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De doelstellingenrealisatie 2019

OCMW Hasselt

Ontwikkeling van een samenwerkingsverband i.k.v. het geïntegreerd breed onthaal 2019000001

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2019 heeft het GBO Herckenrode vorm gekregen. In het algemeen concept GBO zijn de kernpartners verenigd in een stuurgroep. In 
de concrete uitwerking van deelprojecten zitten ook al andere relevante partners mee aan tafel en zijn er ook al effectief 
doorverwijzingen gebeurd.

Opmaak van een governanceplan inzake visie, rollen, verantwoordelijkheden en processen 2019000001

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het GBO Herckenrode heeft inmiddels zijn eerste aanmelding gekregen in het project BUSO uitstroom.
De verschillende partners hebben een werkwijze afgesproken voor aanmelding en toewijzing.
Er is een centraal aanmeldadres en een dispatcher aangeduid.
Er is echter nog werk aan de winkel om beter af te stemmen met elkaar. Dit zal verder gebeuren in de werkgroep aan de hand van
de concrete instroom.
Er wordt nog de laatste hand gelegd aan een vraagverhelderingsdocument

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• De hulpverleners van OCMW, CAW en DMW ontwikkelen een gelijkvormig onthaal met de sociale grondrechten als
leidraad

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het BUSO project heeft verdere vorm gekregen.
Er is een centrale aanmelding voorzien en de dispatch van aanvragen zal concreet gebeuren vanaf 01.5.2020. Hieraan is heel wat
voorbereidend werk geweest. Bedoeling is de werkwijze van dit project mogelijk in een later stadium ook toe te passen voor andere
projecten.

• De hulpverleners van OCMW, CAW en DMW doen een beroep op elkaar specialisaties indien de vraag of een deel
aspect ervan daarop betrekking heeft

Gerealiseerd: Ja.

uitgevoerd

• Complexe multiproblem dossiers worden met elkaar besproken in functie van wie welk deelaspect van de vraag
opneemt en wie het traject opvolgt

Gerealiseerd: Ja.

Utgevoerd

De toenemende complexiteit van hulpverleningsvragen beantwoorden door methodiek- 
en procesinnovatie

2019140001

Gerealiseerd: Ja.

Methodiek - en procesinnovatie en het ondersteunen van netwerken rond cliënten blijft een continu werkpunt van de sociale dienst. 
Vermaatschappelijking van de zorg en multiproblem cases daagt de hulpverlening uit en is zeer tijdsintensief. Het zet ons ertoe aan om 
nieuwe methodieken te hanteren en te onderzoeken waar we eerder de regisseur kunnen zijn in plaats van actor. Het samenvoegen van 
de diensten gelijke kansen , wijkopbouw en sociale dienst onder één departement geeft op dat vlak zeer veel opportuniteiten.

Cliënten, derden en eigen medewerkers inzicht in en bewustwording geven 2019140001

Gerealiseerd: Ja.

-Vanuit OCMW en Stad Hasselt zetten we onze schouders onder "17/10: werelddag verzet tegen armoede".
-voorbereiding jongerenpreventiebeurs B4L 2020
-inzet Solentra/ straatverpleegkundige/ medewerker GGZ--) ondersteuning cliënten en medewerkers

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 533,99 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 €

•



De doelstellingenrealisatie 2019

Werken aan kennis, houding en gedrag tegen maatschappelijke en individuele uitsluitingsmechanismen door informatie-
overdracht aan scholen, verenigingen en buurtwerk.

Gerealiseerd: Ja.

We werken mee aan de organisatie van "werelddag verzet tegen armoede". Maatschappelijk werkers gaan naar het panelgesprek. 
De kerngroep kansarmoede (Sociale dienst OCMW neemt daar ook aan deel) neemt de structurele knelpunten verder op die naar 
voor komen uit dit panelgesprek.

• Preventieve acties naar jongeren van 18 tot 25 m.b.t. budget- en schuldenproblematiek, i.s.m. scholen e.a
organisaties(o.a. via Budget for Life beurs).

Gerealiseerd: Ja.

In het kader van de budgetbeurs B4L van jan 2020 werden de nodige voorbereidingen getroffen. Het betreft concreet de
contactname met de scholen, de inroostering van de klasgroepen, het inplannen van de rondleiders , praktische afspraken met de
kringwinkel ( waar de beurs effectief plaatsvindt)

• Structureel overleg organiseren met schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, vrederechters,...

Gerealiseerd: Ja.

Eén van de juristen volgt de werkgroep dialoog advocaat schuldbemiddelaars – bewindvoering op -op initiatief van BIZ/LSB² (o.l.v.
Ken Sandeman). In het kader daarvan vond er een overleg plaats op 06/09/2019 tesamen met vertegenwoordigers uit de commissie
advocaten-schuldbemiddelaars . We proberen een samenwerking uit te werken voor organisatie studiedagen, casusoverleg en ook
gewoon elkaar wat beter te leren om de samenwerking tussen advocaten-schuldbemiddelaars en de schuldhulpverlening te
verbeteren.
Verder zijn de juristen die voor OCMW’s aan CSR doen in Limburg verenigd en is onze eerste samenkomst doorgegaan op
26/11/2019. Het is de bedoeling om een soort gezamenlijk aanspreekpunt te kunnen vormen voor de magistratuur (net zoals
advocaten vertegenwoordigd worden door hun commissie advocaten-SB). Er is  tijdens de eerste samenkomst vooral gesproken over
de verschillende praktijken inzake CSR aan de Arbeidsrechtbank Hasselt en Tongeren en er werd een lijst opgemaakt van
knelpunten die werden ervaren, met als bedoeling deze te bespreken met de huidige voorzitter van de Arbeidsrechtbank.
Verder is er ook de overleggroep schuldbemiddeling van SAM-VZW, waar 1 juriste zoveel mogelijk aanwezig is. Hier was er een
vergadering op 10/09/2019 en 10/12/2019 in Brussel. Het ging over beleidsaanbevelingen in de aanpak van schulden, de
besparingen binnen SAM, het handboek schuldbemiddeling e.d.

• Cliënten collectieve begeleidingstrajecten aanbieden waarbij gebruik gemaakt wordt van de werkzaamheid van
lotgenotencontact.

Gerealiseerd: Ja.

31/12/19 In samenwerking met basiseducatie werd er in het najaar een cursus laagdrempelig solliciteren georganiseerd. 8 weken
lang werd er 2 halve dagen per week uitleg gegeven omtrent capaciteiten en kwaliteiten, cv en motivatiebrief en het MLP
programma van VDAB zodat cliënten wiens taal niet zo goed is ook op weg kunnen gaan in hun activeringstraject.
In het vierde kwartaal is geen groepswerking ( budgetgroep ) doorgegaan omwille van het gebrek aan kandidaten.

• Samenwerking met NV Dyzo verder uitbouwen ter ondersteuning van maatschappelijk werkers in hun begeleiding van
actieve zelfstandige ondernemers in moeilijkheden en gefailleerden.

Gerealiseerd: Ja.

De samenwerkingsovereenkomst met Dyzo ( vergoeding van 250 Euro per doorverwijzing ) is nog actief

• Inzetten op ondersteuning van eigen medewerkers bij de begeleiding van cliënten met psychische en psychiatrische
problematieken

Gerealiseerd: Ja.

Het aanbod van Solentra, de straatverpleegkundige en de psychologe van Zorggroep zin werd verder gezet zowel in individuele
dossiers, als in supervisiemomenten, als binnen de groepswerking (vb. hartcoherentie). Dit binnen onze sociale dienst en in
samenwerking met de netwerkpartners (vb. intervisie vrijwilligers Café Anoniem).

Natuurlijke netwerken (mantel) rond cliënten in stand houden, versterken en aanvullen 2019140002

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit gebeurt nog te veel op individuele basis in een beperkt aantal dossiers. Door het systematisch samenwerken met
wijkwerking en met andere partners zouden wij dit moeten kunnen versterken in alle dossiers.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Samenwerking met de wijkwerking (Stad Hasselt) verder optimaliseren.

Gerealiseerd: Ja Maar.



De doelstellingenrealisatie 2019

Via wijkwerking ook bekendmaking en eventuele toeleiding gevraagd voor onze projecten.
Bezig met het arch veranderingsproject om ook hierin onze diensten meer op elkaar af te stemmen.
Team activering is zich reeds gaan voorstellen bij het team wijkopbouw.

• De netwerken van cliënten en gezinnen activeren door gebruik van een "Ecogram", als hulpmiddel bij het opstellen van
de sociale balans, noodzakelijk voor een relevante invulling van het GPMI.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er wordt gebruik gemaakt van een light versie van het ecogram om de sociale balans op te maken, die nodig is als 0 meting voor de
opmaak van het GPMI. Het GPMI dient uiterlijk binnen de 3 maanden na zittingsdatum opgemaakt te zijn. Om het ecogram op te
maken, is een vertrouwensrelatie een must. Om wille van de beperkte tijd, zijn er meestal maximum 2 cliëntcontacten om het GPMI
op te stellen. Deze 2 contacten zijn te beperkt om een volwaardig ecogram op te maken. Tijdsdruk in combinatie met dossierlast
maken dat we hier niet verder aan toe komen.

• Huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners sensibiliseren voor ondergebruik van gezondheidszorg door kansarmoede
en het OCMW als partner in hun eerstelijnsrol positioneren.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Huisartsen zitten verder mee aan tafel in de uitrol van de ELZ en in die zin is dit forum ideaal om hen te sensibiliseren en warm te
maken voor samenwerking en projecten rond kansarmoede

Dak- en thuisloze mensen in zorg en onder dak brengen 2019140002

Gerealiseerd: Ja.

Er wordt enorm veel energie gestoken in de aanpak van dak - en thuisloosheid. Onze dak- en thuislozencoördinator en onze 
wooncoördinator nemen op dat vlak een zeer belangrijke rol op en vormen de spil in een groot netwerk van partners die mee de 
schouders zetten onder dit beleid. Het eigen aanbod aan woningen wordt optimaal ingezet, de samenwerking met SVK is opgedreven en 
er is een samenwerking met het CAW om het innovatieve project van mobiele woonunits uit te rollen. Dag - en nachtopvang worden 
verder uitgebouwd en er zijn eveneens zeer nuttige projecten in het kader van dagbesteding voor daklozen.

Optimaliseren van het Hasselts partnermodel rond de aanpak van dak- en thuisloosheid 2019140005

Gerealiseerd: Ja Maar.

- Het daklozenoverleg waarin de casussen van dak- en thuislozen besproken worden binnen het Hasselts netwerk werd
gecontinueerd en aangevuld met de sociale dienst van de politie. OCMW Hasselt neemt hierin regie en is voorzitter van het overleg.
- De werking van de dagopvang binnen Café Anoniem werd gecontinueerd. Hierin is een uitgebreid aanbod van basisvoorzieningen.
In 2019 werden er middelen toegekend om een nieuwe Café Anoniem 2.0. op te richten op de Oude Statie in Hasselt. Hiervoor werd
in totaal 2 000 000 EUR aan projectmiddelen en stadsfinanciering voor vrijgemaakt. De eerste stappen voor de nieuwe locatie
werden gezet eind 2019. Zo werd er een interne stuurgroep samengesteld en een plan van eisen opgesteld.
In september werd de Hasseltse Homeless voetbalploeg officieel voorgesteld. Voor de opstart van het fietsatelier werd er een nieuwe
buitenomgeving voor Café Anoniem uitgetekend, waarin een Unit geplaatst wordt voor projectwerking. Daarnaast gebeurt er
projectwerking vanuit Café Anoniem: B-classic waarin muzieksessies worden gegeven, brei-atelier, zwerfvuilacties...
- Vanaf november werd de nachtopvang in de Shelter geopend waarin iedere Hasseltse dakloze onderdak krijgt volgens het bed,
bad, brood principe.
- Het overleg met het CAW werd verdergezet om samen een overzicht te krijgen rond hun nieuwe werking/aanbod en de
aanvullingen die noodzakelijk zijn vanuit de lokale besturen.
- In november werd er opnieuw een dak- en thuislozentelling gedaan. Er werd in dit kader een idee geopperd om een project uit te
tekenen voor een Limburgse dak- en thuislozentelling in 2020.
- In september werd een korte presentatie gegeven aan het Zorgcircuit Middelen rond onze visie rond dak- en thuisloosheid en een
mogelijke regierol hierin voor Hasselt, maar het regiemodel werd nog niet geïmplementeerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 521.463,88 € 0,00 € 756.084,52 € 0,00 € 727.100,00 € 0,00 €

• Er wordt verder ingezet op de uitrol van een zinvolle dagopvang met een goede omkadering voor een zeer diverse
doelgroep.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het Hasseltse Homeless Team werd officieel opgericht in september. Iedere donderdag zijn er trainingsmomenten. Er werd
eveneens deelgenomen aan kleine tornooien.
Er werd een nieuwe buitenomgeving uitgetekend voor Café Anoniem waarin een unit geplaatst zal worden om het fietsatelier in
onder te brengen. Zo is er voldoende ruimte om projecten te organiseren in de buurt van Café Anoniem.
In samenwerking met B-Classic werden er verschillende muzieksessies geörganiseerd in De Serre.
Daarnaast zijn er nog de groepswerkingen die op regelmatige basis plaats vinden: zwerfvuilacties, breiatelier, digital storytelling...

• Uitwerken van een structurele uitbouw van een laagdrempelige nachtopvang, noodzakelijk gelinkt aan de hertekening
van de nood¿ en crisishulp van het CAW.
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Gerealiseerd: Ja Maar.

In september vond er een overleg plaats met het CAW Limburg in functie van hun vernieuwde werking en toekomstplannen. Deze 
plannen hebben een impact op het opvanglandschap en de functie die het lokale bestuur moet vervullen in de toekomst om opvang te 
voorzien voor al hun daklozen. Er zou een nieuw overleg gepland worden waarin de BBC van Stad Hasselt zou worden toegelicht. 
Dit om aan te geven waar Stad Hasselt de volgende jaren rond zal werken en om mekaars werking meer op mekaar te laten 
aansluiten. Het CAW is hiervoor al bij verschillende lokale besturen geweest. Het overleg voor Hasselt werd gepland in 2020.
De Shelter werd opnieuw geopend begin november in samenwerking met bewakingsfirma G4S.

