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Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers
Periode: 2021

Gemeente Hemiksem (0207.506.160) OCMW Hemiksem (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem
Alg. directeur: Kirsten Van Meirvenne Fin. directeur: Ellen Moonen

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die kwaliteitsvol werkt
Binnen deze operationele doelstelling worden de grootste inkomsten van de gemeente en OCMW gemonitord, het betreft oa:
- inkomsten uit de aanvullende personenbelasting
- inkomsten uit de onroerende voorheffing
- inkomsten uit motorenbelasting
- inkomsten uit het gemeentefonds
- inkomsten uit het aanvullende gemeentefonds: elia heffing, voormalige gesco subsidies, sectorale subsidies
In totaal staan deze in voor ongeveer 10.500.000 euro jaarlijkse ontvangsten voor het bestuur.

Daarnaast worden hier ook de lokale belastingreglementen en financieel aanverwante activiteiten opgevolgd (thesaurie,
verzekeringen,...), dewelke ongeveer 770.000 euro vertegenwoordigen.
Tot slot staan hier ook de dividenden en prestatievergoedingen van een lokaal bestuur  die uit de intercommunale samenwerkingen
worden gegenereerd.

Actieplan: AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen

Actie: 2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad: Dok-3

Evaluatie:

Toelichting jaarrekening 2021:
Door vertragingen als gevolg van corona, kon het zwembad pas openen in februari 2022, in afwachting konden de leerlingen uit
Hemiksem wel reeds gaan zwemmen in het oude gemeentelijke zwembad van Aartselaar vanaf september 2021. Hierdoor diende
enkel de kost voor het busvervoer voorzien te worden, maar was nog geen exploitatie dotatie verschuldigd.

Door deze vertraging in oplevering werden ook de investeringsbudgetten bijgesteld, en overgedragen naar 2022.

Publieke info: Realisatie intergemeentelijk zwembad
Het gemeentelijk zwembad in de Atletiekstraat is gesloten; de volledige renovatie of de bouw van een nieuw zwembad is voor de
gemeente financieel niet haalbaar. De gemeente heeft zich geëngageerd om samen met andere Rupelgemeenten (voorlopig
Aartselaar en Niel) een intergemeentelijk zwembad te realiseren in Aartselaar.
Voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad, zal een interlokale vereniging Dok-3 opgericht worden.
In 2019 werd reeds 342.653,92 euro betaald aan de bouw van het zwembad, en 61.841,95 euro voor het begeleiden door IGEAN,
samen 404.496 euro
In 2020 werd dan 1.509.592,16 euro betaald aan de bouw van het zwembad, en 46.218,74 euro voor het begeleiden door IGEAN,
alsook een toelage van 4992,32 euro voor het opdrachthouderschap van de sportfunctionaris Aartselaar gedurende de bouwfase
van het project, samen 1.560.803 euro.
Voor 2021 wordt de totale bijdrage geraamd op 740.000 euro, preventief wordt 850.000 euro voorzien in de begroting. Tot slot
wordt nog een saldo van 250.000 euro voorzien voor 2022.

In de oorspronkelijke raming was een reservebudget opgenomen van ongeveer 1.000.000 euro, voor onvoorziene meerkosten,
dewelke niet volledige aangewend zullen worden naar alle waarschijnlijkheid. Hierdoor kon er reeds een gedeelte terugvloeien naar
de rekening. In 2022 wordt ook de subsidie ten bedrage van € 318.600 door Bovenlokale Sportinfrastructuur ingeschreven. De eind
afrekening wordt verwacht in het voorjaar van 2022.

Indicatoren organisatiebeheersing voor evaluatie:
Nulmeting: Omgevingsvergunning aangevraagd
Doelstelling: De beschikbaarheid van een intergemeentelijk zwembad
milieuvergunning afgeleverd = 10%
begane grondvloer gereed = 20%

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2021

Gemeente Hemiksem 03/06/2022 08:43 1 / 4
2 / 83



gebouw wind en waterdicht = 30%
plaatsing luchtgroep zwembadhal = 40%
baden waterdicht = 50%
opstart waterbehandeling en luchtgroep = 60%
opening = 100%

Totalen bij actieplan AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 16.520,10 28.000,00 83.000,00

Saldo -8.260,05 -14.000,00 -47.000,00
Investeringen Uitgaven 885.416,92 1.700.000,00 2.966.132,36

Ontvangsten 0,00 0,00 637.200,00
Saldo -868.927,98 -850.000,00 -1.164.466,18

Beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

Actieplan: AP-E.1: Patrimoniumbeheer

Actie: 2025E1-18: Gemeente - Investeringen aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Evaluatie:

Toelichting jaarrekening 2021:

1. nieuwbouw Klaverbos
Het subsidie dossier voor het Klaverbos werd ingediend en heeft ondertussen goedkeuring gekregen. Er werd oorspronkelijk in het
meerjarenplan 1.900.000 euro voorzien als eigen aandeel, wat later reeds werd opgetrokken tot 2.100.000 euro. In 2021 werd de
aanbesteding van de eerste 4 percelen (van de in totaal 7 percelen)  uitgevoerd. De eigen bijdrage werd dan nogmaals
geactualiseerd door de technische dienst naar 3.983.952,22 euro zonder mogelijke prijsherzieningen.

Perceel 1 tem 7                € 9.473.857,10 incl. BTW

Erelonen                             €     511.230,78 incl. BTW

TOTAAL                               € 9.985.087,88 incl. BTW

Subsidies Agion                € 6.001.135,66 incl. BTW

AANDEEL GEMEENTE    € 3.983.952,22 incl .BTW (incl. 10% algemene kosten)

In het licht van de beschikbare vooruitzichten werd deze raming nog bijgesteld naar 4.073.360,01 euro om tegemoet te komen aan
mogelijke verrekeningen of prijsherzieningen.

Doordat deze ramingen al enkele jaren werden doorgeschoven, zonder concrete actualisatie, ontstaat hier opnieuw een financieel
risico. Voor deze aanbesteding werd door de financieel directeur dan ook een strikt voorwaardelijk visum opgelegd, waarbij het
volledige aanbestedingsbedrag in aanmerking komt voor de subsidies ten bedrage van 70%. Het bedrag van 6.001.087,88 euro
subsidies dient gerealiseerd te worden.

In het kader van de sterk gestegen grondstofprijzen, zijn hier grote risico’s aan verbonden, aangezien er geen updates werden
bekomen rond eventuele meerkosten of prijsherzieningen in de begroting.

2. Heraanleg binnenkoer abdij
In 2021 werkte de wegendienst hoofdzakelijk aan de heraanleg van de binnenkoer. Dit project kostte aan werkmaterialen 81.482,26
euro, en zal afgewerkt worden in 2022.

3. restauratiedossier zuidvleugel abdij
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De gemeente heeft recent een schrijven ontvangen vanuit de hogere overheid waardoor het dossier mogelijk in een
stroomversnelling kan komen. Echter voordat er effectief een toezegging kan gebeuren, dient het bestuur de nodige middelen
hiervoor te voorzien. De intergemeentelijke vereniging IVEBICA wordt verlengd waardoor het dossier verder kan voorbereid
worden. Er werden in 2021 geen verdere realisaties voorzien.

4. verkoop en herbestemming van het gemeentelijk zwembad
De verkoop van het zwembad is via FEDNET gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2021, de toewijzing heeft plaatsgevonden aan
de hoogste inschrijver. De afwikkeling van de verkoop zal eerstdaags gebeuren. De geboden prijs van 162.000 euro en werd
ingeschreven in de budgetwijziging van 2021, echter de akte zal pas finaal in 2022 worden verleden, waardoor dit budget werd
overgedragen.

5. aanpassingswerken aan diverse gebouwen
Er was 11.000 euro voorzien voor het plaatsen van een nieuwe afzuiginstallatie in het gemeente-magazijn voor de uitvoerende
technische dienst. Dit budget is verhuisd naar actie 2025E4-2.
Verder werd reeds 100.000 euro voorzien bij de opmaak van het meerjarenplan voor het installeren van koeling in de
Regenboogschool. Dit budget volstond echter niet, en dient verhoogd te worden naar 186.828,14 euro. Het dossier werd nog niet
gegund binnen de voorziene aanbesteding, waardoor het budget naar 2022 werd overgedragen.

6. jaarlijks investeringsbudget voor ICT en meubilair in scholen
In 2021 werden de eerste uitgaven gerealiseerd in het kader van de nieuwbouw Klaverbos. Er werd voor 67.641,26 euro aan
erelonen betaald. Daarnaast voorziet de gemeente ook een jaarlijks investeringsbudget om de ICT infrastructuur te moderniseren.
Door corona is ook Vlaanderen tot het besef gekomen dat een update van het ICT patrimonium binnen veel scholen noodzakelijk
was, en hebben zij hier subsidies voor vrijgemaakt:
- digi-sprongsubsidies: 86.723 euro voor beide scholen samen
- ICT toelage voor het onderwijzende personeel: 32.199,93 euro voor beide scholen samen
De inkomsten voor deze subsidies werden in de loop van 2021 samen gebudgetteerd in actie 2025E1-18, maar werden op vraag van
de schooldirecties uiteindelijk afzonderlijk geboekt in respectievelijk acties 2025C4-6 en 2025C4-15.
Hiervan werden in 2021 en 2022 laptops aangekocht voor de leerkrachten in beide scholen en werden chromebooks en
oplaadkarren aangekocht voor de laatste graad van de lagere school.

Dat maakt dat er in 2021 met de middelen voorzien in actie  2025E1-18 die de gemeente jaarlijks voorziet, beperkte aankopen zijn
verricht, zoals het vernieuwen van projectors, aankopen switchen en een accespoint in het Klaverbos en het vernieuwen van enkele
digiborden in de Regenboogschool.

Publieke info: Binnen deze actie worden de investeringsprojecten met betrekking tot het patrimonium van de gemeente opgevolgd.
De projecten die deze legislatuur aan bod zullen komen zijn:

1. nieuwbouw Klaverbos
De gebouwen van de school Jan Sanderslaan zijn verouderd en aan vernieuwing toe - subsidiëring werd toegezegd zodat het project
in deze BBC kan gerealiseerd worden

2. Heraanleg binnenkoer abdij
De binnenkoer van de abdij zal heraangelegd worden in eigen beheer, om evenementen op te kunnen organiseren. Dit project werd
afgewerkt in 2021.

3. restauratiedossier zuidvleugel abdij
Tijdens de vorige legislatuur werd gestart met een restauratiedossier voor de abdij (oa met bibliotheek & horeca) Dit dossier wordt
verder gezet - In 2025 wordt het dossier opgestart met de studie van de technieken. Hiervoor werd 100.000 euro ingeschreven in
2025

4. verkoop en herbestemming van het gemeentelijk zwembad
Na de realisatie van het intergemeentelijk zwembad (2025B2-23) dient er een nieuwe bestemming gegeven te worden aan het
zwembadgebouw in de Atletiekstraat. Het is de bedoeling een bestemming te zoeken die financieel draagbaar is voor het bestuur
en die bijdraagt tot de verbetering van de socio-culturele beleving in de gemeente.
De verkoop werd gerealiseerd. Het hoogste bod van 162.000 euro werd ingeschreven. De akte wordt verleden in  2022.

5. aanpassingswerken aan diverse gebouwen
Er wordt werk gemaakt van het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling in depot deluxe (19.000 euro), het voorzien van
zonnewering in de scheldezaal (20.000 euro) en een poort voor het openstellen van de parking depot deluxe (12.000 euro). In de
sporthal wordt budget voorzien voor een nieuwe vloer.
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6. jaarlijks investeringsbudget voor ICT en meubilair in scholen
Jaarlijks wordt ook 10.000 euro voorzien voor het vernieuwen van meubilair in de gemeentescholen en wordt jaarlijks 50.000 euro
voorzien voor smartboarden, laptops, ipads die om de 5jaar aan vernieuwing toe zijn, bovenop de 86.000 euro aan subsidies in het
kader van de digisprong van de scholen. Tot slot wordt in 2021 186.000 euro budget  voorzien voor het plaatsen van zonnewering in
de Regenboogschool (2022), alsook voor het vernieuwen van turnmateriaal en -toestellen in beide scholen.

Totalen bij actieplan AP-E.1: Patrimoniumbeheer

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 173.446,00 346.892,00

Saldo 0,00 86.723,00 260.169,00
Investeringen Uitgaven 217.527,73 990.035,70 18.148.129,96

Ontvangsten 0,00 0,00 12.019.163,90
Saldo -130.310,96 -523.517,85 -3.011.983,03

Actieplan: AP-E.3: Wegennet

Actie: 2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Evaluatie:

Toelichting jaarrekening 2021:
De voorziene budgetten voor de heraanleg van de gemeenteplaats werden slechts voor 12.765,45 euro aangewend (studiebureau).
Het saldo werd integraal overgedragen naar 2022.
In 2021 werden nog 2 extra percelen aan Schelleakker verkocht aan NV Callebeek. Hiervoor ontving de gemeente 903.031,50 euro
en 167.328,09 euro. De uitgaven voor heraanleg wegenis werden ook voorzien en gedeeltelijk uitgegeven; het saldo werd
overgedragen naar 2022. Deze zullen ook niet aangewend worden voor de wegeniswerken maar zullen aangewend worden voor de
geplande rioleringswerken van de gemeenteplaats waarvoor de saneringsbijdrage zeker onvoldoende zal zijn.

Publieke info: Heraanleg gemeenteplaats
Bij de heraanleg van de Gemeenteplaats wordt getracht om hiervan een echte ontmoetingsplaats te maken. Uiteraard wordt er ook
rekening gehouden met de rol van de Gemeenteplaats in het mobiliteitsplan. 75% van de rioleringskosten worden betaald via
Vlaamse subsidies.

Rioleringswerken Assestraat & Kerkeneinde
Voor de heraanleg van de riolering Assestraat & Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze werken zullen niet alleen bijdragen
tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar voor overstroming bij hevige regelval) maar stellen ons tegelijk in
de gelegenheid om de fietsverbinding tussen de Gemeenteplaats en de Kleidaallaan, dat zich door voortdurende verzakkingen in de
bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren.  75% van de rioleringskosten worden gesubsidieerd, het saldo
wordt gefinancierd  via saneringsbijdragen.

Totalen bij actieplan AP-E.3: Wegennet

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 303.386,45 446.050,14 5.685.542,18

Ontvangsten 1.070.359,59 904.000,00 904.000,00
Saldo 902.986,95 678.474,93 -2.088.771,09
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J1: Doelstellingenrekening

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956 / EK Budg. 259338

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD2:Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die
kwaliteitsvol werkt

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 726.970 776.973

Ontvangst 12.512.274 12.264.256

Saldo 11.785.303 11.487.283

Investering
Uitgave 1.528.242 992.302

Ontvangst 30.648 0

Saldo -1.497.594 -992.302

Financiering
Uitgave 79.914 39.686

Ontvangst 530.825 0

Saldo 450.911 -39.686

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD5:Zorgen voor een duurzame infrastructuur
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 1.018.847 1.152.138

Ontvangst 90.765 187.318

Saldo -928.083 -964.819

Investering
Uitgave 1.972.674 2.019.400

Ontvangst 1.084.060 904.000

Saldo -888.614 -1.115.400

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 17.784.746 18.815.886

Ontvangst 10.382.307 9.570.864

Saldo -7.402.439 -9.245.022

Investering
Uitgave 313.600 300.667

Ontvangst 23.084 23.084

Saldo -290.516 -277.583
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Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 19.530.564 20.744.996

Ontvangst 22.985.345 22.022.438

Saldo 3.454.781 1.277.442

Investering
Uitgave 3.814.516 3.312.369

Ontvangst 1.137.792 927.084

Saldo -2.676.724 -2.385.285

Financiering
Uitgave 79.914 39.686

Ontvangst 530.825 0

Saldo 450.911 -39.686

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 259338
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J2: Staat van het financieel evenwicht

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956 / EK Budg. 259244

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 3.454.781 1.277.442

a. Ontvangsten 22.985.345 22.022.438

b. Uitgaven 19.530.564 20.744.996

II. Investeringssaldo -2.676.724 -3.092.631

a. Ontvangsten 1.137.792 927.084

b. Uitgaven 3.814.516 4.019.715

III. Saldo exploitatie en investeringen 778.057 -1.815.189

IV. Financieringssaldo 450.911 -39.686

a. Ontvangsten 530.825 0

b. Uitgaven 79.914 39.686

V. Budgettair resultaat van het boekjaar 1.228.968 -1.854.875

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 18.900.524 18.900.524

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 20.129.492 17.045.649

VIII. Onbeschikbare gelden 4.494.316 4.400.631

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 15.635.176 12.645.017

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 3.454.781 1.277.442

II. Netto periodieke aflossingen 79.914 39.686

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 79.914 39.686

b. Periodieke terugvordering leningen 0 0

III. Autofinancieringsmarge 3.374.868 1.237.756

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 3.374.868 1.237.756

II. Correctie op de periodieke aflossingen 66.025 25.797

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 79.914 39.686

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 13.889 13.889

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.440.893 1.263.553

Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Gemeente en OCMW 15.635.176 12.645.017

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 15.635.176 12.645.017

II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 3.374.868 1.237.756

Totale Autofinancieringsmarge 3.374.868 1.237.756

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 3.440.893 1.263.553

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.440.893 1.263.553
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossiers van andere entiteiten:

MJP:
MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 259244

MJP dossiers van andere entiteiten:

9 / 83



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 451850 Alg. 35735 / EK Budg. 259244

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne

Financieel directeur: : Ellen Moonen

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 3.500.390 1.277.442

a. Ontvangsten 16.875.142 22.022.438

b. Uitgaven 13.374.752 20.744.996

II. Investeringssaldo -2.198.796 -3.092.631

a. Ontvangsten 1.114.708 927.084

b. Uitgaven 3.313.504 4.019.715

III. Saldo exploitatie en investeringen 1.301.594 -1.815.189

IV. Financieringssaldo 450.911 -39.686

a. Ontvangsten 530.825 0

b. Uitgaven 79.914 39.686

V. Budgettair resultaat van het boekjaar 1.752.505 -1.854.875

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 14.780.296 18.900.524

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 16.532.801 17.045.649

VIII. Onbeschikbare gelden 3.064.888 4.400.631

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 13.467.914 12.645.017

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 3.500.390 1.277.442

II. Netto periodieke aflossingen 79.914 39.686

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 79.914 39.686

III. Autofinancieringsmarge 3.420.476 1.237.756

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 3.420.476 1.237.756

II. Correctie op de periodieke aflossingen 66.025 42.681

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 79.914 39.686

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 13.889 -2.995

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.486.501 1.280.437

Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Gemeente 13.467.914 12.645.017

- OCMW 15.635.176 12.645.017

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 29.103.090 25.290.035

II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente 3.420.476 1.237.756

- OCMW 3.374.868 1.237.756

Totale Autofinancieringsmarge 6.795.344 2.475.512

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente 3.486.501 1.280.437

- OCMW 3.440.893 1.263.553

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 6.927.394 2.543.990

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van het financieel evenwicht 2021

Gemeente (0207.506.160) - Bron: intern rapport 31/05/2022 12:00 1 / 2

Filter: budgettaire entiteit=Gemeente
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 259244
MJP dossiers van andere entiteiten:

OCMW: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 259244
JR dossiers van andere entiteiten:

OCMW: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 623825 Alg. 53956
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J2: Staat van het financieel evenwicht

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 171975 Alg. 18221 / EK Budg. 259244

