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Bijdrage tbv zonewerking

Toelage

vzw centrummanagement
"Inmaaseik"

Toelage niet op riolering aangesloten woningen

Diverse particulieren

Brandweerzone OostLimburg

Toelage verwijdering stookolietanks

Diverse particulieren

Werkingstoelage politie

Werkingstoelage voor afvalophaling

Limburg.net

Politiezone Maasland

Toelage wijkwerking

Diverse wijken

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Huursubsidie

OXFAM Wereldwinkel

Totaal :

Omschrijving

Gebruiksrecht polyvalente zaal

Katholiek Basisonderwijs
Opoeteren vzw

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

120 000,00

120 000,00

120 000,00

795 191,00

795 191,00

1 917 345,82

1 917 345,82

8 120,00

6 120,00

2 000,00

1 285 489,00

1 285 489,00

17 300,00

17 300,00

1 700,00

1 700,00

150 000,00

150 000,00

Eindbudget
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120 000,00

795 191,00

795 191,00

1 917 345,82

1 917 345,82

8 000,00

6 000,00

2 000,00

1 285 489,00

1 285 489,00

17 300,00

17 300,00

1 700,00

1 700,00

150 000,00

150 000,00

Initieel budget

103 950,00

103 950,00

795 191,00

795 191,00

1 917 345,82

1 917 345,82

7 620,00

6 120,00

1 500,00

1 288 917,80

1 288 917,80

12 954,28

12 954,28

1 010,31

1 010,31

150 000,00

150 000,00

Jaarrekening

BV

0500

0410

0400

0390

0390

0300

0171

0160

0119

78

4 000,00
2 000,00

Toelage activiteiten

Toelage

Subsidies voor gediplomeerde jeugdtrainers en coördinatoren voor structurele
samenwerkingsverbanden tussen clubs

Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende
voorheffing Noliko
Toelage sportraad

Bijdrage tekort zwembad

Subsidies om inhoudelijke clubwerking te
verbeteren met terugbetaling van opleidingen

Prijssubsidie bedrijfstak sport

Subsidie voor jeugdinfrastructuur, verfraaiing,
brandveiligheid
Subsidie voor het volgen van kadervorming

Subsidie voor kampvervoer

Diverse verenigingen

Sportacademie Middelbaar
Onderwijs (SAM)

Diverse sportclubs

Noliko Maaseik

I.Z. Aquadroom

Diverse sportclubs

AGBI

Diverse jeugdverenigingen

Basis- en werkingssubsidies aan verenigingen

Programmeringstoelage VZW Fuego

Programmeringstoelage vzw d'Ambi

Diverse jeugdverenigingen

VZW Fuego

VZW d'Ambi

Diverse jeugdverenigingen

Informatietoelage voor informeren kinderen en
jongeren
Projectsubsidies (subsidie jeugdwerkacties)

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Diverse jeugdverenigingen

Diverse leden
jeugdverenigingen
Diverse jeugdverenigingen

Sportraad

Culturele raad

Verplichte subsidie aan socio-culturele
verenigingen via decreet
Jaarlijkse subsidie werking culturele raad

Diverse verenigingen

Totaal :

Prijssubsidie bedrijfstak Cultuur

5 000,00

5 000,00

10 000,00
5 000,00

10 000,00
000,00
Stad Maaseik
- jaarrekening102018

278,09

856,48

600,00

2 852,50

250,00

1 458 488,54

686 299,71

16 999,99

717 956,61

800,00

9 932,22

24 000,01

2 500,00

2 885,00

2 885,00

19 644,56

1 000,00

18 644,56

157 725,13

157 725,13

109 912,53

109 912,53

27 599,96

3 000,00

3 000,00

2 000,00

4 000,00

10 000,00

1 418 376,00

609 500,00

17 999,99

753 576,00

800,00

10 000,00

24 000,01

2 500,00

4 000,00

4 000,00

20 000,00

1 000,00

19 000,00

132 500,00

132 500,00

106 000,00

106 000,00

27 600,00

27 600,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

1 448 876,00

640 000,00

18 000,00

753 576,00

800,00

10 000,00

24 000,00

2 500,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

1 000,00

19 000,00

275 000,00

275 000,00

260 000,00

AGBI

Totaal :

