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Overzicht waarderingsregels - Maaseik
Algemene principes

De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze
mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.
Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd.
De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten (principe
van going-concern) en zijn het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding
geven tot een waar en getrouw beeld.
De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en
stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door
omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde
Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag
in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en
waardeverminderingen.
Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:
-

De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten
De ruilwaarde
De vervaardigingswaarde ( aanschaffingsprijs grondstoffen, … + rechtstreekse
productiekosten)
De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of
datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)
De inbrengwaarde

Voorwaarden om een investeringsgoed aanzien te worden:
A) Aankoop van goederen of diensten:
1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
2) Het goed heeft een economische waarde over meerder jaren.
B) Onderhoud en herstellingen:
1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
2) Het onderhoud, werk of herstelling geeft het actief een hogere waarde
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Overzicht waarderingsregels - Maaseik
Waardering in latere boekjaren

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

Gebruiksduur

Afschrijvingen

Waardeverminderingen Herwaarderingen

Beperkt

JA

JA

NEE

Onbeperkt

NEE

JA

NEE

Beperkt

JA

JA

NEE

Onbeperkt

NEE

JA

NEE

Beperkt

JA

JA

NEE

Onbeperkt

NEE

JA

NEE

Kostprijsmodel
Gemeenschapsgoederen
Bedrijfsmatige
materiële vaste
activa
Immateriële
vaste activa
Herwaarderingsmodel
Overige
materiële vaste
activa

Beperkt

JA

JA

JA

Onbeperkt

NEE

JA

JA

Financiële vaste
activa

Niet van
toepassing

NEE

JA

JA

AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per
financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en
de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.
Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde
Resterende gebruiksduur
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Overzicht waarderingsregels - Maaseik

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel
boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een ‘gelijkmatige’ veroudering en wordt dus
steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.
Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te
bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

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

HERWAARDERINGEN
De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde
betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname
worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de
herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere
gecumuleerde waardeverminderingen.
Deze financiële en overige materiële vaste activa worden geherwaardeerd. Bij de herwaardering
van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige
materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde
waarde afgeschreven.
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Overzicht waarderingsregels - Maaseik
Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans
LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.
Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden
naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen
moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:
-

Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50 %
Ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75 %
Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als
oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van
de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat
er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de
boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

VOORRADEN
Er wordt pas gewerkt met voorraden van zodra de voorraad 2,5% van het balanstotaal
bedraagt. Onder dit percentage wordt de eventuele voorraad rechtsreeks opgenomen in
kosten.
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Overzicht waarderingsregels - Maaseik
FINANCIELE VASTE ACTIVA
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde en vastrentende effecten
tegen hun aanschaffingswaarde.

MATERIELE VASTE ACTIVA
Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en
overige activa.
Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort
in kaart:

Wordt het materieel vast actief gebruikt
voor de maatschappelijke dienstverlening
van het bestuur?

Ja

Neen

Overig materieel actief

Heeft het bestuur een
monopoliepositie voor de
maatschappelijke dienstverlening?
Gemeenschapsgoederen

Neen

Is de prijs die men voor de
dienstverlening aanrekent
marktconform?

Ja
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Overzicht waarderingsregels - Maaseik
AW = Aanschaffingswaarde
VVP= Vervaardigingsprijs

Rubriek BBC

Waardering

Terreinen

AW of VVP

Afschrijvingsduur
patrimonium stad
OCMW –AGB’s
Geen

-

AW of VVP

15 jaar

AW of VVP

33 jaar

AW of VVP

15 jaar

AW of VVP

30 jaar

Inrichting bebouwde terreinen

Gebouwen
-

Onderhoud en uitrusting gebouwen

Wegen - waterlopen
- Verharding, slijtlaag, voet- fietspaden
-

Vervangen slijtlaag

AW of VVP

5 jaar

-

Overige infrastructuur (straatmeubilair,
signalisatie, …)

AW of VVP

5 jaar

-

Onderhoudswerken (o.a. vervangen
slijtlaag)

AW of VVP

15 jaar

AW of VVP

50 jaar
30 jaar

AW of VVP

30 jaar

AW of VVP

15 jaar

- Waterlopen en –bekkens
- Kunstwerken (bruggen)
Overige onroerende infrastructuur
(straatverlichting, nutsleidingen, …)
-

Buitengewoon onderhoud

–

Installaties, machines en uitrusting
-

machines en uitrusting

AW of VVP

10 jaar

-

kantooruitrusting – medisch materiaal

AW of VVP

5 jaar

-

Informaticamateriaal
apparaten

audiovisuele AW of VVP

5 jaar
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Overzicht waarderingsregels - Maaseik
Rubriek BBC
Meubilair

AW of VVP

Afschrijvingsduur
patrimonium stad
OCMW – AGB’s
10 jaar

Rollend Materiaal
- Personenwagens

AW of VVP

5 jaar

AW of VVP

10 jaar

AW of VVP

geen

-

Waardering

Vrachtwagens en speciale voertuigen

Kunstwerken, erfgoed

–

* De aanschaffingswaarde van deze activa wordt
via waardevermindering herleid naar 1 EUR, daar
deze in principe geen gebruikswaarde hebben.

IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Rubriek BBC

Waardering

Plannen, studies, licenties, octrooien

AW

Afschrijvingsduur
patrimonium stad – OCMW –
AGB’s
5 jaar

SCHULDEN
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
NETTO-ACTIEF
De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via
afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in
overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval
van niet-afschrijfbare activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of
de schenking behouden in de boekhouding.
De voorzieningen voor risico’s en kosten worden stelselmatig gevormd.
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Toelichting bij de jaarrekening 2018 AGBM

1 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten van de jaarrekening t.o.v. het eindbudget
In dit hoofdstuk wordt een overzicht en een verklaring gegeven van de grootste verschillen tussen
budget en jaarrekening. In het schema J5 – de liquiditeitenrekening - zijn de globale cijfers
opgenomen:
Jaarrekening

Exploitatierekening (O-U)
Uitgaven
Ontvangsten
Investeringsrekening (O-U)
Uitgaven
Ontvangsten
Andere (O-U)
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget

-315.876
579.242
236.366
112.675
84.784
(CN: -197.460)
0
342.768
347.232
690.000

Procentueel
verschil
jaarrekening
t.o.v. budget

-325.998
592.202
266.204
-482.050
679.509
197.460
810.068
361.982
1.172.050

98%
99%
12%
0%
99%
73%

In de volgende paragrafen wordt waar mogelijk een nadere verklaring gegeven van de verschillen
voor de verschillende types van uitgaven en ontvangsten
Belangrijk is dat met deze vaststellingen rekening wordt gehouden bij de opmaak van
toekomstige budgetten, budgetwijzigingen en meerjarenplannen.
Wat investeringen betreft moeten de uitgaven van jaar tot jaar geraamd worden in functie van de
geplande projecten. Om diverse redenen kan het zijn dat projecten niet opgestart worden of
vertraging oplopen, dit maakt een inschatting van het benodigde budget per jaar niet gemakkelijk. In
totaal is 12% van het gebudgetteerde investeringskrediet benut. Het niet-gebruikte gedeelte van de
transactiekredieten in de investeringsenveloppen die het volgende jaar doorlopen worden
overgedragen en geëvalueerd in het kader van een volgend beleidsplan (budgetwijziging of
meerjarenplan).
In totaal zal er voor ongeveer 600.000 euro aan investeringsbudget overgedragen worden naar
2019.
2 Verklaring materiële verschillen tussen budget 2018 en rekening 2018
2.1 Exploitatie-uitgaven:
De effectieve exploitatie-uitgaven verschillen globaal gezien weinig van de geraamde uitgaven.
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2.2 Exploitatie-ontvangsten:
Algemene
rekening

Budget
2018

Jaarrekening
2018

Jaarrekening
2017

Jaarrekening
2016

Jaarrekening
2015

7010000 –
Dienstprestaties
(parkeergelden)
Waarvan
Kloosterbempden

150.000

141.985

150.784

174.863

181.717

100.000

94.278

101.427

115.007

121.220

Waarvan Bospoort

65.000

47.707

49.357

59.856

63.755

7020000 –
Verkopen
(abonnementen)
Waarvan
Kloosterbempden
Waarvan Bospoort

105.000

97.268

121.913

125.047

125.644

75.000

68.839

91.476

92.378

91.659

30.000

28.430

30.437

32.669

33.985

Er kunnen enkele verklaringen gegeven worden voor de dalende opbrengsten: minder winkels, gratis
parkeergelegenheden elders,…
Specifiek voor de abonnementen van Kloosterbempden is de daling te verklaren door het wegvallen
van de abonnementen van het OCMW.
2.3 Investeringsuitgaven
Het verschil tussen gebudgetteerde en gerealiseerde investeringsuitgaven ten bedrage van ongeveer
600.000 euro heeft onder meer te maken met het feit dat dossiers inzake de vervanging van de
brandmeldcentrale (er werd gewacht op groen licht van de VME) en de toegangscontrole van
parkeergarage Kloosterbempden (minder urgent omwille van minder problemen met de installatie),
en de antislipvloer voor rijbanen/voetpaden niet gerealiseerd zijn in 2018.
Het niet-gebruikte gedeelte van de transactiekredieten in de investeringsenveloppen die het volgende
jaar doorlopen worden overgedragen en geëvalueerd in het kader van een volgend beleidsplan
(budgetwijziging of meerjarenplan). .
2.4 Investeringsontvangsten
In 2018 heeft het AGBM een terugvordering bekomen n.a.v. de procedure AGBM-ING over de
structurele gebreken in parkeergarage Kloosterbempden, voor een bedrag van 197.460 euro. Dit
bedrag was weliswaar als investeringsontvangst gebudgetteerd maar op advies van de revisor is
deze uiteindelijk boekhoudkundig als een creditnota op de investeringsuitgaven verwerkt.
2.5 Andere uitgaven
Het verschil tussen budget en uitgave voor wat betreft de kapitaalaflossingen heeft te maken met het
feit dat er geen nieuwe leningen zijn aangegaan en er dus geen kapitaalaflossingen zijn bovenop de
bestaande aflossingen.
2.6 Andere ontvangsten
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De kapitaalsverhoging van stad aan AGB Maaseik bedraagt – zoals gebudgetteerd – 690.000
euro.
Er was in het budget 2018 een lening ingecalculeerd (482.050 euro) ter financiering van de
geplande investeringen. Gelet op het investeringsritme en het feit dat een aantal dossiers nog niet
uitgevoerd zijn in 2018 (zie eerder), was het niet nodig om effectief een lening aan te gaan.
3 Verklaring verschil tussen budget 2018 o.b.v. jaarrekening 2018 en budget 2018 o.b.v. laatste
budgetwijziging 2018.
Er zijn geen verschillen tussen het budget 2018 o.b.v. jaarrekening 2018 en het budget 2018 o.b.v.
de laatste budgetwijziging 2018.
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