8-75

 

21/28-2906-664

150-176-180-
21/28-4951/2

 

 

 

421/4

171/4

2903/4

 

178

2905

100

 

171/4

 

4943/4

2903/4

 

178

4949-4959

102

101

 

 

 

 

0901

0902

0903

 

36.304

1.093.597

1.129.901

0

0

0

1.129.901

-20.288

20.288

0

-425.358

445.645

445.645

445.645

0

0

0

0

0

0

20.288

20.288

0

0

0

0

0

0

0

0

-409.342

-5.276.078

-5.685.420

0

0

0

0

-5.685.420

-278.155

1.444.932

1.166.777

0

0

0

1.166.777

-125.544

125.544

0

-313.757

439.301

439.301

439.301

0

0

0

0

0

0

125.544

125.544

0

0

0

0

0

0

0

0

-717.455

-4.558.623
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1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa
Boekwaarde op 

1/1
Investeringen Des- 

investeringen
Herwaar- 
deringen

Waarde- 
verminderingen

Boekwaarde op 
31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa
Boekwaarde op 

1/1
Investeringen Des- 

investeringen
Herwaar- 
deringen

Afschrijvingen Waarde- 
verminderingen

Boekwaarde op 
31/12

I. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   B. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   C. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   F. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.449.774,95 20.287,95 0,00 -411.395,90 0,00 13.058.667,00

   A. Terreinen en gebouwen 13.240.865,63 5.292,95 0,00 -359.065,32 0,00 12.887.093,26

   B. Installaties, machines en uitrusting 189.912,88 14.995,00 0,00 -47.922,65 0,00 156.985,23

   C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 18.996,44 0,00 0,00 -4.407,93 0,00 14.588,51

   D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal materiële vaste activa 13.449.774,95 20.287,95 0,00 0,00 -411.395,90 0,00 13.058.667,00
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3: Mutatiestaat van de financiële schulden
Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / 

leasings
Aflossingen Overboekingen

LT naar KT
Boekwaarde op 

31/12

I. Financiële schulden op lange termijn -12.985.804,43 -20.287,95 0,00 446.074,90 -12.560.017,48

   A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -12.985.804,43 -20.287,95 0,00 446.074,90 -12.560.017,48

      1. Leningen ten laste van het bestuur -12.985.804,43 -20.287,95 0,00 4.665.212,13 -8.340.880,25

      2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 -4.219.137,23 -4.219.137,23

   B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Schulden op korte termijn -443.793,12 0,00 445.645,48 -448.667,08 -444.222,54

   A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -443.793,12 0,00 445.645,48 -448.667,08 -444.222,54

      1. Leningen ten laste van het bestuur -443.793,12 0,00 370.976,22 -296.736,38 -369.553,28

      2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 74.669,26 -151.930,70 -74.669,26

   B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal financiële schulden -13.429.597,55 -20.287,95 445.645,48 -2.592,18 -13.004.240,02
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4. De mutatiestaat van het nettoactief
Overig netto-

actief
Herwaar- 

deringsreserve
Gecumuleerd

resultaat
Investerings-
subsidies en
schenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2017 24.999,99 0,00 -34.210,78 0,00 -9.210,79

II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Herwerkte balans 24.999,99 0,00 -34.210,78 0,00 -9.210,79

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 0,00 43.887,99 0,00 43.887,99

   A.  Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 0,00 0,00

      1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00

      2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00

      3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 0,00 0,00

      4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 0,00 0,00

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 43.887,99 43.887,99

V. Balans op einde boekjaar 2018 24.999,99 0,00 9.677,21 0,00 34.677,20

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019 0,00 -55.012,77 0,00 -55.012,77

   A.  Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 0,00 0,00

      1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00

      2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00

      3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 0,00 0,00

      4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 0,00 0,00

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019 -55.012,77 -55.012,77

VII. Balans op einde boekjaar 2019 24.999,99 0,00 -45.335,56 0,00 -20.335,57



Waarderingregels  

 

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van 

de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan 

ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere 

identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het 

bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels 

consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. 

 

1. Wettelijk kader  

De waarderingsregels zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van het besluit van de Vlaamse regering 

vanaf artikel 140 en volgende. Volgens het verslag bij het besluit van de Vlaamse regering betreft 

de waardering het vaststellingsproces van de geldbedragen waarvoor elementen moeten worden 

opgenomen en geboekt in de boekhouding. Dit houdt de keuze van bepaalde 

waarderingsgrondslagen in. Het hoofdstuk over de waarderingsregels legt de 

waarderingsgrondslagen voor de verschillende elementen opgenomen in de boekhouding vast. De 

IPSAS zijn als basis gebruikt.  

 

Algemeen  

Art. 140. § 1. Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor 

maatschappelijk welzijn bepaalt, met naleving van de bepalingen van dit besluit, de regels die 

gelden voor:  

1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen 

van het bestuur van welke aard ook;  

2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor 

risico's en kosten;  

3° de herwaarderingen.  

§2. Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het 

bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden 

de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:  

1° voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of 

waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de 

vermoedelijke realisatiewaarde;  

2° een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de 

werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het 

personeel.  

 

 



Art. 141. De waarderingsregels, vermeld in artikel 140, §1, eerste lid, zijn van het ene financiële 

boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast.  

In afwijking van het eerste lid worden ze gewijzigd als, onder meer op grond van belangrijke 

veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer 

zorgen voor een waar en getrouw beeld.  

 

Art. 142. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.  