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne

Financieel directeur: : Ellen Moonen

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo -45.609 1.277.442

a. Ontvangsten 6.110.203 22.022.438

b. Uitgaven 6.155.812 20.744.996

II. Investeringssaldo -477.928 -3.092.631

a. Ontvangsten 23.084 927.084

b. Uitgaven 501.012 4.019.715

III. Saldo exploitatie en investeringen -523.537 -1.815.189

IV. Financieringssaldo 0 -39.686

a. Ontvangsten 0 0

b. Uitgaven 0 39.686

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -523.537 -1.854.875

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 4.120.227 18.900.524

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.596.690 17.045.649

VIII. Onbeschikbare gelden 1.429.428 4.400.631

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 2.167.263 12.645.017

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo -45.609 1.277.442

II. Netto periodieke aflossingen 0 39.686

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 39.686

III. Autofinancieringsmarge -45.609 1.237.756

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge -45.609 1.237.756

II. Correctie op de periodieke aflossingen -13.889 42.681

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 39.686

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 13.889 -2.995

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -59.498 1.280.437

Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- OCMW 2.167.263 12.645.017

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 2.167.263 12.645.017

II. Autofinancieringsmarge
- OCMW -45.609 1.237.756

Totale Autofinancieringsmarge -45.609 1.237.756

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- OCMW -59.498 1.280.437

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -59.498 1.280.437

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van het financieel evenwicht 2021

OCMW (0212.217.390) - Bron: intern rapport 31/05/2022 12:02 1 / 2

Filter: budgettaire entiteit=OCMW
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 259244
MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:
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J3: Realisatie van de kredieten
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956 / EK Budg. 259338 IK Budg. 254500

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente

Exploitatie 13.374.752 16.875.142 14.390.353 16.296.467 14.467.089 15.513.440

Investeringen 3.313.504 1.114.708 2.821.129 904.000 7.130.434 577.086

Financiering 79.914 530.825 39.686 0 39.686 0

Leningen en leasings 79.914 530.825 39.686 0 39.686 0

- OCMW
Exploitatie 6.155.812 6.110.203 6.354.643 5.725.971 6.348.828 5.742.659

Investeringen 501.012 23.084 491.241 23.084 619.000 23.084

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 259338
MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 254500

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Realisatie van de kredieten 2021

Gemeente en OCMW (0207.506.160 / 0212.217.390) 1 / 114 / 83



J4: Balans

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956 / JR-1 Budg. 558247 Alg. 44837

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

2021 2020
ACTIVA 63.851.947 62.969.116
I. Vlottende activa 21.460.560 21.019.530

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 18.952.797 17.642.793
B. Vorderingen op korte termijn 2.460.413 3.306.303

1. Vorderingen uit ruiltransacties 590.825 821.605
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.869.588 2.484.698

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen 47.350 70.434

II. Vaste activa 42.391.387 41.949.586
A. Vorderingen op lange termijn -403.395 -403.395

1. Vorderingen uit ruiltransacties -449.562 -449.562
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 46.167 46.167

B. Financiële vaste activa 12.273.760 12.122.486
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 25 25
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 12.272.086 12.120.812
3. OCMW-verenigingen 1.115 1.115
4. Andere financiële vaste activa 534 534

C. Materiële vaste activa 30.002.145 29.681.050
1. Gemeenschapsgoederen 22.976.360 22.467.590

a. Terreinen en gebouwen 14.952.064 15.689.521
b. Wegen en andere infrastructuur 5.092.138 4.167.924
c. Installaties, machines en uitrusting 194.555 169.416
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.110.898 897.740
f. Erfgoed 1.626.705 1.542.989

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.905.945 5.823.654
a. Terreinen en gebouwen 1.612.616 1.633.614
b. Installaties, machines en uitrusting 581.276 220.000
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 152.720 156.613
d. Leasing en soortgelijke rechten 3.559.332 3.813.426

3. Andere materiële vaste activa 1.119.840 1.389.806
a. Terreinen en gebouwen 1.113.935 1.389.806
b. Roerende goederen 5.904 0

D. Immateriële vaste activa 518.877 549.445

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

Gemeente en OCMW (0207.506.160 / 0212.217.390) 1 / 215 / 83



2021 2020
PASSIVA 63.851.947 62.969.116
I. Schulden 8.488.402 6.517.379

A. Schulden op korte termijn 2.236.009 2.676.853
1. Schulden uit ruiltransacties 2.132.585 1.783.315

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 887.771 542.110
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 1.244.814 1.241.205

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 61.357 853.853
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 42.067 39.686

B. Schulden op lange termijn 6.252.393 3.840.526
1. Schulden uit ruiltransacties 6.252.393 3.840.526

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 5.432.474 3.469.137
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 5.432.474 3.469.137
b. Financiële schulden 582.453 133.923
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 237.466 237.466

II. Nettoactief 55.363.544 56.451.736
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 9.237.797 9.527.594
B. Gecumuleerd overschot of tekort 11.962.249 12.814.077
C. Herwaarderingsreserves 6.176.930 6.123.497
D. Overig nettoactief 27.986.569 27.986.569

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

Gemeente en OCMW (0207.506.160 / 0212.217.390) 2 / 216 / 83



J4: Balans

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 451850 Alg. 35735 / JR-1 Budg. 412908 Alg. 29344

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne

Financieel directeur: : Ellen Moonen

2021 2020
ACTIVA 54.822.721 53.448.370
I. Vlottende activa 17.566.602 16.557.305

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 16.076.907 14.043.617
B. Vorderingen op korte termijn 1.442.345 2.466.338

1. Vorderingen uit ruiltransacties 206.433 418.645
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.235.912 2.047.692

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen 47.350 47.350

II. Vaste activa 37.256.119 36.891.065
A. Vorderingen op lange termijn -449.562 -449.562

1. Vorderingen uit ruiltransacties -449.562 -449.562
B. Financiële vaste activa 12.260.311 12.109.037

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 25 25
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 12.258.637 12.107.364
3. OCMW-verenigingen 1.115 1.115
4. Andere financiële vaste activa 534 534

C. Materiële vaste activa 24.947.709 24.684.468
1. Gemeenschapsgoederen 22.204.764 21.656.467

a. Terreinen en gebouwen 14.233.704 14.932.111
b. Wegen en andere infrastructuur 5.092.138 4.167.924
c. Installaties, machines en uitrusting 194.555 169.416
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.079.182 844.397
f. Erfgoed 1.605.183 1.542.619

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.623.106 1.638.194
a. Terreinen en gebouwen 1.603.914 1.623.478
b. Installaties, machines en uitrusting 9.975 2.427
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 9.217 12.290

3. Andere materiële vaste activa 1.119.840 1.389.806
a. Terreinen en gebouwen 1.113.935 1.389.806
b. Roerende goederen 5.904 0

D. Immateriële vaste activa 497.661 547.122

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

Gemeente (0207.506.160) - Bron: intern rapport 31/05/2022 12:03 1 / 2

Filter: budgettaire entiteit=Gemeente
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2021 2020
PASSIVA 54.834.557 53.448.370
I. Schulden 7.024.767 5.999.189

A. Schulden op korte termijn 1.576.792 2.158.663
1. Schulden uit ruiltransacties 1.490.429 1.290.835

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 537.524 353.700
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 952.905 937.134

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 44.297 828.143
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 42.067 39.686

B. Schulden op lange termijn 5.447.975 3.840.526
1. Schulden uit ruiltransacties 5.447.975 3.840.526

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.628.056 3.469.137
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.628.056 3.469.137
b. Financiële schulden 582.453 133.923
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 237.466 237.466

II. Nettoactief 47.809.790 47.449.180
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 6.052.223 5.325.014
B. Gecumuleerd overschot of tekort 8.955.854 9.375.886
C. Herwaarderingsreserves 6.176.930 6.123.497
D. Overig nettoactief 26.624.783 26.624.783

De balans van het boekjaar is NIET in evenwicht!

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 412908 Alg. 29344

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

Gemeente (0207.506.160) - Bron: intern rapport 31/05/2022 12:03 2 / 2

Filter: budgettaire entiteit=Gemeente
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J4: Balans

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 171975 Alg. 18221 / JR-1 Budg. 145339 Alg. 15493

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne

Financieel directeur: : Ellen Moonen

2021 2020
ACTIVA 9.029.226 9.520.746
I. Vlottende activa 3.893.958 4.462.225

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 2.875.890 3.599.176
B. Vorderingen op korte termijn 1.018.068 839.965

1. Vorderingen uit ruiltransacties 384.392 402.960
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 633.676 437.005

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen 0 23.084

II. Vaste activa 5.135.268 5.058.521
A. Vorderingen op lange termijn 46.167 46.167

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 46.167 46.167
B. Financiële vaste activa 13.449 13.449

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 13.449 13.449
C. Materiële vaste activa 5.054.435 4.996.582

1. Gemeenschapsgoederen 771.597 811.123
a. Terreinen en gebouwen 718.359 757.409
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 31.716 53.343
f. Erfgoed 21.522 370

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.282.839 4.185.460
a. Terreinen en gebouwen 8.703 10.137
b. Installaties, machines en uitrusting 571.301 217.573
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 143.503 144.324
d. Leasing en soortgelijke rechten 3.559.332 3.813.426

D. Immateriële vaste activa 21.216 2.323

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

OCMW (0212.217.390) - Bron: intern rapport 31/05/2022 12:04 1 / 2

Filter: budgettaire entiteit=OCMW
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2021 2020
PASSIVA 9.017.390 9.520.746
I. Schulden 1.463.635 518.190

A. Schulden op korte termijn 659.217 518.190
1. Schulden uit ruiltransacties 642.157 492.480

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 350.247 188.410
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 291.910 304.070

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 17.061 25.710
B. Schulden op lange termijn 804.418 0

1. Schulden uit ruiltransacties 804.418 0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 804.418 0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 804.418 0

II. Nettoactief 7.553.755 9.002.556
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 3.185.575 4.202.580
B. Gecumuleerd overschot of tekort 3.006.394 3.438.191
D. Overig nettoactief 1.361.785 1.361.785

De balans van het boekjaar is NIET in evenwicht!

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 145339 Alg. 15493

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

OCMW (0212.217.390) - Bron: intern rapport 31/05/2022 12:04 2 / 2

Filter: budgettaire entiteit=OCMW
20 / 83



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956 / JR-1 Budg. 558247 Alg. 44837

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

2021 2020
I. Kosten 25.206.820 21.931.994

A. Operationele kosten 25.174.821 21.921.945
1. Goederen en diensten 4.677.274 4.463.767
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.977.372 11.901.658
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4.169.217 1.157.013
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. 659.287 584.675
5. Toegestane werkingssubsidies 2.163.226 2.090.032
6. Toegestane investeringssubsidies 1.052.822 1.627.887
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 454.217 0
8. Andere operationele kosten 21.406 96.913

B. Financiële kosten 31.999 10.049

II. Opbrengsten 24.354.992 22.687.336
A. Operationele opbrengsten 21.855.898 21.231.550

1. Opbrengsten uit de werking 4.310.653 3.985.254
2. Fiscale opbrengsten en boetes 8.344.095 8.370.472
3. Werkingssubsidies 6.198.847 8.150.198

a. Algemene werkingssubsidies 4.571.911 4.431.527
b. Specifieke werkingssubsidies 1.626.936 3.718.672

4. Recuperatie individuele hulpverlening 437.472 577.442
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 9.490 0
6. Andere operationele opbrengsten 2.555.341 148.183

B. Financiële opbrengsten 2.499.094 1.455.786

III. Overschot of tekort van het boekjaar -851.828 755.342
A. Operationeel overschot of tekort -3.318.923 -690.395
B. Financieel overschot of tekort 2.467.095 1.445.737

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -851.828 755.342
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -851.828 755.342

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van opbrengsten en kosten 2021

Gemeente en OCMW (0207.506.160 / 0212.217.390) 1 / 121 / 83



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 451850 Alg. 35735 / JR-1 Budg. 412908 Alg. 29344

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne

Financieel directeur: : Ellen Moonen

2021 2020
I. Kosten 17.658.563 15.567.785

A. Operationele kosten 17.626.904 15.557.818
1. Goederen en diensten 3.478.076 3.404.196
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 7.704.343 7.625.746
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 2.776.772 730.955
5. Toegestane werkingssubsidies 2.149.189 2.081.851
6. Toegestane investeringssubsidies 1.052.822 1.627.887
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 454.217 0
8. Andere operationele kosten 11.484 87.182

B. Financiële kosten 31.659 9.967

II. Opbrengsten 17.227.783 16.597.677
A. Operationele opbrengsten 15.762.035 15.457.875

1. Opbrengsten uit de werking 340.706 287.676
2. Fiscale opbrengsten en boetes 8.344.095 8.370.472
3. Werkingssubsidies 4.529.953 6.678.444

a. Algemene werkingssubsidies 4.251.310 4.098.742
b. Specifieke werkingssubsidies 278.642 2.579.702

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 9.490 0
6. Andere operationele opbrengsten 2.537.792 121.283

B. Financiële opbrengsten 1.465.748 1.139.802

III. Overschot of tekort van het boekjaar -430.780 1.029.892
A. Operationeel overschot of tekort -1.864.868 -99.943
B. Financieel overschot of tekort 1.434.089 1.129.835

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -420.032 1.032.187
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -420.032 1.032.187

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 412908 Alg. 29344

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van opbrengsten en kosten 2021

Gemeente (0207.506.160) - Bron: intern rapport 31/05/2022 12:06 1 / 1

Filter: budgettaire entiteit=Gemeente
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J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 171975 Alg. 18221 / JR-1 Budg. 145339 Alg. 15493

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne

Financieel directeur: : Ellen Moonen

2021 2020
I. Kosten 7.548.257 6.364.209

A. Operationele kosten 7.547.918 6.364.127
1. Goederen en diensten 1.199.198 1.059.571
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4.273.029 4.275.912
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 1.392.445 426.058
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. 659.287 584.675
5. Toegestane werkingssubsidies 14.037 8.181
8. Andere operationele kosten 9.922 9.731

B. Financiële kosten 340 82

II. Opbrengsten 7.127.209 6.089.659
A. Operationele opbrengsten 6.093.862 5.773.675

1. Opbrengsten uit de werking 3.969.947 3.697.578
3. Werkingssubsidies 1.668.894 1.471.754

a. Algemene werkingssubsidies 320.601 332.784
b. Specifieke werkingssubsidies 1.348.294 1.138.970

4. Recuperatie individuele hulpverlening 437.472 577.442
6. Andere operationele opbrengsten 17.549 26.900

B. Financiële opbrengsten 1.033.346 315.984

III. Overschot of tekort van het boekjaar -421.048 -274.550
A. Operationeel overschot of tekort -1.454.055 -590.452
B. Financieel overschot of tekort 1.033.007 315.902

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -431.796 -276.845
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -431.796 -276.845

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 145339 Alg. 15493

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van opbrengsten en kosten 2021
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956 / EK Budg. 259338

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 86.838 79.867 68.390 66.698 65.941 65.253 64.981

Ontvangsten 12.141.638 12.946.872 12.678.039 12.985.003 13.346.882 13.625.638 13.946.557

Saldo 12.054.800 12.867.004 12.609.649 12.918.305 13.280.941 13.560.384 13.881.576

Financiering
Uitgaven 37.439 79.914 39.686 42.067 44.591 47.266 0

Ontvangsten 0 530.825 0 0 0 0 0

Saldo -37.439 450.911 -39.686 -42.067 -44.591 -47.266 0

Overig beleidsdomein
Exploitatie

Uitgaven 19.060.256 19.450.697 20.676.606 21.764.515 21.693.861 22.050.986 22.444.558

Ontvangsten 9.934.580 10.038.474 9.344.399 8.827.854 8.851.585 8.980.613 9.022.454

Saldo -9.125.676 -9.412.223 -11.332.207 -12.936.661 -12.842.276 -13.070.373 -13.422.104

Investeringen
Uitgaven 2.391.159 3.814.516 3.312.369 18.005.790 1.781.650 278.447 552.430

Ontvangsten 46.168 1.137.792 927.084 7.112.176 0 420.000 0

Saldo -2.344.991 -2.676.724 -2.385.285 -10.893.613 -1.781.650 141.553 -552.430

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 1.000 0 0 0 0 0 0

Saldo 1.000 0 0 0 0 0 0
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 259338
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 259338
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 623825 Alg. 53956
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956 / EK Budg. 259338

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 19.137.045 19.498.565 20.720.068 21.824.915 21.755.317 22.113.655 22.508.479

1. Goederen en diensten 4.463.767 4.677.274 5.473.820 6.050.700 5.908.589 6.024.170 6.075.012

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.901.658 11.977.372 12.186.408 12.586.835 12.739.141 12.947.483 13.251.421

a. Politiek personeel 300.939 295.293 308.115 322.787 329.243 335.827 342.544

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.935.931 1.777.524 1.968.905 2.048.040 2.014.197 2.019.483 2.116.300

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 6.739.141 6.943.155 6.963.599 7.355.875 7.487.671 7.633.322 7.781.890

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.397.000 2.445.000 2.350.000 2.350.000 2.397.000 2.444.940 2.493.839

f. Andere personeelskosten 405.239 391.879 470.789 484.579 484.965 487.325 489.730

g. Pensioenen 123.408 124.522 125.000 25.554 26.065 26.586 27.118

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 584.675 659.287 706.103 665.940 676.649 692.675 704.026

4. Toegestane werkingssubsidies 2.090.032 2.163.226 2.291.882 2.460.069 2.368.945 2.386.698 2.414.744

- aan de politiezone 949.333 994.205 994.205 985.980 985.980 985.980 985.980

- aan de hulpverleningszone 145.012 497.875 556.548 556.548 556.548 556.487 556.548

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 856.212 414.399 12.360 114.731 117.025 119.366 121.753

- aan besturen van de eredienst 6.222 6.337 6.350 6.350 6.477 6.607 6.739

- aan andere begunstigden 133.252 250.410 722.419 796.460 702.915 718.258 743.725

5. Andere operationele uitgaven 96.913 21.406 61.856 61.371 61.993 62.628 63.276

B. Financiële uitgaven 10.049 31.999 24.928 6.298 4.485 2.585 1.060

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 8.856 8.006 7.021 5.278 3.452 1.538 0

- aan financiële instellingen 9.121 7.597 7.021 5.278 3.452 1.538 0

- aan andere entiteiten -265 409 0 0 0 0 0

2. Andere financiële uitgaven 1.193 23.993 17.907 1.020 1.033 1.046 1.060

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 21.231.550 21.846.408 21.043.969 21.313.709 21.732.593 22.172.110 22.605.592

1. Ontvangsten uit de werking 3.985.254 4.310.653 4.356.380 4.312.645 4.329.907 4.391.778 4.430.804

2. Fiscale ontvangsten en boetes 8.370.472 8.344.095 8.171.966 8.380.308 8.562.915 8.766.190 8.975.069

a. Aanvullende belastingen 7.143.772 6.969.784 6.964.313 7.099.240 7.266.787 7.454.702 7.647.913

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2021
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 3.141.557 3.084.951 3.069.683 3.201.824 3.265.861 3.331.178 3.397.801

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 3.825.444 3.730.224 3.736.974 3.742.093 3.848.927 3.971.525 4.098.111

- Andere aanvullende belastingen 176.771 154.609 157.656 155.323 152.000 152.000 152.000

b. Andere belastingen en boetes 1.226.700 1.374.310 1.207.654 1.281.068 1.296.127 1.311.488 1.327.156