• We proberen inzicht te verwerven in de daklozenproblematiek door, samen met het netwerk, jaarlijks (oktober en mei)
een kwantitatieve analyse te maken van de dak- en thuislozen in Hasselt.

Gerealiseerd: Ja.

De dak- en thuislozetelling van november werd uitgevoerd.

• In de vernieuwde visie en aanpak van dak- en thuisloosheid waarbij de nadruk ligt op ketenzorg en coördinatie, neemt
het OCMW, in de samenwerking met de netwerkpartners, de regierol op.

Gerealiseerd: Nee.

In september werd een korte presentatie gegeven aan het Zorgcircuit Middelen rond onze visie rond dak- en thuisloosheid en een
mogelijke regierol hierin voor Hasselt.
Deze regierol werd tot op heden nog niet opgenomen of bepaald door het bestuur. Enkel binnen het daklozenoverleg wordt er regie
opgenomen en ligt het voorzitterschap bij de daklozencoördinator.

Preventief werken als antwoord op lokale woonnoden en evoluties 2019140006

Gerealiseerd: Ja.

Voor de sociale dienst is het SVK een belangrijke partner om de meest kwetsbaren te voorzien in een woning. Er werd dan in 2019 
ook werk gemaakt van een  nieuwe samenwerkingsovereenkomst SVK waar Hasselt kiest voor een ambitieuze groei van het SVK de 
komende jaren.Voorts bekijkt het SVK of ze een aantal leegstaande woningen van Stad Hasselt kan in huren in afwachting van sloop 
ikv. uitbreiding Salvatorsite. Dit is een win- win situatie voor beide partners, tz. lenigen van de woonnood van verschillende 
kwetsbare Hasselaren op de wachtlijst van het SVK en anderzijds leegstand en verloedering voorkomen van eigen patrimonium.
Er werden in 2019 verschillende initiatieven genomen om de  maatschappelijk werkers goed te informeren over nieuwe regelgeving,..
Voorts werd er verder gewerkt aan de opmaak van een nieuw lokaal toewijzingsreglement binnen de sociale huisvesting: bevraging 
partners schriftelijk en mondeling,  dit zal resulteren in een nieuw lokaal toewijzingsreglement in 2020.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 72.448,31 € 0,00 € 72.448,31 € 0,00 € 71.900,00 € 0,00 €

• De eigen instrumenten en alle mogelijke samenwerkingsverbanden inzetten om het recht op menswaardig wonen te
kunnen garanderen.

Gerealiseerd: Ja.

De doorgangswoningen worden ook in 2019 ingezet om dakloosheid te vermijden (bezetting van 80 %). Het housing café zette in
2019 de werking verder. In 2019 behandelde het housing café 82 dossiers. 59 dossiers werden afgesloten in 2019, waarvan 15
dossiers werden overgedragen vanuit 2018. 16 dossiers vonden een woning waarvan 12 op de privé markt en  4 dossiers kregen een
SVK woning toegewezen. In totaal werden er 23 dossiers stopgezet.De groepsvormingen " hoe zoek ik een woning" liepen van april
tot en met december maandelijks. Er schreven zich 64 personen in. Ongeveer 50 % was aanwezig op sessie 1 en 28 % op sessie 2.
We willen hier echter op blijven inzetten zolang de vraag er is.Op 03/12 kwam Cordium een uiteenzetting geven voor de
maatschappelijk werkers mbt. nieuwe huurprijsberekening. Op 26.09 werd er een studiemoment georganiseerd voor interne en
externe partners mbt. de nieuwe regelgeving huursubsidie en huurpremie; de Vlaamse huurwetgeving en wat te doen bij
huurachterstal.Op 06/12 gaf de wooncoördinator een toelichting mbt. wonen aan de nieuwe medewerkers binnen de sociale dienst.

• Om meer kwaliteitsvolle woongelegenheden voor kwetsbare doelgroepen te realiseren wordt bijkomende financiering
van het SVK Midden Limburg voorzien.

Gerealiseerd: Ja.

We noteerden in 2019 een netto-woninggroei van 19 woningen waardoor het SVK op 31.12.2019 202 woningen in huur heeft in
Hasselt.
De samenwerkingsovereenkomst met het SVK werd goedgekeurd op RMW dec. 2019.
SVK Limburg gaat samen met de collega's van stad Hasselt op plaatsbezoek bij een aantal woningen die onteigend zullen worden en
dus leeg zullen komen te staan. Men bekijkt wat er nodig is om deze tijdelijk (in afwachting van de sloop) toch terug te kunnen
inzetten voor huurders van het SVK.
SVK Midden- Limburg blijft ook verder partner in het project om een doorgangswoning ter beschikking te stellen voor ex- 
gedetineerden. De zoektocht naar een geschikt pand gaat daar verder.
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OCMW Hasselt werkt met Housing First als antwoord op de problematiek van dakloosheid. 2019160001

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf de opstart tot en met nu werden er 28 housing- first begeleidingen opgestart (waarvan 5 in 2019, zelfs 1 koppelbegeleiding). 
Op dit ogenblik zijn er 15 mensen in woonst waarvan 14 met housing- first begeleiding.
De uitval is toe te schrijven aan diverse redenen: gevangenisstraf, geen begeleiding mogelijk gezien zware verslaving en een aantal 
hebben geen woonst meer doch zijn nog onder dak: oa. Therapeutische gemeenschap, elders gaan wonen, opname in psychiatrie 
met perspectief op beschut wonen en overlijden. Een groot deel van onze gasten kampt immers met ernstige gezondheidsproblemen. 
Het woonparcours van de HF- gasten loopt doorgaans hobbelig. Ze stoten tegen eenzaamheid, beperkt netwerk, beperkte 
dagbesteding, financiële problemen.Bij een beperkte groep kan de begeleiding worden stop gezet.
Langzaam zetten ze stappen in een aantal zaken en groeit de interne motivatie om iets aan hun problematiek te doen, om minder 
geld te besteden aan gebruik doch wel aan voeding,ea…
Om aan de problematiek van vereenzaming te verhelpen werd in dec. 2019 ingetekend op de projectoproep van POD MI 
"herankering housing First".

Het vinden van betaalbare kwalitatieve huisvesting (niet in drukke gebieden) blijft een uitdaging en een kritische factor om nieuwe 
begeleidingen op te starten. 
We zoeken dus naar een creatieve huisvestingsoplossing voor hun waar zij ook hun recht op wonen kunnen opnemen. 
De Koning Boudewijnstichting wil een investeringsbudget geven aan de CAW’s (centra voor algemeen welzijnswerk) (ook partner in 
het Housing First gebeuren) om een oplossing te bieden aan de knelpunten mbt. Huisvesting waar ze nu tegen aan lopen. CAW 
Limburg wil deze middelen inzetten om mobiele woonentiteiten aan te kopen voor onze cliënten (daklozen- begeleid via Housing 
first ). We informeerden in 2019 bij verschillende producenten van modulaire woonentiteiten, gingen op werkbezoek, maakten een 
overzicht van begroting (kosten/ inkomsten) en bekeken in een werkgroep samen met de stadsdiensten de mogelijke locaties. We 
hopen in 2020 deze plannen concreet te kunnen maken.
Voorts blijft het snel kunnen schakelen in team doch ook met externe diensten gespecialiseerd in gezondheidszorg en GGZ-
problematiek een uitdaging. Deze expertises permanent  inbouwen in team lijkt een noodzaak.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• De sociale dienst zet verder in op de implementatie van de Housing First methodiek binnen de reguliere werking en
evalueert tegelijk de initieel opgestarte trajecten met het oog op het formuleren van aanbevelingen voor het mogelijk
maken van positieve doorstroom en het creëren van capaciteit voor nieuwe starters.

Gerealiseerd: Ja.

Coördinator wonen en coördinator housing first overleggen verder maandelijks om knelpunten sneller te bespreken.
In december 2019 wordt er vanuit de noden van het Limburgs housing first- team ook ingetekend op de projectoproep van de
PODMI rond herankeringsproject Housing First.
In december 2019 werd er met alle partners opnieuw een stuurgroepvergadering georganiseerd. Huisvesting en creatieve
huisvestingsoplossingen worden besproken. De wooncoördinator bevraagt vervolgens de sociale huisvestingsmaatschappijen op
grondgebied Hasselt of ze leegstaande sociale woningen hebben die kunnen ingezet worden in het voortraject voor Housing First.
Voorts gaan we met verschillende organisaties op werkbezoek bij producenten van modulaire woonentiteiten. Dit verkennend
onderzoek is belangrijk in het kader van de investeringsfondsen die het CAW zou kunnen krijgen om een 4-tal modulaire
woonentiteiten te plaatsen op een stadsgrond van stad Hasselt.Dit dossier wordt ook verder besproken met de betrokken schepenen.

(Sociale) activering als hefboom voor volwaardige participatie uitbouwen en regisseren 2019140003

Gerealiseerd: Ja Maar.

Sinds de invoering van het verplicht GPMI voor iedere leefloner is ( sociale ) activering een wezenlijk onderdeel van de trajecten van 
cliënten. Binnen het PASOA budget en de eigen budgetten wordt zeker voldoende aandacht gegeven aan activering. Netwerk van 
partners waarmee kan samengewerkt worden , wordt voortdurend uitgebreid en de link met de sociale economie is ook gelegd. Het 
GPMI an sich blijft wel een moeilijk hanteerbaar instrument in de hulpverlening omwille van het hoog administratief gehalte.

Het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek op lokaal niveau versterken. 2019170001

Gerealiseerd: Ja.

De sociaal begeleider inburgering en de buddy's worden efficiënt ingezet in het integratietraject van de vluchtelingen.

- project om vluchtelingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in België.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134.180,00 € 0,00 € 134.180,00 €

• Werken aan een intensieve begeleiding op maat, om op een efficiënte en effectieve wijze de integratie en
(sociale)activering van vluchtelingen te bevorderen.
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Gerealiseerd: Ja.

31/12/19 Project kennismaking met arbeidsmarkt heeft plaatsgevonden vanuit het team activering. Dit project dient om 
vluchtelingen een realistische kijk op de Belgische arbeidsmarkt te geven. Wat mogen ze verwachten, wat kan, hoe zit de 
arbeidsmarkt in elkaar, wat is haalbaar,..?
De SBI ondersteunde in 2019 43 unieke cliëntsystemen (363 cliëntcontacten). Verschillende buddy's ondersteunden vluchtelingen in 
hun integratietraject.Er werd ook een nieuwe wervingscampagne georganiseerd om nieuwe vrijwilligers te werven. Die leverde 
echter weinig resultaat op. Via de website Give a day hebben er zich spontaan een aantal mensen gemeld, die ondertussen op de 
opleiding gevolgd hebben. Er werden verder ook intervisie georganiseerd voor de vrijwilligers.
De sociale dienst zette zeer intensief in (met de hulp van de SBI) op 2 trajecten hervestigde vluchtelingen.

Bijdrage leveren tot het terugdringen van de werkloosheid bij kwetsbare jongeren 2019140007

Gerealiseerd: Ja.

- We merken dat we meer aanvragen krijgen tot het volgen van opleidingen. Het team activering neemt het initiatief tot het opzetten
van een werkgroep over dienst uit om een onderzoek te doen omtrent de opleidingen en de visie van ons OCMW. Dit wordt verder
gezet in 2020. We willen jongeren zo de kans geven om een opleiding t volgen die ervoor zorgt dat hun arbeidskansen vergroten.
- Het project Ican werd geëvalueerd en bijgestuurd. Ook voor 2020 werd de goedkeuring gevraagd met enkele bijsturingen.
- de samenwerking met VDAB werd onder de loep genomen en er wordt per kwartaal een overleg georganiseerd om zo regionaal
enkele duidelijke afspraken te kunnen maken en te zorgen dat niemand door de mazen van het net glipt.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 73.094,00 € 0,00 € 77.143,00 € 0,00 € 90.000,00 € 0,00 €

• Het GPMI hanteren als instrument om jongeren met leefloon te laten studeren of een opleiding te volgen om het voor de
cliënt hoogst mogelijke opleidingsniveau te laten realiseren.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het GPMI blijft vooral een administratieve verplichting, meer dan een goed werkinstrument

• De sociale dienst continueert de projecten Ican en Way to work in het kader van het activeringsbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

31/12/19
- project Way to work is afgesloten in de zomerperiode (zie registratie 30/6)
- project Ican heeft verder gelopen en heeft moeilijk verlopen (lange wachttijden van intake, geen korte opvolging) omwille van vele
personeelswissels binnen het project. Arktos heeft ingetekend op een nieuwe ESF projectoproep en is gestart met Ican 2020-2021.
Wij hebben voorlopig enkel ingetekend op 2020 met een aantal veranderpunten die we in de samenwerkingsovereenkomst hebben
laten opnemen.
- Koe-vert: goede begeleiding en opleiding van onze cliënten in een stage en artikel 60'ers. Verdere verlenging voor 2020.

Uitbouwen van een breed activerings- en participatietraject op maat 2019140008

Gerealiseerd: Ja.

Het team activering is in 2019 bezig geweest met de verdere visiebepaling van het activeringsbeleid.
Ze zien activering ruimer dan ervoor.
- Doordat niet iedere cliënt activeerbaar is of activeerbaar is op verschillende trappen, hebben we besloten zelf de opleiding
indicering te volgen zodat de maatschappelijk werkers hun eigen cliënten kunnen screenen op de participatieladder maar ook dat ze
zelf een label kunnen aanvragen en onze cliënten niet de lange wachtlijsten van GTB moeten doorlopen. Zo kunnen we korter op de
bal spelen in een op maat gemaakt activeringstraject.
- Daarnaast hebben ze de procedure omtrent Nederlandse lessen geoptimaliseerd. Er is nu een duidelijke procedure en
sanctioneringsbeleid zodat alle cliënten 1 duidelijke en zelfde boodschap krijgen.
- er werden ook in het najaar projecten op maat gevraagd en georganiseerd zodat we kunnen voldoen aan alle noden en drempels
die er spelen.
- ook werd de procedure omtrent de tussenkomsten rijlessen geoptimaliseerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 37.419,00 € 201.793,25 € 42.584,00 € 123.021,50 € 47.584,00 € 123.021,50 €

• De beschikbare middelen voor socio-culturele participatie oriënteren op sociale activering.