 

Art. 143. Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke 

verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening 

betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als die risico's, verliezen of ontwaardingen 

alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening 

wordt vastgesteld.  

 

Art. 144. Schattingswijzigingen zijn aanpassingen van de boekhoudkundige waarde van een actief 

of van een verplichting, of van het bedrag van het periodieke gebruik of verbruik van een actief, die 

voortvloeien uit de beoordeling van de balans en de verwachte toekomstige voordelen en 

verplichtingen.  

Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de wijziging zich voordoet en in de 

daaropvolgende perioden.  

 

Art. 145. Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de 

balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.  

 

Art. 146. De kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op 

voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die 

kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de 

opbrengsten onzeker is.  

Ten laste van het financiële boekjaar worden in het bijzonder de bezoldigingen, uitkeringen en 

andere sociale voordelen geboekt die in de loop van een volgend financieel boekjaar zullen worden 

betaald voor diensten die tijdens het financiële boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht.  

 

Art. 147. Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 

contante wisselkoers op de datum van de transactie.  

 

Art. 148. Met behoud van de toepassing van artikel 140, §2, artikel 155, artikel 158 tot en met 161, 

artikel 168, 183 en 184 wordt elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en 

voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en 

waardeverminderingen.  



Aanschaffingswaarde  

Art. 149. Onder aanschaffingswaarde wordt een van de volgende waarden  

verstaan:  

1° de aanschaffingsprijs, vermeld in artikel 150;  

2° de ruilwaarde, vermeld in artikel 151;  

3° de vervaardigingsprijs, vermeld in artikel 152;  

4° de schenkingswaarde, vermeld in artikel 153;  

5° de inbrengwaarde, vermeld in artikel 156.  

 

Art. 150. §1. De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals 

niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten.  

§2. Voor de actiefbestanddelen die worden verkregen tegen betaling van een lijfrente, is de 

aanschaffingsprijs het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te 

betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald, en 

met de kosten.  

Er wordt een voorziening gevormd ten bedrage van het kapitaal, vermeld in het eerste lid. Die 

voorziening wordt jaarlijks aangepast.  

 

Art. 151. De aanschaffingswaarde van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de 

marktwaarde van de in ruil daarvoor overgedragen actiefbestanddelen. Als die waarde moeilijk 

vastgesteld kan worden, is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van het door ruil verkregen 

actiefbestanddeel. Die waarden worden geschat op de datum van de ruil.  

 

Art. 152. De vervaardigingsprijs omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, 

verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product 

of aan de productengroep toegerekend kunnen worden, als die kosten op de normale 

productieperiode betrekking hebben. De productiekosten die niet rechtstreeks aan het individuele 

product of aan de productengroep toegerekend kunnen worden, maken geen deel uit van de 

vervaardigingsprijs.  

 

Art. 153. Met behoud van toepassing van artikel 165 is de schenkingswaarde de marktwaarde van 

de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, 

op het moment van de schenking of op de datum van het openvallen van de nalatenschap, alsook 

de daarmee samenhangende belastingen en kosten.  

Het eerste lid is ook van toepassing op goederen die het bestuur verkrijgt door verjaring.  

 

Art. 154. In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op 

vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente 

betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.  



Art. 155. In afwijking van artikel 142 en 148 mogen het meubilair, de kantooruitrusting, het klein 

materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de 

aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, op het actief worden 

opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling ervan niet 

aanmerkelijk veranderd zijn in een financieel boekjaar. In dat geval wordt de prijs voor de 

hernieuwing van de bestanddelen opgenomen onder de operationele kosten.  

 

Art. 156. De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng.  

In geval van bestemming voor of inbreng in een entiteit die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, 

moet onder de inbrengwaarde de waarde van de goederen bij de inbreng of de bestemming worden 

verstaan. De inbrengwaarde mag niet hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de inbreng of 

de bestemming voor de aankoop van de goederen in kwestie op de markt zou moeten worden 

betaald.  

De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng zijn niet begrepen in de inbrengwaarde. Ze 

worden volledig ten laste gebracht van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële 

boekjaar in de loop waarvan de inbreng heeft plaatsgevonden.  

 

Art. 157. Bij de inbreng van een entiteit of een algemeenheid van goederen worden de ingebrachte 

activa, passiva, rechten en verplichtingen opgenomen in de boekhouding van het bestuur tegen de 

waarde waarvoor ze op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende entiteit 

waren opgenomen.  

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen  

Art. 169. Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten 

en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur 

beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste 

activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste 

te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.  

 

Art. 170. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het 

verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende 

gebruiksduur, uitgedrukt in jaren.  

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk 

financieel boekjaar worden herzien.  

 

Art. 171. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van andere 

actiefbestanddelen, dan de actiefbestanddelen, vermeld in artikel 169, om rekening te houden met 

al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het financiële boekjaar.  

 



Art. 172. De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de 

rubrieken van het actief waarop ze betrekking hebben.  

 

Art. 173. De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen 

waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of 

juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of waardeverminderingen 

gehanteerd worden.  

 

Art. 174. De afschrijvingen en de waardeverminderingen worden stelselmatig gevormd volgens de 

overeenkomstig artikel 140 vastgelegde waarderingsregels. Ze mogen niet afhangen van het 

overschot of het tekort van het financiële boekjaar.  

 

Art. 175. De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd als de boekhoudkundige 

waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het financiële boekjaar lager is dan 

de gebruikswaarde ervan. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige 

economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal 

opleveren.  