3. Werkingssubsidies 8.150.198 6.198.847 7.823.649 7.921.400 8.124.499 8.300.519 8.478.541

a. Algemene werkingssubsidies 4.431.527 4.571.911 4.446.026 4.560.740 4.739.908 4.851.282 4.963.214

- Gemeentefonds 2.398.045 2.898.866 2.672.064 2.759.088 2.849.165 2.942.402 3.039.013

- Andere algemene werkingssubsidies 2.033.482 1.673.045 1.773.962 1.801.652 1.890.743 1.908.880 1.924.201

- van de federale overheid 281 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 2.033.201 1.673.045 1.773.962 1.801.652 1.890.743 1.908.880 1.924.201

b. Specifieke werkingssubsidies 3.718.672 1.626.936 3.377.623 3.360.660 3.384.590 3.449.237 3.515.327

- van de federale overheid 810.429 951.861 679.985 656.726 628.305 639.553 651.176

- van de Vlaamse overheid 397.201 560.969 303.424 298.411 302.652 306.978 311.391

- van de gemeente 2.397.000 0 2.371.000 2.382.069 2.429.711 2.478.305 2.527.871

- van andere entiteiten 114.042 114.106 23.214 23.454 23.923 24.402 24.890

4. Recuperatie individuele hulpverlening 577.442 437.472 583.180 592.840 598.898 605.133 611.551

5. Andere operationele ontvangsten 148.183 2.555.341 108.793 106.516 116.374 108.490 109.627

B. Financiële ontvangsten 844.668 1.138.937 978.469 499.148 465.875 434.140 363.419

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo 2.929.124 3.454.781 1.277.442 -18.356 438.666 490.011 459.472

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 424 128.489 128.491 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 424 128.489 128.491 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 570.388 2.473.219 1.888.951 16.250.359 1.593.877 210.000 253.240

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 570.388 2.466.907 1.866.711 16.237.599 1.543.877 210.000 253.240

a. Terreinen en gebouwen 133.600 141.690 20.000 10.311.218 9.100 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 242.025 1.214.037 697.141 4.744.776 1.429.777 85.000 163.240

c. Roerende goederen 194.763 1.008.546 1.032.571 1.086.605 105.000 125.000 90.000

e. Erfgoed 0 102.634 117.000 95.000 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 6.312 22.240 12.760 50.000 0 0

b. Roerende goederen 0 6.312 22.240 12.760 50.000 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 192.459 159.986 224.762 1.345.013 0 0 230.000

D. Toegestane investeringssubsidies 1.627.887 1.052.822 1.070.165 410.418 187.773 68.447 69.190

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2021
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I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
- aan de politiezone 35.500 41.595 41.595 35.400 35.400 35.400 35.400

- aan de hulpverleningszone 3.363 112.299 134.759 14.131 134.604 14.991 15.441

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 56.306 16.489 850.000 250.000 0 0 0

- aan besturen van de eredienst 13.425 0 0 6.800 3.400 3.400 3.400

- aan andere begunstigden 1.519.294 882.439 43.811 104.087 14.369 14.656 14.949

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 30.648 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 30.648 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 13.700 0 437.000 0 420.000 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 13.700 0 437.000 0 420.000 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 437.000 0 420.000 0

c. Roerende goederen 0 13.700 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 46.168 1.093.444 927.084 6.675.176 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 23.084 23.084 0 6.075.006 0 0 0

- van de provincie 0 0 23.084 23.084 0 0 0

- van de gemeente 0 0 0 577.086 0 0 0

- van het OCMW 23.084 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 0 1.070.360 904.000 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Investeringssaldo -2.344.991 -2.676.724 -2.385.285 -10.893.613 -1.781.650 141.553 -552.430

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen 584.134 778.057 -1.107.844 -10.911.969 -1.342.984 631.564 -92.958

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 37.439 79.914 39.686 42.067 44.591 47.266 0

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 37.439 79.914 39.686 42.067 44.591 47.266 0

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 0 530.825 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2021
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II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0 530.825 0 0 0 0 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 1.000 0 0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Financieringssaldo -36.439 450.911 -39.686 -42.067 -44.591 -47.266 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar 547.694 1.228.968 -1.147.529 -10.954.036 -1.387.575 584.298 -92.958

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 259338
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 259338
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 623825 Alg. 53956

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2021
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T3: Investeringsproject
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

PRIO PRIOR2: Investeringsproject 2 (patrimonium gemeente)
2025E1-18: Gemeente - Investeringen aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 375.233 0 10.722.965 0 11.098.198

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 204.377 0 10.279.444 0 10.483.821
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 204.377 0 10.279.444 0 10.483.821

a. Terreinen en gebouwen 132.377 9.683.334 9.815.711

c. Roerende goederen 32.242 551.110 583.352

e. Erfgoed 39.757 45.000 84.757

C. Investeringen in immateriële vaste activa 170.857 443.520 614.377

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 6.163.136 0 6.163.136

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 162.000 0 162.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 162.000 0 162.000

a. Terreinen en gebouwen 0 162.000 162.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 6.001.136 6.001.136

PRIO PRIOR4: Investeringsproject 4 (Assestraat en Gemeenteplaats)
2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 187.638 0 5.030.006 0 5.217.643

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 160.397 0 4.552.246 0 4.712.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 160.397 0 4.552.246 0 4.712.643

a. Terreinen en gebouwen 122.942 0 122.942

b. Wegen en andere infrastructuur 37.455 4.552.246 4.589.701

C. Investeringen in immateriële vaste activa 27.240 477.760 505.000

II. ONTVANGSTEN 0 1.070.360 0 0 0 1.070.360

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.070.360 0 1.070.360

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject 2021

Gemeente en OCMW (0207.506.160 / 0212.217.390) - Bron: intern rapport 02/06/2022 15:13 1 / 330 / 83



PRIO PRIORITAIR: Investeringsproject 1 (zwembad)
2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad: Dok-3

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 2.429.731 0 250.000 0 2.679.731

D. Toegestane investeringssubsidies 2.429.731 250.000 2.679.731

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 318.600 0 318.600

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 318.600 318.600

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject 2021
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 259338
Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 623825 Alg. 53956

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject 2021

Gemeente en OCMW (0207.506.160 / 0212.217.390) - Bron: intern rapport 02/06/2022 15:13 3 / 332 / 83



T4: Evolutie van de financiële schulden
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 133.923 582.453 537.863 490.596 490.596 490.596

1. Financiële schulden op 1 januari 211.048 133.923 582.453 537.863 490.596 490.596

2. Nieuwe leningen 0 530.825 0 0 0 0

4. Overboekingen -77.125 -82.295 -44.591 -47.266 0 0

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

39.686 42.067 44.591 47.266 0 0

1. Financiële schulden op 1 januari 0 39.686 42.067 44.591 47.266 0

2. Aflossingen -37.439 -79.914 -42.067 -44.591 -47.266 0

3. Overboekingen 77.125 82.295 44.591 47.266 0

Totaal financiële schulden 173.609 624.520 582.453 537.863 490.596 490.596

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 259338
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 623825 Alg. 53956

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Evolutie van de financiële schulden 2021
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Filters
Boekjaar: 2021
Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa
Boekwaarde

op 1/1
Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving en

waarde-
verminderingen

Andere
mutaties

Boekwaarde
op 31/12

B. Financiële vaste activa € 12.122.486,14 € 128.488,76 € 30.647,99 € 0,00 € 53.433,05 € 0,00 € 0,00 € 12.273.759,96

1. Extern verzelfstandigde agentschappen € 24,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24,79

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten

€ 12.120.812,45 € 128.488,76 € 30.647,99 € 0,00 € 53.433,05 € 0,00 € 0,00 € 12.272.086,27

3. OCMW-verenigingen € 1.115,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.115,00

4. Andere financiële vaste activa € 533,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 533,90

C. Materiële vaste activa € 29.681.049,78 € 2.473.218,56 € 13.700,00 € -1.220.369,64 € 918.053,76 € 0,00 € 30.002.144,94

1. Gemeenschapsgoederen € 22.467.589,76 € 2.012.318,01 € 13.700,00 € -939.067,66 € 550.779,73 € 0,00 € 22.976.360,38

a. Terreinen en gebouwen € 15.689.520,66 € 141.690,39 € 0,00 € -200.860,76 € 678.286,75 € 0,00 € 14.952.063,54

b. Wegen en andere infrastructuur € 4.167.923,72 € 1.214.036,88 € 0,00 € -12.668,58 € 277.153,67 € 0,00 € 5.092.138,35

c. Installaties, machines en uitrusting € 169.415,73 € 28.001,55 € 0,00 € 31.148,13 € 34.009,95 € 0,00 € 194.555,46

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 897.740,22 € 525.955,21 € 13.700,00 € -734.302,97 € -435.205,66 € 0,00 € 1.110.898,12

e. Leasing en soortgelijke rechten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

f. Erfgoed € 1.542.989,43 € 102.633,98 € 0,00 € -22.383,48 € -3.464,98 € 0,00 € 1.626.704,91

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa € 5.823.653,99 € 454.589,02 € 0,00 € 310,12 € 372.608,31 € 0,00 € 5.905.944,82

a. Terreinen en gebouwen € 1.633.614,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.997,92 € 0,00 € 1.612.616,46

b. Installaties, machines en uitrusting € 219.999,98 € 431.473,58 € 0,00 € 17.823,76 € 88.020,85 € 0,00 € 581.276,47

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 156.613,32 € 23.115,44 € 0,00 € 0,00 € 27.008,85 € 0,00 € 152.719,91

d. Leasing en soortgelijke rechten € 3.813.426,31 € 0,00 € 0,00 € -17.513,64 € 236.580,69 € 0,00 € 3.559.331,98

3. Andere materiële vaste activa € 1.389.806,03 € 6.311,53 € 0,00 € -281.612,10 € 0,00 € -5.334,28 € 0,00 € 1.119.839,74

a. Terreinen en gebouwen € 1.389.806,03 € 0,00 € 0,00 € -281.612,10 € 0,00 € -5.741,45 € 0,00 € 1.113.935,38

b. Roerende goederen € 0,00 € 6.311,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 407,17 € 0,00 € 5.904,36

D. Immateriële vaste activa € 549.444,90 € 159.986,36 € 0,00 € -768,18 € 189.786,28 € 0,00 € 518.876,80

Schema T5: De toelichting bij de balans
Gemeente Hemiksem
Sint Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem
Ondernemingsnr.: 0207.506.160

OCMW Hemiksem
Sint Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem
Ondernemingsnr.: 0212.217.390

31/05/2022 15:26 1/ 2
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2. De mutatiestaat van het nettoactief
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde

op 1/1
Toevoeging Verrekening Andere

mutaties
Boekwaarde

op 31/12
Gemeente € 5.325.014,11 € 1.042.838,38 € 315.629,84 € 0,00 € 6.052.222,65

OCMW € 4.202.580,24 € -1.125.605,49 € -108.599,91 € 0,00 € 3.185.574,66

Totaal € 9.527.594,35 € -82.767,11 € 207.029,93 € 0,00 € 9.237.797,31

B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde
op 1/1

Overschot of
tekort van het

boekjaar

Tussenkomst
gemeente aan

OCMW

Andere
mutaties

Boekwaarde
op 31/12

Gemeente € 9.375.886,26 € -420.032,02 € 0,00 € 0,00 € 8.955.854,24

OCMW € 3.438.190,57 € -431.796,08 € 0,00 € 0,00 € 3.006.394,49

Totaal € 12.814.076,83 € -851.828,10 € 0,00 € 0,00 € 11.962.248,73

C. Herwaarderingsreserves Boekwaarde
op 1/1

Toevoeging Terugneming Andere
mutaties

Boekwaarde
op 31/12

Gemeente € 6.123.496,54 € 84.081,04 € -30.647,99 € 0,00 € 6.176.929,59

OCMW € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal € 6.123.496,54 € 84.081,04 € -30.647,99 € 0,00 € 6.176.929,59

D. Overig nettoactief Boekwaarde
op 1/1

Wijziging
kapitaal

Andere
mutaties

Boekwaarde
op 31/12

Gemeente € 26.624.783,30 € 0,00 € 0,00 € 26.624.783,30

OCMW € 1.361.785,46 € 0,00 € 0,00 € 1.361.785,46

Totaal € 27.986.568,76 € 0,00 € 0,00 € 27.986.568,76

Totaal nettoactief Boekwaarde
op 1/1

Mutatie Boekwaarde
op 31/12

Gemeente € 47.449.180,21 € 360.609,57 € 47.809.789,78

OCMW € 9.002.556,27 € -1.448.801,66 € 7.553.754,61

Totaal € 56.451.736,48 € -1.088.192,09 € 55.363.544,39

Schema T5: De toelichting bij de balans 2021

31/05/2022 15:26 2/ 2
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Financieel verslag jaarrekening 2021 

1. Onbeschikbare gelden versus Bestemde gelden en de borgstellingen 

De onbeschikbare gelden zijn geldmiddelen waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar 
niet kan beschikken. Het zijn budgettaire middelen die in het bestuur aanwezig zijn en die zijn 
opgenomen in het gecumuleerd budgettair resultaat, maar die omwille van regelgeving of 
verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden in de loop van het volgende boekjaar, zoals  
bijvoorbeeld de Care Property Invest-overeenkomst, pensioenfondsen,… 

Het begrip ‘onbeschikbare gelden’ dekt niet dezelfde lading als het vroegere begrip ‘bestemde gelden’. 
Onbeschikbare gelden zijn enger gedefinieerd dan de bestemde gelden in het besluit van 25 juni 2010, 
om te vermijden dat besturen leningen moeten inschrijven om een financieel evenwicht te kunnen 
aantonen, terwijl ze eigenlijk over voldoende middelen beschikken. De geldmiddelen die de raad in 
het meerjarenplan en/of de jaarrekening wil reserveren voor een specifieke bestemming (bv. een 
welbepaald investeringsproject, financiering van pensioenverplichtingen) in de volgende boekjaren 
zijn geen onbeschikbare gelden, tenzij er een overeenkomst is waaruit de onbeschikbaarheid blijkt.  

Onbeschikbare gelden per 31/12/2020 

✓ Pensioenfonds mandatarissen: 3.010.426,53 
✓ Eindeopstalvergoeding SF leasing: 1.390.204,95 euro 

Onbeschikbare gelden per 31/12/2021 

✓ Pensioenfonds mandatarissen : 3.064.887,65euro (gemeente en OCMW, maar enkel 
geboekt in gemeente) 

✓ Eindeopstalvergoeding SF leasing: 1.429.427,95 euro (ocmw) 

Het pensioenfonds van de mandatarissen werd in 2020 aangevuld met een bijkomende storting van 
2.000.000 euro om de cashpositie van de gemeente te vrijwaren, en de penaliteit van de negatieve 
interesten zo veel als mogelijk te vermijden. Als compensatie wordt er jaarlijks in plaats de volledige 
pensioenbijdrage voor de mandatarissen enkel nog de verplichte 7,5% bijgestort, zodat het fonds op 
termijn terug naar zijn oorspronkelijke vorm zal terugkeren. 
De eindeopstalvergoeding is de optelsom van subsidies 415.000 euro (laatste schijf in 2022) die 
geplaatst staan bij een verplichte beleggingsverzekering bij Ethias en het saldo van de financiële 
leasingovereenkomst die in 2032 betaald moet worden. 
Beide fondsen groeien aan op basis van de verworven interesten, jaarlijkse stortingen en 
beheerskosten. Het is niet mogelijk om vervroegd gelden vrij te maken uit deze fondsen, waaruit de 
onbeschikbaarheid blijkt. 
Waarborgen per 31/12/2020: 

✓ Igean dranco milieu&veiligheid: 10.873,10 euro 
✓ IVEG: 1.871.650 euro   
✓ Waarborg project Den Bosschen ING bankgarantie 01-395555  8.290 euro 
✓ Vlotter: 150.000 euro 
✓ Borgstelling FC Oxford: 100.373,94 euro 

Waarborgen per 31/12/2021: 

✓ Igean dranco milieu&veiligheid:  0 euro --> De gemeente Hemiksem waarborgt geen 

leningen meer bij IGEAN, noch bij IGEAN dienstverlening, noch bij IGEAN Milieu & 
Veiligheid 
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✓ IVEG: 1.871.650 euro   
✓ Vlotter: 150.000 euro 

✓ Borgstelling FC oxford: 93.968,71 euro  

De werken rond het project Den bosschen werden afgerond en de waarborg is vrijgegeven. 

2. Lange termijn schulden 

Er loopt nog 1 lening op naam van de gemeente (kredietnummer 647 - oorspronkelijk ten bedrage van 
574.666,81 euro): 

647  lening op 20jaar   (Aflossingen per kwartaal)   VVD 01/10/2024  

 openstaand saldo 133.923,45  euro   4,23%  

Deze lening werd afgesloten in 2004 en is voorzien van een indekkingsstructuur waarvan de 
wederbeleggingsvergoeding op dit ogenblik te duur is om af te kopen, hierdoor is het interessanter de 
lening toch te laten doorlopen, ondanks dat er voldoende liquiditeit aanwezig is. 

Er dient in 2022 nog 91.856,79 euro op LT terug betaald te worden. In de loop van 2021 werd voor 
39.685,53 euro aan kapitaalaflossingen gerealiseerd. 

 

3. Investeringen en patrimonium 

3.1 Studiekosten gemeente 
Er werd in 2021 voor 159.986,36 euro aan studie of projectbegeleidingskosten betaald.  
Het betreft oa 

• stabiliteitsstudie voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Depot Deluxe (3.146€) 

• Erelonen plaatsing HVAC (airco) in Hoge Cluyse (24.342,31€) 

• erelonen voor de bouw van het Klaverbos (67.641,26€) 

• projectbegeleiding door de POM voor de Heemsdaalstraat (36.824,32€) 

• studiekosten voor asvaltverhardingen (14.111,39€) 

• studiekosten heraanleg Kerkeneinde, Assestraat en gemeenteplaats (12.765,45€) 

• oriënterende bodemonderzoeken in de Atletiekstraat (913,63€) 

• opmeting fietsostrade (242€) 
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De stabiliteitsstudie dak depot deluxe, erelonen HVAC woonzorgcentrum en de asfvaltverhardingen 
werden volledig afgewerkt in 2021, de overige studiekosten zullen in 2022 worden verdergezet, samen 
met de dossiers die reeds lopende waren. 
 
Hieronder een overzicht van de reeds betaalde kosten uit het verleden in de lopende projecten tot en 
met de jaarrekening 2021  

Verplicht bodemonderzoek 
Atletiekstraat 

OVAM 913,63 euro 

Fietsostrade Group Infrabo 53.394,28 euro 

Heraanleg gemeenteplaats, 
Assetraat en Kerkeneinde 

Antea group 56.135,08 euro 

Nieuwbouw Klaverbos Architectuurgroep 
Oosthoeven 

228.069,28 euro 

Projectbegeleiding 
Heemsdaalstraat 

POM 62.310,79 euro 

RUP Hoge Weg Sweco 32.154,54 euro 

HVAC Regenboogschool DWE  2.904 euro 

Renovatie zuidvleugel (incl 
aandeel Ivebica) 

Studio Roma 319.925,63 euro 

 
3.2 Wegeniswerken in uitvoering 
In 2021 werd een aanbesteding uitgeschreven voor het affrezen van de bestaande asfaltslijtlaag en het 
aanleggen van een nieuwe asfaltslijtlaag van diverse straten in Hemiksem, in totaliteit werd voor 
357.254,22€ door Deckx Algemene Ondernemingen nv, het ging oa over Hoogstraat, Kruishoevewijk, 
Meidoornlaan, Unolaan (kruispunt Bouwerijstraat) Parklaan, Rode Kruisplein, Antwerpsesteenweg en 
de Bredestraat. 
 