Gerealiseerd: Ja.

31/12/19
- tussenkomsten in theoretische en praktische rijlessen en lessen heftruck. Dmv een vastgelegde procedure met voorwaarden.
- ook de cursus nederlands in de zomer werd positief geevalueerd en zal ook in 2020 terug aanwezig zijn.



De doelstellingenrealisatie 2019

• De sociale dienst zet alle mogelijke middelen in om de verplichting van het veralgemeend GPMI om te buigen naar
kwaliteitsvol maatschappelijk werk waarbij goede professionele omstandigheden, het onderzoek naar en het
ontwikkelen van innoverende projecten ertoe leiden dat het GPMI ook daadwerkelijk een duurzaam begeleidingstraject
op maat wordt.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het opstellen van een GPMI binnen de gestelde termijn tot een goed werkbaar instrument dat zijn nut heeft binnen de hulpverlening
blijft moeilijk.
Het GPMI houdt heel wat administratie in. Dit zorgt er voor dat de kwaliteit van de GMPI's nog ondermaats zijn.
Er is nood aan een beter systeem.

Het terugdringen van kinderarmoede en het doorbreken van generatiearmoede 2019140004

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er is een goede structurele samenwerking met het Huis van 't Kind zowel op vlak van algemene beleidssignalen stadsbreed maar ook op 
het vlak van het bekijken van noden in individuele cases vinden medewerkers mekaar. Ook de samenwerking met de medewerkers van 
flankerend onderwijs komt gestaag op gang en krijgt vorm in een aantal projecten. Het sluitstuk is de aanwerving van een 
kinderkansenambassadeur die op de agenda staat.

Het kindperspectief actief bewaken in de hulpverlening 2019140009

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er wordt actief aandacht besteed aan kinderen in de cliëntsituatie.
Hiertoe zijn ook een aantal samenwerkingen opgezet met kind en gezin.
Er werd een regeling uitgewerkt voor babyvoeding en pampers en recent ook voor
de noodzakelijke inentingen.

Blijvende aandacht is nodig. Het aanwerven van onze kinderkansenambassadeur zou kunnen zorgen voor een betere
inbedding binnen de huidige hulpverlening

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 37.046,62 € 39.951,75 € 62.585,00 € 40.585,00 € 62.585,00 € 40.585,00 €

• Middelen PasOa voor kinderarmoede focussen op activiteiten die de ontwikkelingskansen verhogen (sport,
jeugdbeweging).

Gerealiseerd: Ja.

Ma's maken verder gebruik van de individuele tussenkomsten voor de cliënten en er worden groepsactiviteiten georganiseerd.
Er wordt gedacht aan het uitgeven van een krantje waar de verschillende activiteiten kunnen aangekondigd worden om een nog
breder publiek te bereiken

• Bij het sociaal onderzoek, de problematieken op de verschillende levensdomeinen en het hulpverleningstraject bij
gezinnen, wordt een methodiek uitgewerkt om het perspectief en de toekomst van de kinderen op te volgen en te
vrijwaren.

Gerealiseerd: Nee.

Om wille van de hoge werkdruk en het ontbreken van de kinderkansenambassadeur werd hiermee nog niet gestart. Mogelijk idee is
om gezinnen die we niet kennen ( outreachend werken ) toe te leiden via scholen, kinder en buitenschoolse opvang,
sportverenigingen en dan specifiek voor kinderen. In het kader van het GPMI dient als een start een sociale balans op te maken.
Mogelijk kan dit ook bekeken worden vanuit het standpunt van de kinderen ( toegangspoort = vrije tijd ).

Actief mee bouwen aan een Hasselts netwerk kinderarmoede (Huis van het kind) 2019140010

Gerealiseerd: Nee Maar.

Er gebeuren een aantal acties om kinderarmoede terug te dringen in samenwerking met partners vb kind en gezin.
De aanwerving van een kinderkansenambassadeur is nog geen feit. Dit zou verdere uitbouw van een netwerk kunnen bevorderen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Het netwerk kinderarmoede wordt door het OCMW actief ondersteund door vanuit verschillende dimensies en vanuit
het gezichtspunt van de hulpverlening aanknopingspunten en concrete voorstellen voor samenwerking te formuleren.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De sociale dienst werkt in het kader van kinderarmoede mee met een aantal partners om deze terug te dringen.
De inschakeling van een kinderkansenambassadeur zou nog een verbetering betekenen.
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• Als partner samen met de stad trekken aan het Huis van het Kind en dit vanuit de specifieke invalshoek van
kinderarmoede.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Kinderkansenambassadeur werd nog niet aangeworven. Pamperbank - doorverwijzen naar het huis van het kind. Contacten met
Huis van het Kind indien dringende opvang gezocht wordt. Alle evenementen die binnen het Huis van het Kind georganiseerd
worden, worden doorgegeven ter info aan de sociale dienst.
Recent werd ook een nieuw steuntype voorzien voor de aankoop van de noodzakelijke inentingen. Doorverwijzingen van uit sociale
dienst indien vragen over kinderen. Huis van het Kind zit mee in de stuurgroep lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.

Een innovatieve zorgomgeving voor Hogevijf 2019140008

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Coördinerende rol vervullen in het zorgaanbod in Hasselt 2019170068

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Actieve partner zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Opzetten van een welzijnsoverlegplatform met externe organisaties.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Bouw en uitrusting van nieuwe ouderenvoorzieningen. 2019140025

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

I 0,00 € 1.171.461,50 € 61.236,32 € 1.168.011,82 € 0,00 € 1.171.461,67 €

• Nazorg en evaluatie van de uitgewerkte zorgprojecten

Gerealiseerd: Ja.

Subsidies worden ontvangen, investeringen zijn gepland

Verzekeren van voldoende professionaliteit (know-how - attitude - vaardigheden) 2019140026

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Afstemmen van zorg in functie van naadloze zorg (binnen geheel Hogevijf).

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Interdisciplinaire samenwerking binnen de residentiële settings van Hogevijf opzetten zodat wonen, zorg en leven één
geheel vormen.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd
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• Het inhoudelijk ontwikkelen van standaarden van basiszorg en begeleiding (dossier IZBD verder uitwerken)

Gerealiseerd: Nee.

Niet opgestart

• Het versterken, verder uitbouwen van kennis & expertise in huis inzake dementiezorg en psychologische zorg in het
kader van kennismanagementbeleid. Dit enerzijds met het oog op kennisverbreding BINNEN de organisatie en
anderzijds om kennis uit te dragen naar BUITEN en op die manier hulpvragers te ondersteunen.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Coördinerende rol vervullen in het zorgaanbod in Hasselt. 2019140027

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Omgevingsanalyse omtrent het lokale gegeven continu updaten.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Een financieel gezonde organisatie 2019140007

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Continu analyseren en waar mogelijk verbeteren van de kosten- en opbrengsten 2019140023

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Werkwijze ontwikkelen om budgethouders actief te betrekken in budgetopvolging

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Bepalen van kernindicatoren die in het proces relevant zijn

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Ontwikkelen en aanreiken van meetinstrumenten/hulpmiddelen om de indicatoren te meten en op te volgen.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Periodiek verzamelen en analyseren van indicatoren

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Budgethouders actief betrekken via het departementsoverleg HOGEVIJF

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Medewerkers verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestellingen meer budgetbewust maken.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd
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Een betrokken werkomgeving met medewerkers met goesting en passie voor zorg 2019140006

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

vrijwilligersbeleid uitwerken 2019140014

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Werven en selecteren optimaliseren, waar mogelijk in samenwerking met de afdeling "Burger en Samenleving" van de
Stad.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Coaching en begeleiding van vrijwilligers continueren.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Continu verbeteren van het exitbeleid voor vrijwilligers

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Het werven en selecteren van vrijwilligers optimaliseren, waar mogelijk in samenwerking met de afdeling burger en
samenleving van de Stad.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Inzetten op een flexibele, slagkrachtige, lean werkomgeving 2019140005

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Procesmanagement 2019140011

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Functiescheiding binnen het financiële team bewerkstelligen zoals vermeld in het Audio auditverslag, zodoende een
transparantere werking met een minimum aan kwetsbare veiligheidspunten op touw te zetten.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Betalingen niet meer rechtstreeks via BelfiusWeb maar wel via NeptunusWeb organiseren voor het eigen WZC.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Het herwerken & optimaliseren van de interne processen in functie van de visie van Hogevijf.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd
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Hogevijf maakt zich sterk voor warme ouderenzorg. 2019160025

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deels uitgevoerd, andere zaken geïntegreerd in meerjarenplan 2020-2025

We willen de senior goed oriënteren en begeleiden naar een gepast antwoord/oplossing voor 
zijn vraag

2019160069

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 0,00 € 0,00 € 26.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00 €

• Inbedding Zilverfestival in reguliere werking

Gerealiseerd: Nee.

Zal niet meer worden uitgevoerd

• Acties ondernemen om zo laagdrempelig en vraaggericht mogelijk te werken.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Behoeftengestuurde zorg en dienstverlening. 2019160070

Gerealiseerd: Nee Maar.

Geïntegreerd in meerjarenplan 2020-2025

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 0,00 € 0,00 € 1.070,00 € 3.400,00 € 6.400,00 € 3.400,00 €

• Taxistop

Gerealiseerd: Nee Maar.

Opgenomen in meerjarenplan 2020-2025

• Het aanbod van het lokaal dienstencentrum laten aansluiten op de noden van de buurt (met o.a. een specifieke aandacht
voor de eenzame senior, mantelzorger in Campus Stadspark en Banneux), waarin het LDC een passende rol opneemt als
buurtgerichte partner.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Opgenomen in meerjarenplan 2020-2025

• Verhogen van het leefplezier van cliënt en mantelzorg door een versterkte samenwerking tussen
dagverzorgingscentrum, WZC, LDC en groep assistentiewoningen.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Overgenomen in meerjarenplan 2020-2025

Informeren, faciliteren en ondersteunen van  hulpverleners inzake dementie. 2019160072

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Uitvoering geven aan het geactualiseerd dementieplan Vlaanderen 2016-2020 (Vl. Minister Vandeurzen).

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd
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• Limburgs Netwerk Dementie: verdere coördinatie, realisatie, voltooiing en continuering na de projectperiode (na 30 juni
2015).

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Vormingsinstrumenten ontwikkelen en vormingssessies organiseren.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

De OCMW dienstverlening klantgericht en op de meest effectieve en efficiënte manier 
integreren

2019140009

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

In synergie brengen van de diensten van het OCMW met deze van de Stad Hasselt 2019140028

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 €

• Het analyseren en optimaliseren van processen in functie van de centralisering en de integratie met de stadsdiensten
(o.a. introductie van het Geïntegreerd Breed Onthaal)

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Faciliteren van de nodige organisatieveranderingsprocessen in functie van de centralisering en de integratie met de
stadsdiensten.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Voorzien in strategische externe en interne communicatie.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Continu verbeteren van de (kosten)efficiënte kwaliteitsvolle dienstverlening/hulpverlening 2019140029

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• Maximaal verwerven van bovenlokale financiering (i.s.m. de Stad Hasselt).

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

• Uitbouwen van een intern controle- en kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip van het auditproces.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgevoerd

OCMW Hasselt
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Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 742.005,80 € 241.745,00 € 1.039.414,83 € 301.186,50 € 1.052.069,00 € 301.186,50 €

I 0,00 € 1.171.461,50 € 61.236,32 € 1.168.011,82 € 20.000,00 € 1.171.461,67 €

Totaal 742.005,80 € 1.413.206,50 € 1.100.651,15 € 1.469.198,32 € 1.072.069,00 € 1.472.648,17 €

Totalen

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 742.005,80 € 241.745,00 € 1.039.414,83 € 301.186,50 € 1.052.069,00 € 301.186,50 €

I 0,00 € 1.171.461,50 € 61.236,32 € 1.168.011,82 € 20.000,00 € 1.171.461,67 €

Totaal 742.005,80 € 1.413.206,50 € 1.100.651,15 € 1.469.198,32 € 1.072.069,00 € 1.472.648,17 €
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene en 
Ondersteunende Diensten

4.440.248 50.917 -4.389.330 5.476.176 87.376 -5.388.800 5.101.347 87.376 -5.013.971

Prioritaire beleidsdoelstellingen 20.000 -20.000

Exploitatie

Investeringen 20.000 -20.000

Andere

Overig beleid 4.440.248 50.917 -4.389.330 5.476.176 87.376 -5.388.800 5.081.347 87.376 -4.993.971

Exploitatie 4.215.847 50.917 -4.164.929 4.666.646 87.376 -4.579.270 4.646.967 87.376 -4.559.591

Investeringen 224.401 -224.401 809.529 -809.529 434.380 -434.380

Andere

Algemene Financiering 3.746.476 16.257.907 12.511.432 3.726.079 16.384.233 12.658.154 3.726.079 16.600.745 12.874.666

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 3.746.476 16.257.907 12.511.432 3.726.079 16.384.233 12.658.154 3.726.079 16.600.745 12.874.666

Exploitatie 852.319 16.257.195 15.404.876 879.117 16.239.983 15.360.866 879.117 16.239.983 15.360.866

Investeringen 712 712 144.251 144.251 360.762 360.762

Andere 2.894.156 -2.894.156 2.846.962 -2.846.962 2.846.962 -2.846.962

Sociaal-Maatschappelijke 
Dienstverlening

15.169.206 9.541.139 -5.628.067 18.630.028 10.976.397 -7.653.631 18.154.351 10.976.397 -7.177.955

Prioritaire beleidsdoelstellingen 742.006 241.745 -500.261 1.012.345 297.786 -714.558 1.000.669 297.786 -702.882

Exploitatie 742.006 241.745 -500.261 1.012.345 297.786 -714.558 1.000.669 297.786 -702.882

Investeringen

Andere

Overig beleid 14.427.200 9.299.394 -5.127.806 17.617.683 10.678.610 -6.939.073 17.153.682 10.678.610 -6.475.072