 

Herwaarderingen  

Art. 183. §1. Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige 

materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen 

de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, 

verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde 

waardeverminderingen.  

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de 

boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.  

§2. Bij de toepassing van paragraaf 1 moet de volledige categorie van activa waartoe dat actief 

behoort, worden geherwaardeerd.  

§3. De herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. 

Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter 

globale herwaarderingen geboekt worden. 

§4. Als de geherwaardeerde waarde groter blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil 

rechtstreeks geboekt op het nettoactief, tenzij het een verbetering betreft van vroeger in de staat 

van opbrengsten en kosten geboekte waardeverminderingen, en  

wordt het verschil daar behouden zolang de goederen waarop de herwaardering betrekking heeft, 

niet werden gerealiseerd. De herwaarderingen worden bij latere waardeverminderingen afgeboekt 

ten bedrage van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.  



Als de geherwaardeerde waarde kleiner blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil in de staat van 

opbrengsten en kosten ten laste gelegd, tenzij er vroeger al herwaarderingsmeerwaarden werden 

geboekt op het nettoactief, die dan eerst zullen worden tegengeboekt.  

§5. Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte 

gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens een 

overeenkomstig artikel 140, §1, opgemaakt plan dat ertoe strekt de toerekening van de 

geherwaardeerde waarde te spreiden over de vermoedelijke residuele gebruiksduur van de activa in 

kwestie.  

 

 

2. Waarderingsopties beginbalans 

De beginbalans onder de toepassing van de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus werd 

opgemaakt uitgaande van het continuïteitsprincipe: de initiële waarde van de goederen in principe 

afgeleid uit de waarde opgenomen in de inventaris onder NGB. Er werd geen fundamentele nieuwe 

waardering toegepast.  

De gronden werden opgenomen voor aanschaffingswaarde, herwaarderingen werden niet 

meegenomen  

De gebouwen werden opgenomen voor aanschaffingswaarde, herwaarderingen werden niet 

meegenomen  

Indien de afschrijvingsduur is gewijzigd, werden ook de gecumuleerde afschrijvingen op 

beginbalans aangepast in functie van de nieuwe afschrijvingsduur.  

 

 

3. Algemene principes  

 

3.1 Investering of exploitatie 

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans 

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.  

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein 

materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de 

aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te 

nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste 

van het exploitatieresultaat. 

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om roerende aankopen met een 

eenheidsprijs van minder dan € 500 excl. BTW niet als investering te beschouwen, maar op te 

nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt 

dit bedrag verhoogd naar € 2.500 excl. BTW. 

 



3.2 Aanschaffingswaarde 

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen 

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van 

de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook 

worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.  

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende 

kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse 

productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de 

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de 

inbrengwaarde. 

 

3.3 Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het 

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de 

boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in 

jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur 

van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de 

diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. 

 

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om 

rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de 

afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de 

boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager 

is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. 

 

3.4 Herwaarderingen 

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te 

brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa 

en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie 

waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte 

gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.  

 

 

 

 

 

 



3.5 Afwijkingen en specifieke regels 

3.5.1 Liquide middelen en geldbeleggingen 

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De 

bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van geldbeleggingen worden ten laste 

genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan 

ze werden aangegaan. 

De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de 

aanschaffingswaarde.  

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat 

de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er 

zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met 

de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van 

de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.  

 

3.5.2 Vorderingen op korte termijn 

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan, met behoud van de 

toepassing van artikel 177, 184 en 185.  

 

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte 

van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Op de vorderingen 

mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de 

jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. 

 

3.5.3 Voorraden 

Voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de 

aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op de balansdatum als die lager is.  

 

De waardering tegen de lagere marktwaarde mag niet worden gehandhaafd als de marktwaarde 

achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.  

 

De voorraden van goederen die verworven zijn door ruiltransacties die gratis of tegen een 

symbolische prijs worden verdeeld, en de voorraden van goederen die verbruikt worden in het 

productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, worden 

gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Als de huidige vervangingswaarde echter lager is dan 

de aanschaffingswaarde, worden ze gewaardeerd tegen de huidige vervangingswaarde.  

 

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de 

marktwaarde op de datum van de verwerving. De voorraden van goederen die verworven zijn door 



niet-ruiltransacties en die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, en de voorraden 

van goederen die verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een 

symbolische prijs worden verdeeld, worden niet gewaardeerd.  

 

De aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken, die 

opgenomen zijn onder de voorraden, bepaald door individualisering van elk bestanddeel of volgens 

de FIFO-methode.  

 

Als de waarderingsmethode wordt gewijzigd, mag de aanschaffingswaarde van de goederen die 

geacht worden eerst te zijn ingekomen, niet lager zijn dan de waarde waarvoor ze, voor de 

toepassing van de desbetreffende waardeverminderingen, opgenomen waren in de inventaris bij de 

afsluiting van het vorige financiële boekjaar.  

 

De aanschaffingswaarde van de grond- en hulpstoffen, het gereed product, de handelsgoederen en 

de voor verkoop bestemde gebouwen is de aanschaffingsprijs. De aanschaffingswaarde van 

goederen in bewerking wordt, met behoud van de toepassing van artikel 178, bepaald door de 

vervaardigingsprijs. 

 

3.5.4 Belangen en deelnemingen 

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

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als 

vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van 

vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden 

of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde 

van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de 

aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. 

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële 

vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord 

door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de 

aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende 

effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er 

voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de 

vervaldag. 

 

3.5.5 Erfgoed 

Als een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de 

aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden, bedraagt de aanschaffingswaarde één euro. 