260 000,00

Prijssubsidie bedrijfstak musea

AGBI

0750

0750

0750

0750

0750

0750

0750

0750

0740

0740

0740

0740

0740

0740

0740

0710

0709

0709

0701

0700
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Werkingstoelage

Werkingstoelage

werkingsbijdrage OCMW

Toelage Sint-Vincentius

Bijdrage IGL

Subsidie seniorenraad

Diverse kerkfabrieken

Vrijzinnig
ontmoetingscentrum

OCMW Maaseik

Sint-Vincentiusvereniging

IGL

Seniorenraad

Premies kernwinkelgebied

Renovatiepremie onroerend erfgoed

Toelage lening en voorloopkosten nieuwbouw

Diverse handelaars

Diverse particulieren

ZMK

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Omschrijving

Tussenkomst opruimkosten kiezelgroeve

MC Maasland

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

BEGUNSTIGDE

B. Investeringssubsidies

Subsidie voor inrichting buitenomgeving
jeugdlokalen

Diverse jeugdverenigingen

Totaal :

Toelage werkingskosten jeugdraad Maaseik

Jeugdraad

370 285,79

370 285,79

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

Eindbedrag

900,00

900,00

7 884,15

7 884,15

7 375,85

7 375,85

1 779 530,00

1 779 530,00

10 400,00

10 400,00

317 995,00

317 995,00

67 500,00

2 000,00

900,00

Stad Maaseik - jaarrekening 2018

370 000,00

370 000,00

20 000,00

20 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

Initieel bedrag

900,00

900,00

5 000,00

5 000,00

4 200,00

4 200,00

1 779 530,00

1 779 530,00

10 400,00

10 400,00

317 995,00

317 995,00

67 500,00

2 000,00

900,00

370 285,79

370 285,79

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

Jaarrekening

900,00

900,00

7 877,51

7 877,51

7 375,85

7 375,85

1 779 530,00

1 779 530,00

10 275,14

10 275,14

291 276,00

291 276,00

48 337,03

0,00

900,00

0982

0600

0500

0390

BV

0959

0919

0909

0900

0791

0790

0750

0750
80
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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

Stad Maaseik – OCMW Maaseik – AGBIM - AGBM
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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
Stad Maaseik – OCMW Maaseik – AGBIM - AGBM
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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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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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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
Bestemde gelden

6.674.608
26.597.860
33.272.469
-1.878.057
5.406.653
3,528.597
-2.944.186
3.247.670
303.484
6.764.919

Eindbudget

Procentueel
verschil
jaarrekening
t.o.v.
eindbudget

4.165.672
28.480.945
32.646.617
-7.171.638
16.869.919
9.698.281
-2.897.789
3.251.314
353.528
6.546.535

93%
102%
32%
36%
100%
86%

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.
2 Verklaring materiële verschillen tussen budget 2018 en rekening 2018 voor exploitatie
Exploitatie-uitgaven:
De personeelskosten vertegenwoordigen een groot deel (47%) van de exploitatie-uitgaven. Wanneer we de
rubriek ‘Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ (rubriek 62 – zie ook schema TJ 2) in beschouwing
nemen, zijn er in 2018 12,4 miljoen euro aan effectieve personeelsuitgaven tegenover een budget van 13,4
miljoen euro. Dit betekent een benutting van het personeelsbudget van 93%. In absolute waarde is er een
verschil van 950.000 euro (51% van het totale verschil tussen totale exploitatie-uitgave en -budget).
Aan de basis van dit verschil liggen volgende verklaringen:
- Maximale voorziening in het budget aan maaltijdcheques opgenomen, zonder rekening te houden met
potentiële afwezigheden, overgangsperiode vervanging personeelsleden.
- Aantal functies nog niet of later ingevuld in 2018: deskundige aankoop, wetenschappelijk medewerker
musea,...
- Langdurige afwezigheden, pensioneringen,…
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- Nieuwe aanwerving met lagere anciënniteit dan voorganger.
- vermindering sociale bijdragen via sectoraal fonds Sociale Maribel (tewerkstellingsmaatregel) niet
gebudgetteerd.
Daarnaast valt ook de overbudgettering van de aankoop van huisvuilzakken op (160.000 euro) (hetgeen zich
ook langs ontvangstenkant (verkoop) voordoet).
Exploitatie-ontvangsten:
De exploitatie-ontvangsten in zijn totaliteit vertonen slechts een afwijking van 2% t.o.v. het budget.
Volgende posten vielen hoger uit dan gebudgetteerd (samen goed voor 87% van het verschil):
- opcentiemen onroerende voorheffing (+ 270.000 euro)
- Subsidie kind en gezin (+ 200.000 euro).
- Inkomsten uit verkoop geschenkbonnen (+ 62.000 euro)
3 Verklaring verschillen tussen budget 2018 en rekening 2018 voor investeringen
In 2018 is 32% van het investeringsbudget benut. Dit betekent dat er voor ongeveer 11,5 miljoen euro aan
niet-benut investeringsbudget overgedragen wordt naar 2019 voor verdere evaluatie.
Een twintigtal projecten verklaren alvast 90% van de overdracht. Ter informatie wordt het budget 2019 – na
overdracht – weergegeven, dat onderwerp zal zijn van verdere analyse en evaluatie in functie van de
beleidskeuzes.