Exploitatie 14.340.791 9.299.394 -5.041.398 16.739.178 10.678.610 -6.060.568 16.625.633 10.678.610 -5.947.023

Investeringen 86.409 -86.409 878.505 -878.505 528.049 -528.049

Andere



J1 : De doelstellingenrekening 2019

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

(Ouderen)Zorg 18.258.371 16.610.984 -1.647.387 20.965.793 16.690.648 -4.275.145 20.511.312 16.666.549 -3.844.763

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.171.462 1.171.462 88.306 1.171.412 1.083.106 51.400 1.174.862 1.123.462

Exploitatie 27.070 3.400 -23.670 51.400 3.400 -48.000

Investeringen 1.171.462 1.171.462 61.236 1.168.012 1.106.776 1.171.462 1.171.462

Andere

Overig beleid 18.258.371 15.439.523 -2.818.849 20.877.487 15.519.236 -5.358.251 20.459.912 15.491.687 -4.968.225

Exploitatie 17.814.249 15.439.523 -2.374.726 19.279.516 15.519.236 -3.760.280 19.160.745 15.491.687 -3.669.058

Investeringen 444.122 1.560.000 1.115.878 1.597.971 -1.597.971 1.299.168 -1.299.168

Andere -1.560.000 -1.560.000

Totalen 41.614.300 42.460.948 846.647 48.798.076 44.138.654 -4.659.422 47.493.090 44.331.066 -3.162.024
Exploitatie 37.965.212 41.288.774 3.323.561 42.603.872 42.826.392 222.519 42.364.531 42.798.843 434.311

Investeringen 754.932 2.732.174 1.977.242 3.347.242 1.312.262 -2.034.979 2.281.597 1.532.224 -749.373

Andere 2.894.156 -1.560.000 -4.454.156 2.846.962 -2.846.962 2.846.962 -2.846.962



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J : De financiële toestand
Jaarrekening / Beleidsnota
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

J: De financiële toestand 



J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

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

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

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

2. Overige

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

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

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

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

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

3.323.561

37.965.212

41.288.774

0

14.525.617

0

26.763.157

1.977.242

754.932

2.732.174

-4.454.156

2.894.156

2.894.156

2.337.156

557.000

0

0

-1.560.000

0

0

0

0

-1.560.000

846.647

9.074.765

9.921.412

1.320.609

1.320.609

0

0

8.600.803

222.519

42.603.872

42.826.392

0

14.525.617

0

28.300.774

-2.034.979

3.347.242

1.312.262

-2.846.962

2.846.962

2.846.962

2.346.962

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.659.422

9.074.765

4.415.343

1.480.206

1.480.206

0

0

2.935.137

434.311

42.364.531

42.798.843

0

14.525.617

0

28.273.225

-749.373

2.281.597

1.532.224

-2.846.962

2.846.962

2.846.962

2.346.962

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.162.024

6.968.947

3.806.924

1.510.405

1.510.405

0

0

2.296.519



J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

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

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

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

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

2.158.579

4.133.488

41.288.774

37.155.286

37.965.212

809.927

809.936

9

1.974.909

1.164.983

2.337.156

1.172.174

809.927

809.936

9

-955.719

1.032.463

42.826.392

41.793.929

42.603.872

809.944

809.951

8

1.988.182

1.178.238

2.346.962

1.168.723

809.944

809.951

8

-740.477

1.232.921

42.798.843

41.565.922

42.364.531

798.610

798.617

8

1.973.398

1.174.788

2.346.962

1.172.174

798.610

798.617

8
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Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J2 : De exploitatierekening
Jaarrekening / Financiële nota
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

J2 : De exploitatierekening



J2 : De exploitatierekening 2019

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene en 
Ondersteunende Diensten

4.215.847 50.917 -4.164.929 4.666.646 87.376 -4.579.270 4.646.967 87.376 -4.559.591

Algemene Financiering 852.319 16.257.195 15.404.876 879.117 16.239.983 15.360.866 879.117 16.239.983 15.360.866

Sociaal-Maatschappelijke 
Dienstverlening

15.082.797 9.541.139 -5.541.658 17.751.523 10.976.397 -6.775.126 17.626.302 10.976.397 -6.649.905

(Ouderen)Zorg 17.814.249 15.439.523 -2.374.726 19.306.586 15.522.636 -3.783.950 19.212.145 15.495.087 -3.717.058

Totalen 37.965.212 41.288.774 3.323.561 42.603.872 42.826.392 222.519 42.364.531 42.798.843 434.311



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Jaarrekening / Financiële nota
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar



J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene en 
Ondersteunende Diensten

224.401 -224.401 809.529 -809.529 454.380 -454.380

Algemene Financiering 712 712 144.251 144.251 360.762 360.762

Sociaal-Maatschappelijke 
Dienstverlening

86.409 -86.409 878.505 -878.505 528.049 -528.049

(Ouderen)Zorg 444.122 2.731.462 2.287.339 1.659.207 1.168.012 -491.196 1.299.168 1.171.462 -127.706

Totalen 754.932 2.732.174 1.977.242 3.347.242 1.312.262 -2.034.979 2.281.597 1.532.224 -749.373



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Jaarrekening
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

Het schema J4 is leeg, er zijn geen afgesloten investeringsenveloppes.
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3500  Hasselt
2019
2019006879

J5 : De liquiditeitenrekening



Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

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

2. Overige

II. Investeringsrekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

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

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

3.323.561

37.965.212

41.288.774

0

14.525.617

0

26.763.157

1.977.242

754.932

2.732.174

-4.454.156

2.894.156

2.894.156

2.337.156

557.000

0

0

-1.560.000

0

0

0

0

-1.560.000

846.647

9.074.765

9.921.412

1.320.609

1.320.609

0

0

8.600.803

222.519

42.603.872

42.826.392

0

14.525.617

0

28.300.774

-2.034.979

3.347.242

1.312.262

-2.846.962

2.846.962

2.846.962

2.346.962

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.659.422

9.074.765

4.415.343

1.480.206

1.480.206

0

0

2.935.137

434.311

42.364.531

42.798.843

0

14.525.617

0

28.273.225

-749.373

2.281.597

1.532.224

-2.846.962

2.846.962

2.846.962

2.346.962

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.162.024

6.968.947

3.806.924

1.510.405

1.510.405

0

0

2.296.519



Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

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

I. Exploitatie 1.200.206 120.403 280.000 280.000 1.320.609

Voorziening 2de pensioenpijler 1.200.206 120.403 280.000 280.000 1.320.609

II. Investeringen 0 0 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0

 Totalen 1.200.206 120.403 280.000 280.000 1.320.609



DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 

J6 : De balans   36 
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Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J6 : DE BALANS
Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

J6 : De balans



J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activa
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiéle vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiéle vaste activa

C. Materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en overige infrastructuur

c. Installaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiéle vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

13.735.461,25
9.290.371,48

3.272.877,97

1.523.333,99

1.749.543,98

0,00

0,00

1.172.211,80

76.357.478,93
16.401.249,45

0,00

16.401.249,45

148.878,11

0,00

16.750,00

0,00

7.840,86

124.287,25

58.930.610,95

9.039.265,29

8.394.671,01

0,00

96.312,74

470.215,25

78.066,29

0,00

49.749.258,15

47.397.960,52

979.765,87

1.328.392,16

43.139,60

142.087,51

142.087,51

0,00

876.740,42

90.092.940,18

13.159.806,08
7.756.817,70

4.171.592,21

1.912.388,97

2.259.203,24

59.222,52

0,00

1.172.173,65

80.361.004,72
17.573.461,25

0,00

17.573.461,25

148.378,11

0,00

16.750,00

3.346,65

7.840,86

120.440,60

61.501.540,54

9.436.724,56

8.766.979,78

0,00

114.539,57

473.421,48

81.783,73

0,00

51.922.728,47

49.085.230,34

1.136.656,58

1.642.405,22

58.436,33

142.087,51

142.087,51

0,00

1.137.624,82

93.520.810,80



J6 : DE BALANS 2019

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden
A. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

TOTAAL PASSIVA

142.635.462,28
9.079.520,78

6.367.596,34

4.029.611,67

0,00

2.337.984,67

354.323,18

0,00

2.357.601,26

133.555.941,50

133.555.941,50

89.849.078,16

89.849.078,16

0,00

42.146.863,34

1.560.000,00

0,00

-52.542.522,10

90.092.940,18

138.796.574,43
9.644.271,34

6.953.112,86

4.396.271,90

170.923,73

2.385.917,23

354.007,84

0,00

2.337.150,64

129.152.303,09

129.152.303,09

82.530.832,97

82.530.832,97

0,00

45.061.470,12

1.560.000,00

0,00

-45.275.763,63

93.520.810,80



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Samenvatting van de algemene rekeningen
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

J7 : De staat van opbrengsten en kosten



J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Kosten
A. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies

6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten
A. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten

C. Uitzonderlijke opbrengsten

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

B. Financieel overschot of tekort

C. Uitzonderlijk overschot of tekort

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

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

48.555.532,32
47.744.349,25

5.460.674,62

22.372.084,11

10.531.097,43

8.515.672,25

779.701,27

85.119,57

811.183,07

0,00

0,00

0,00

42.606.683,70

41.265.572,74

13.829.597,79

0,00

25.940.470,76

16.234.975,23

9.705.495,53

722.255,77

773.248,42

1.341.110,96

0,00

-5.948.848,62
-6.478.776,51

529.927,89

0,00

-5.948.848,62
0,00

0,00

-5.948.848,62

49.642.540,75
48.791.186,06

5.843.047,40

22.668.147,63

11.188.755,00

8.355.916,28

682.368,64

52.951,11

851.354,69

0,00

0,00

0,00

41.569.089,00

40.166.343,04

13.116.082,03

0,00

25.553.509,56

17.232.419,42

8.321.090,14

763.264,75

733.486,70

1.402.745,96

0,00

-8.073.451,75
-8.624.843,02

551.391,27

0,00

-8.073.451,75
0,00

0,00

-8.073.451,75



Algemene rekening Debet Credit Saldo
0320000 Ontvangen zekerheden (hypotheken) 2.334.900,00 € 1.323.950,00 € 1.010.950,00 €

0330000 Zekerheidstellers (hypotheken) 1.323.950,00 € 2.334.900,00 € -1.010.950,00 €

0700000 Terreinen en gebouwen 84,20 € 36,12 € 48,08 €

0710000 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 36,12 € 84,20 € -48,08 €

09010000 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 2.520.815,09 € 1.200.206,25 € 1.320.608,84 €

0910000 Bestemde gelden 1.200.206,25 € 2.520.815,09 € -1.320.608,84 €

0920000 Overige diverse rechten en verplichtingen - Fonds 1ste pensioenpijler 52.707.758,00 € 26.852.334,00 € 25.855.424,00 €

0930000 Overige diverse rechten en verplichtingen - Fonds 1ste pensioenpijler 26.852.334,00 € 52.707.758,00 € -25.855.424,00 €

10200000 Schenkingen zonder specifiek doel of bestemming 15.618,94 € 31.237,88 € -15.618,94 €

10900000 Saldo beginbalans 11.909.906,98 € 15.955.116,50 € -4.045.209,52 €

14000000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort 230.836.943,69 € 230.836.943,69 € 0,00 €

14100000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort 393.555.750,07 € 309.221.922,57 € 84.333.827,50 €

15001000 Investeringssubsidies zorgproject Campus Banneux - uitbreiding KV Provincie Limbur 30.000,00 € 60.000,00 € -30.000,00 €

15001009 Investeringssubsidies zorgproject Campus Banneux - uitbreiding KV Provincie Limburg - in 
resultaat opgenomen

4.545,45 € 1.818,18 € 2.727,27 €

15001100 Investeringssubsidies zorgproject Campus Banneux - dagzorgcentrum Provincie Limburg 25.000,00 € 50.000,00 € -25.000,00 €

15001109 Investeringssubsidies zorgproject Campus Banneux - dagzorgcentrum Provincie Limburg - 
in resultaat opgenomen

3.499,05 € 1.368,37 € 2.130,68 €

15002000 Investeringssubsidies zorgproject Campus Zonnestraal - uitbreid KV Provincie Limburg 7.500,00 € 15.000,00 € -7.500,00 €

15002009 Investeringssubsidies zorgproject Campus Zonnestraal - uitbreid KV Provincie Limburg - in 
resultaat opgenomen

1.136,35 € 454,54 € 681,81 €

15002100 investeringssubsidies zorgproject Campus Zonnestraal - dagzorgcentrum Provincie Limburg 23.445,42 € 46.890,84 € -23.445,42 €

15002109 investeringssubsidies zorgproject Campus Zonnestraal - dagzorgcentrum Provincie Limburg 
- in resultaat opgenomen

3.281,44 € 1.283,27 € 1.998,17 €

15003000 Investeringssubsidies zorgproject Serviceflats Banneux 90.000,00 € 180.000,00 € -90.000,00 €

15003009 Investeringssubsidies zorgproject Serviceflats Banneux - in resultaat opgenomen 13.636,35 € 5.454,54 € 8.181,81 €

15004000 Investeringssubsidies zorgproject Campus DC 't Park 989.517,00 € 1.979.034,00 € -989.517,00 €

15004009 Investeringssubsidies zorgproject Campus DC 't Park - in resultaat opgenomen 149.926,80 € 59.970,72 € 89.956,08 €

15011000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 5.212.822,23 € 9.456.046,06 € -4.243.223,83 €

15011009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - in 
resultaat opgenomen

3.380.190,21 € 1.978.316,24 € 1.401.873,97 €

15011900 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal 
bedrag

1.562.743,00 € 3.125.486,00 € -1.562.743,00 €

PS: De proef- en saldibalans



OCMW Hasselt Proef- en saldibalans van 1/1/2019  tot 31/12/2019

Algemene rekening Debet Credit Saldo
15011909 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - In 
resultaat opgenomen

234.411,45 € 78.137,15 € 156.274,30 €

15110000 Investeringssubsidies andere overheden 1.883.818,96 € 3.764.937,92 € -1.881.118,96 €

15110009 In het resultaat verrekende investeringssubsidies (-) andere overheden 2.546.622,72 € 1.246.171,84 € 1.300.450,88 €