Daarnaast werd ook door de eigen uitvoerende technische diensten nog gewerkt in de Parklaan en op 
de witte baan. In totaal voor 15.130,09€. 
Ook de heraanleg van de binnekoer abdij werd in eigen beheer gerealiseerd. Dit project kostte aan 
materiaal 81.482,26 euro. Dit is nog niet afgewerkt, er wordt nog een panieksluiting en nieuwe 
buitendeur geplaatst 2022. Hiervoor is in 2022 nog 15.000 euro voorzien. De werken zijn nog niet 
afgerond. 
 
In het kader van de verkavelingsaanleg Schelleakker werd ook voor 123.248,36 euro kosten gemaakt 
in 2021, daarnaast werd ook voor 31.358,83 euro aan fluvius betaald voor de aanleg van de 
nutswerken. Voor de verdere ontwikkeling van de site werd nog een bijkomend perceel verkocht, 
hiervoor ontving de gemeente 1.070.359,59 euro in 2021. Deze middelen zullen deels aangewend 
worden voor de aanleg van de wegenis Schelleakker, maar ook gebruikt worden voor de 
rioleringswerken van de heraanleg gemeenteplaats, Assestraat en Kerkeneinde.  
 

3.3 Stedenbouwkundige last 
De middelen die door de jaren heen werden verzameld vanuit de stedenbouwkundige last worden 
weergegeven in actie 2025F2-4. In 2021 werd nog 125.000 euro ontvangen vanuit Aragonia blok F 
(Hemixveer), daarnaast werden aktekosten betaald voor het verwerven van een stuk grond in de 
Assestraat (behoud waardevolle boom) en werd een noodwoning gelegen in Callebeekstraat 
aangekocht (19.970,61 euro). Dat brengt het saldo op 327.823,31 euro per 31/12/2021. 
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3.4 Overige investeringen 
In de sporthal werd geïnvesteerd in een nieuw scorebord (4.567,75€). Het skatepark werd verder 
uitgereid (38.659 euro). Er werd ook voor 18.140,51 euro beplanting aangekocht. 
 
Voor het bouwen van de brug over de vliet werd in 2021 reeds 216.573 euro aan Kempens Landschap 
betaald. Het saldo is voorzien in 2022.  
 
Verschillende vervangingsinvesteringen vonden plaats in oa het gemeentelijke magazijn en het 
woonzorgcentrum. In het magazijn werd een nieuwe afzuiginstallatie in de schrijnwerkerij voorzien, 
en de aankoop van een stroomgenerator en klem gerealiseerd. In het woonzorgcentrum werden een 
nieuwe droogkast en wasmachine aangekocht, 2 tilliften, 2 koffiedouches, koelkasten, snelkoeler en 
maaltijdserveerwagens aangeschaft. De grootste investering in het woonzorgcentrum was de 
installatie van HVAC (airco), ten bedrage van 369.631,35 euro. Hiervoor zal in 2022 bijkomend budget 
worden voorzien om ook een hoogspanningscabine te plaatsen om deze installatie aan te drijven. 
 
Binnen de administratie werden een aantal bijkomende ICT schermen aangekocht, en werd 
geïnvesteerd in de Pepperflow software om rapporteringen naar de toekomst vlotter te laten 
verlopen. 

 
3.5 Fluvius 
3.5.a Openbare verlichting – Licht als dienst 
In 2019 werd de openbare verlichting ingebracht in Fluvius, onder de dienstverlening “Licht als dienst”. 
Jaarlijks ontvangt de gemeente een boekingsfiche die de evolutie van de werken weergeeft.  Daarin 
worden de bedragen uit de realiteit van 2021 opgenomen, zoals verwerkt in de boekhoudkundige 
sluiting van de netbeheerder. Dit houdt onder meer de boekwaarde van de bestaande installaties 
Openbare Verlichting eind 2020 in, aangevuld door de nieuwe investeringsbedragen. De investeringen 
in verledding zijn opgedeeld in nieuwe investeringen na overname waarop afgeschreven wordt en 
nieuwe investeringen in aanbouw waarop  nog niet wordt afgeschreven. De nieuwe investeringen die 
als afgewerkt worden beschouwd dienen door een leasing te worden gedefinieerd in de boekhouding 
van de gemeente.  
In 2021 werd de omschakeling van straatlampen naar led-verlichting gefinancieerd met een groen 
obligatie uitgifte. De looptijd ervan is 10 jaar en de vaste rentevoet bedraagt 0,2732%.  
 
3.5.b Apt aandelen 
De gemeenteraad van Hemiksem besliste in te tekenen op de uitgifte van aandelen Apt door Fluvius 
Antwerpen en deze geheel te volstorten met eigen middelen. Deze uitgifte volgde op de 
kapitaalverhoging door de holding Publi-T waarop Fluvius Antwerpen proportioneel heeft ingetekend. 
Ten einde de steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in deze investering en te 
genieten van de bijbehorende winsten van Publi-T, was Fluvius Antwerpen zelf overgegaan tot de 
uitgifte van 435.376 nieuwe aandelen Apt voor een totale waarde van EUR 8,70 miljoen. 
Twee operaties hebben elkaar gekruist: deze uitgifte aandelen Apt en de herschikking van alle 
aandelen van Fluvius Antwerpen (naar aanleiding van de toetreding van Malle, Ranst, Wommelgem en 
Zoersel) op basis van de eigenvermogenswaarde van 25 euro per aandeel. Door de herschikking daalde 
het aantal bestaande aandelen Apt van 3.328.644 naar 1.153.201. Vandaar heeft de Raad van Bestuur 
een conversie goedgekeurd waarbij de oorspronkelijke uitgifte van 435.376 nieuwe aandelen Apt 
omgezet werd in een uitgifte van 150.835 nieuwe aandelen Apt. Voor alle duidelijkheid: de 
investeringsbedragen per deelnemer blijven dezelfde, net als de nieuwe aandeelverhouding tussen de 
deelnemers en daardoor ook de vooropgestelde rendementsvoorwaarden. 
De Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen heeft op basis van de ontvangen gemeenteraadsbesluiten 
in september 2020 de verdeling van de uitgegeven aandelen goedgekeurd, voor Hemiksem betrof het 
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na bovenvermelde conversie 2.228 aandelen Apt. Zoals bij de uitgifte aangekondigd werden de 
aandelen Apt definitief toegekend in 2021, pas dan dienden de gemeenten die voor een eigen inbreng 
hebben gekozen de middelen te storten. 
 

 
3.6 Scholen 
In 2021 werden de eerste uitgaven gerealiseerd in het kader van de nieuwbouw Klaverbos. Er werd 
voor 67.641,26 euro aan erelonen betaald. Daarnaast voorziet de gemeente ook een jaarlijks 
investeringsbudget om de ICT infrastructuur te moderniseren. Door corona is ook Vlaanderen tot het 
besef gekomen dat een update van het ICT patrimonium binnen veel scholen noodzakelijk was, en 
hebben zij hier subsidies voor vrijgemaakt: 
- digi-sprongsubsidies: 86.723 euro voor beide scholen samen 
- ICT toelage voor het onderwijzende personeel: 32.199,93 euro voor beide scholen samen 
Hiervan werden in 2021 en 2022 laptops aangekocht voor de leerkrachten in beide scholen en werden 
chromebooks en oplaadkarren aangekocht voor de laatste graad van de lagere school. 
Dat maakt dat er in 2021 met de middelen die de gemeente jaarlijks voorziet, beperkte aankopen zijn 
verricht, zoals het vernieuwen van projectors, aankopen switchen en een accespoint in het Klaverbos 
en het vernieuwen van enkele digiborden in de Regenboogschool. 

 
3.7 Uitvoerende technische dienst 
In 2021 werden 5 dienstwagens wagens verkocht voor elk 500 euro, alsook het Opel voertuig van de 
voormalige algemeen directeur (11.200 euro). Samen bracht dit 13.700 euro op. 
Daarnaast werd ter vervanging voor 224.105,96 euro 7 nieuwe CNG voertuigen via Fluvius aangeschaft 
en voor 200.000 euro een nieuwe veegmachine. Daarnaast werd ook in kleiner materiaal voor de 
groendienst, wegendienst en onderhoud gebouwen geïnvesteerd. 
 

3.8 Werken door de eigen uitvoerende diensten 
In 2021 werkte de wegendienst hoofdzakelijk aan de heraanleg van de binnenkoer. Dit project kostte 
aan werkmaterialen 81.482,26 euro, en zal afgewerkt worden in 2022. 
Daarnaast werd ook het terras van de serviceflats door de dienst onderhoud gebouwen uitgebreid 
(21.151,72 euro). 
 

3.9 Investeringstoelagen 
Ook in 2021 werden diverse investeringssubsidies betaald: 1.052.822,15 euro 
- 868.927,98 euro werd betaald voor de oprichting van Dok-3 
- 30.000 euro werd betaald aan de gidsen voor de renovatie van hun lokalen 
- 112.299,17 euro werd betaald aan de brandweerzone Rivierenland 
- 41.595 euro werd betaald aan de politiezone Rupel 
 

3. 10 Overgedragen investeringsbudgetten van 2021 naar 2022 

In oktober 2021 werd bij de laatste budgetwijziging al een inschatting gemaakt van de niet 
aangewende investeringsbudgetten die naar 2022 moesten worden overgedragen. Op het einde van 
februari 2022 werd de definitieve analyse gemaakt van de niet aangewende investeringsbudgetten. 
Hieruit bleek dat reeds 7.143.306,55 euro werd overgedragen in oktober 2021, en bijkomend nog 
707.345,42 euro werd overgedragen, wat het totaal brengt op 7.850.651,42 euro, dat doorgeschoven 
werd naar 2022.  

Naar de toekomst toe zouden investeringsbedragen gebudgetteerd moeten worden in het jaar van 
uitvoering op basis van de verwachte uitgaven gekoppeld aan de uitvoering ervan in het betreffende 
jaar. Hierdoor geven de investeringsbudgetten, het budgettair resultaat en bijgevolg de 
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liquiditeitspositie een zo correct mogelijk beeld van de financiële situatie van het bestuur op jaarbasis. 
De onderbouwing door de budget verantwoordelijke kan dan gebeuren op basis van de  externe info 
zoals offertes, gunningen of ramingen. 

4. Vorderingen op korte termijn 

Per maand wordt bekeken wat openstaat, en eventueel afgetoetst met de sociale dienst. Vervolgens 
worden aanmaningsbrieven gestuurd en eventueel deurwaardersdossiers opgesteld. 

De openstaande niet fiscale operationele vorderingen van het lokaal bestuur hebben een saldo van 
447.196,31 euro (AR40), dit omvat onder meer de openstaande facturen uit kinderopvang en 
vrijetijdsdienst, administratieve prestaties, concessies kerkhof, verhuren van zalen, feestmateriaal en 
gronden, doorfacturatie kosten aan derden, verblijfsfacturen woonzorgcentrum, serviceflats en 
inschrijving middageters, schoolfacturen, ….  

80% van dit openstaande saldo zijn de verblijfsfacturen van de 2 laatste maanden november en 
december 2021 van het woonzorgcentrum en de serviceflats. Aangezien deze pas begin december en 
begin januari worden opgemaakt en een betaaltermijn van 30 dagen hebben, zijn deze meestal niet 
voldaan bij het afsluiten van het boekjaar. Deze facturen vormen echter geen risico, en werden volledig 
betaald in de loop van 2022. 

In 2021 werd voor 11.605,16 euro aan onwaarden geregistreerd op de operationele vorderingen, 
7.935,9 euro uit de gemeente en 3.669,26 euro vanuit de gemeente. Dit zijn vordering waarvan de 
deurwaarder of sociale dienst heeft bevestigd dat het niet mogelijk zal zijn deze te recupereren. 

De inkomsten uit onroerende voorheffing worden van juli tot december onder de vorm van 
voorschotten gestort. Voor 2021 werd een totaalbedrag van 3.141.556,93 euro ontvangen. 

De personenbelasting werkt met een voorschottensysteem van september tot april. De afrekening 
staat 173X bedroeg 3.730.224,03 euro. Per 31/12/2021 werd onvoldoende voorschotsaldo ontvangen 
hierdoor kon de vorderingen 173X van de maand december 2021 nog niet financieel afgeboekt worden 
en staat er nog een saldo op van 680.962,26 euro wat in de loop van 2022 werd afgeboekt. 

Uit diverse belastingkohieren van de voorbije jaren staat nog een saldo open van 87.551,09 euro op 
31/12/2021. Dit is een aanzienlijke daling ten aanzien van 2020, aangezien in 2020 éénmalig de 
kohieren pas na 1 oktober werden opgemaakt in het kader van de coronacrisis. In 2021 kende de 
opmaak terug een normaal verloop, waardoor er minder openstaande aanslagbiljetten zijn bij het 
afsluiten van het boekjaar. 

De gemeente heeft voor 87.929,07 euro borgstellingen ontvangen. Dit zijn voornamelijk gelden in 
bewaring in afwachting van het beëindigen van stedenbouwkundige werken. 

5. Schulden op KT 

Dankzij Echo zien we een duidelijke verbetering in de openstaande facturen en snelheid van betalen 
door het bestuur. Dit betreft een elektronisch platform waarin de inkomende facturen nagekeken, 
goedgekeurd en aangerekend kunnen worden. Er blijft echter nog steeds een probleem met het tijdig 
goedkeuren van facturen, vooral tijdens afwezigheidsperiodes, waarbij vaak onnodig aanmaningen 
worden verstuurd door leveranciers. We moedigen alle instanties en interne diensten aan om facturen 
zoveel mogelijk in pdf vorm digitaal rechtstreeks naar de gekende mailboxen van de facturatie te 
versturen om ze sneller te verwerken.  
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Op het einde van 2021 staat er bij de gemeente een vergelijkbaar saldo als vorig jaar open van 
522.849,14 euro aan leveranciers die facturen pas in januari 2022 hebben bezorgd voor betaling. En 
werd er 145.265 euro via te ontvangen facturen geregistreerd. 

Sinds juni wordt ook gewerkt met de digitale facturen van peppol. 

Peppol staat voor Pan-European Public Procurement On-Line, en is een beveiligd netwerk waarover 
bestanden, zoals bijvoorbeeld een e-factuur in UBL-formaat, verstuurd moeten worden volgens een 
bepaald EDI-protocol.  Meer en meer landen verplichten het gebruik van het Peppol-netwerk voor het 
versturen van e-facturen. In België is voor het factureren aan Vlaamse overheidsinstanties al verplicht 
om te factureren in UBL over Peppol, maar ook in de rest van Europa verplichten meer en meer 
overheden het gebruik ervan.  

6. Thesaurietoestand 

De cashpositie van Hemiksem blijft problematisch (wordt ook besproken bij de financiële risico’s onder 
punt 13.B), in 2020 bedroeg deze 14.045.571,46 eur. Het saldo per 31/12/2021 bedraagt 
16.097.892,25 eur.  

Het grootste deel van het kapitaal staat op termijnrekeningen bij Belfius, aangezien lang lopende 
beleggingen volgens de vooropgestelde uitvoeringsplanning niet realistisch zouden zijn. Daarnaast 
staat ook een beperkte som op een termijnrekening bij Argenta en BNP Paribas Fortis. 

In 2021 zijn cash rijke besturen, zoals Hemiksem negatieve spaarrente gaan betalen op spaargeld vanaf 
€5.000.000. Door de negatieve rente wordt sparen onaantrekkelijk en investeren en geld uitgeven 
goedkoop. Uit het meerjarenplan blijkt dat het ook de bedoeling is om dit geld te spenderen, maar de 
uitvoeringsgraad dient daarvoor sterk opgekrikt te worden of de inschrijvingen in de begroting dienen 
realistischer te gebeuren. Die negatieve rente komt voor een groot deel voort uit het ECB-beleid. Het 
is de ECB die met haar monetair beleid de depositorente bepaalt (dat is de rente die banken betalen 
op het geld dat ze 's nachts verplicht bij de ECB stallen) en dat de grootbanken doorrekenen aan hun 
klanten.  

Sinds 21 februari 2022 wordt hier een oplossing geboden door de FOD financiën, onder de vorm van 
de toepassing e-DEPO  waarmee gemeenten, scholen en andere lokale besturen hun tegoeden tegen 
0% rente kunnen deponeren op een beveiligde digitale rekening bij de Deposito- en Consignatiekas. 
Hemiksem maakt hier nu ook gebruik van. 

7. Kosten 

7.1 Goederen en diensten  

Binnen de goederen en diensten die werden aangekocht, merken we dat over het algemeen de kosten 
tussen 2020 en 2021 relatief stabiel zijn gebleven. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in 2020 
een groot deel van de dienstverlening heeft stilgelegen, waardoor er beperktere aankopen zijn gedaan 
als gevolg van corona en dat door de heropstart in 2021 meer kosten zijn gemaakt. 

 R2020 R2021 Mutatie 

Administratieve kosten 1.003.439,68   1.035.006,68  3% 

Beheersvergoeding aan divers externe 
partijen 1.192.004,89   1.253.182,15  5% 

Canon serviceflats 214.838,16   218.749,20  2% 

Onderhoudskosten patrimonium 569.713,28   549.026,55  -4% 
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Operationeel materiaal 233.250,54   245.470,00  5% 

Personeel/Buffer 158.211,76   91.249,40  -42% 

Verzekeringen 48.593,52   53.908,79  11% 

Beheersvergoeding aan Vlotter 
302.272,81 +14.000 
rupeltornado 2020 

 351.363,83 -14.000 
rupeltornado 2020 

16% 
(nvt) 

Voeding keuken WZC 181.631,55   235.921,31  30% 

 3.903.956,19   4.033.877,91  3,33% 

 

Dat neemt niet weg dat er enkele grote mutaties bijkomende toelichting vragen.  

Binnen de aankoop van de voedingsmiddelen voor het woonzorgcentrum stellen we een opmerkelijke 
stijging vast van 30% ten aanzien van 2020. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door gestegen 
voedselprijzen op de wereldmarkt, maar ook omwille van het gegeven dat in 2020 bijna geen 
middageters van buiten het woonzorgcentrum werden toegelaten en hierdoor beperkter voedsel 
moest worden aangekocht. 

Jaarlijks wordt ook beperkt een buffer budget voorzien voor onverwachte kosten. In 2020 werd hier 
beduidend meer gebruik van gemaakt om alle niet voorziene aankopen zoals mondmaskers, handgel, 
plastiek schermen en andere hygiëneartikelen mee aan te kopen. 

Tot slot merken we ook op dat er steeds meer taken of dienstverlening die het lokaal bestuur moet 
opnemen worden uitbesteed aan externe partijen, zoals Vlotter, Igean, Isvag,… het betreffen veelal 
taken waarbij het bestuur deze niet in huis kan organiseren (afvalophaling, openbaar vervoer, 
recyclage,…) of niet voldoende personeel in huis heeft om deze taken uit te voeren (ICT support, 
hervormingen diensten, groenonderhoud, poetshulp, maaltijdservice, juridische ondersteuning, 
minder mobielencentrale,…). We merken een steeds grotere druk op het lokaal bestuur om de vele 
taken die de hogere overheid oplegt uit te voeren, maar daar staan nooit voldoende middelen of 
mensen tegenover, waardoor meer uitbesteden en samenwerken met andere besturen steeds 
belangrijker wordt. 