 

 

 



3.5.6 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn 

de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de 

organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden 

aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere 

productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De overige activa worden voor 

geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. 

Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst 

worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. 

Voor de activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen worden waardeverminderingen geboekt 

als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde.  

 

Voor de bedrijfsmatige materiële vaste activa en de overige materiële vaste activa worden 

waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare 

waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de bedrijfswaarde en de reële waarde, 

verminderd met de verkoopskosten. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de ontvangsten 

en uitgaven waarvan verwacht wordt dat ze voortvloeien uit een actief. De reële waarde is het 

bedrag waarvoor een activum verhandeld zou kunnen worden tussen onafhankelijke partijen die ter 

zake goed geïnformeerd zijn, en die tot een transactie bereid zijn. 

 

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing 

of gelijkaardige overeenkomsten worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de 

volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de 

kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige 

schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in 

de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de 

kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het 

bestuur afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van 

soortgelijke activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden 

overgedragen aan het einde van de leaseovereenkomst.  

 

3.5.7 Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven 

zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet 

hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of 

nut voor het bestuur van die vaste activa. 

 

 



3.5.8 Ontvangen investeringssubsidies en schenkingen 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking 

naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde 

ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving 

waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of 

buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie. 

 

3.5.9 Schulden 

De schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. 

  

3.5.10 Voorzieningen voor risico’s en kosten 

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd volgens de vastgelegde 

waarderingsregels, met behoud van de toepassing van artikel 140. Ze mogen niet afhangen van het 

overschot of het tekort van het financiële boekjaar.  

 

De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het 

financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de risico's en 

kosten waarvoor ze werden gevormd.  

 

Voorzieningen worden niet gebruikt voor waardecorrecties op activa. 

 



Wat     Waardering     Afschrijving  Herwaardering  Waardevermindering 

ACTIVA 

   VLOTTENDE ACTIVA 

- Liquide middelen  nominale waarde       geen   Als de realisatiewaarde 

en geldbeleggingen              op de datum van de 

                jaarafsluiting lager is  

                dan de aanschaffing- 

                waarde 

 

- Vorderingen op   nominale waarde          Indien er onzekerheid  

korte termijn              bestaat over de  

                betaling op vervaldag of  

                indien realisatiewaarde  

                op de datum van jaar- 

                afsluiting lager is dan de 

                boekwaarde 

 

- Voorraden   aanschaffingswaarde 

 

- Overlopende rekeningen tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen 

van het actief  of over te dragen gedeelte 

 

- Vorderingen op lange  tegen de nominale waarde van de in het boekjaar 

termijn die binnen het  vervallen gedeeltes van de lange termijnschuld 

jaar vervallen   

 

 

 



Wat     Waardering     Afschrijving  Herwaardering  Waardevermindering 

 VASTE ACTIVA 

- Vorderingen op lange en nominale waarde          Indien er onzekerheid  

korte termijn              bestaat over de  

                betaling op vervaldag of  

                indien realisatiewaarde  

                op de datum van jaar- 

                afsluiting lager is dan de 

                boekwaarde 

 

- Financiële vaste activa tegen de aanschaffingswaarde voor zowel belangen,   herwaarderings-  in geval van duurzame 

     aandelen als effecten of de nominale waarde voor     model   minderwaarde of 

     vorderingen en borgtochten         ontwaarding 

   Gemeenschapsgoederen 

- Terreinen en gebouwen 1) terreinen (AR 220) worden gewaardeerd aan de     1) geen     als de boekwaarde  

     aanschaf – of schattingswaarde         groter is dan de  

     2) gebouwen (AR 221) worden gewaardeerd aan de    2) lineair 33jr     gebruikswaarde 

     aanschaf-, oprichting-, ruil- of schenkingswaarde  

     3) grote onderhoud- en herstellingswerken aan    3) lineair 15jr 

     aanschaffingswaarde 

     4) bebouwde terreinen (AR 222) worden  

     gewaardeerd aan de aanschaf- of schattingswaarde    4) lineair 33jr 

 

- Overige zakelijke rechten  aanschaf-, schattingswaarde of waarde      lineair afgeschreven   

op onroerende goederen zoals bepaald in de akte       over de duurtijd van het 

(AR 223)             zakelijk recht 

 

 

 



Wat     Waardering     Afschrijving  Herwaardering  Waardevermindering 

 

- Wegen en overige  1) aanschaf- of schattingswaarde   lineair 33jr     als de boekwaarde   

infrastructuur              groter is dan de  

(AR 224 en 225)              gebruikswaarde 

2) grote onderhoud- en herstellingswerken aan lineair 15jr 

  aanschaffingswaarde 

 

- Waterlopen en   aanschafwaarde     lineair 33jr     als de boekwaarde  

waterbekkens              groter is dan de    

(AR 226)               gebruikswaarde    

 

- beplanting 

 

- Installaties, machines  aanschafwaarde     lineair 10jr     als de boekwaarde  

en uitrusting               groter is dan de  

(AR 230/4)               gebruikswaarde 

 

- Meubilair, kantoor-  aanschafwaarde     lineair 10jr     als de boekwaarde 

uitrusting en rollend              groter is dan de  

materieel (AR 240/4)              gebruikswaarde 

 

- Informaticamaterieel  aanschafwaarde     lineair 3 tot 5jr     als de boekwaarde 

groter is dan de 

gebruikswaarde 

 

- Activa in leasing  tegenwaarde van het leasingbedrag  lineair afgeschreven    als de boekwaarde 