15111000 Investeringssubsidies vrijstelling RSZ 900.052,18 € 1.799.198,32 € -899.146,14 €

15111009 Verrekening subsidies vrijstelling RSZ 1.079.368,99 € 523.882,26 € 555.486,73 €

15116000 Investeringssubsidie verhoogde toelage art 60 331.178,67 € 661.397,36 € -330.218,69 €

15116009 Verrekening subsidie verhoogde toelage art 60 274.069,81 € 132.448,05 € 141.621,76 €

15150000 Schenkingen met specifiek doel 40.521,09 € 68.073,32 € -27.552,23 €

15150009 Schenkingen met specifiek doel verrekening cfr. afschrijving  van aangekochte activa 45.088,16 € 28.183,28 € 16.904,88 €

15201000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Campus Banneux 13.153.530,00 € 26.307.060,00 € -13.153.530,00 €

15201009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Campus Banneux - 
verrekening

1.992.959,10 € 797.183,64 € 1.195.775,46 €

15202000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - campus Zonnestraal 9.419.525,40 € 18.839.050,80 € -9.419.525,40 €

15202009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - campus Zonnestraal - 
verrekening

1.427.200,80 € 570.880,32 € 856.320,48 €

15204000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Campus LDC 't Park 856.174,60 € 1.712.349,20 € -856.174,60 €

15204009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Campus LDC 't Park - 
verrekening

129.723,42 € 51.889,37 € 77.834,05 €

16000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten 1.327.289,00 € 2.807.598,00 € -1.480.309,00 €

16001000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage 41.952,00 € 85.942,00 € -43.990,00 €

16010000 Voorzieningen voor pensioenen eerste pensioenspijler 83.987.086,81 € 172.311.865,97 € -88.324.779,16 €

17100000 Obligatieleningseniorenflats Juniperus 6.218.000,00 € 12.436.000,00 € -6.218.000,00 €

17101000 Niet geplaatste obligaties seniorenfonds 6.049.000,00 € 2.746.000,00 € 3.303.000,00 €

17102000 Obligatienummer 305 - flat D11 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

17330000 Leningen kredietinstellingen aangegaan door het OCMW 4.464.539,33 € 8.031.229,43 € -3.566.690,10 €

17330001 Leningen KI tlv overheid aangegaan door het OCMW terugbetaald door de overheid 2.289,05 € 3.077,50 € -788,45 €

17331000 Leningen Fortis aangegaan door het OCMW 207.744,78 € 331.116,33 € -123.371,55 €

17333000 Leningen ING aangegaan door het OCMW 12.789.180,93 € 23.361.302,17 € -10.572.121,24 €

17334000 Leningen KBC aangegaan door het OCMW 28.596.301,83 € 53.580.193,83 € -24.983.892,00 €

17600000 ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - Juniperus 1.560.000,00 € 3.120.000,00 € -1.560.000,00 €

17800000 Ontvangen waarborg Juniperus 3.120.000,00 € 3.120.000,00 € 0,00 €

21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten 1.548.507,54 € 945.721,34 € 602.786,20 €
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21100009 Afschrijving op concessies, octrooien, licenties, software know how, merken en andere 742.885,71 € 1.088.122,11 € -345.236,40 €

21400000 Plannen en studies 3.249.431,16 € 1.675.695,95 € 1.573.735,21 €

21400009 Plannen en studies afschrijvingen 740.906,76 € 1.695.451,35 € -954.544,59 €

22000000 Terreinen en bossen gemeenschapsgoederen aanschaffingswaarde 401.587,52 € 200.793,76 € 200.793,76 €

22010000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde 132.628,12 € 66.314,06 € 66.314,06 €

22020000 Parken en tuinen gemeenschapsgoederen aanschaffingswaarde 716.000,00 € 358.000,00 € 358.000,00 €

22030000 Parken en tuinen gemeenschapsgoederen aanschaffingswaarde 95.042,38 € 47.521,19 € 47.521,19 €

22100000 Gebouwen gemeenschapsgoederen 25.499.982,21 € 12.749.937,74 € 12.750.044,47 €

22100009 Gebouwen afschrijving gemeenschaps- goederen 4.655.586,97 € 9.683.589,44 € -5.028.002,47 €

22900000 Terreinen - bedrijfsmatige materi¿le vaste activa - Aanschaffingswaarde 3.971.136,62 € 1.985.568,31 € 1.985.568,31 €

22901000 Terreinen - bedrijfsmatige materi¿le vaste activa - Aanschaffingswaarde 915.709,88 € 457.854,94 € 457.854,94 €

22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 133.417.176,91 € 68.918.361,48 € 64.498.815,43 €

22910009 Gebouwen - bedrijfsmatige materi¿le vaste activa - AFSCHRIJVINGEN 21.083.801,17 € 41.109.620,06 € -20.025.818,89 €

22910100 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Dagzorgcentrum 2.213.790,10 € 1.106.895,05 € 1.106.895,05 €

22910109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen 594.474,60 € 1.223.110,55 € -628.635,95 €

22911100 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - LDC 't Park 37.124,54 € 18.562,27 € 18.562,27 €

22911109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen 15.112,22 € 30.392,86 € -15.280,64 €

23100000 Niet-medische installaties machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 592.563,04 € 410.294,59 € 182.268,45 €

23100009 Niet-medische installaties machines en uitrusting afschrijv. Gemeenschapsg. 291.355,02 € 377.310,73 € -85.955,71 €

23900000 Medische installaties machines en uitrusting bedrijfsmatige MVA 360.507,20 € 300.104,32 € 60.402,88 €

23900009 Medische installaties machines en uitrusting afschr. Bedrijfsmatige MVA 266.560,74 € 302.828,74 € -36.268,00 €

23910000 Niet-medische installaties machines en uitrusting bedrijfsmatige MVA 3.516.717,98 € 2.023.694,03 € 1.493.023,95 €

23910009 Niet-medische installaties machines en uitrusting afschr. Bedrijfsmatige MVA 919.276,08 € 1.456.669,04 € -537.392,96 €

24000000 Meubilair en kantooruitrusting gemeenschapsgoederen 956.100,79 € 689.490,87 € 266.609,92 €

24000009 Meubilair en kantooruitrusting afschrijving gemeenschaps- goederen 501.891,02 € 606.948,55 € -105.057,53 €

24010000 Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen 2.306.288,84 € 1.705.758,95 € 600.529,89 €

24010009 Informatica - uitrusting afschrijving gemeenschaps- goederen 1.419.533,46 € 1.738.481,52 € -318.948,06 €

24100000 Rollend materieel gemeenschapsgoederen 172.976,37 € 94.143,27 € 78.833,10 €

24100009 Rollend materieel afschrijving gemeenschaps- goederen 94.143,27 € 145.895,34 € -51.752,07 €

245000000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materi¿le vaste activa  - 
Aanschaffingswaarde

2.880.101,42 € 1.440.050,71 € 1.440.050,71 €
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245000009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materi¿le vaste activa - 
Geboekte afschrijvingen

288.066,07 € 720.130,22 € -432.064,15 €

24900000 Meubilair en kantooruitrusting bedrijfsmatige MVA 754.390,68 € 538.515,65 € 215.875,03 €

24900009 Meubilair en kantooruitrusting afschrijving bedrijfsmatige MVA 488.866,18 € 667.046,56 € -178.180,38 €

24901000 Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA 1.571.351,89 € 909.192,80 € 662.159,09 €

24901009 Informatica - uitrusting afschrijving bedrijfsmatige MVA 508.558,29 € 901.223,23 € -392.664,94 €

24910000 Rollend materieel bedrijfsmatige MVA 581.589,07 € 352.161,81 € 229.427,26 €

24910009 Rollend materieel afschrijving bedrijfsmatige MVA 274.707,32 € 490.917,78 € -216.210,46 €

25010000 Erfpacht gebouwen gemeenschapsgoederen 245.351,14 € 122.675,57 € 122.675,57 €

25010009 Erfpacht gebouwen afschrijving gemeenschaps- goederen 40.891,84 € 85.501,12 € -44.609,28 €

25310000 Erfpacht gebouwen bedrijfsmatige MVA 3.181.211,66 € 1.590.605,83 € 1.590.605,83 €

25310009 Erfpacht gebouwen afschrijving bedrijfsmatige MVA 1.590.605,83 € 3.181.211,66 € -1.590.605,83 €

25310200 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige 
materi¿le vaste activa - Aanschaffingswaarde

474.697,62 € 237.348,81 € 237.348,81 €

25310209 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige 
materi¿le vaste activa - Aanschaffingswaarde

178.912,48 € 373.121,69 € -194.209,21 €

26000000 Gebouw WZC (overige MVA) 21.802,64 € 10.901,32 € 10.901,32 €

26310000 Verhuurde landbouwgronden 44.974,78 € 22.487,39 € 22.487,39 €

26330000 Verhuurde andere gronden, weiland, hooiland 213.459,28 € 106.729,64 € 106.729,64 €

26350000 Bomen van bossen en wateringen 3.938,32 € 1.969,16 € 1.969,16 €

28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - 
aanschaffingswaarde

33.500,00 € 16.750,00 € 16.750,00 €

28200000 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde 6.693,30 € 6.693,30 € 0,00 €

28300000 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde 15.681,72 € 7.840,86 € 7.840,86 €

28400000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde (Ethiasco / Poolstok) 244.227,85 € 120.440,60 € 123.787,25 €

28800000 Borgtochten betaald in contanten 500,00 € 0.00 € 500,00 €

29130000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies (leningen t.l.v. derden) 3.077,50 € 2.289,05 € 788,45 €

29131000 VIPA-subsidie Campus Banneux 19.730.294,98 € 10.522.823,99 € 9.207.470,99 €

29132000 VIPA-subsidie Campus Zonnestraal 14.129.288,12 € 7.535.620,33 € 6.593.667,79 €

29134000 VIPA-subsidie Campus LDC 't Park 1.284.261,90 € 684.939,68 € 599.322,22 €

30020000 Voorraad dranken 28.514,78 € 28.514,78 € 0,00 €

30030000 Voorraad onderhoudsprodukten en klein onderhoudsmaterieel 29,04 € 29,04 € 0,00 €

30040000 Voorraad onderhoudsprodukten en klein onderhoudsmaterieel 16.366,48 € 16.366,48 € 0,00 €
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30041000 Voorraad wegwerpmaterialen 15.497,86 € 15.497,86 € 0,00 €

30091000 Voorraad opschik en hygi¿ne 3.063,36 € 3.063,36 € 0,00 €

31020000 Voorraad luiers en ander incontinentiemateriaal 14.131,08 € 14.131,08 € 0,00 €

31026000 voorraad klein technisch  onderhoudsmateriaal 15.965,84 € 15.965,84 € 0,00 €

31032000 Voorraad materiaal onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting 8.466,18 € 8.466,18 € 0,00 €

31051000 Voorraad bureelbenodigdheden 4.339,86 € 4.339,86 € 0,00 €

31090000 voorraad ander medisch en paramedisch materiaal 12.070,56 € 12.070,56 € 0,00 €

40000000 vorderingen op begunstigden 10.486.832,66 € 9.494.526,51 € 992.306,15 €

40001420 Te innen opbrengsten van personeel 117.423,30 € 112.298,34 € 5.124,96 €

40001430 te innen opbrengsten personeel / tegenrekening wachtrekeningen 3.825.373,33 € 3.819.927,08 € 5.446,25 €

40001500 Vorderingen op neven- diensten e.a. organismen 316.854,36 € 316.854,36 € 0,00 €

40002000 vorderingen op mutualiteiten 10.826.135,45 € 10.306.834,88 € 519.300,57 €

40002105 Verbond Christelijke Mutualit. 5.319,56 € 5.319,56 € 0,00 €

40002131 vorderingen V.K.M. 646.860,06 € 646.860,06 € 0,00 €

40002203 vordering op Vlaams Neutraal Ziekenfonds 9.075,72 € 9.075,72 € 0,00 €

40002210 vorderingen NEUTRAAL ZIEKENFON 10.591,70 € 10.591,70 € 0,00 €

40002235 vorder. VLAAMS  NEUTRAAL GENK 228.455,12 € 228.455,12 € 0,00 €

40002322 vorderingen DE VOORZORG 461.423,42 € 461.423,42 € 0,00 €

40002403 Vorderingen Verbond Liberale mututaliteiten Schaarbeek 5.319,56 € 5.319,56 € 0,00 €

40002415 Vorderingen Verbond Liberale mututaliteiten Hasselt 48.334,34 € 48.334,34 € 0,00 €

40002526 vorderingen Partena Gent 31.974,68 € 31.974,68 € 0,00 €

40002528 Vorderingen Partena Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen (Anderlecht) 6.775,04 € 6.775,04 € 0,00 €

40002607 Vorderingen Gewestelijke dienst Limburg 9.715,08 € 9.715,08 € 0,00 €

40002900 vorderingen NMBS Kas der  geneeskundige verzorging Sint-Gillis 87.310,30 € 87.310,30 € 0,00 €

40003000 vorderingen op ext. betalers 74,36 € 37,18 € 37,18 €

40005000 vorderingen vreemde OCMW 's (MP) 24.703,67 € 24.703,67 € 0,00 €

40050009 diverse overige vorderingen 3.966.919,23 € 3.909.646,76 € 57.272,47 €

40400000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 7.476,23 € 13.199,62 € -5.723,39 €

40500000 borgtochten betaald in contanten 21.592,49 € 21.552,49 € 40,00 €

40600000 Vooruitbetalingen 294.214,43 € 294.214,43 € 0,00 €

40700000 dubieuze debiteuren 1.094.635,64 € 1.094.635,64 € 0,00 €

40900000 Geboekte waardeverminderingen 114.407,20 € 164.877,40 € -50.470,20 €
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41350000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst - cliënten 2.202.568,93 € 1.723.269,22 € 479.299,71 €

41510000 Vorderingen wegens investeringssubsidies onder vorm van een lening 1.172.182,97 € 1.172.182,97 € 0,00 €

41530000 Te ontvangen bijdrage van de gemeente 14.525.617,13 € 14.525.617,13 € 0,00 €

41531000 Te ontvangen tewerkstellingspremies 2.494.320,38 € 2.492.325,26 € 1.995,12 €

41532000 te ontvangen subsidies (diverse) 4.984.670,19 € 4.817.952,54 € 166.717,65 €