7.2 Energiekosten 

 R2020 R2021 Mutatie 

elektriciteit 294.701,39   302.193,57  3% 

gas 110.327,05  147.650,48 34% 

water 80.792,12   167.784,66  108% 

 485.820,56   617.628,71   

 

De kosten voor gas zijn toegenomen met 34%, dit is een rechtstreeks gevolg van het ventileren in de 
scholen en administratieve gebouwen in de wintermaanden om de coronagolf zo goed mogelijk te 
onderdrukken.  

De extreme toename in het waterverbruik kan deels verklaard worden door het rapport van de 
inspectie die een legionella risico in het woonzorgcentrum had gedetecteerd, waardoor werd gevraagd 
om alle kranen dagelijks gedurende 10 minuten te laten lopen. Dit heeft een enorme impact gehad op 
het budget. Verdere oorzaken zullen in de loop van 2022 onderzocht moeten worden.  

Gezien de evolutie in 2021 en de fel stijgende kosten in 2022, kunnen we besluiten dat er veel meer 
ingezet moet worden op het algemeen energiebeheer en energie efficiëntie binnen het lokaal bestuur. 
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7.3 Personeelskosten 

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. 
Hierdoor werden de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van het overheidspersoneel 
in oktober 2021 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.  

 R 2020 R 2021 % Mutatie 

Vaste gemeente 
                         
1.253.974,27  

         
1.202.496,57  -4,11% 

vaste ocmw 
                            
445.537,40  

             
440.952,14  -1,03% 

contractuelen gemeente 
                         
3.030.844,24  

         
3.188.880,98  5,21% 

contractuelen ocmw 
                         
3.234.360,70  

         
3.339.575,27  3,25% 

extralegale voordelen gemeente 
                            
258.731,95  

             
242.749,67  -6,18% 

extralegale voordelen ocmw 
                            
179.668,58  

             
174.365,65  -2,95% 

jobstudenten gemeente 
                            
182.098,05  

             
181.699,68  -0,22% 

jobstudenten ocmw 
                               
38.890,38  

               
64.398,06  65,59% 

politiek gemeente 
                            
378.590,57  

             
368.490,68  -2,67% 

politiek ocmw 
                               
45.756,27  

               
51.323,98  12,17% 

 
                         
9.048.452,41  

         
9.254.932,68  2,28%  

De overschrijding van de spilindex verklaart ongeveer 25% van de totale toegenomen 
personeelskosten in 2021. Bijkomende verklaringen kunnen gevonden worden in nieuwe subsidies die 
werden aangetrokken, maar waarvoor ook extra personeel moest worden aangesteld, zoals het BOA 
(buitenschoolse opvang en activiteiten) decreet. 

Algemeen genomen zien we een daling in het aantal vastbenoemden en een toename in het aantal 
contractuele medewerkers. Dit is een bewuste beleidskeuze, maar impliceert wel dat hier een 
responsabiliseringsbijdrage tegenover staat. De verschuldigde responsabiliseringsbijdrage dient om 
het tekort in sociale bijdrage te financieren tussen wat de actieve vastbenoemde werknemers 
bijdragen aan de pensioenlast van de gepensioneerde vastbenoemde werknemers; en aangezien er 
minder actieve vastbenoemde dan gepensioneerde vastbenoemden zijn, is hier een kloof ontstaan die 
via de responsabiliseringsbijdrage wordt gedicht. 

Wanneer de basispensioenbijdragen die elk bestuur betaalt op de loonmassa van zijn statutair 
personeel niet volstaat om de pensioenlasten te dekken, krijgt het bestuur een bijkomende factuur om 
het verschil op te leggen in de vorm van een responsabiliseringsbijdrage. Dat verschil werd tot nu toe 
niet volledig aangerekend maar slechts voor 50%. 

Het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot het voorgaande jaar wordt in 
september aan de lokale besturen meegedeeld en moet tegen het eind van het jaar betaald worden.  
De responsabiliseringsbijdrage kan immers pas aangerekend worden in het jaar volgend op het jaar 
waarop het betrekking heeft - wanneer de rekeningen van de pensioenlasten en pensioenuitgaven van 
het betrokken jaar definitief zijn. 
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Maar deze werkwijze brengt onvermijdelijk liquiditeitsproblemen mee voor de uitbetaling van de 
pensioenen. Daarom rekent de Federale Pensioendienst sinds 2018 de responsabiliseringsbijdrage met 
betrekking tot het voorgaande jaar, die pas definitief verschuldigd is op het einde van het lopende jaar, 
aan in maandelijkse voorschotten, met een afrekening op het einde van het lopende jaar. 

 

Uit het financieel profiel van Belfius zien we de evolutie van het aantal eigen personeelsleden over de 
voorbije 5 jaar dalen, dit terwijl de taken die vanuit Vlaanderen en de Federale overheid naar de lokale 
besturen worden doorgeschoven steeds talrijker worden. Ook hier dringt een reorganisatie van het 
organogram zich op. Vacatures geraken zeer moeilijk ingevuld, en we stellen vaak vast dat er in 
dezelfde vijver wordt gevist als onze lokale buurgemeenten. Daarnaast is een maatschappelijk tendens 
voelbaar van externe consultants die lokale experten uit besturen weghalen aan interessantere 
arbeidsvoorwaarden om hen dan via duurdere consultingdiensten opnieuw aan te bieden aan de 
lokale besturen, dit zonder dat er een reëel sociaal engagement of verankering binnen het bestuur 
aanwezig is. De druk op lokale besturen om externe partners aan te trekken, met een bijhorend 
prijskaartje wordt hierdoor almaar zwaarder. 

 

7.4 Sociale dienst 

7.4.1 Leefloon, equivalent leefloon en daklozen 

Onderstaande grafieken geven de evolutie weer van het aantal leefloners en dossiers dat het OCMW 
op jaarbasis verwerkt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat mensen die aankloppen bij het OCMW 
omdat ze in afwachting zijn van een uitkering, niet zichtbaar zijn in deze cijfers, aangezien het dossier 
nadien wordt afgesloten eens de uitkering via de derde partij in orde is. In praktijk worden dus veel 
meer dossiers op jaarbasis verwerkt, enkel diegene die volledig ten laste zijn van het OCMW worden 
hier weergegeven. 
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Voor wat betreft het equivalent leefloon; zien we al een toename in 2021, maar die valt in het niets in 
vergelijking met wat zich gedurende de eerste helft van 2022 afspeelt. Dit is een rechtstreeks gevolg 
van de oorlog in Oekraïne. Er zullen weliswaar ook subsidies tegenover staan, maar het is vooral de 
zware personeelsbelasting die het grootste risico vormen binnen het lokaal bestuur. 

 

7.4.2 Corona kosten (en bijhorende subsidies) 

 

1. Maatregel 1: voedselhulp 

Het OCMW van Hemiksem kende in het verleden ook al voedselpakketten toe in samenwerking met 
de keuken van het woonzorgcentrum. In 2020 en 2021 werden hier bijkomende subsidies voor ter 
beschikking gesteld, deze werden integraal besteed. 

Deze subsidies werden volledig aangewend en verantwoord in het uniek jaarverslag. 

2. Maatregel 2: Bestaansmiddelen van seizoenarbeiders waarmee geen rekening gehouden wordt 
en wijziging SPI beursstudent 

Niet van toepassing voor Hemiksem 

3. Maatregel 3: premie van 50€ aan elke gerechtigde 
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De derde maatregel betreft de toekenning van een premie van 50€ aan elke gerechtigde op een 
leefloon of op een financiële maatschappelijke hulpverlening equivalent aan het leefloon gedurende 6 
maanden. Bijkomend maandelijks bedrag om de gevolgen van de Covid-19-crisis draaglijker te maken, 
heeft het ministerie een toekenning van een tijdelijke premie van 50 euro per maand aan de 
begunstigde van bepaalde sociale bijstandsuitkeringen goedgekeurd.  

Subsidie Covid-19 bedroeg 49.770 € waarvan 42.396,00 € maatschappelijke dienstverlening d.w.z. de 

effectieve hulp aan de mensen + 7374,00 € personeelskost. 

Via het Uniek Jaarverslag heeft de sociale dienst volgende bedragen verantwoord: 

• 7347,00 € personeelskost (hopelijk aanvaarden ze dit, normaal gezien wel, aangezien het om 

een klein bedrag gaat, weten ze ook wel dat we hiervoor niemand kunnen aannemen en heb 

ik dit op een MA gezet) 

• 6.377,79 € maatschappelijke dienstverlening voor periode 2020-2021, MAAR: deze maatregel 

is nog verlengd t.e.m. 31 maart 2022 DUS er zijn in 2022 nog voor 3263,28 € uitgaven geweest 

Totale uitgaven: 7374,00 € personeelskost + 6.377,79 € maatschappelijke dienstverlening 2020 en 

2021 + 3263,28 € maatschappelijke dienstverlening 2022 = 17.015,07 €. Uiteindelijk zal er van het 

bedrag van 49.770 € aan de POD-MI 32.754,93 € moeten teruggegeven worden. 

4. Maatregel 4: Verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon 

Een vierde maatregel is erop gericht de OCMW’s te ondersteunen in de tenlasteneming van het bedrag 
van het leefloon. Het betreft hier een verhoging van de tenlastemening van de Staat met 15% van het 
bedrag van het leefloon voor de nieuwe aanvragen en dit gedurende 7 maanden. Dit ter compensatie 
voor de te verwachte stijging van het aantal vragen bij de OCMW’s de komende maanden, met name 
op het gebied van het recht op maatschappelijke integratie. In praktijk betreffen dit 
personeelssubsidies die als verworven worden beschouwd. 

5. Maatregel 5: Tijdelijke premie van 25€ of 50€ 

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie (1) (verlenging verhoging terugbetalingspercentage leefloon + premie 50€ + verhoging 
GPMI-toelage) 
Deze werden volledig besteed en aangegeven in het uniek jaarverslag, er kunnen nog steeds correcties 
worden doorgegeven in 2022 betreffende 2021. 

6. Maatregel 6: Toelage psychologische ondersteuning 

Omzendbrief van 1/2/2021 bij het koninklijk besluit van 24/12/2020 houdende maatregelen ter 
bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's 
Deze subsidies werden niet aangewend en doorgegeven in het uniek jaarverslag dat deze zullen 
worden terugbetaald in 2022. 

7. Maatregel 7: Verhoging tegemoetkoming in de personeelskosten van het OCMW 

KB van 1/2/2021 tot wijziging van het KB van 3/9/2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het 
OCMW als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende 
het recht op de maatschappelijke integratie. In praktijk betreffen dit personeelssubsidies die als 
verworven worden beschouwd. 
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8. Maatregel 8: Verhoging GPMI-toelage van 10% 

Omzendbrief van 1/2/2021 bij het koninklijk besluit van 24/12/2020 houdende maatregelen ter 
bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's 
In praktijk betreffen dit personeelssubsidies die als verworven worden beschouwd. 

9. Maatregel 9: Toelage ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ten 
gevolge van de COVID-19 crisis 

Koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare 
situatie ingevolge de COVID-19 crisis 
Deze subsidies werden niet aangewend en doorgegeven in het uniek jaarverslag dat deze zullen 
worden terugbetaald in 2022. 

Tot slot zal het saldo van het trekkingsrecht voor lokale consumptiebonnen ook moeten worden 
terugbetaald. 

De subsidies voor lokale armoedebestrijding (covid-19) zijn nog niet aangewend, maar zullen allicht 
gebruikt worden voor digitalisering. Vlotter is hiervoor een project ‘Digibanken’ opgestart. (Vb.: 
betalen laptops, ondersteuning, …). 

7.5 Afval inzameling 

De afrekening van IGEAN milieu & veiligheid viel gunstiger uit dan 2020, toen bedroeg de totale 
kostprijs 735.087,16 euro, in 2021 bedraagt de afrekening 692.584,36 euro. Deze daling situeert zich 
voornamelijk in het luik van materialenkringloop en afvalbeheer. Vooral de kosten voor het 
recyclagepark zijn in 2021 met 17% gedaald. IGEAN liet echter weten dat over alle recylageparken een 
daling van gemiddeld 10 à 15% opviel. Daarnaast zien we een lichte stijging van de verwerkingskosten, 
maar deze worden volledig overschaduwd door de spectaculair gestegen prijzen voor de verwerking 
van papier en karton, waardoor Hemiksem in 2021 beduidend meer inkomsten ontving. 

Doordat de blauwe zak voor meer afvalfracties gebruikt mag worden, merken we ook een 
verdubbeling van het aantal blauwe zakken ten aanzien van 2020, en zien we een daling in het aantal 
restafvalzakken met een 25%. Het totale volume van restafval zak blijft echter wel nog steeds dubbel 
zo hoog als het volume van de blauwe zak. 

8. Opbrengsten 

8.1 Subsidies (MAR 74) 

8.1.1 Algemene subsidies 

Hieronder vallen de subsidies uit het gemeentefonds (Elia compensatie, aanvullende dotaties, 
voormalige gesco subsidies), compensatie open ruimte, alsook de bijdrage in de 
responsabiliseringsbijdrage. 
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8.1.2 Onderwijssubsidies (excl nieuwbouw) 

Het Klaverbos en de Regenboogschool ontvangen elk jaar subsidies voor de algemene werking, het 
inrichten van levensbeschouwelijke vakken, nascholingen voor het leerlarenkorps, op basis van het 
aantal leerlingen. Sinds 2021 is daar een extra subsidie bijgekomen voor het inrichten van 
beleidsondersteuning. Men bekijkt nog hoe deze subsidie het beste kan worden aangewend.  

Naast de reguliere subsidies ontvingen de scholen ook bijkomende corona toelages: 

 

De subsidies uit het Vlaams noodfonds werden aangewend om de zomerschool te organiseren in 2020 
en 2021. Daarnaast werden ook corona subsidies gegeven voor het aanschaffen van 
hygiëneproducten, mondmaskers, handgels, vuilbakjes,…. 

De gemeente was reeds gestart met een jaarlijks budget ICT dat noodzakelijk was om de scholen te 
moderniseren, de beslissing van de Vlaamse regering heeft hier zeker mee aan bijgedragen, waardoor 
de leerlingen van de derde graad van chromebooks konden worden voorzien. Ook de ICT en 
infrastructuur subsidies waren zeker welkom om ervoor te zorgen dat alle leerkrachten en 
administratieve medewerkers met een nieuwe laptop konden worden uitgerust.  

8.1.3 Personeelsubsidies 

Bron: Overicht subsidies verschillende boekjaren 

 

• Subsidieregeling voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers 

De basis voor deze subsidieregeling is het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 

houdende de toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor 

milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers. Dit besluit werd gewijzigd door het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021. 

Gemeenten en actoren (bv. natuurverenigingen, regionale landschappen, bosgroepen, 

wildbeheerseenheden,…) kunnen doelgroepwerknemers inzetten voor taken rond natuurbehoud en –
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beheer, pesticidenvrij beheer van het openbaar domein, het sluiten van materialenkringlopen en 

openbare reinheid.  

In 2022 werd meegedeeld dat deze subsidie stopgezet zal worden, en dat de gemeenten hier geen 

aanspraak meer op kunnen doen. 

• IGEAN ondersteunt 28 gemeenten bij het lokaal woonbeleid.  

Binnen het werkingsgebied zijn 3 interlokale verenigingen lokaal woonbeleid opgericht, IVLW Midden, 
IVLW Zuid en IVLW Rivierenland. De projecten werden goedgekeurd voor een termijn van 3 jaar door 
de Vlaamse overheid, die subsidies verleent. Elke gemeente heeft een huisvestingsambtenaar in 
dienst, die op lokaal niveau rond wonen werkt.Elk project heeft een eigen specifieke werking en taken. 
Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke activiteiten: 

✓ het uitwerken van een woonbeleidsplan, waarin de doelstellingen rond wonen worden 

opgenomen; 

✓ het organiseren van een lokaal woonoverleg. Op deze vergadering worden 

onderwerpen zoals sociale huisvesting en betaalbaar wonen besproken; 

✓ het aanbieden van basisinformatie aan de inwoners. Elke gemeente heeft een 

woonloket waar iedereen terecht kan met vragen rond wonen, premies, subsidies, ... 

✓ het bewaken van de woonkwaliteit van het volledige patrimonium 

 

• VAZG financiering 

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in 

woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning. 

Sinds 1 januari 2019 verloopt de financiering van de residentiële ouderenzorg binnen de context van 

de Vlaamse sociale bescherming en neemt Vlaanderen de dienstverlening over van de federale 

overheid. 

• VIA middelen 

Meer zorg, werkbaarder werk en meer koopkracht voor het personeel, dat waren de krachtlijnen van 
het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) dat de Vlaamse regering op 8 juni jl. afsloot met de 
sociale partners in de publieke en private social profitsector. Vanaf 2018 trok Vlaanderen extra geld 
uit om het zorgaanbod geleidelijk uit te breiden, o.a. in de thuiszorg, de woonzorg en de kinderopvang. 
In 2020 gaat het over een bedrag van 446 miljoen euro. Hemiksem ontving hiervoor in 2020 reeds 
81.845,74 euro. De totale VIA 5 middelen bedroegen 131.570,91 euro. Het saldo van 49.725,17 euro 
werd in de jaarrekening van 2021 verwerkt, gezien ze pas in december 2021 werden uitgekeerd, maar 
dus eigenlijk toehoren aan 2020. 

Vanaf 1 juli 2021 traden de kwaliteitsmaatregelen voor de ouderenzorg in werking die werden 
afgesproken in het Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA6) van 30 maart 2021. De sociale partners en de 
Vlaamse regering bieden de woonzorgcentra hiermee de nodige stimulansen om meer personeel aan 
te trekken en de kwaliteit te versterken. 

• Belrai middelen 
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BelRAI is een Belgische versie van de gevalideerde interRAI-instrumenten die als doel hebben kwaliteit 
van leven bij zorgbehoevenden te verbeteren. De BelRAI bevat verschillende instrumenten om de 
fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden bij zorgbehoevenden in te schatten. 

• Hemiksem heeft een aantal sociale maribel contracten.  

Het woonzorgentrum beschikt over 12 VTE vaste maribels, daarnaast lopen ook enkele tijdelijke 
project 600 trajecten (stimulans om opleiding tot verpleegkundige te volgen) deze lopen af in de loop 
van 2022, waardoor de inkomsten uit de sociale maribel naar de volgende jaren in principe zullen 
dalen. De sociale dienst beschikt ook over een voltijdse en halftijdse sociale maribel binnen de 
maatschappelijke assistenten en het administratief ondersteunend personeel.  

In de gemeente is er in de vrijetijdsdienst ook 1 sociaal maribel dossier toegekend. De reguliere sociale 
maribels voor gemeente en OCMW brengen jaarlijks samen ongeveer 535.000 euro op. Het traject van 
project 600 zorgt voor een verhoogde toelage van 117.322,97 euro in 2021. 

8.1.4 Project subsidies 

 

• BOA 

Vanaf september 2021 kunnen lokale besturen van Opgroeien subsidies krijgen om hun BOA beleid te 
helpen vorm geven. 

Het BOA decreet kent volgende opdracht toe aan het lokaal bestuur: 

1. Het opnemen van de regierol als het gaat over BOA. Er wordt verwacht dat elk lokaal bestuur een 
beleid ontwikkelt binnen de strategische meerjarenplanning. Het volgt daarbij de doelstellingen van 
het BOA decreeet. 

2. De besteding en verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en infrastructurele 
middelen. 

Bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar kleuteropvang en de participatie van kwetsbare 
gezinnen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook het multifunctioneel en 
efficiënt gebruik van infrastructuur wordt aangemoedigd. 