(AR 250/2)         over de duurtijd van    groter is dan de 

           het leasingcontract    gebruikswaarde 



Wat     Waardering     Afschrijving  Herwaardering  Waardevermindering 

Bedrijfsmatige materiële vaste activa 

- Terreinen en gebouwen 1) terreinen (AR 2290) worden gewaardeerd aan de     1) geen     als de boekwaarde  

     aanschaf – of schattingswaarde         groter is dan de  

 

     2) gebouwen (AR 2291) worden gewaardeerd aan de   2) lineair 33jr     realiseerbare waarde 

     aanschaf-, oprichting-, ruil- of schenkingswaarde  

     3) grote onderhoud- en herstellingswerken aan     3) lineair 15jr 

     aanschaffingswaarde (AR2291)        

     4) bebouwde terreinen (AR 2292) worden  

     gewaardeerd aan de aanschaf- of schattingswaarde    4) lineair 33jr 

 

- Overige zakelijke rechten  aanschaf-, schattingswaarde of waarde   lineair afgeschreven   

op onroerende goederen zoals bepaald in de akte    over de duurtijd van het 

(AR 223)          zakelijk recht 

 

 

- Installaties, machines  aanschafwaarde     lineair 10jr     als de boekwaarde  

en uitrusting               groter is dan de  

(AR 235/9)               realiseerbare waarde 

 

- Meubilair, kantoor-  aanschafwaarde     lineair 10jr     als de boekwaarde 

uitrusting en rollend              groter is dan de  

materieel (AR 245/9)              realiseerbare waarde 

 

- Activa in leasing  tegenwaarde van het leasingbedrag  lineair afgeschreven    als de boekwaarde 

(AR 253/5)         over de duurtijd van    groter is dan de  

           het leasingcontract    realiseerbare waarde 

 



Wat     Waardering     Afschrijving  Herwaardering  Waardevermindering 

Overige materiële vaste activa 

- Terreinen en gebouwen  terreinen worden gewaardeerd aan de      1) geen      als de boekwaarde  

 (AR 260/4)   aanschaf – of schattingswaarde         groter is dan de  

     2) gebouwen worden gewaardeerd aan de    2) lineair 30jr     realiseerbare waarde 

     aanschaf-, oprichting-, ruil- of schenkingswaarde  

     3) grote onderhoud- en herstellingswerken aan 3) lineair 15jr 

     aanschaffingswaarde 

 

- Roerende goederen  aanschafwaarde     lineair 10jr     als de boekwaarde 

(AR 265/9)               groter is dan de  

                 realiseerbare waarde 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa 

- Plannen, concessie, studies, aanschaf- of vervaardigingswaarde   lineair 3 tot 5jr   

goodwill, licenties 

(AR 210/4)     

 

 

 

 

 



Wat     Waardering     Afschrijving  Herwaardering  Waardevermindering 

PASSIVA 

   SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

- Financiële schulden  nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt 

    in het boekjaar +1 overeenkomstig de aflossings-  

     tabellen van de betrokken financiële instelling 

 

- Schulden uit ruiltransactie nominale waarde 

 

- Schulden uit    nominale waarde 

niet-ruiltransactie 

 

- Voorzieningen voor  vakantiegeld wordt jaarlijks voor de nominale waarde 

risico’s en kosten  volgens sociaal secretariaat geboekt 

 

- Overlopende rekeningen aanschaffingswaarde voor het werkelijk over te dragen 

     of toe te rekenen gedeelte 

 

 

   SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 

- Financiële schulden  nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, 

    verminderd met de schuld van het boekjaar +1 en 

     overeenkomstig de aflossingstabellen van de  

     betrokken financiële instelling 

 

- Schulden uit ruiltransactie nominale waarde 



 

- Schulden uit    nominale waarde 

niet-ruiltransactie 

 

- Ontvangen investering- nominale waarde    verrekening - hetzelfde ritme als  

subsidies en schenkingen       vast actief 

 

- Voorzieningen voor  raming van de nominale plicht 

risico’s en kosten   

 

 

               

 



Verantwoording – verklaring van de materiële verschillen 

Eén van de kerntaken van het AGB is het faciliteren van de uitbouw van het industriële weefsel via de 

ontwikkeling en verkoop van industriegronden. In tegenstelling tot wat verhoopt en verwacht werd, 

gebeurden er door tal van redenen (archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, problematiek 

RUP,…) in 2019 nog geen verkopen (7050000/0510). Zoals bij de vorige jaarrekening aangegeven, 

worden de kosten  die “onlosmakelijk” verbonden zijn met de ontwikkeling, zoals 

bodemonderzoeken en erelonen, mee opgenomen op budgetsleutel 6050000/0510.  

Enkele gebruikskosten van zeer geringe omvang werden licht onderschat (overschreden). Het gaat 

om kosten van financieel beheer (6570000/0119), waterkost nijverheid (6113100/0510), elektriciteit 

nijverheid (6110000/0510), representatiekosten algemene diensten (6130220/0119) en telefoonkost 

cultuur (6130030/0709). Daarnaast werd het budget voor elektriciteit sport (6110000/0740) iets 

overschreden. 

De globaliteit van leningen en zakelijke rechten werd gebudgetteerd op de “algemene” ARK 424 

(4240000/0040). Echter, op vraag van Agentschap Binnenlands Bestuur werden de zakelijke rechten 

overgeboekt naar ARK 422 (4221000/0040). Bijgevolg ontstaat een tekort op de “nieuwe” 

budgetsleutel en een overschot op de “oude” budgetsleutel. 