41534000 Vorderingen wegens werkingssubsidies Vlaamse Gemeenschap 2.875.803,51 € 2.875.803,51 € 0,00 €

41535000 Vorderingen wegens werkingssubsidies 117.991,40 € 115.266,02 € 2.725,38 €

41536000 Vorderingen wegens werkingssubsidies POD-MI (RMI en RMH) 9.747.864,61 € 9.031.399,27 € 716.465,34 €

41600000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 530.651,60 € 530.651,60 € 0,00 €

41605500 interne rekening-courant 365.892.305,42 € 365.892.305,42 € 0,00 €

41610000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 203.264.469,17 € 203.264.469,17 € 0,00 €

41700000 Dubieuze debiteuren 382.340,78 € 0.00 € 382.340,78 €

42330000 Kredietinstellingen - schulden op m¿¿r dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen 1.185.517,49 € 1.520.037,34 € -334.519,85 €

42330001 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen 1.424,30 € 2.174,60 € -750,30 €

42331000 Kredietinst Fortis - schulden op m¿¿r dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen 81.685,35 € 116.445,75 € -34.760,40 €

42333000 Kredietinst. ING - schulden op m¿¿r dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen 2.217.438,60 € 3.000.872,70 € -783.434,10 €

42334000 Kredietinstelling KBC - schuulden op méér dan  1 jaar die binnen het jaar vervallen 5.161.900,35 € 6.366.036,96 € -1.204.136,61 €

43308000 Schulden in rekening- courant - KBC 341.847,46 € 341.847,46 € 0,00 €

44000000 Werkings- en handelsschulden 9.703.388,24 € 10.920.561,12 € -1.217.172,88 €

44000010 klasse 440 voor aanzuivering wachtrekeningen 244.182,39 € 244.825,55 € -643,16 €

44400000 Nog te ontvangen facturen 1.029,06 € 34.274,22 € -33.245,16 €

44530000 Vervallen kapitaalsaflossingen en intrestdelgingen 547.953,28 € 644.920,38 € -96.967,10 €

44531000 Vervallen kapitaalsaflossingen en intrestdelgingen Fortis 39.655,45 € 39.655,45 € 0,00 €

44533000 Vervallen kapitaalsaflossingen en intrestdelgingen ING 966.738,49 € 966.738,49 € 0,00 €

44534000 Vervallen kapitaalaflossingen en intrestdelgingen KBC 2.982.965,23 € 2.982.965,23 € 0,00 €

44910000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 1.991,78 € 3.800,17 € -1.808,39 €

44920000 Te betalen en terug te betalen borgtochten 4.324,00 € 4.324,00 € 0,00 €

44930000 Borgtochten te ontvangen in contanten 7.589,30 € 12.114,44 € -4.525,14 €

44999999 Andere overige schulden uit ruiltransacties 873.076,00 € 873.076,00 € 0,00 €

45300000 Ingehouden voorheffing 3.589.923,89 € 3.743.662,05 € -153.738,16 €

45410000 RSZ-PPO 5.268.003,15 € 5.305.151,35 € -37.148,20 €

45410010 tussenrekening boekingen vrijgestelde RSZ ART.60 19.425,29 € 19.425,29 € 0,00 €
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45420000 Pensioenen 3.078.152,64 € 3.690.151,69 € -611.999,05 €

45490000 RSZPPO sociale maribel 2.586.364,20 € 2.586.364,20 € 0,00 €

45500000 Te betalen bezoldiging 12.046.783,62 € 12.220.935,89 € -174.152,27 €

45510000 teveel betaalde weddes 23.447,98 € 22.978,56 € 469,42 €

45520000 loonbeslag 99.249,45 € 99.249,45 € 0,00 €

45530000 Inhouding persoonlijk aandeel maaltijdcheques nog te verdelen 60,00 € 60,00 € 0,00 €

45570000 werknemersbijdrage uit RSZ op voordeel in natura 2.347,44 € 2.347,44 € 0,00 €

45900000 Andere sociale schulden - loonbeslag 0.00 € 7.054,58 € -7.054,58 €

46000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 6.489.958,06 € 9.308.525,90 € -2.818.567,84 €

46001000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage 19.495,00 € 26.097,00 € -6.602,00 €

46100000 Voorzieningen voor vakantiegeld 2.290.017,74 € 3.494.459,57 € -1.204.441,83 €

47600000 Te betalen belastingen en taksen 31.941,26 € 42.605,26 € -10.664,00 €

48100000 Werkingsschulden voor clienten 10.074.080,73 € 10.395.066,88 € -320.986,15 €

48200001 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies TWE 16.875,00 € 27.000,00 € -10.125,00 €

48900000 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties (aanzuivering Wachtrekeningen met saldo) 2.707,16 € 8.537,88 € -5.830,72 €

48905500 Interne rekening-courant 314.088.052,47 € 314.088.052,47 € 0,00 €

4891110 schulden uit niet uitgevoerde SEPA-mandaten 106.600,05 € 113.317,36 € -6.717,31 €

49520000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen 2.174,60 € 1.424,30 € 750,30 €

49520010 Vorderingen VIPA 3.552.533,81 € 2.381.072,31 € 1.171.461,50 €

49900000 Wachtrekeningen 179.541,87 € 179.541,87 € 0,00 €

49910000 Wachtrekeningen kassaverschillen 733,57 € 733,57 € 0,00 €

49920000 Wachtrekeningen lonen - voor aanzuivering klasse 45 38.529,28 € 38.529,28 € 0,00 €

49930000 Wachtrekening privé aanvullende verzekering 12.956,92 € 12.956,92 € 0,00 €

49933000 Wachtrekening wetsverzekering 260.536,50 € 260.536,50 € 0,00 €

49934000 Wachtrekeningen hospitalisatieverzekering 190.346,84 € 190.346,84 € 0,00 €

49939000 Wachtrekening subsidie eindeloopbaan (RIZIV) 854.379,51 € 854.379,51 € 0,00 €

49940000 Wachtrekeningen SMD en SZ 1.090.089,03 € 1.090.089,03 € 0,00 €

49999999 Wachtrekeningen Geracc 22.835,36 € 22.835,36 € 0,00 €

53000090 Termijndeposito¿s - nominale waarde 3.753.624,95 € 2.433.016,11 € 1.320.608,84 €

55000002 Betaling in uitvoering 15.354.735,35 € 15.354.735,35 € 0,00 €

55000010 Belfius Tre@sury+ beleggingsrekening 10.500.000,00 € 9.550.000,00 € 950.000,00 €

55000020 Belfius Tre@asury+ Special 7.000.000,00 € 2.000.000,00 € 5.000.000,00 €
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55000030 Belfius zichtrekening OCMW 97.635.098,67 € 96.970.126,54 € 664.972,13 €

55000060 Belfius zichtrekening WZCZ 36.553.637,14 € 35.705.326,68 € 848.310,46 €

55001000 Bank van de Post zichtrekeningen 24.204,21 € 24.204,21 € 0,00 €

55002000 BNP-Paribas-Fortis zichtrekening OCMW 302.863,68 € 256.214,42 € 46.649,26 €

55003000 Belfius - rekening eigen middelen 331.226,52 € 290.983,08 € 40.243,44 €

55004000 Belfius rekening budgetmeter 6.173,50 € 4.129,00 € 2.044,50 €

55005000 Belfius - zichtrekening ECD Contact 106.431,60 € 93.933,88 € 12.497,72 €

55006000 Belfius - Afname specien Sociale Dienst 506.087,60 € 494.738,11 € 11.349,49 €

55007000 ING zichtrekeningen OCMW 3.379.244,60 € 3.308.481,72 € 70.762,88 €

55007100 ING zichtrekeningen WZ1 383.124,90 € 336.641,39 € 46.483,51 €

55008000 KBC zichtrekening 9.398.843,73 € 9.220.766,71 € 178.077,02 €

55009000 Kredietinstellingen - huurwaarborgen 88.561,63 € 65.090,96 € 23.470,67 €

57000000 Kas Sociale Dienst 51.730,68 € 50.557,83 € 1.172,85 €

57000050 Belfius Mastercard (prepaid) 19.337,75 € 17.329,77 € 2.007,98 €

57004000 Kas WZC Stadspark 68.813,55 € 67.613,55 € 1.200,00 €

57005000 Kas WZC Banneux 111.754,38 € 110.554,38 € 1.200,00 €

57010000 Provisies voor diverse kassen 42.100,00 € 21.750,00 € 20.350,00 €

57020000 Provisies op rekeningen kleine uitgaven 10.150,00 € 900,00 € 9.250,00 €

57030000 Kluis - contanten 16.396,50 € 16.396,50 € 0,00 €

57036000 Kas dienstencentrum Campus Banneux 80.082,49 € 78.504,89 € 1.577,60 €

57037000 Kas dienstencentrum 't Park 85.720,20 € 77.908,70 € 7.811,50 €

57038000 Kas Financi¿le Dienst 21.865,15 € 20.918,74 € 946,41 €

58000000 interne overboekingen (enkel bij gebruik thes. 99) 21.721.558,96 € 21.721.558,96 € 0,00 €

58001000 Interne overboekingen (bij transfertes tussen andere thesauriën) 20.075.383,91 € 20.045.998,69 € 29.385,22 €

6001000 Voedingswaren 18.703,52 € 855,18 € 17.848,34 €

6001001 voedingswaren - verstrekkingen 0.00 € 4.882,89 € -4.882,89 €

6001010 sondevoeding  (nutricia) 3.982,37 € 492,73 € 3.489,64 €

6002000 Dranken: aankopen 180.277,36 € 13.231,97 € 167.045,39 €

6002001 Dranken: verstrekkingen 0.00 € 82.223,25 € -82.223,25 €

6003000 Klein huishoudmaterieel aankopen 7.944,36 € 0.00 € 7.944,36 €

6004000 Onderhoudsprodukten en klein onderhoudsmat.: aankopen 63.885,39 € 241,62 € 63.643,77 €

6004001 Onderhoudsprodukten en klein onderhoudsmat.: verstrekkingen 0.00 € 29.778,87 € -29.778,87 €
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6004100 Wegwerpmateriaal - aankoop 109.636,58 € 1.335,24 € 108.301,34 €

6004101 Wegwerpmateriaal - verstrekking 0.00 € 58.562,71 € -58.562,71 €

6005000 Linnen: aankopen 6.032,21 € 892,02 € 5.140,19 €

6009100 Benodigdheden voor opschik en hygi¿ne aankopen 1.169,55 € 0.00 € 1.169,55 €

6009101 Benodigdheden voor opschik en hygi¿ne verstrekking 0.00 € 1.123,16 € -1.123,16 €

6009300 Benodigdheden voor levensbesch. hulpverlening 46,09 € 0.00 € 46,09 €

6011000 Farmaceutische produkten en geneesmiddelen 23,04 € 0.00 € 23,04 €

6011100 Geneesmiddelen residenten 189.866,17 € 15.180,45 € 174.685,72 €

6012000 Luiers en ander incontinentiemateriaal 114.769,51 € 1.845,08 € 112.924,43 €

6012001 Luiers en ander incontinentiemateriaal : verstrekking 0.00 € 55.940,83 € -55.940,83 €

6012600 Klein technisch onderhoudsmateriaal 29.101,36 € 188,53 € 28.912,83 €

6012601 Klein technisch onderhoudsmateriaal : verstrekking 0.00 € 3.110,93 € -3.110,93 €

6019000 Ander medisch, paramedisch en verzorgingsmaterieel 99.075,29 € 2.361,46 € 96.713,83 €

6019001 Ander medisch, paramedisch en verzorgingsmaterieel : verstrekking 0.00 € 22.714,80 € -22.714,80 €

6090002 Voorraadwijzigingen dranken 14.257,39 € 0.00 € 14.257,39 €

6090004 Voorraadwijzigingen onderhoudsprod. en klein onderhoudsmat. 8.197,76 € 0.00 € 8.197,76 €

6090041 Voorraadwijzigingen wegwerpmaterialen 7.748,93 € 0.00 € 7.748,93 €

6090102 Voorraadwijzigingen luiers en ander incontinentiemateriaal 7.065,54 € 0.00 € 7.065,54 €

6090126 Voorraadwijzigingen klein technisch onderhouds- materiaal 7.982,92 € 0.00 € 7.982,92 €

6090132 Voorraadwijzigingen materialen onderhoud  en herstellingen 4.233,09 € 0.00 € 4.233,09 €

6090151 Voorraadwijzigingen bureelbenodigdheden 2.169,93 € 0.00 € 2.169,93 €

6090190 Voorraadwijzigingen benodigdheden opschik & hygi¿ne 1.531,68 € 0.00 € 1.531,68 €

6090900 Voorraadwijzigingen ander medisch en paramedisch materiaal 6.035,28 € 0.00 € 6.035,28 €

6100100 Huur en huurlasten van andere onroerende goederen 24.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

6102600 Erfpacht / opstal 1,02 € 0.00 € 1,02 €

6103000 Onderhoud en herstellingen gebouwen 105.296,00 € 2.363,69 € 102.932,31 €

6110000 Elektriciteit 213.478,12 € 65,85 € 213.412,27 €

6111000 Gas 127.643,31 € 7.802,97 € 119.840,34 €

6112001 Benzine, diesel en LPG 6.957,24 € 0.00 € 6.957,24 €

6112002 Stookolie 1.329,55 € 0.00 € 1.329,55 €

6120010 Brandverzekering 30.428,52 € 7.393,14 € 23.035,38 €

6120020 Burgerlijke aansprakelijkheid 3.464,39 € 972,98 € 2.491,41 €
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6120030 Autoverzekering 12.672,49 € 4.736,80 € 7.935,69 €