Hemiksem heeft hierop ingezet en de subsidies zijn toegezegd. In 2021 werd alvast een voorschot 
ontvangen 24.261,85 euro. Het volledige subsidiebedrag bedraagt ongeveer 72.000 euro en wordt in 
2022 voor het eerst volledig ingeschreven. 

• Week van de Handhaving 

Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort van start. Het initiatief gaat uit van Mooimakers, 
het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de VVSG om zwerfvuil en sluikstort 
aan te pakken. 

8.1.5 Sociale dienst 

De subsidies sociale dienst volgen in zeer grote mate de tendens in de toekenningen. Als er meer 
aanvragen tot leefloon binnenkomen, zullen ook de bijhorende subsidies % mee evolueren. Er is een 
duidelijk stijgende tendens zichtbaar in 2021 in het aantal aanvragen daklozen. 
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In 2020 werden echter beduidend meer subsidies ontvangen dan in 2021, als gevolg van de vele corona 
toelagen die ter beschikking werden gesteld van de lokale besturen. Het overzicht staat onder 7.4.2. 

8.1.6 Corona 

Om de financiële compensatie voor leegstand ten gevolge van COVID-19 in de woonzorgcentra en 
centra voor kortverblijf te kunnen aanvragen diende Hoge Clusye ten tegen laatste 31 augustus 2020 
een aanvraag in te dienen. Hiervoor ontvingen zij in 2020 107.716,80 euro. In 2021 werd deze 
maatregel verlengd en werd 87.482,55 euro aan compensatie verkregen. Dankzij deze 
compensatiemaatregelen is er beperkt verschil in inkomsten tussen beide jaren vast te stellen. 

8.2 Belastingen en retributies 

 

In 2021 werd 125.000 euro inkomsten ontvangen in het kader van de stedenbouwkundige last, vanuit 
Aragonia (blok F).   

Over het algemeen zijn de inkomsten uit de lokale gemeentebelastingen relatief stabiel gebleven. We 
zien weliswaar een jaarlijks dalende trend in de verspreiding van het ongeadresseerd 
reclamedrukwerk. Anderzijds zien we een toename in het aantal innames openbaar domein, wat er op 
kan wijzen dat heel wat mensen tijdens het corona jaar bouwwerken zijn aangevat aan hun woning, 
ook in het vrijetijdsleven merken we dat er terug meer activiteiten werden aangevat die voor meer 
inkomsten zorgden. Er werd in 2021 ook actief werk gemaakt van de conformiteitsattesten die de 
kwaliteit van de huurwoningen in Hemiksem ten goede zullen komen. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het reglement op het niet hebben van een conformiteitsattest 
diende te worden opgeheven, en vervangen zou worden door een GAS boete. Deze GAS boete kan 
maximaal 350 euro bedragen in vergelijking tot de belasting van 500 euro die kon toenemen. Het 
bestuur verliest hier gedeeltelijk een stok achter de deur om hier sterk op in te zetten, wat zich ook in 
de opbrengsten zou kunnen vertalen naar volgende jaren. 
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9. Interne facturering 

In het magazijn wordt een centrale aankoopdienst georganiseerd die zo economisch mogelijk tracht 
aan te kopen. Van hieruit wordt dan de budgettaire entiteiten en ook onderling binnen diverse 
diensten intern gefactureerd. Zo worden bijvoorbeeld werkkleding, kantoorartikelen, brandstof, 
materialen voor gebouwen, wegen en voertuigen die verschillende diensten gebruiken, centraal 
aangekocht door het gemeentelijke magazijn en toegerekend aan de eindverbruikers.  

Maar ook vanuit de keuken van het woonzorgcentrum wordt een afrekening gemaakt voor 
voedselpakketten die door de sociale dienst worden aangekocht. Verder worden ook de verkoop van 
H-bons, gebruik van postzegels en kopies die centraal door het secretariaat worden aangekocht 
doorgerekend aan de diverse diensten die deze afnemen. 

In 2021 werd in totaal 10.747,59 euro vanuit de gemeente doorgefactureerd aan het OCMW. Ongeveer 
90% van deze interne facturering kan toegeschreven worden aan de dienst gebouwen, die vanuit het 
centrale magazijn de nodige materialen gebruikt voor het onderhoud aan het sociaal patrimonium, 
LOI, woonzorgcentrum en de serviceflats. 

 

De gemeentelijke diensten verrekenden onderling 113.336,63 euro. Hiervan ging ongeveer de helft 
naar materialen voor gebouwen (26.859,77 euro) en brandstof (33.951,25 euro excl CNG) voor het 
gemeentelijk wagenpark 
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Tot slot werd in 2021 voor 3.867 euro intern tussen de ocmw diensten verrekend; met name de 
voedselpakketten die de sociale dienst afneemt vanuit de keuken van het woonzorgcentrum. 

10. Visum rapportering 

In 2021 werden 10 visums aangevraagd en verkregen. Dit waren 9 visums voor de technische dienst 
en 1 voor de personeelsdienst: 

kw
art
aal  Titel  Visumnr 

Bedrag 
gunning 

Q1 sec 
Openverklaren vacature 
(nacht)verpleegkundige gemeente 2021001  

Q1 TD TD/2029 - HVAC WZC Hoghe Cluyse ocmw 2021002 351.881,75  

Q2 TD TD/2110 - Aankoop Veegwagen gemeente 2021003 199.650,00  

Q2 TD 
TD/2113 - aankoop keiklinkers binnenkoer 
abdij gemeente 2021004 38.720,00  

Q2 TD TD/2111 - vernieuwen asfaltverhardingen gemeente 2021005 407.409,77  

Q2 TD 

Bouw fiets- en wandelbrug over de 
Benedenvliet tussen Schelle en Hemiksem/ 
collegepunt  gemeente 2021006 442.515,46  

Q2 TD 

TD/2015 Bouwen gemeentelijke basisschool 
Het klaverbos - perceel 1 Algemene 
bouwwerken gemeente 2021008 1.435.258,54  

Q2 TD 
TD/2016 Bouwen gemeentelijke basisschool 
Het klaverbos - perceel 2 ELEKTRICITEIT gemeente 2021007 217.154,83  

Q2 TD 
TD/2017 Bouwen gemeentelijke basisschool 
Het klaverbos - perceel 3 HVAC gemeente 2021007 389.697,96  

Q2 TD 
TD/2018 Bouwen gemeentelijke basisschool 
Het klaverbos - perceel 4 SANITAIR gemeente 2021007 72.073,75 
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Het visum met nummer 2021007/2021008 werd voorwaardelijk goedgekeurd: Indien dit bouwvolume 
volledig voldoet aan de vereisten en 70% gesubsidieerd wordt (70% van 8.612.597,34 euro = 
6.028.818,14 euro) 

waardoor het gemeentelijk aandeel netto 30% = 2.583.779,20 euro zal bedragen voor het bouw 
gedeelte (excl erelonen) kan er visum worden verleend.  

Voorwaarde = verkrijgen van het volledige subsidiebedrag op het ingediende bouwprogramma a rato 
van 70% 

 

11. Evolutie grootste belastingen (OV, APB) 

11.1 Opcentiemen onroerende voorheffing (976 opcentiemen) 

Doordat in Hemiksem de voorbije jaren nog enkele grotere verkavelingen zoals Schelleakker werden 
gerealiseerd, blijven de inkomsten uit de onroerende voorheffing stijgen. Jaarlijks worden de 
prognoses van de FOD financiën ingeschreven in de meerjarenplanning. Ook voor de volgende jaren 
worden hier nog beduidende meerinkomsten verwacht door de ontwikkeling van de Beekaert site. 

In 2021 werd een lagere vordering genoteerd dan in 2020, dit is het gevolg van enkele faillissementen 
en bezwaren die nog hangende waren en zijn uitgesproken. Daarnaast krijgen de nieuwbouw 
woningen in Hemiksem die aan de strenge milieunormen voldoen in de eerste jaren een vrijstelling op 
de onroerende voorheffing. 
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11.2 Aanvullende personenbelasting (7,5%) 

De evolutie van de personenbelasting gaat de laatste jaren naar beneden als gevolg van de taxshift die 
in 2016 werd ingevoerd en ten volle in uitwerking zal komen in 2022. Het versnelde inkohieringsritme 
in 2019 zorgde ervoor dat er toen éénmalig meer inkomsten gerealiseerd konden worden dan 
verwacht.  

Voor 2021 kunnen we vaststellen dat er inderdaad een daling in de inkomsten kan worden vastgesteld 
ten aanzien van 2020. Deze daling vloeit rechtstreeks voort uit de taxshift en werd versterkt door de 
impact van corona. De raming die we van de FOD financiën mochten ontvangen voor 2022, is niet 
merkelijk lager dan de vooropgestelde –5% die mogelijks werd gevreesd in de nasleep van corona 

In de latere jaren zien we dat de ramingen van de FOD financiën steeds accurater worden. Vanaf 2023 
zou de dalende trend vanuit de taxshift moeten gaan keren, omdat dan het effect van de nieuwe 
verkavelingen en inschrijvingen in het bevolkingsregister zichtbaar zouden moeten worden. 

 

 

12. Algemene boekhouding: niet kas kosten en niet kas opbrengsten 
De algemene boekhouding is een boekhouding waarin alle financieel-economische transacties 

geregistreerd worden. Ze geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten en van alle bezittingen, 

vorderingen, schulden en andere rechten en verplichtingen van het bestuur. 

De algemene boekhouding beoogt een getrouw beeld te geven van de financiële situatie en de 

resultaten van het bestuur. Ze geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten en van alle 

bezittingen, vorderingen, schulden en andere rechten en verplichtingen van het bestuur. 

Ze bevat dus meer informatie en is dus vollediger dan een kasboekhouding. 

Naast de pure kasverrichtingen worden in deze boekhouding ook de betalingen en de inningen met de 

financiële rekeningen, de permanente middelen, de financieringsbronnen, de vorderingen, de 

schulden, de kosten en de opbrengsten geregistreerd. De registratie gebeurt op het moment van de 

realisatie van de transactie, dus op het moment dat de transactie plaats vindt en niet louter op het 

moment van de inning of de betaling. 

De algemene boekhouding bevat dus naast de ontvangsten en de uitgaven ook de zogenaamde niet-

kaskosten en niet-kasopbrengsten, (klasse 63 en 73) zoals afschrijvingen op gebouwen, 

waardeverminderingen op vorderingen, voorzieningen voor toekomstige pensioenlasten en 

verrekeningen van investeringssubsidies. 
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De algemene boekhouding bevat enkel de gerealiseerde verrichtingen en wordt dus niet gebruikt bij 

de opmaak van het meerjarenplan. 

Het schema M2 (staat van het financieel evenwicht) geeft in het kader van de jaarlijkse aanpassing van 

de meerjarenplanning de evolutie weer van het budgettair resultaat, het beschikbaar budgettair 

resultaat en de autofinancieringsmarge over de verschillende jaren van de beleidsperiode. In deze 

cijfergegevens wordt geen rekening gehouden met de niet-kaskosten (bv. afschrijvingen) of de niet 

kas-opbrengsten (bv. meerwaarde op de realisatie van activa of in resultaat genomen 

investeringssubsidies), die samen met de exploitatie-uitgaven en exploitatieontvangsten een impact 

hebben op het jaarlijks overschot of tekort van het boekjaar. 

1. Afschrijvingen op immaterieel vast actief (AR 6301) 

In 2021 bedroegen de afschrijvingen binnen de gemeente op immaterieel vast actief: 184.337,02 euro. 

In 2021 bedroegen de afschrijvingen binnen het OCMW op immaterieel vast actief: 5.449,26 euro 

2. Afschrijving op materieel vast actief (AR 6302) 

In 2021 bedroegen de afschrijvingen binnen de gemeente op materieel vast actief: 1.275.648,21euro 

In 2021 bedroegen de afschrijvingen binnen het OCMW op materieel vast actief: 418.816,44 euro 

3. Waardeverminderingen op operationele vorderingen (AR 634) 

Vorderingen die één 1 jaar oud zijn worden voor 10% afgeschreven, vorderingen die 2 tot 3 jaar oud 

zijn worden voor 30% afgeschreven en vorderingen die meer dan 3 jaar oud zijn worden voor 100% 

afgeschreven. 

a. Gemeente  

In 2020 werd voor 37.913,35 euro aan waardeverminderingen op operationele vorderingen geboekt. 

In 2021 werd dit bedrag teruggenomen en vervangen door 11.957,53 euro. 

Binnen de gemeente werd in 2021 voor 3 dossiers nog kosten gerecupererd  ondanks het feit dat de 

dossiers reeds in waardevermindering waren geboekt, in totaal 35,53 euro. 

b. OCMW 

In 2020 werd voor 8.571,82 euro aan waardeverminderingen op operationele vorderingen geboekt. In 

2021 werd dit bedrag teruggenomen en vervangen door 10.496,32 euro. 

4. Voorzieningen voor pensioenen (AR 635) 

In 2020 werd voor 124.522 euro aan voorzieningen voor pensioenen van de mandatarissen voor ocmw 

en gemeente samen geboekt. In 2021 werd dit bedrag teruggenomen en vervangen door 106.555 

euro, op basis van de sterftetabel en pensioenbereking van belfius. 

5. Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage (AR 635) 
a. Gemeente 

In 2020 werd nog geen voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage geboekt. In 2021 werd dit 

bedrag ingeboekt voor 1.367.480 euro, op basis van de sterftetabel en pensioenbereking van de 

Federale Pensioendienst. 
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b. OCMW 

In 2020 werd nog geen voorziening voor de respnsabiliseringsbijdrage geboekt. In 2021 werd dit 

bedrag ingeboekt voor 954.544 euro op basis van de sterftetabel en pensioenbereking van de Federale 

Pensioendienst. 

Vanaf 2022 zullen hier ook de jaarlijkse mutaties op verwerkt worden. 

 

6. Voorziening voor vakantiegeld (AR 636) 
a. Gemeente 

In 2020 werd voor 229.178,48 aan voorzieningen voor vakantiegeld geboekt. In 2021 werd dit bedrag 

teruggenomen en vervangen door 222.407,82 euro, op basis van de berekeningen van de 

weddecentrale. 

b. OCMW 

In 2020 werd voor 188.409,79 aan voorzieningen voor vakantiegeld geboekt. In 2021 werd dit bedrag 

teruggenomen en vervangen door 200.120,87 euro, op basis van de berekeningen van de 

weddecentrale. 

7. In resultaat genomen kapitaalsubsidies (AR 753) 
a. Gemeente  

In 2020 bedroegen de in resultaat genomen kapitaalsubsidies: 310.619,03 euro.  

In 2021 bedroegen de reguliere in resultaat genomen kapitaalsubsidies: 308.946,64 euro. Echter bij 

nazicht van de laatste verrekening bleek dat 6 fiches niet correct mee verrekend warenin het verleden 

of uit de conversie van Remmicom naar Schaubroeck waren gekomen. Hierdoor is een uitzonderlijke 

inhaalbeweging gebeurd in 2021 ten bedrage van 34.204,41 euro, waardoor in totaal 343.151,05 euro 

werd verrekend. 

b. OCMW 

In 2020 bedroegen de in resultaat genomen kapitaalsubsidies: 300.499,29 euro. 

In 2021 bedroegen de reguliere in resultaat genomen kapitaalsubsidies: 213.884,67 euro. Echter bij 

nazicht van de laatste verrekening bleek dat 5 fiches niet correct mee verrekend waren in het verleden 

of uit de conversie van Remmicom naar Schaubroeck waren gekomen. Hierdoor is een uitzonderlijke 

inhaalbeweging gebeurd in 2021 ten bedrage van 803.120,91 euro, waardoor in totaal 1.017.005,58 

euro werd verrekend. 

8. Over te dragen tekort of overschot van het boekjaar 
a. Gemeente 

In 2020 bedroeg het over te dragen tekort van het boekjaar: 19.970,35 euro. 

In 2021 bedroeg het over te dragen tekort van het boekjaar: 420.032 euro 

b. OCMW 

In 2020 bedroeg het over te dragen tekort van het boekjaar: 276.844,80 euro 

In 2021: bedroeg het over te dragen tekort van het boekjaar: 431.796 euro 
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13. Schema J2 en schema J5 

In de dagelijkse exploitatie beleidsplanning wordt rekening gehouden met een structureel overschot 
dat zal resulteren bij de opmaak van de jaarrekening, door bv langdurige zieken, contracten die 
vroegtijdig worden verbroken, overbudgettering,… waardoor uit het verleden reeds gebleken is, dat 
hier een bepaalde marge op de begroting ontstaat. Er wordt gestreefd om dit structureel overschot zo 
beperkt mogelijk te houden, zodat tijdig op bepaalde opportuniteiten kan worden ingespeeld. 

 

Deze marge die vervat zit in de exploitatie wordt jaarlijks toegevoegd aan het resultaat op kasbasis, 
van waaruit het investeringsluik kan worden gefinancierd zonder leningen op te nemen. Leningen zijn 
voor een bestuur fiscaal niet aantrekkelijk, aangezien zij geen recht geven op enige vorm van 
belastingvermindering. Daarnaast is het wel zo dat de kosten van sommige investeringen beter 
gespreid kunnen worden over de tijd en legislaturen, echter de reële gebruiksduur van diverse 
investeringen zoals gebouwen, straten, rioleringswerken, overstijgt vaak de maximale kredietlooptijd 
die financiële instellingen onder de huidige marktomstandigheden, ter beschikking willen stellen. 

 

Maar aangezien het realisatieritme in de meerjarenplanning het planningsritme niet kan volgen, zou 
het interessant kunnen zijn om nog onvoldoende concrete investeringsprojecten in te schrijven op 
basis van eventuele leningen. Op die manier zijn de raadsleden geïnformeerd over de plannen tot 
investering, maar hebben ze vooralsnog een beperkte impact op de financiële reserve en kan bij het 
verstrijken van het meerjarenplan door de ruimte in exploitatie de reserve worden aangevuld totdat 
de projecten klaar zijn voor aanbesteding of uitvoering. 

 

We zien ook jaarlijks een discrepantie tussen de cijfers in het schema J2 en J5. J5 is de staat van kosten 
en opbrengsten waar ook de afschrijvingen, subsidieverrekeningen en minderwaarden, maw de niet 
kaskosten en niet kasopbrengsten mee in verwerkt zitten. Uit schema J5 blijkt een verlies van 851.828 
euro, terwijl in schema J2 wordt uitgegaan van een positief resultaat van 778.057 euro na exploitatie 
en investeringen, en 1.228.968 euro na toevoeging van het financieringssaldo. In schema J2 wordt dus 
geen rekening gehouden met het waardeverlies van het patrimonium en korte termijn activa wat wel 
tot uiting komt in schema J5.  

 

Het resultaat van schema J2 zal worden toegevoegd in een aanpassing van het meerjarenplan, 

waardoor er bijkomend gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar beschikbaar zal zijn 

om toekomstige projecten mee uit te voeren. Maar men dient dus ook voldoende aandacht te 

besteden aan vroegere investeringen die boekhoudkundig zijn afgeschreven, maar in praktijk (nog) 

niet werden vervangen, aangezien zij ook de nodige budgettaire ruimte zullen opeisen. 
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14. Evolutie financiële risico's 

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de 
financiële risico’s waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico’s 
expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten 
beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. Ook in de opvolgingsrapportering 
moet het bestuur de raadsleden informeren over eventuele wijzigingen in de financiële risico’s. 