De onroerende voorheffing, ARK 6403000, werd gecentraliseerd geboekt. Het totaalbudget is 

voldoende doch de uitsplitsing tussen de beleidsvelden 0510 en 0709  vertoont hierdoor 

respectievelijk een tekort en een overschot. 

De financiële kosten van leningen (6500010/0040) blijven, dankzij de lage rente waarvan vooral bij de 

straight loan (3-maandelijkse heropname) kan genoten worden, fors onder het budget. 

Het AGB heeft een winstoogmerk en streeft er jaarlijks naar een, weliswaar beperkte, winst te 

realiseren. Mede hierdoor werd het systeem van de prijssubsidie (7071000/0740) ingevoerd. Het 

resultaat van het vorig boekjaar overtrof de verwachtingen waardoor een hoger dan voorziene 

vennootschapsbelasting diende betaald te worden (6406000/0119). 

Het onlogisch saldo (negatieve vastlegging) voor belastingen & heffingen algemene diensten 

(6401000/0119) is te verklaren door een forse creditnota van De Watergroep. Het betreft een 

rechtzetting van 2016. Deze creditnota was hoger dan de door het AGB effectief te betalen 

bedragen. 

De investeringen van het AGB worden gefinancierd middels een renteloze lening vanuit de 

gemeente. Voor het begin van een werkingsjaar raamt het AGB haar geplande investeringen 

waartegenover dus “op te nemen leningen” (1740000/0040) staan. Er werden minder dan voorzien 

leningen opgenomen. Dit komt voornamelijk doordat de tribune in De Kroon pas in 2020 geplaatst is 

en niet, zoals voorzien, in 2019. Daarnaast werd voor onderhoudswerken aan De Steen het voorziene 

budget (2291100/0709) slechts voor een klein deel gebruikt.  

Wat betreft drankverbruik valt op dat zowel de aankoop (6040080/0709) als verkoop 

(7000600/0709) voor De Steen overraamd waren.    



Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen 
 
Overzicht erfpachten / recht van opstal: 
TYPE DOSSIER DERDE DATUM OVEREENK. EINDE OVEREENK. LIGGING VERGOEDING 

 Erfpacht Sporthal De Steenakker Gemeente Bocholt 30/12/2009 29/12/2108 Sporthal De 
Steenakker 15.302,09. De resterende lange-termijnschuld bedraagt 1.664.693,77. 

 Erfpacht Parking De Steenakker Gemeente Bocholt 09/05/2012 31/12/2108 Parking SP De 
Steenakker 2.232,33. De resterende lange-termijnschuld bedraagt 241.917,66. 

 Opstal GC De Kroon OCMW Bocholt 01/04/2005 31/03/2055 GC De Kroon - Nevenplein 
57.134,84. De resterende lange-termijnschuld bedraagt 2.312.525,80. 

Aldus wordt een saldo bekomen van 4.219.137,23. Conform de aanbevelingen vanwege Agentschap 
Binnenlands Bestuur (ABB) bekomen naar aanleiding van de opmaak van de BBC-jaarrekening 2018, 
wordt deze schuld voortaan tot uitdrukking gebracht op AR 1721000 in plaats van AR 1740000. Uit 
consistentieredenen wordt er voor geopteerd om de classificatie op een AR22 te laten staan. 
 
Daarnaast zijn er nog volgende operationele leasings die opgenomen zijn onder AR61: 
TYPE DOSSIER DERDE DATUM OVEREENK. EINDE OVEREENK. LIGGING VERGOEDING 

 Leasing TC Bocholt TC Bocholt 11/10/2011 31/12/2025 Tennisterreinen Damburg 60.535,20 

 Leasing Bocholter Boerenhalle Bocholter Boeren. 11/09/2013 31/12/2027 Ruiterhal Damburg 
48.516,84 

 
De gemeente Bocholt wenst, via haar autonoom gemeentebedrijf, het bedrijventerrein KMO-Kanaal te 
benutten en de ontwikkeling ervan te faciliteren. Er werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘KMO-
Kanaal’ opgemaakt om zo een stedenbouwkundig kader te scheppen voor het bedrijventerrein. Het 
RUP werd een eerste maal definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Bocholt op 22 december 
2011. Bij arrest van 25 november 2014 met nr. 229.334 ging de Raad van State over tot de 
vernietiging van dit RUP. Na vernietiging heeft de gemeente Bocholt het RUP hernomen. Bij besluit 
van 27 april 2017 stelde de gemeenteraad van Bocholt het RUP opnieuw definitief vast. Ook tegen 
deze beslissing werd evenwel een vernietigingsberoep ingesteld bij de Raad van State. Deze 
procedure resulteerde in een tweede vernietiging van het hernomen RUP ‘KMO-KANAAL’ bij arrest 
van 3 december 2019 met nr. 246.268.  
 