Project
Dienstverlening infrastructuur
Breeërweg fietspad
Gremelsloweg
Onderhoudswerken wegen
Rotemerlaan fietspad
Woonwagenterrein
Aanleg ontsluiting fietsroutenetwerk - Brug
Eiland/Bergerven
Gruitroderlaan - fietspaden - aankoop grond
ICT - Netwerk - Hardware - Licenties
Weertersteenweg schoolomgeving
Harlindis en Relindiskapel
Wegenis omgeving kerk - grindfonds
Dienstverlening - Meubilair
Dienstverlening ICT
Aanleg parkeerplaatsen (oud zwembad)
Ontwikkeling binnengebied Neeroeteren - verkaveling
Spilstraat
Aanleg parkeerplaatsen (Spilstraat)
Weertersteenweg fietspaden
Rollend materieel (borstelwagen,…)

Rekening 2018
343 339,53
42 413,85
0,00
486 619,49
1 028 375,88
650 149,22

OVERDRACHT Budget 2019
1 643 452,01 1 643 452,01
1 342 430,15 1 342 430,15
1 269 154,07 1 924 154,07
733 334,46 1 292 334,46
665 041,02
665 041,02
651 617,65
651 617,65

0,00
0,00
89 434,76
0,00
48 835,71
0,00
3 479,50
155 621,40
12 659,85
0,00
94 535,84
6 820,00
33 214,50

600 000,00
555 000,00
358 631,44
305 757,00
293 929,09
293 200,00
292 532,93
255 658,62
254 840,15

600 000,00
555 000,00
510 831,44
905 757,00
293 929,09
593 200,00
292 532,93
340 658,62
254 840,15

250 000,00
205 464,16
193 180,00
165 823,77

250 000,00
205 464,16
193 180,00
475 823,77

De investeringsontvangsten volgen het ritme van de investeringsuitgaven wanneer het om gesubsidieerde
projecten gaat. Ook hier gaan de niet-gerealiseerde ontvangsten over naar 2019.
4 Verklaring verschillen tussen budget 2018 en rekening 2018 voor ANDERE UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN
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Hier zijn er voor de uitgaven minimale verschillen tussen budget en jaarrekening, net omdat de aflossingen
goed ingeschat kunnen worden op basis van gegevens van de banken.
Langs ontvangstenkant heeft het verschil te maken met 2 elementen:
- een overraming van de leasing van de nieuwe server-infrastructuur.
- het feit dat de lange-termijnschuld van Limburg.net reeds in de afgelopen jaren volledig is terugbetaald,
terwijl er in het budget van de stad verkeerdelijk nog een schijf opgenomen was.

5 Bestemde gelden
Bij de bestemde gelden is er een verschil tussen budget en de jaarrekening, omwille van het rioleringsfonds.
Hieronder wordt duiding gegeven bij enerzijds het systeem van trekkingsrechten, die niet als bestemde gelden
geboekt worden, maar wel geregistreerd worden in de klasse 0 – “ Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen” en anderzijds het rioleringsfonds, waarvan de middelen wel als bestemd geld geregistreerd
worden in de boekhouding, omdat deze middelen ook jaarlijks ontvangen worden.
De Stad Maaseik heeft recht op middelen, de zogenaamde trekkingsrechten, via Infrax voor
elektriciteitswerken (en aanverwanten). Deze middelen worden door Infrax beheerd (aanbestedingen,
opvolging en betalingen). Met de overschotten mogen ook rioleringswerken e.a. betaald worden. De facturatie
door de aannemers hiervan gebeurt rechtstreeks aan Infrax. Er zijn geen kasstromen (ontvangsten en
uitgaven) naar en vanuit de stad. Niet-gebruikte saldo’s worden jaar na jaar overgedragen en elk jaar komen
er middelen ten bedrage van 252.110 euro bij. Per 31/12/2018 zijn - rekening houdend met de afgerekende
werken in 2017 - 1.199,733 euro aan middelen via trekkingsrechten beschikbaar.
Naast de trekkingsrechten zijn er voor de stad ook middelen beschikbaar via het rioleringsfonds. Met het
rioleringsfonds mogen niet-gesubsidieerde rioleringswerken betaald worden, maar ook de bijhorende
wegeniswerken. Deze facturen moeten door de stad voorgeschoten worden, maar achteraf terug gevorderd
worden van Infrax, meer bepaald InterAqua. Op 31/12/2018 zijn er in het rioleringsfonds middelen beschikbaar
ten bedrage van 566.919 euro.