6120031 Verzekering alle risico's - fietsen 241,56 € 0.00 € 241,56 €

6120040 Omniumverzekering dienstverplaatsingen 5.167,16 € 816,89 € 4.350,27 €

6120050 Verzekering apparatuur 9.149,17 € 0.00 € 9.149,17 €

6120060 Verzekering openbare gebouwen 587,26 € 44,91 € 542,35 €

6120070 Globale diefstalverzekering 624,57 € 0.00 € 624,57 €

6120080 Lichamelijke ongevallen- verzekering 7.592,11 € 732,67 € 6.859,44 €

6130010 Materialen onderhoud en herstellingen install., machines en uitrusting 192.777,62 € 10.986,11 € 181.791,51 €

6130040 Onderhoud en herstellingen meubilair en kantooruitrusting 1.633,50 € 0.00 € 1.633,50 €

6130050 Onderhoud en herstellingen hard- en software 583.384,22 € 118.799,53 € 464.584,69 €

6130060 Onderhoud en herstellingen rollend materieel 8.047,83 € 55,20 € 7.992,63 €

6130080 Onderhoud tuinen en parken 1.551,25 € 597,02 € 954,23 €

6131010 Huur installaties, machines en uitrusting 6.639,29 € 18,15 € 6.621,14 €

6132010 Uitgegeven schoonmaak en onderhoud 93.172,61 € 3.512,31 € 89.660,30 €

6132020 Huisvuil- en containerkosten 50.620,16 € 103,72 € 50.516,44 €

6132050 Telecommunicatie (Inforum, C-net) 39.934,02 € 692,99 € 39.241,03 €

6133010 Kosten van brandbeveiliging en signalisatie 17.956,79 € 55,28 € 17.901,51 €

6133020 Controle- en keuringsorganisme 13.119,17 € 0.00 € 13.119,17 €

6133050 Water 78.998,41 € 13.587,97 € 65.410,44 €

6134030 Documentatie en abonnementen 23.148,09 € 12.119,99 € 11.028,10 €

6134040 Kosten externe vergaderingen 37,59 € 0.00 € 37,59 €

6134050 Lidgelden en bijdragen 31.212,11 € 1.402,51 € 29.809,60 €

6134070 Telefoon en datacommunicatie 63.416,68 € 7.107,35 € 56.309,33 €

6134080 werkingskosten m.b.t. acties  missie/visie 6.102,87 € 2.989,39 € 3.113,48 €

6134090 Admin. werkingskosten 1.260,00 € 120,00 € 1.140,00 €

6134099 Diverse diensten en leveringen 42.768,38 € 608,33 € 42.160,05 €

6135410 Hypotheeknames 1.736,00 € 0.00 € 1.736,00 €

6135430 Vergoeding auteursrechten op kopieen en beschermde werken 2.850,21 € 704,69 € 2.145,52 €

6136010 Externe drukwerken en boekbinden 31.098,78 € 2.753,13 € 28.345,65 €

6136090 Overige externe diensten 37.782,34 € 470,72 € 37.311,62 €

6137010 Uitgegeven keuken 1.865.284,82 € 4.728,88 € 1.860.555,94 €

6137011 Uitgegeven was en linnen 319.982,06 € 3.934,13 € 316.047,93 €
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6137012 Uitgegeven logopedie 5.239,20 € 0.00 € 5.239,20 €

6137013 Uitgegeven kapsalon 87.897,00 € 0.00 € 87.897,00 €

6137020 Uitgegeven vervoer 69.151,61 € 0.00 € 69.151,61 €

6137030 Uitgaven PWA-cheques 23.862,45 € 0.00 € 23.862,45 €

6137040 Gelegenheidsattenties, eretekens, bloemen,... voor clienten/residenten 319,21 € 0.00 € 319,21 €

6137050 Kosten van onthaal, recepties en interne vergaderingen 7.339,45 € 943,58 € 6.395,87 €

6137060 Informatievergaderingen en diverse beleidsactiviteiten voor cli¿nten/residenten 766,54 € 0.00 € 766,54 €

6137075 Werkingskosten Poetsdienst 898,10 € 0.00 € 898,10 €

6138010 aankopen didactisch materiaal 221,72 € 0.00 € 221,72 €

6138025 kosten activiteiten "bridge" 482,18 € 0.00 € 482,18 €

6138030 Kosten ontspanning en creatieve materialen 6.952,63 € 0.00 € 6.952,63 €

6138040 Uitstappen en excursies 1.525,99 € 0.00 € 1.525,99 €

6138050 kosten feestelijkheden en animatie 29.732,93 € 291,29 € 29.441,64 €

6138060 Energiejacht 60,00 € 0.00 € 60,00 €

6138070 Abonnement kabel TV 21.566,76 € 0.00 € 21.566,76 €

6138080 diverse kost vrijwilligers LDC 24.733,76 € 0.00 € 24.733,76 €

6138083 Diverse kosten M.M.V. (AML) 19.896,74 € 0.00 € 19.896,74 €

6140010 Dienstverplaatsingen 6.985,83 € 0.00 € 6.985,83 €

6140030 Opleiding: verplaatsings- en verblijfskosten 24.536,97 € 7.426,98 € 17.109,99 €

6140031 Opleiding: inschrijving en documentatie 63.149,15 € 755,00 € 62.394,15 €

6140032 Managementopleiding 901,25 € 709,80 € 191,45 €

6140040 Fietsvergoeding 41.912,57 € 132,04 € 41.780,53 €

6140050 Uitgegeven loonverwerking 32.914,77 € 0.00 € 32.914,77 €

6140061 Relatiegeschenken en  gelegenheidsattenties (personeel) 717,08 € 0.00 € 717,08 €

6140070 Administratiekosten maaltijdcheques 3.828,23 € 0.00 € 3.828,23 €

6140071 Geneeskundige controle 18.789,03 € 0.00 € 18.789,03 €

6140080 Kosten personeelsselectie 726,00 € 0.00 € 726,00 €

6140092 Dienstactiviteiten 6.547,25 € 0.00 € 6.547,25 €

6150010 SD Participatie en sociale activering (besteding subsidie) 15.815,49 € 372,61 € 15.442,88 €

6150011 SD participatie en sociale activering (activering van bij de aanvang hulpverlening) 22.167,12 € 191,00 € 21.976,12 €

6150020 SD Participatie en sociale activering - kinderarmoede (besteding subsidie) 37.600,49 € 553,87 € 37.046,62 €

6150080 Samenwerkingsovereenkomst 145.332,39 € 6.997,10 € 138.335,29 €



OCMW Hasselt Proef- en saldibalans van 1/1/2019  tot 31/12/2019

Algemene rekening Debet Credit Saldo
6151000 Bureelbenodigdheden en administratieve drukwerken - aankopen 32.765,24 € 2.268,50 € 30.496,74 €

6151001 Bureelbenodigdheden en administratieve drukwerken - verstrekkingen 0.00 € 6.094,37 € -6.094,37 €

6160010 Gerechtskosten en deurwaarders 0.00 € 11,23 € -11,23 €

6160020 Erelonen advocaten 10.835,37 € 671,25 € 10.164,12 €

6160033 Sociale tolken 1.472,36 € 0.00 € 1.472,36 €

6160050 Erelonen geneesheer 36.877,64 € 0.00 € 36.877,64 €

6160051 Medische controle clie¿nten 30,00 € 0.00 € 30,00 €

6160070 Vergoeding sprekers 1.046,75 € 0.00 € 1.046,75 €

6160080 Erelonen consultants 6.192,15 € 272,25 € 5.919,90 €

6160090 Overige vergoedingen /erelonen 9.080,00 € 673,91 € 8.406,09 €

6160091 Vergoeding pedicure RVHZ 28.010,60 € 0.00 € 28.010,60 €

6160300 Billijke vergoeding - sabam 188,48 € 0.00 € 188,48 €

6160400 Overige diensten en diverse leveringen 14,98 € 0.00 € 14,98 €

6170010 Jobstudent via uitzendkantoor 210.617,62 € 305,25 € 210.312,37 €

6190000 interne facturering 68.318,21 € 68.318,21 € 0,00 €

6200100 Bruto wedde voorzitter 102.430,97 € 0.00 € 102.430,97 €

6200110 Presentiegelden raadsleden 44.216,68 € 0.00 € 44.216,68 €

6201000 Wachtwedde gewezen secretaris fusiegemeenten 1.110,10 € 0.00 € 1.110,10 €

6201010 Wedde + verlofgeld techn.- en onderhoudspers. VB 607.590,64 € 1,74 € 607.588,90 €

6201020 Wedde + verlofgeld admin. personeel VB 3.037.723,54 € 519,38 € 3.037.204,16 €

6201030 Wedde + verlofgeld verplegend personeel VB 2.611.253,58 € 5.153,95 € 2.606.099,63 €

6201040 Wedde + verlofgeld paramed. personeel VB 394.693,81 € 0.00 € 394.693,81 €

6201050 Wedde + verlofgeld maatschap. werkers VB 1.997.598,12 € 212,79 € 1.997.385,33 €

6201090 Wedde + verlofgeld ander personeel VB 101.710,90 € 0.00 € 101.710,90 €

6202010 Wedde + verlofgeld techn.- en onderhoudspers. NVB 1.351.984,91 € 595,51 € 1.351.389,40 €

6202020 Wedde + verlofgeld admin. personeel NVB 820.078,79 € 0.00 € 820.078,79 €

6202030 Wedde + verlofgeld verplegend personeel NVB 3.240.883,08 € 10,90 € 3.240.872,18 €

6202040 Wedde + verlofgeld paramed. personeel NVB 255.726,29 € 9.170,74 € 246.555,55 €

6202050 Wedde + verlofgeld maatschap. werkers NVB 1.121.350,70 € 0.00 € 1.121.350,70 €

6202090 Wedde + verlofgeld ander personeel NVB 167.052,58 € 97,01 € 166.955,57 €

6206000 Wedde + verlofgeld art60 par.7 1.266.997,01 € 436.451,52 € 830.545,49 €

6206500 Wedde + verlofgeld art.60 par.7 VTSI 436.444,00 € 0.00 € 436.444,00 €
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6210100 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 57,17 € 0.00 € 57,17 €

6211000 RSZ gewezen secretaris fusiegemeenten 171,76 € 0.00 € 171,76 €

6211010 RSZ techn.- en onderhoudspers. VB 82.836,58 € 2,26 € 82.834,32 €

6211011 Pensioen techn.- en onderhoudspers. VB 117.902,31 € 3,35 € 117.898,96 €

6211020 RSZ admin. personeel VB 422.021,89 € 583,79 € 421.438,10 €

6211021 Pensioen admin. personeel VB 664.975,81 € 5,16 € 664.970,65 €

6211030 RSZ verplegend personeel VB 361.877,61 € 787,40 € 361.090,21 €

6211032 Pensioen verplegend personeel VB 535.235,85 € 1.272,30 € 533.963,55 €

6211040 RSZ paramedisch personeel VB 55.024,70 € 0.00 € 55.024,70 €

6211041 Pensioen paramedisch personeel VB 87.378,76 € 0.00 € 87.378,76 €

6211050 RSZ maatschappelijke werkers VB 279.758,30 € 78,22 € 279.680,08 €

6211051 Pensioen maatschappelijke werkers VB 439.524,98 € 0.00 € 439.524,98 €

6211090 RSZ ander personeel VB 13.974,71 € 0.00 € 13.974,71 €

6211091 Pensioen ander personeel VB 22.039,25 € 0.00 € 22.039,25 €

6211099 Responsabiliseringsbijdrage pensioenlast gewezen vast benoemd personeel (of hun 
rechthebbenden)

7.486,93 € 0.00 € 7.486,93 €

6212010 RSZ techn.- en onderhoudspers. NVB 390.534,60 € 184,25 € 390.350,35 €

6212020 RSZ admin. personeel NVB 233.957,94 € 0.00 € 233.957,94 €

6212030 RSZ verplegend personeel NVB 936.408,14 € 2.811,40 € 933.596,74 €

6212040 RSZ paramedisch personeel NVB 73.387,59 € 3.060,06 € 70.327,53 €

6212050 RSZ maatschappelijke werkers NVB 321.254,64 € 0.00 € 321.254,64 €

6212090 RSZ ander personeel NVB 48.087,39 € 0.00 € 48.087,39 €

6212099 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 982,52 € 0.00 € 982,52 €

6216000 RSZ  art.60õ7 354.995,54 € 18.515,57 € 336.479,97 €

6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) 786.734,80 € 1.664.908,04 € -878.173,24 €

6221000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 36.079,76 € 3.246,05 € 32.833,71 €

6230000 Andere personeelskosten: Wetsverzekering 320.951,37 € 27.884,48 € 293.066,89 €

6230700 Andere personeelskosten - uitkering pensioenen 2de pensioenpijler 12.684,87 € 0.00 € 12.684,87 €

6231000 Andere personeelskosten: Arbeidsgeneeskundige dienst 67.376,77 € 1.164,69 € 66.212,08 €

6234000 Bijdrage vakbondspremies 23.693,95 € 0.00 € 23.693,95 €

6239000 Maaltijdcheques 292.810,48 € 248,00 € 292.562,48 €

6301000 Afschrijving op immateri¿le vaste activa 438.859,74 € 0.00 € 438.859,74 €
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6302000 Afschrijving op gebouwen 2.516.298,36 € 0.00 € 2.516.298,36 €

6302001 Afschrijving op medische installaties, machines en uitrusting 10.994,28 € 0.00 € 10.994,28 €

6302002 Afschrijving op niet medische installaties, machines en uitrusting 194.190,16 € 0.00 € 194.190,16 €

6302003 Afschrijving op meubilair en kantooruitrusting 165.585,58 € 0.00 € 165.585,58 €

6302004 Afschrijving op informaticamaterieel 253.249,44 € 0.00 € 253.249,44 €

6302005 Afschrijving op rollend materieel 7.068,31 € 0.00 € 7.068,31 €

6340000 Waardevermindering op vorderingen op < 1 jaar toevoeging 50.470,20 € 0.00 € 50.470,20 €

6341000 Waardevermindering op vorderingen op < 1 jaar terugneming 0.00 € 57.203,60 € -57.203,60 €

6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging 10.127.848,03 € 0.00 € 10.127.848,03 €

6350100 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - toevoeging 15.567,00 € 0.00 € 15.567,00 €

6350110 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - terugneming 0.00 € 6.284,00 € -6.284,00 €

6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-) 0.00 € 3.244.979,03 € -3.244.979,03 €