Het bedrijventerrein RUP ‘KMO-Kanaal’ bestond uit 2 delen, een  KMO zone van 9ha 95a 77ca en 
een para-agrarische zone van 6ha 60a 88ca of in totaal 16ha 56a 65ca. Door de vernietiging van het 
RUP ‘KMO-Kanaal is de volledige para-agrarische zone en een deel van de loten 38 t.e.m. 48 terug 
omgevormd tot agrarisch gebied volgens het geldende gewestplan Neerpelt-Bree. Dit betekent dat de 
loten 38 t.e.m. 48 met een totale oppervlakte van 2ha 33a 73ca en de volledige para-agrarische zone 
van 6ha 60a 88ca op dit moment moeilijk verkoopbaar zijn. Er zijn alternatieve pistes (zoals 
bijvoorbeeld een deel als containerpark ontwikkelen in samenwerking met Limburg.net) maar het 
bestuur dient deze pistes nog concreet te bestuderen. De overige loten zijn allemaal gelegen in een 
zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s volgens het geldende gewestplan Neerpelt-Bree. Deze 
overige loten zijn bijna allemaal toegewezen aan kandidaat-kopers en de eerste notariële 
verkoopaktes zijn inmiddels verleden. Het AGB Bocholt heeft alleszins de intentie om de ontwikkeling 
van de gehele voorziene zone KMO-Kanaal verder te zetten. De reeds genomen engagementen 
(financieel en andere) zijn al dusdanig groot dat stoppen geen optie is. Er zal, op basis van de 
argumenten tot nietigverklaring, een studiebureau aangesteld worden om het RUP, rekening 
houdende met de geponeerde argumenten, te herschrijven waardoor er een verwachte meerkost van 
€ 30.000,00 à € 40.000,00 zal zijn. 
 
 
Uit het beschrijvend bodemonderzoek bleek ter plaatse van perceel 969 C, 969 D, 961 A en het niet-
gekadastreerd deel in het vaste deel van de aarde een gemengd-nieuwe bodemverontreiniging met 
zware metalen aanwezig te zijn, waarvoor er een sanering noodzakelijk is. Het blijkt dat de 
verontreiniging van zware metalen te wijten is aan de exploitatie van een stortplaats tussen 1985 en 
2012.  Sweco Belgium nv,  Herkenrodesingel  8B te 3500 Hasselt werd aangesteld om het 
bodemsaneringsproject op te maken. Momenteel is de status dat Sweco het BSP (Bijzonder 
SaneringsPlan) aan het opstellen is voor het scenario waarbij de bodemverontreiniging met zware 
metalen wordt gesaneerd door ontgraving. Hierbij wordt enkel de leeflaag tot 0,7 m-mv ontgraven. 
Hierdoor wordt ook reeds een grote vuilvracht verwijderd en tevens ook de puinlaag. De 



ontgravingsput wordt aangevuld. De zeer indicatieve raming bedraagt € 643.000,00 exclusief BTW. 
Sweco zal deze raming verfijnen zodat het bestuur een gefundeerde beslissing kan nemen.  
 
 
Hoewel het AGB in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein KMO-Kanaal initieel zeker 
een positieve rendabiliteit beoogde en hierop ook haar prijszetting baseerde, stellen we vast dat 
gedurende het traject een aantal hindernissen opduiken waardoor de rendabiliteit onzeker is. Deze 
hindernissen situeren zich enerzijds aan de kostenzijde (extra onderzoeken zoals bodem en 
archeologie, nieuw RUP,…), anderzijds aan de ontvangstenzijde (vertraging op verkopen). Daardoor 
dient, via korte-termijnfinanciering, dit project langer dan voorzien gefinancierd te worden. Een 
meevaller hierbij is wel de lage rentestand waardoor de financiële kost relatief beperkt blijft.  
 
Naar aanleiding van de afsluiting van de jaarrekening wordt enerzijds vastgesteld dat het AGB zeer 
zware financieringen heeft vanuit de gemeente die het AGB niet onmiddellijk kan terugbetalen. 
Anderzijds dient de gemeente Bocholt, als aandeelhouder van het AGB Bocholt, in te staan voor de 
continuïteit van haar AGB. Om deze reden verbindt de gemeenteraad van Bocholt, in zitting van 23 
april 2020, zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om het AGB Bocholt een gepaste financiële 
ondersteuning te bieden, hetzij onder de vorm van een inbreng, hetzij onder de vorm van een lening, 
hetzij onder een andere vorm van ondersteuning,  teneinde de continuïteit van haar activiteiten te 
garanderen. Deze bevestiging heeft uitwerking voor een periode van minimum 12 maanden na 
ondertekening ervan, en minimum tot aan de algemene vergadering die de jaarrekening over het 
boekjaar eindigend op 31 december 2020 dient goed te keuren. In zijn hoedanigheid van emittent van 
deze bevestiging verstaat gemeente Bocholt dat deze door zijn begunstigde zal worden gegeven als 
belangrijkste verantwoording voor de voorbereiding van de afsluiting van jaarrekening 2019 in een 
perspectief van bedrijfscontinuïteit.  
 
Een nieuw gegeven is de potentiële impact van de COVID-19 crisis voor het AGB. Voor de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein KMO-Kanaal lijken de signalen er op te wijzen dat, buiten wat 
“tijdsverlies” er op zich weinig impact zal zijn, noch op de verkopen, noch op de infrastructuurwerken. 
Voor het vrijetijdsgebeuren (sport en cultuur) is het uiteraard zo dat, door de opgelegde 
maatregelingen, sport- en gemeenschapscentra gesloten zijn. Hierdoor zullen zowel uitgaven 
(artiesten, nutsvoorzieningen,…) als ontvangsten (verhuur, ticketing,…) lager uitvallen. Hoeveel is op 
dit ogenblik uiteraard niet te voorspellen. Echter, wegens het systeem van “prijssubsidie” gekoppeld 
aan het “winstoogmerk”, is het zo dat de gemeente Bocholt tekorten van het AGB Bocholt bij past. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad zich, in zitting van 23 april 2020 (op het ogenblik dat de COVID-19 
crisis gekend is) en middels de continuïteitsverklaring, er “onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe 
verbonden om het AGB Bocholt een gepaste financiële ondersteuning te bieden”.  
 