6 Verklaring verschil tussen budget 2018 o.b.v. jaarrekening 2018 en budget 2018 o.b.v. laatst
goedgekeurde budget.
In het exploitatiebudget treedt er een verschil op tussen de budgetcijfers op basis van het laatst goedgekeurde
budget 2018 – in het geval van Stad Maaseik budgetwijziging nr.1 2018, en het eindbudget zoals opgenomen
in de jaarrekening (zie schema J5 in de liquiditeitenrekening 2018).
Eindbudget 2018 o.b.v.
jaarrekening 2018 (A)
Exploitatieuitgaven:
Exploitatieontvangsten:

28.480.945

Budget 2018 o.b.v. laatst
goedgekeurde
budget
(B)
28.409.442

32.646.617

32.575.114

Verschil (A-B)
+71.503
+ 71.503

Dit verschil ligt aan interne kredietaanpassingen, een aanpassing die zowel langs uitgavenkant als langs
ontvangstenkant doorgevoerd werd en dus per saldo geen of een positief effect heeft op het budget. Deze
interne kredietaanpassingen hebben betrekking op:
- De totale loonkost van het onderwijzend personeel van de stedelijke academie is hoger dan geraamd.
Vermits deze uitgave gefinancierd wordt door het Vlaams Ministerie van Onderwijs speelt deze verhoging
zowel langs uitgaven- als ontvangstenkant. (+ 40.000 euro).
- Uitgave en inkomsten Mezeiker Diksjenaër deel 2 (+ 6.880 euro)
- Uitgaven en inkomsten groepsbezoeken ( +23.000 euro)
- diverse andere gelijkmatige verhogingen uitgaven en ontvangsten (+1.623 euro)
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7 Wettelijk pensioen van statutair personeel en mandatarissen
De contractuele personeelsleden van lokale besturen vallen onder het pensioenstelsel van de werknemers en
volgen de gewone pensioenregeling voor rust- en overlevingspensioenen zoals de werknemers uit de
privésector. De financiering gebeurt via de bijdragen voor de sociale zekerheid. De toekenning, berekening en
uitbetaling van de pensioenen gebeurt door de Rijksdienst voor Pensioenen ten laste van de sociale zekerheid.
Voor de financiering van de wettelijke pensioenverplichtingen van het vastbenoemd personeel zijn de stad en
het OCMW van Maaseik sinds 2014 aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de plaatselijke en
provinciale overheden. Hiervoor dienen sociale zekerheidsbijdragen voor pensioenen (basisbijdragen en
responsabiliseringsbijdragen) betaald te worden. De stad en het OCMW hebben deze bijdragenverplichtingen
overgedragen naar Ethias door middel van het afsluiten van een bijdragenverzekering nr. FP 299. Ethias wordt
in de plaats gesteld van ons bestuur voor de bijdragenverplichting ten aanzien van dit gesolidariseerd
pensioenfonds. Ons bestuur betaalt contractueel vastgelegde bijdragen aan Ethias: de contractuele bijdrage
voor 2018 voor de vastbenoemde ambtenaren was vastgesteld op 41,5% van de statutaire loonmassa.
Ook de pensioenverplichtingen voor uitvoerende mandatarissen heeft de Stad Maaseik, net als OCMW
Maaseik, geëxternaliseerd aan verzekeringsmaatschappij Ethias. Er is m.a.w. een verzekeringsovereenkomst
(d.i. een levensverzekering nr. FP418) die voldoet aan de volgende voorwaarden:
- het bestuur betaalt contractueel vastgelegde bijdragen aan Ethias: de contractuele bijdrage voor 2017 voor
de mandatarissen bedroeg 160.273 euro voor de stad Maaseik.
- met de opgebouwde reserves worden de pensioenen ten laste van het bestuur verzekerd en betaald.
- de opgebouwde reserves zijn exclusief voorbehouden en toegewezen aan de financiering en de betaling van
de pensioenen.
- de intresten die de reserves opleveren, worden toegevoegd aan de reserves en vormen er één geheel mee
- de reserves zijn geen eigendom meer van uw bestuur, maar van de verzekeraar: ze kunnen niet terugkeren
naar het vermogen van uw bestuur.

8 Correcties aan beginbalans
Er zijn geen correcties aan beginbalans (Algemene rekening 10900000 – Saldo beginbalans).
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