De regelgeving geeft geen definitie van de term ‘financieel risico’ en bevat geen exhaustieve lijst van 
de elementen die een bestuur onder de financiële risico’s moet opnemen. Het gaat er vooral om de 
raadsleden te wijzen op risico’s die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie 
van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Vanuit die invalshoek is het de bedoeling dat elk bestuur 
in de toelichting van de beleidsrapporten een duidelijk overzicht geeft van: 

• de concrete financiële risico’s die het loopt; 

• de omvang (bedrag, impact, budgettair gevolg) als het risico zich voltrekt; 

• de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om het risico geheel of 
gedeeltelijk af te dekken. 

A. Risico’s inzake het schuldbeheer: 

Deze risico’s zijn quasi onbestaande aangezien Hemiksem zo goed als schuldvrij is. De laatste lening 
loopt af in 2024. In 2016 werd een doorgedreven optimalisatie van de kredietportefeuille doorgevoerd, 
waarbij de leningen herwerkt werden en de leningen van het OCMW werden terugbetaald. Doordat 
het investering uitvoeringsritme het planningsritme niet kan volgen, kan het interessant worden om 
toekomstige projecten in te schrijven op basis van leningen, die potentieel niet zullen worden 
opgenomen. We dienen er wel over te waken dat de aflossingen correct worden ingeschreven en 
gedragen worden door de autofinancieringsmarge. 

 

B. Risico’s inzake het thesauriebeheer: 

De gemeente en OCMW beschikken over een aanzienlijke financiële overschot (zie punt 6 thesaurie). 
Dat maakt dat er een behoorlijke reserve is opgebouwd uit de jaarrekeningen van het verleden.  Echter 
gezien het ambitieuze beleidsplan dat wordt voorgesteld, strekt dit er zich toe dat de financiële 
middelen naar het einde van de legislatuur toe opgebruikt zullen zijn, als alle projecten binnen de 
vooropgestelde periode financieel worden uitgevoerd. We stellen echter een historische lage 
realisatiegraad vast, waardoor er middelen ingeschreven staan in de meerjarenbegroting, die in 
realiteit veel langer in het openbaar bestuur aanwezig blijven, omdat de realisatiegraad veel lager ligt. 

 

Ter illustratie: totaal investeringsbudget over de legislatuur 2020-2025 voor ocmw en gemeente 
bedroeg oorspronkelijk 12.460.506,46 euro en werd over de laatste 2 jaren sterk gewijzigd. Echter de 
uitvoeringsgraad volgt de planningsgraad niet 
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Evolutie MJP Investeringskost Subsidies Netto investering 

 MJP 2020-
2025  13.358.992,72 898.486,30 12.460.506,42 

Na 
overdrachten 
2019  14.810.664,19 905.120,30 13.905.543,89 

BW 1 2020  17.504.973,05 2.905.120,30 14.599.852,75 

BW 2 2020  19.135.417,52 3.286.338,06 

Gepland: 15.849.079 euro 

 (realisatie: 2.344.991 euro) 

Saldo overgedragen naar 2021 

BW 1 2021  24.916.263,22 8.215.874,43 16.700.388,79 

BW 2 2021 = 
B2022   26.321.845,00  8.505.428,00  

Gepland: 17.816.417 euro 

(realisatie 2.656.724 euro) 

Saldo overgedragen naar 2022 

  

 

In het licht van de recent evoluties op de financiële markten, wordt het openbaar bestuur gedwongen 
om andere beleggingskeuzes te maken en bepaalde looptijden te gaan hanteren, om negatieve 
interesten te vermijden. 

Een oplossing zou kunnen zijn om met een investeringslijst te gaan werken buiten de begroting, 
waarbij men rekening houdt met potentiële projecten die in ontwikkeling zijn maar nog onvoldoende 
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concreet om er effectief mee van start te gaan en realistische geldstromen te gaan inschrijven. Dit 
vraagt een sterk politiek engagement naar de prioriteit van de projecten in ontwikkeling. 

C. Risico’s inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten: 

♦ Belastingen en retributies  

In de vorige legislatuur waren de belasting en retributiereglementen zelden gekoppeld aan een 
indexatie. Terwijl uitgaven wel stegen omdat zij de prijsevoluties op de markten volgen.  

Bij de start van de legislatuur 2020-2025, is er geopteerd om enerzijds een correctie door te voeren 
om de tarieven in lijn te brengen met de ons omliggende besturen en werd op de meerderheid van de 
reglementen ook een jaarlijkse indexatie voorzien. Zodat de kloof tussen de eigen belasting en 
retributie inkomsten en uitgaven minder groot zou worden. 

♦ Corona subsidies 

Het jaar 2020, maar ook het jaar 2021 zullen de geschiedenis ingaan als historische subsidiejaren. Nooit 
eerder deelde de overheid zo massaal veel corona subsidies uit aan de lokale besturen om de impact 
van de crisis zo goed mogelijk op te vangen. 

Toelage voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve 
gezondheidsmaatregelen 

Compensatie extra kosten start schooljaar 2020-2021 

Werkingssubsidie scholen 

Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen 

Subsidie voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon 

Verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon 

Extra steun woonzorgcentra 

Subsidie voor armoedebestrijding 

Subsidie aan (Belgische) OCMW 

Subsidie buitenschoolse kinderopvang 

Compensatie kinderopvang paasvakantie 

Subsidie voor voedselhulp aan (Belgische) OCMW 

De volledige lijst kan u raadplegen op: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/overzicht-coronasubsidies-voor-lokale-besturen 

We stellen zoals vele collega besturen vast dat enkel het ter beschikking stellen van subsidie bedragen 
vaak niet toereikend is, er dient een hele administratieve molen georganiseerd te worden om 
reglementen en toekenningsvoorwaarden uit te werken rond deze diverse subsidies. Dat maakt dat 
gezien de beperkte personeelscapaciteit binnen het OCMW Hemiksem, het niet mogelijk was om alle 
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subsidie bedragen ten volle te benutten en dienen er in 2022 heel wat subsidie teruggestort te worden 
aan de overheden. Zie ook 7.4.2 

 

♦ Inkomsten afzetten tegen de dienstverlening 

Momenteel worden de opbrengsten onvoldoende afgestemd op de kosten die de diverse 
dienstverleningen met zich meebrengen. Om bepaalde dienstverleningen te kunnen blijven 
aanbieden, zullen we in de toekomst de juiste kosten en opbrengsten aan een activiteitencentra 
toewijzen en op basis daarvan het beleid gaan uitstippelen.  

Om inzicht te verkrijgen in de volledige kosten- en opbrengstenstructuur alsook de rendabiliteit van 
de verschillende activiteiten, gaan we activiteitencentra vastleggen, financiële standaardrapporten per 
activiteitencentrum opmaken en vastleggen wie de rol opneemt van verantwoordelijke 
activiteitencentrum, zodat financieel onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden. 

D. Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven: 

Door de stijgende energieprijzen in het laatste kwartaal van 2021, en een aanhoudende lage rente, is 
de inflatie zeer sterk gestegen. In principe zou door het stijgen van de rente (beslissing van de Europese 
Centrale Bank), de kooplust moeten worden afgeremd waardoor de inflatie onder controle blijft. We 
stellen echter vast dat de huidige inflatie geen klassiek gevolg is van overconsumptie, maar voortvloeit 
uit de heropstart van de wereldeconomie na corona. 

Doordat de olie, gas en elektriciteitsprijzen door de aanbieders in de wereldmarkt artificieel en bewust 
hoog worden gehouden, creëert dit een sneeuwbal effect op de consumentenprijzen en lonen. Er 
wordt dan ook met rede gevreesd voor een effect van stagflatie. Dit is een economie die stagneert 
(niet meer groeit, minder aanbod) en toch meer werklozen creëert terwijl de prijzen wel blijven stijgen. 
Dit vormt een zeer grote uitdaging voor alle lokale besturen, waardoor de druk op samenwerken blijft 
toenemen. 

1. Personeelskosten 

In juni dit jaar gaan de lonen in de publieke sector opnieuw met 2% hoger. De voorbije periode 
gebeurde hetzelfde al in oktober 2021 en in februari en april 2022, telkens twee maand na de 
overschrijding van de spilindex. 

Volgens het federale Planbureau is het daarmee nog niet gedaan. In zijn inflatieverwachtingen van 
begin mei 2022 gaat het uit van nieuwe overschrijdingen van de spilindex in oktober dit jaar (met 2% 
hogere lonen in december) en in februari 2023 (2% opslag in april 2023).  

Hemiksem kent een traditie van een zeer uitgebreid eigen dienstverlening voor een kleine gemeente, 
daar tegenover dient natuurlijk een minimaal personeelskader te worden voorzien: we hebben een 
eigen woonzorgcentrum, serviceflats, LOI, sociale woningen, vrijetijdsdient, kinderopvang, 
gemeentelijke scholen, bibliotheekwerking, uitvoerende technische diensten, waar het nodige 
personeel voor aangesteld werd.  

♦ Doordat de inflatie zo snel en sterk toeneemt is het niet ondenkbaar dat er meerdere 
loonindexaties in 1 kalenderjaar zouden plaatsvinden. Op een loonmassa van om en bij de 
9.500.000 euro betekent één indexsprong al snel een verhoging van 190.000 euro. 
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♦ Door de snel toenemende vergrijzing, en de afbouw van vaste benoeming of laattijdig vaste 
benoemingen die in het verleden werden toegepast, blijft er nu een grote kost aan 
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Deze kost blijft toenemen, doordat  vastbenoemde 
ambtenaren op pensioen gaan, terwijl er onvoldoende werknemers overblijven die voor deze 
lasten kunnen bijdragen. Dankzij de subsidies vanuit Vlaanderen blijven deze kosten nog 
redelijk onder controle. 

♦ Tot slot is er de voorbije jaren door enerzijds bijkomende opdrachten vanuit de hogere 
overheden, alsook analyse audits op diverse diensten, gebleken dat de aanwervingsniveau’s 
en personeelsaantallen niet meer toereikend zijn om aan een goede dienstverlening te blijven 
garanderen. Dat betekent dat kaderuitbreidingen, alsook loonschalen herbekeken moeten 
worden, waarmee natuurlijk een grote bijkomende financiële kost gepaard gaat. 

♦ De loonkost voor het politiek personeel werd verlaagd vanaf 2022, omdat er een grote injectie 
in het pensioenfonds van de mandatarissen is gebeurd, waardoor jaarlijks enkel nog de 
verplichte bijdrage van 7,5% wordt gestort, in plaats van de totale jaarlijks pensioenlast. Dit 
houdt een besparing in van ongeveer 100.000 euro in de autofinancieringsmarge en loste 
gelijktijdig een deel van de cash positie op. 

 

 

2. Overige uitgaven 

Dat het leven alsmaar duurder wordt, is niets nieuws, maar wat we in het laatste kwartaal van 2021 
meemaakten, was toch lange tijd ongezien. Door het heropstarten van diverse economieën 
wereldwijd, en een beperkte productie omwille van afwezigheden, quarantaines,… werden essentiële 
goederen zoals brandstof en energie almaar schaarser. Deze stijgende trend zal zich pas in 2022 ten 
volle gaan manifesteren, en werd nog bijkomend aangewakkerd door het conflict aan de oostgrens 
van Europa.  

 

In februari 2022 werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor motorbrandstoffen, elektriciteit, 

alcoholische dranken, groenten, fruit, huisbrandolie, bloemen en planten en vis en zeevruchten. De inflatie 
stijgt van 7,59% naar 8,04% in februari, dit is het hoogste niveau sinds maart 1983, toen bedroeg de 
inflatie 8,92%. De hoge inflatie deze maand is, zoals de afgelopen maanden, toe te schrijven aan de 
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hoge energieprijzen. Energie kent momenteel een inflatie van 60,99% en levert een bijdrage van 5,03 
procentpunt aan de totale inflatie 

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de 
onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 3,28% in februari tegenover 2,98% in januari. 

Deze bijzonder zorgwekkende evolutie, zal een immense impact hebben op de gemeentelijke financiën 
en vragen op zeer korte termijn adequate maatregelen van zowel Europa, als België, maar ook op 
lokaal niveau dienen beleidsmakers stil te staan, bij de manier waarop er met de beschikbare middelen 
en mensen wordt omgegaan. 

Uit onderstaande grafiek blijken voornamelijk dat vooral dat enerzijds het onderhoud van het 
verouderde patrimonium bijzonder veel middelen maar ook mankracht vergen en dat anderzijds de 
immense evolutie van de energieprijzen zeer kort gemonitord moeten worden. 

 

De werkingstoelagen die werden uitgekeerd waren in 2020 en 2021 lager dan wat werd 
gebudgetteerd. Zo werd er bijvoorbeeld geen bewonersdrink georganiseerd en kon het 
verenigingsleven weinig organiseren omwille van de strenge coronamaatregelen. Vanaf 2022 wordt 
hier weer een volwaardig budget voorzien, dat hopelijk ook integraal besteed kan worden. 
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Wat we dus zeker weten, is dat de lokale financiën steeds zwaarder onder druk staan, met uitgaven 

die door de stijgende levensduurte veel sneller en eerder toenemen dan de ontvangsten. De 

inflatiegedreven stijging van de personeelsuitgaven (dus zonder baremieke verhogingen) zou in 2022 

uitkomen op 5,97% en in 2023 nog 5,22% bedragen. Ter vergelijking: in de periode 2007-2021 ging het 

gemiddeld om slechts 1,61%. Die stijging van de personeelsuitgaven geldt natuurlijk ook voor de 

gemeentelijke dotaties aan de politie- en hulpverleningszones, die met hetzelfde probleem kampen. 

Dit blijft in geen geval zonder gevolgen, want lokale besturen zijn verplicht om de hun opgelegde 

evenwichtsverplichtingen na te leven. Of en in hoeverre er zal moeten gesnoeid worden, hangt o.m. 

af van de buffer waarover een bestuur nog beschikt. De jaarrekeningen 2021 die overal in Vlaanderen 

in mei en juni op de raden komen, kunnen hiervoor al een eerste indicatie geven. Tegelijk stijgt de 

vraag naar meer zekerheid opdat belangrijke gemeentelijke ontvangstenstromen, zoals het 

Gemeentefonds, ook inflatiebestendig zouden kunnen worden. Dat is met een vaste groei van 3,5% 

per jaar vandaag niet het geval. 

VVSG, Jan Leroy, 3-5-2022 

E. Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten: 

De gemeente heeft enkele borgstellingen toegestaan bij Belfius op leningen ten laste van derde 
partijen. Dit houdt echter een behoorlijk risico in, waarbij de gemeente schuldenaar zou worden op 
het ogenblik dat de instelling waarvoor de borg werd aangegaan, in gebreke blijft. 

Borgstelling IVEG - daterend van 15/04/2003: 1.871.650 euro - eindvervaldag 15/04/2023 

Borgstelling IMSIR (vlotter) - daterend 17/02/2009: 150.000 euro - eindvervaldag 17/02/2024 

Borgstelling FC oxford - daterend 19/04/2016: 93.968,71  euro - eindvervaldag 19/04/2028 

Vernieuwing van de gemeentescholen. 

De renovatie van de Regenboogschool werd in 2018 afgerond. Het subsidie dossier voor het Klaverbos 
werd ingediend en heeft ondertussen goedkeuring gekregen. Er werd oorspronkelijk in het 
meerjarenplan 1.900.000 euro voorzien als eigen aandeel, wat later reeds werd opgetrokken tot 
2.100.000 euro. In 2021 werd de aanbesteding van de eerste 4 percelen (van de in totaal 7 percelen)  
uitgevoerd. De eigen bijdrage werd dan nogmaals geactualiseerd door de technische dienst naar 
3.983.952,22 euro zonder mogelijke prijsherzieningen. 

Perceel 1 tem 7                € 9.473.857,10 incl. BTW  

Erelonen                             €     511.230,78 incl. BTW 

TOTAAL                               € 9.985.087,88 incl. BTW 

Subsidies Agion                € 6.001.135,66 incl. BTW 

AANDEEL GEMEENTE    € 3.983.952,22 incl .BTW (incl. 10% algemene kosten) 

In het licht van de beschikbare vooruitzichten werd deze raming nog bijgesteld naar 4.073.360,01 euro 
om tegemoet te komen aan mogelijke verrekeningen of prijsherzieningen. 

Doordat deze ramingen al enkele jaren werden doorgeschoven, zonder concrete actualisatie, ontstaat 
hier opnieuw een financieel risico. Voor deze aanbesteding werd door de financieel directeur dan ook 
een strikt voorwaardelijk visum opgelegd, waarbij het volledige aanbestedingsbedrag in aanmerking 
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komt voor de subsidies ten bedrage van 70%. Het bedrag van 6.001.087,88 euro subsidies dient 
gerealiseerd te worden.  

In het kader van de sterk gestegen grondstofprijzen, zijn hier grote risico’s aan verbonden, aangezien 
er geen updates werden bekomen rond eventuele meerkosten of prijsherzieningen in de begroting. 

(zie ook punt 10 van de toelichting). 

Bouw intergemeentelijk zwembad 

De gemeenten Aartselaar, Niel en Hemiksem kwamen tot een overeenkomst voor de bouw van het 
intergemeentelijk zwembad in Aarstelaar. In Hemiksem werden de nodige budgetten voorzien voor 
het aandeel van Hemiksem (2.900.000 euro), zodat wij ons engagement zeker kunnen nakomen voor 
wat betreft de investeringskost.  

De bouwwerken zijn zo goed als afgerond, de begeleiding en toezicht op de bouwwerf werd door 
IGEAN gefaciliteerd. De bouwwerken zijn volledig binnen het vooropgestelde budget gebleven, 
momenteel (tot en met 26/4/2022) werd in totaal 2.536.327,04 euro betaald, inclusief de 
projectbelegeleiding van IGEAN. 

Daarna werd een promesse gedaan om het gezamenlijk exploitatieverlies nooit meer dan 300.000 euro 
op jaarbasis te laten bedragen. Hierdoor zou het aandeel voor Hemiksem in de bijdrage van het 
exploitatieverlies nooit meer mogen bedragen dan 100.000 euro (30%). Echter aangezien het 
momenteel nog niet duidelijk is hoe groot het reële exploitatietekort zal zijn, blijft dit een factor om 
zeer nabij op te volgen. 

Renovatie zuidvleugel abdij 

Op 25 oktober 2018 werd een ontwerp ingediend van een restauratiedossier voor de zuidvleugel van 
de abdij bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Aangezien er voor de ontwerpfase reeds een architect moest worden aangesteld, wordt voor de 
erelonen aan Studio Roma reeds een bedrag voorzien in deze meerjarenplanning. 
Echter, van zodra de Vlaamse overheid de subsidies voor dit renovatieproject toezegt, dient er 
bijkomend nog minimaal 1.750.000 euro + btw voor technieken te worden voorzien, alsook de 
effectieve renovatiekost ten bedrage van 3.515.000 euro.  
Hiervan zouden de kosten dan gesplitst gedragen worden tussen de gemeente en ivebica voor het 
aandeel van de abdij waarin de bibliotheek zou worden ondergebracht. 

Vanaf 2024 op te nemen fases van budgetten in meerjarenplan: 
Gemeente Hemiksem : € 2.126.746,83 incl. BTW 
Ivebica (aandeel gemeente Hemiksem 38,57%) : € 1.388.361,7 incl. BTW 

Deze ramingen zijn echter niet meer actueel, en dienen geüpdatet te worden zodat een grondige 
analyse van de financiële haalbaarheid van dit project kan worden overwogen. 