Op basis van bovenstaande is de raad van bestuur van oordeel dat er geen onzekerheid van 
materieel belang is die significante twijfel kan doen ontstaan over de mogelijkheid van de 
vennootschap haar continuïteit te handhaven en haar activiteiten verder te zetten. 
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Besluit Zitting van 28 mei 2020
Financiën - AGB

2 2020_RBA_00012 AGB Bocholt – jaarrekening 2019 - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Jos Plessers, Voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Ondervoorzitter; de heer Marc Vanherk, Lid 
rvb; de heer Stijn Van Baelen, Lid rvb; de heer Leo Cardinaels, Lid rvb; mevrouw Lieve Theuwissen, 
Lid rvb; mevrouw Ann Bernaerts, Lid rvb; de heer Jos Claessens, Lid rvb; mevrouw Mia Croonen, Lid 
rvb; de heer Mathieu Damen, Lid rvb; mevrouw Geertje Das, Lid rvb; mevrouw Sylvia Dries, Lid rvb; 
de heer Toon Geusens, Lid rvb; mevrouw Jaklien Goijens, Lid rvb; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid 
rvb; de heer Luc Martens, Lid rvb; de heer Bert Schelmans, Lid rvb; de heer Friedo Steensels, Lid rvb; 
de heer Lode Van Mierlo, Lid rvb; de heer Jos Vanmontfort, Lid rvb; de heer Jan Verjans, Lid rvb; 
mevrouw Sara Vrolix, Lid rvb; mevrouw Lieve Willems, Lid rvb; de heer Eddie Brebels, Secretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
De autonome gemeentebedrijven (AGB’s) voeren hun boekhouding en rapporteren in eerste instantie 
volgens de regels van de BBC. De autonome bedrijven met een statutaire opdracht van commerciële, 
financiële of industriële aard, worden volgens het Belgische boekhoudrecht echter als een 
onderneming beschouwd. Deze “overheidsondernemingen”  moeten ook een aantal bepalingen van 
de  vennootschapsboekhouding volgen voor de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van 
de jaarrekening.

Argumentatie
De afsluiting van de jaarrekening gebeurt onder toezicht van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CV, 
vertegenwoordigd door de heer Tom Quittelier, Singelbeekstraat 10 te 3500 Hasselt. Uiteraard werden 
de tijdens de voorbereidende werkzaamheden door de bedrijfsrevisor gemaakte bemerkingen 
meegenomen bij de afsluiting.

De rekening 2019 sluit af met een “verlies van het boekjaar” van € 55.012,77. 

Juridische grond
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de BBC-jaarrekening en de jaarrekening 
opgemaakt volgens het Wetboek van Vennootschappen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 regelt enkel en alleen de procedure voor de 
vaststelling en de goedkeuring van de BBC-jaarrekening:

 De vaststelling van de BBC-jaarrekening is een bevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 
243, §1).

 De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, 
tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te 
benoemen als lid van de raad van bestuur. Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd 



2/3

aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag 
na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad 
geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

 De goedkeuring van de BBC-jaarrekening is de bevoegdheid van de toezichthoudende 
overheid (artikel 243, §3).

De procedure voor de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen is niet 
gelijklopend met die voor de BBC-jaarrekening. Artikel 92  van het wetboek vennootschappen bepaalt 
immers dat de bestuurders deze jaarrekening moeten opmaken en ter goedkeuring moeten 
voorleggen aan de algemene vergadering. Aangezien de gemeenteraad voor een AGB als algemene 
vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de door de raad van bestuur opgemaakte 
(vastgestelde) jaarrekening vennootschappen goedkeuren.

Administratieve afhandeling
Afschrift van deze beslissing dient overgemaakt aan:

 de financieel directeur in tweevoud
 gemeentebestuur Bocholt
 de bedrijfsrevisor, de heer Tom Quittelier van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CV, 

T.Quittelier@foederer.be

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Bocholt over het boekjaar 2019 vast te 
stellen met een “verlies van het boekjaar” van € 55.012,77. 

Artikel 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Bocholt AGB 2019 - schema NBB .pdf
2. De doelstellingenrealisatie.pdf
3. J _ De financiele toestand.pdf
4. J1 _ De doelstellingenrekening.pdf
5. J2 _ De exploitatierekening.pdf
6. J3 _ De investeringsverrichtingen van het financiele boekjaar.pdf
7. J4 _ De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe.pdf
8. J5 _ De liquiditeitenrekening.pdf
9. J6 _ De balans.pdf
10. J7 _ De staat van opbrengsten en kosten.pdf
11. TJ _ Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.pdf
12. TJ_ Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.pdf
13. TJ1 _ Exploitatierekening per beleidsdomein.pdf
14. TJ2 _ Evolutie van de exploitatierekening.pdf
15. TJ3 _ Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.pdf
16. TJ4 _ Evolutie van de investeringsverrichtingen.pdf
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17. TJ5 _ Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen.pdf
18. TJ6 _ De evolutie van de liquiditeitenrekening.pdf
19. TJ7 _ Toelichting bij de balans.pdf
20. AGB - toelichting waarderingsregels.DOCX
21. AGB - waarderingsregels.DOCX
22. AGB Bocholt - verklaring materiele verschillen JR 2019.DOCX
23. andere in de toelichting te vermelden inlichtingen.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Secretaris 
Eddie Brebels

Voorzitter
Jos Plessers
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