Heraanleg en rioleringswerken gemeenteplaats en Assestraat 

Voor de heraanleg van de riolering Assestraat & Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze 
werken zullen niet alleen bijdragen tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar 
voor overstroming bij hevige regelval) maar stellen ons tegelijk in de gelegenheid om de 
fietsverbinding tussen de Gemeenteplaats en de Kleidaallaan, dat zich door voortdurende 
verzakkingen in de bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren. Hiervoor werd 
gerekend op een subsidie aandeel van 75% voor de rioleringskosten en zou de overige 25% van de 
rioleringskosten gedragen worden door de saneringsbijdragen. 

We stellen ondertussen vast dat de saneringsbijdragen niet zullen volstaan voor dit gedeelte, en de 
gemeente zelf voor een financiering zal moeten zorgen. Aangezien dit tekort nog moet worden 
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geactualiseerd, maar op dit ogenblik 1.400.000 euro bedraagt, wordt er rekening gehouden met de 
opbrengst van de verkoop van de verkavelingsgronden Schelleakker (1.357.000 euro) om dit tekort 
grotendeels mee te financieren. 

De bijkomende kosten voor aanleg van bovenbouw dienen door de gemeente gefinancierd te worden 
en werden ook voorzien in het MJP, ten bedrage van 3.200.000 euro. In het kader van de sterk 
gestegen grondstofprijzen, zijn hier grote risico’s aan verbonden, aangezien er geen updates werden 
bekomen rond eventuele meerkosten of prijsherzieningen in de begroting. 

Brug over de vliet en groene stapstenen 

De realisatie van een brug over de Vliet tussen Hemiksem en Schelle moet de verbinding tussen beide 
gemeentes voor de zwakke weggebruikers gemakkelijker en veiliger maken- deze brug heeft ook een 
meerwaarde in het kader van de verdere ontwikkeling van de abdijsite.  

De totale kostprijs van de brug met beperkte toegangwegen voor schelle en Hemiksem samen kost 
765.000 euro (incl btw), waarvan 719.035 euro voor de brug en 45.965 euro voor wandel en 
fietspaden. 

Ook hierop is een toezegging gedaan van subsidies door de Vlaamse Landmaatschappij binnen project 
landinrichting: 123.117,5 euro en een aandeel door de provincie gesubsidieerd: 24.623,5 euro 

Hierdoor wordt de netto kostprijs van de brug voor beide besturen samen: 686.620,92 euro, waarvan 
het aandeel voor Hemiksem 50% bedraagt. De andere 50% dient door de gemeente Schelle budgettair 
te worden voorzien. 

Naast het aandeel voor de kostprijs van de brug (389.275,46 euro) dient Hemiksem ook budget te 
voorzien voor de aanleg van de groene stapstenen (89.776,62 euro) en de aanleg van het dok (53.240 
euro). Voor dit laatste gedeelte heeft het Kempens landschap in november 2020 een subsidie aanvraag 
ingediend die hierbij mogelijks nog financieel kan bijdragen. 

De voorlopige raming van het project bedraagt momenteel 532.292,08 euro, wat 57.000 euro meer is 
dan oorspronkelijk was geraamd. 

In het kader van de sterk gestegen grondstofprijzen, zijn hier grote risico’s aan verbonden, aangezien 
er geen updates werden bekomen rond eventuele meerkosten of prijsherzieningen in de begroting. 

Ontwikkeling van de Bekaert site 

We verwachten de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en een aantal erkende assistentiewoningen 
op de voormalige Bekaert site. Het project zou gefinaliseerd worden in de loop van 2023, waardoor er 
dan twee woonzorgcentra zullen bestaan in Hemiksem en een veelvoud aan  assistentiewoningen zal 
worden aangeboden . Aangezien het op dit ogenblik al moeilijk concurreren is met de omliggende 
woonzorgcentra, maar vooral met de assistentiewoningen die de voorbije jaren massaal werden 
bijgebouwd, betreft dit een behoorlijk onzekere factor voor de toekomst en rendabiliteit van ons eigen 
woonzorgcentrum en de assistentiewoningen in de Sint Bernardusabdij. 

Momenteel wordt nog gewerkt aan bijkomend marktonderzoek en zal het ontwerp nog bijgestuurd 
worden in functie van enkele overleg momenten, maar er zal concurrentie ontstaan tussen de diverse 
locaties voor wat betreft de opnames alsook de aanwerving van personeel. 
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F. Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen: 

De oprichting van de hulpverleningszone Rivierenland heeft voor Hemiksem geen financieel voordelig 
resultaat opgeleverd. Ook de dienstverlening naar de bevolking toe is er niet op voorruit gegaan. 
Hemiksem overwoog daarom sterk om de hulpverleningszone te verlaten en een nieuwe zone op te 
richten met enkele omliggende besturen. Ondertussen werd er een politiek akkoord bereikt waardoor 
Hemiksem in de brandweerzone Rivierenland zal blijven, het voorzien budget voor het terugkopen van 
de kazerne, werd uit de meerjarenbegroting geschrapt en opnieuw toegevoegd aan het resultaat op 
kasbasis. 

Recent werd ook een voorzet door de minister gegeven voor Regiovorming. Hemiksem dient hiervoor 
een oplijsting te maken van alle samenwerkingsverbanden die het heeft lopen met andere besturen, 
waarbij het doel op termijn moet zijn om alle verbanden te laten samenvallen binnen 1 regio. 
Aangezien de Rupelgemeenten op de grens tussen de regio's Rivierenland en Antwerpen situeren, 
vormt ook dat een extra moeilijkheid, als niet alle rupelgemeenten bij  dezelfde regio zouden 
aansluiten.  

Vooral voor grote intercommunales zoals Ideale Woning, Igean, Brandweerzone, Politiezone kan dit 
op termijn nog een zeer grote  impact hebben. 

In het kader van de opgelegde normen voor afvalinzameling tegen 2030, zal ook hier voor Hemiksem 
nog een grote uitdaging weggelegd zijn. Hemiksem werkt vooralsnog niet met het diftar systeem, zoals 
in enkele andere Rupelgemeenten. Maar de doelstelling om in 2030 naar maximaal 80kg afval per 
persoon te evolueren, terwijl men momenteel gemiddeld op 122 kg afval per persoon zit, zal nog de 
nodige inspanningen vragen. 

G. Andere risico’s: 

De juridische kwestie rond het geplande project van de vier windmolens op de terreinen van Umicore 
zorgen nog steeds voor onzekerheid. Er werd alvast bij budgetwijziging extra budget ingeschreven in 
2019 voor het betalen van het advocatenkantoor dat de belangen van Hemiksem behartigd, maar het 
is onzeker hoe dit dossier in de toekomst zal evalueren en welke juridische acties nog nodig zullen zijn. 

 

Gemeente en OCMW Hemiksem (0207.506.160) 

Jaarrekening 2021 

Sint Bernardusabdij 1 

2620 Hemiksem 

NIS 11018 
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Niet in de balans opgenomen rechten en plichten 

Waarborgen per 31/12/2021: 

✓ Igean dranco milieu&veiligheid:  0 euro --> De gemeente Hemiksem waarborgt geen 

leningen meer bij IGEAN, noch bij IGEAN dienstverlening, noch bij IGEAN Milieu & 

Veiligheid 

✓ IVEG: 1.871.650 euro   
✓ Vlotter: 150.000 euro 
✓ Borgstelling FC oxford: 93.968,71 euro 
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BBC Waarderingsregels Gemeente Hemiksem 

 

Artikel 1: ALGEMEEN 
 

Algemeen 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de regels die gelden voor: 

• de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen 
van het bestuur van welke aard ook; 

• de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor 

risico's en kosten; 

• de herwaarderingen. 

 
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: 

• 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; 

• 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. 
 

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden 

stelselmatig toegepast. In afwijking 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. 
 

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. 

 
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. 

 
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. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de 
datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. 

 
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. 

 
Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante 

wisselkoers op de datum van de transactie. 
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In principe elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in 

de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. In 
afwijking 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. 

 
 

Waardering 
 

De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het 

bestuur van welke aard gebeurt aan aanschaffingswaarde.  

 
Onder aanschaffingswaarde wordt een van de volgende waarden 

verstaan: 

• de aanschaffingsprijs; 

• de ruilwaarde; 

• de vervaardigingsprijs; 

• de schenkingswaarde; 

• de inbrengwaarde. 
 

De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet-
terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten. 

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, welke jaarlijks wordt aangepast. 
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. 

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. 

De schenkingswaarde is 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. Deze 
schenkingswaarde is ook van toepassing op goederen die het bestuur verkrijgt door verjaring. 
De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng. Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen: 

• 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. 

• 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. 
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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. 

 
 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
 

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. 

 
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. 

 
Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van niet-afschrijfbare 

actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen 
bij de afsluiting van het financiële boekjaar. 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. 
 

De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de rubrieken van 
het actief waarop ze betrekking hebben. 
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. 

• worden stelselmatig gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het 

financiële boekjaar. 
 

Een overzicht van de specifieke afschrijvingsritmes per balansrubriek vindt U in bijlage 

 
 

Herwaarderingen 
 

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. 

• moet voor de volledige categorie van activa waartoe dat actief behoort worden toegepast. 

• is specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen 
met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale 

herwaarderingen geboekt worden. 
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Wat dient er te gebeuren indien de geherwaardeerde waarde afwijkt van de boekwaarde: 

• 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. 

 
Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, 
wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens een opgemaakt plan dat ertoe 
strekt de toerekening van de geherwaardeerde waarde te spreiden over de vermoedelijke residuele 

gebruiksduur van de activa in kwestie. 

 

 

Artikel 2: SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS PER RUBRIEK 
 
Liquide middelen: 
 

De liquide middelen en de geldbeleggingen worden, met uitzondering van de vastrentende effecten, 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Op liquide middelen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum 
van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende 
waardeverminderingen geboekt 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. 

Als het actuariële rendement van de vastrentende effecten, berekend bij de aankoop met 
inachtneming van hun terugbetalingswaarde op de vervaldag, verschilt van het nominale rendement, 

wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor 
de resterende looptijd van de effecten opgenomen in de opbrengsten als bestanddeel van de 

renteopbrengst van die effecten en, naargelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de 
aanschaffingswaarde van de effecten.  

De opname in de opbrengsten van het verschil gebeurt op lineaire basis of op geactualiseerde basis, 

uitgaande van het actuariële rendement bij de aankoop. 
In afwijking van het eerste en tweede lid mogen de vastrentende effecten voor hun 

aanschaffingswaarde in de balans behouden blijven als de weerslag van het actuariële rendement van 
de effecten ten opzichte van het louter nominale rendement te verwaarlozen is. 

Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op effecten met een rendement dat, volgens de 

uitgiftevoorwaarden, uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de 
terugbetalingswaarde. 

 
 

Geldbeleggingen: 
 
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. 

 

Op geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum 
van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende 
waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of 
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marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de 

uitgevoerde activiteit. 
 

 
Vorderingen: 
 

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale. 
 

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. 
 

Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde worden de volgende 
bedragen in voorkomend geval in de overlopende rekeningen van het passief geboekt en pro rata 

temporis in de staat van opbrengsten en kosten opgenomen op grond van de samengestelde interesten: 
1. de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de 

vordering begrepen is; 

2. het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale waarde van de vordering; 
3. het disconto op renteloze of abnormaal laagrente nde vorderingen, als die vorderingen voldoen 

aan de volgende vereisten: 
a. ze zijn terugbetaalbaar na meer dan één jaar, te rekenen vanaf het ogenblik waarop ze 

in het vermogen zijn opgenomen; 

b. ze hebben betrekking op als opbrengst geboekte bedragen, of op de prijs van de 
overdracht van vaste activa of van een activiteitsbranche. 

Het disconto, vermeld in het eerste lid, 3°, wordt berekend op basis van de voor dergelijke vorderingen 
geldende marktrente op het ogenblik waarop de vordering werd opgenomen in het vermogen van het 

bestuur. 

Bij vorderingen die in termijnen worden betaald of afbetaald en waarvan de rente of het 
lastenpercentage gedurende de gehele contractduur wordt toegepast op het oorspronkelijke bedrag van 

de financiering of van de lening, worden de respectieve bedragen van de gelopen rente en het 
lastenpercentage die in resultaat moeten worden genomen, en van de niet-gelopen rente en het 

lastenpercentage die moeten worden overgedragen naar een volgend financieel boekjaar, bepaald door 
de toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke periode uitstaande saldo. 

De reële rente wordt berekend met inachtneming van de spreiding en de periodiciteit van de betalingen. 

Een andere methode mag alleen worden toegepast op voorwaarde dat ze, per financieel boekjaar, een 
gelijkwaardig resultaat oplevert. 

Het bedrag van de rente of het lastenpercentage mag niet worden gecompenseerd met de kosten en 
provisies in verband met de verrichtingen. 

 

 

Voorraden: 
 
De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.  

 

 

Bestellingen in uitvoering: 
 
De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs en: 

• vermeerderd, naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen 

de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs, als dat verschil met voldoende 

zekerheid als verworven mag worden beschouwd; 

• verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen. 
De bestellingen in uitvoering of bepaalde soorten daarvan worden op de balans geboekt tegen hun 

vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen. 
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Ten aanzien goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering worden: 

• waardeverminderingen toegepast als hun vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde 
bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan respectievelijk de nettoverkoopprijs op de 

datum van de jaarafsluiting of de in de overeenkomst bedongen prijs. 

• aanvullende waardeverminderingen geboekt 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. 

 
Voor de risico's en kosten die verbonden zijn aan de verdere uitvoering van de bestellingen, worden, 

overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, voorzieningen gevormd als de risico's niet gedekt zijn 
door de geboekte waardeverminderingen. 

 
 

Belangen en deelnemingen: 
 
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 

die conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden 

of van de omgezette vorderingen, stemt de aanschaffingswaarde overeen met de hogere marktwaarde. 
De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van 
de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden 
aangegaan. 

 

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. 

• Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn 
opgenomen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over 

de betaling ervan op de vervaldag. 
 

 

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. 

 

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

leasing of gelijkaardige overeenkomsten 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 verplichtingen aan de 

passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd 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 meer- of minderwaarde die wordt vastgesteld bij de overdracht van een afschrijfbaar materieel vast 

actief, waarbij de leasinggever een leasingovereenkomst afsluit die op hetzelfde goed slaat, wordt 
opgenomen in de overlopende rekeningen en wordt elk jaar in resultaat genomen naar verhouding van 

de afschrijving van het geleasede vast actief voor het financiële boekjaar in kwestie. 
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Gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige 
materiële vaste activa 
 

Voor de activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen worden waardeverminderingen geboekt 
als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde. Als de gebruikswaarde van een 

activum dat behoort tot het erfgoed, niet bepaald kan worden, bedraagt ze één euro. 
 

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. 

 

 

Immateriële vaste activa: 
 
Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen 

vervaardigingsprijs op het actief geboekt, 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. 
 

 
Ontvangen investeringssubsidies 
 
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. 
 
 

Voorzieningen 
 
De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. 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. 

 

 

Artikel 3: OVERZICHT VAN DE ZAKEN WELKE DESGEVALLEND IN DE 

TOELICHTING DIENEN VERMELD TE WORDEN 
 

• De verantwoording van een wijziging van de vroeger gevolgde waarderingsregels wanneer deze 

niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. De geraamde invloed van de wijziging op het 

vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten dient vermeld in 
de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het 

eerst wordt toegepast. 

• In de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de 
voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt 
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daarvan melding gemaakt als de bedragen in kwestie belangrijk zijn, rekening houdend met het 

ware en getrouwe beeld. 

• Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de 
balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de 

jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening. 

• Als de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten 

die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend, wordt daarvan melding 

gemaakt 
• De opname van de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of 

immateriële vaste activa wordt bij de waarderingsregels vermeld. 

• De methoden en criteria vermeld die voor de waardering van bestellingen in uitvoering zijn 

toegepast 

• Indien de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over meer dan vijf jaar gespreid 
wordt, moet dat worden verantwoord  

• De geherwaardeerde waarde (reële waarde) die voor de financiële vaste activa en de overige 

materiële vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de 
jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast. 

 

 
Afschrijvingen 

 

Investering      Afschrijvingsduur 

 

Immateriële vaste activa 

 

 Plannen van aanleg, studies, …     5 jaar 

 Opgegeven plannen en studies     1 jaar 

 

Materiële vaste activa  

  

 Niet-bebouwde gronden en terreinen    geen 

 Gebouwen       30 jaar 

 Wegen, straatmeubilair & infrastructuur    5-30 jaar (volgens aard) 

 Waterlopen en waterbekkens     30 jaar 

 

 Meubilair       10 jaar 

 Bureaumaterieel en informaticamaterieel   5 jaar 

 Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens   5 jaar 

 Vrachtwagens en speciale voertuigen    10 jaar 

 Machines, exploitatiematerieel en uitrusting   10 jaar 

 Kunstpatrimonium & erfgoed     geen 

 Veestapel en andere roerende investeringen   1 jaar 

 

 Vaste activa in uitvoering     geen 

 

 Zakelijke rechten op onroerende goederen   duur contract 

 Onroerende goederen in leasing    duur contract 

 Roerende leasing      duur contract 

 

Inzake de rubrieken waar de afschrijvingsduur variabel is binnen een marge, werden volgende opties 

genomen: 

 

 Uitrusting op terreinen en af te schrijven beplanting  max. 20 jaar 

 Buitengewoon onderhoud en uitrusting van gebouwen  max. 20 jaar 

 Buitengewoon onderhoud van roerende goederen  max. 5 jaar 

 

Verrekeningen 
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De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn 

die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. 

De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, 

en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang 

een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen 

investeringssubsidie nog niet verrekend. 

 

Waardeverminderingen 

 

Op de onderstaande werkingsvorderingen worden waardeverminderingen geboekt in functie van de 

ouderdom van de vordering, zijnde: 

 

 Kleiner of gelijk aan 1 jaar     0% 

 Tussen 1 en 2 jaar      10% 

 Tussen 2 en 3 jaar      30% 

 Tussen 3 en 4 jaar      100% 

 

Voorraden 

 

De voorraden worden gewaardeerd aan kostprijs op 31/12. 

79 / 83



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per
beleidsdomein

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Overig beleidsdomein
BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0550 Werkgelegenheid
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
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BV0700 Musea
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0990 Begraafplaatsen
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Overzicht journaalvolgnummers

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 623825 Alg. 53956

Gemeente (0207.506.160) OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem Sint Bernardusabdij  1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Kirsten Van Meirvenne Financieel directeur: : Ellen Moonen

Budgettaire entiteit: Gemeente
Soort Code Hoogste journaalvolgnummer

Budgettair AVE 166517

Budgettair AVI 3214

Budgettair AVL 279

Budgettair KA 1214

Budgettair KE 203047

Budgettair KI 7919

Budgettair VE 65825

Budgettair VI 3700

Budgettair VL 135

Aankoop AK1 4657

Diversen DI1 91

Diversen DI3 21

Diversen DI4 508

Diversen DI5 3

Diversen EJT 1152

Financieel FI1 17134

Verkoop Kassa remmicom 3095

Verkoop VK1 9074

Budgettaire entiteit: OCMW
Soort Code Hoogste journaalvolgnummer

Budgettair AVE 81696

Budgettair AVI 283

Budgettair AVL 53

Budgettair KA 1825

Budgettair KE 44869

Budgettair KI 537
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Soort Code Hoogste journaalvolgnummer

Budgettair VE 42432

Budgettair VI 255

Budgettair VL 25

Aankoop AK1 5347

Diversen DI-EJT 199

Diversen DI1 459

Diversen DI2 5

Diversen DI3 7

Financieel FI1 8490

Verkoop VK1 3714
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