6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld toevoeging 1.204.441,83 € 0.00 € 1.204.441,83 €

6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld besteding en terugneming 0.00 € 1.145.008,87 € -1.145.008,87 €

6400002 Belasting op gronden, jachten en wateringen 28,77 € 0.00 € 28,77 €

6400003 Roerende voorheffing op RC en belegg. KT 42.786,33 € 0.00 € 42.786,33 €

6420000 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480000 3.300,87 € 0.00 € 3.300,87 €

6420009 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748.... 3.907,82 € 1,02 € 3.906,80 €

6420020 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480020 2.101,96 € 0.00 € 2.101,96 €

6420050 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480050 222,69 € 0.00 € 222,69 €

6421000 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481000 3.959,85 € 0.00 € 3.959,85 €

6421002 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481002 495,64 € 0.00 € 495,64 €

6422020 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481022 500,97 € 0.00 € 500,97 €

6422030 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481030 52,00 € 0.00 € 52,00 €

6422040 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481040 76,33 € 0.00 € 76,33 €

6422130 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481175 1.398,94 € 0.00 € 1.398,94 €

6422220 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481220 19.654,46 € 0.00 € 19.654,46 €

6422230 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481230 3.019,11 € 0.00 € 3.019,11 €

6422312 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482312 3.614,85 € 0.00 € 3.614,85 €

6480000 RMI - LL bevolkingsregister 50% 2.841.427,49 € 14.126,90 € 2.827.300,59 €

6480005 RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100% 3.408,04 € 0.00 € 3.408,04 €

6480020 RMI - LL vreemdelingenregister 100% 2.307.090,49 € 4.221,79 € 2.302.868,70 €
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6480032 RMI - LL art.60 par.7 voltijds 100% 990.677,72 € 515.568,95 € 475.108,77 €

6480034 RMI - LL  art.60 par.7 deeltijds 100% 9.792,32 € 4.814,17 € 4.978,15 €

6480035 RMI - LL sociaal economie initiatief 100% 817.113,99 € 399.576,35 € 417.537,64 €

6480050 RMI - LL daklozen 100% 360.709,58 € 3.643,68 € 357.065,90 €

6480060 RMI - LL installatiepremie 100% 105.621,06 € 3.764,46 € 101.856,60 €

6480082 RMI - LL  sociaal inschakelingsinitiatief 100% 4.625,00 € 0.00 € 4.625,00 €

6480999 Wachtrekening Neptunus 50.602,29 € 2,35 € 50.599,94 €

6481000 SD Steun in specien 110.700,66 € 11,75 € 110.688,91 €

6481002 SD Water, verwarming, electriciteit 5.724,39 € 0.00 € 5.724,39 €

6481003 SD stookolie 90.489,52 € 140,00 € 90.349,52 €

6481004 SD Sociaal fonds voor gas en electriciteit (besteding subsidie) 30.556,94 € 16,05 € 30.540,89 €

6481005 SD Baby- en Kindervoeding 16.367,26 € 0.00 € 16.367,26 €

6481020 installatiepremie organieke wet 100% 47.698,43 € 0.00 € 47.698,43 €

6481022 SD bijdragen ziekte- en invaliditeitsuitkering 6.770,57 € 0.00 € 6.770,57 €

6481030 SD Transportkkosten 4.586,17 € 0.00 € 4.586,17 €

6481040 SD Hospitalisatiekosten 7.676,24 € 0.00 € 7.676,24 €

6481130 SD voorschot op ziekte- en invaliditeitsuitkering 300,00 € 0.00 € 300,00 €

6481140 SD voorschot op kinderbijslag en geboortepremie 16.098,20 € 0.00 € 16.098,20 €

6481171 Bijdrage voor prestaties dienst warme maaltijden van het OCMW 27.808,90 € 0.00 € 27.808,90 €

6481175 SD onthaaltehuizen 21.644,47 € 46,18 € 21.598,29 €

6481180 SD gezinshulp 2.790,94 € 0.00 € 2.790,94 €

6481220 SD Huishuur 218.745,21 € 735,00 € 218.010,21 €

6481223 SD Huur cliënten 17.028,20 € 2.957,28 € 14.070,92 €

6481224 SD Andere huisvestingskosten cliënten 29.340,87 € 723,61 € 28.617,26 €

6481230 SD medische kosten 4.602,94 € 0.00 € 4.602,94 €

6481231 SD aanvullende medische kosten 73,95 € 0.00 € 73,95 €

6481240 SD paramedische kosten 8.554,27 € 0.00 € 8.554,27 €

6481241 Uitbetaling taxicheques 3.070,00 € 0.00 € 3.070,00 €

6481250 SD farmaceutische kosten 22.709,12 € 0.00 € 22.709,12 €

6481260 Begrafeniskosten 40.663,50 € 0.00 € 40.663,50 €

6481300 Verblijfskosten van bejaarden in Zonnestraal 147.466,43 € 0.00 € 147.466,43 €

6481301 Sociale bijstand residenten Zonnestraal - steun 388.568,70 € 20,00 € 388.548,70 €
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6481400 Verblijfskosten van bejaarden in andere rusthuizen 112.947,42 € 356,66 € 112.590,76 €

6482221 Huur LOI volwassenen 52.008,70 € 0.00 € 52.008,70 €

6482222 Andere huisvestingskosten en leefgeld LOI volwassenen 98.339,21 € 15.039,25 € 83.299,96 €

6482300 RMH - Medische kosten 100% 27.121,14 € 36,05 € 27.085,09 €

6482312 RMH - equivalent LL  en andere financiele steun vreemdelingenregister 100% 402.974,79 € 6.986,57 € 395.988,22 €

6482341 RMH - equivalent LL  - art.60 par.7 - 100% 33.964,18 € 0.00 € 33.964,18 €

6492186 Co-financiering LDE - vzw Klavertje Vier 20.000,00 € 0.00 € 20.000,00 €

6493000 Samenwerkingsverband : Centrum voor drugs en alcoholverslaafden 44.282,71 € 3,78 € 44.278,93 €

6493013 Samenwerkingsverband Depot Margot 11.733,45 € 0.00 € 11.733,45 €

6493041 Samenwerkingsverband : Sociaal verhuurkantoor 72.448,31 € 0.00 € 72.448,31 €

6493043 Project Café Anoniem 392.184,34 € 401,04 € 391.783,30 €

6493044 Noodopvang CAW Limburg 48.961,51 € 0.00 € 48.961,51 €

6493047 Samenwerkingsverband GGZ 58.706,82 € 10.780,91 € 47.925,91 €

6493048 samenwerkingsverband DYZO 750,00 € 0.00 € 750,00 €

6493049 Samenwerkingsverband Solentra 45.989,32 € 0.00 € 45.989,32 €

6493061 Project "Koe-vert" 26.000,00 € 0.00 € 26.000,00 €

6493062 Project "Way to work" 29.951,00 € 0.00 € 29.951,00 €

6493063 Project "I can" 17.143,00 € 0.00 € 17.143,00 €

6493070 samenwerkingsverband : Happy Aging proeftuin 20.000,00 € 0.00 € 20.000,00 €

6493072 Samenwerkingsverband Ondersteuning pamperbank 2.500,00 € 0.00 € 2.500,00 €

6493076 Samenwerkingsverband Budget-Inzicht Limburg CAW 236,54 € 0.00 € 236,54 €

6500100 Intresten tlv OCMW 104.079,43 € 1.388,58 € 102.690,85 €

6500200 Intresten RC en thesaurievoorschotten 572,44 € 0.00 € 572,44 €

6500300 Intresten tlv Overheid 7,71 € 0.00 € 7,71 €

6500990 Zorgproject - Intresten tlv OCMW Globale rekening 706.665,17 € 0,02 € 706.665,15 €

6570000 bankkosten (prepaid kaarten, kosten rekeningen, ...) 1.196,32 € 0.00 € 1.196,32 €

6591000 Verwijlintresten 50,60 € 0.00 € 50,60 €

6930000 Resultaatverwerking over te dragen overschot 16.427.868,50 € 16.427.868,50 € 0,00 €

7000000 Tegemoetkoming door begunstigden 27.312,79 € 6.135.730,70 € -6.108.417,91 €

7000009 Reservatiekosten voor- en na verblijf in het rusthuis 516,30 € 31.333,52 € -30.817,22 €

7000990 Zorgproject - diverse werkingsopbrengsten Globale rekening 0.00 € 644,08 € -644,08 €

7020001 Ziekenfonds ROB RVT KV 2.420.600,24 € 8.193.895,86 € -5.773.295,62 €
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7020002 Ziekenfonds RVT 18.490,22 € 18.490,22 € 0,00 €

7020003 Ziekenfonds Riziv-ontvangsten dagzorgcentrum 11.513,38 € 242.203,81 € -230.690,43 €

7030000 Opbrengsten diverse diensten 28.401,10 € 379.970,69 € -351.569,59 €

7030001 Opbrengsten pedicure 208,70 € 30.489,90 € -30.281,20 €

7030003 Diverse opbrengsten 0.00 € 1.005,00 € -1.005,00 €

7031000 Opbrengsten van maaltijden 1.592,00 € 77.121,20 € -75.529,20 €

7032000 Opbrengsten van bar /cafetaria 23.709,50 € 99.440,17 € -75.730,67 €

7034000 Opbrengsten uit activiteiten 1.320,50 € 27.532,89 € -26.212,39 €

7039000 Opbrengsten diverse diensten 6.755,00 € 36.350,70 € -29.595,70 €

7040000 Opbrengsten medicatie 497,63 € 174.911,09 € -174.413,46 €

7040004 Opbrengst uit farmaceutische produkten diensten 0.00 € 672,55 € -672,55 €

7050001 Opbrengsten telefoon 1,13 € 5.710,60 € -5.709,47 €

7050002 recuperatie kosten nutsvoorzieningen/telefoon (forfaitair bedrag) 0.00 € 1.599,96 € -1.599,96 €

7050003 Opbrengsten verwarming 27.056,18 € 36.247,20 € -9.191,02 €

7050004 Opbrengsten kabel-TV 0.00 € 432,74 € -432,74 €

7050005 Opbrengsten water 350,52 € 10.721,19 € -10.370,67 €

7050006 Opbrengsten wasautomaat 0.00 € 2.078,93 € -2.078,93 €

7050007 Opbrengsten elektriciteit bij verhuring 3.715,30 € 11.373,78 € -7.658,48 €

7050008 Opbrengst andere aangerekende kosten 24,00 € 75.980,11 € -75.956,11 €

7050009 Diverse opbrengsten 5.332,49 € 16.600,77 € -11.268,28 €

7060000 Verhuring woningen 2.823,15 € 727.438,29 € -724.615,14 €

7060010 Verkopen en dienstprestaties 306,45 € 70.290,27 € -69.983,82 €

7061000 Verhuring landbouwgronden 0.00 € 526,96 € -526,96 €

7064000 Verhuring garages / parking 0.00 € 1.331,19 € -1.331,19 €

7090000 interne facturering 68.318,21 € 68.318,21 € 0,00 €

7400900 Gewaarborgd aandeel  gemeentefonds 0.00 € 743.000,00 € -743.000,00 €

7401000 Gemeentelijke bijdrage 0.00 € 14.525.617,13 € -14.525.617,13 €

7402007 Tussenkomst RIZIV - bijzondere beroepstitels en bekwaamheden verplegend personeel 2.106,03 € 2.106,03 € 0,00 €

7403010 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 0.00 € 966.358,10 € -966.358,10 €

7405005 Tussenkomst RIZIV - derde luik 218.646,95 € 685.160,12 € -466.513,17 €

7405006 Tussenkomst RIZIV - eindeloopbaan 0.00 € 387.832,74 € -387.832,74 €

7405007 Tussenkomst RIZIV - bijzondere beroepstitels en bekwaamheden verplegend personeel 0.00 € 2.106,03 € -2.106,03 €
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7405012 Subsidies integratie vluchtelingen 0.00 € 19.533,63 € -19.533,63 €

7405013 subsidies Family Justice Center 0.00 € 7.280,00 € -7.280,00 €

7405020 Subsidie : Participatie en sociale activering 0.00 € 121.889,75 € -121.889,75 €

7405021 Subsidie : participatie en sociale activering - kinderarmoede 0.00 € 39.951,75 € -39.951,75 €

7405040 Bijdrage voor woningen onthaalstructuren staatsaandeel 88.017,29 € 368.386,20 € -280.368,91 €

7405060 Subsidie : huurwaarborgen 0.00 € 1.875,00 € -1.875,00 €

7405070 Subsidie : stookolie 0.00 € 88.313,14 € -88.313,14 €

7405071 Tegemoetkoming gas en electriciteit 0.00 € 218.363,55 € -218.363,55 €

7405090 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 966.358,10 € 966.358,10 € 0,00 €

74051020 Recuperatie installatiepremie organieke wet 100% cfr. 6481020 0.00 € 43.918,71 € -43.918,71 €

74056000 Recuperatie RMI - LL bevolkingsregister 55% cfr 6480000 211.214,84 € 2.057.610,67 € -1.846.395,83 €

74056001 Recuperatie GPMI - LL bevolkingsregister 65% 3.594,45 € 242.845,25 € -239.250,80 €

74056005 Recuperatie RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100% cfr 6480005 335,93 € 3.425,90 € -3.089,97 €

74056020 Recuperatie RMI - LL vreemdelingenregister 100% cfr 6480020 62.091,41 € 2.345.607,23 € -2.283.515,82 €

74056032 Recuperatie RMI - LL art60 par.7 voltijds 100% cfr 6480032 2.606,08 € 441.569,25 € -438.963,17 €

74056034 Recuperatie RMI - LL art60par.7 deeltijds staatsaandeel 100% cfr 6480034 521,85 € 5.500,00 € -4.978,15 €

74056035 Recuperatie RMI - LL sociaal economie initiatief 100% cfr 6480035 61.780,38 € 456.509,43 € -394.729,05 €

74056050 Recuperatie RMI - LL daklozen 100% cfr 6480050 109.954,73 € 463.772,73 € -353.818,00 €

74056060 Recuperatie RMI - LL installatiepremie 100% cfr 6480060 14.374,36 € 112.250,32 € -97.875,96 €

74056082 Recuperatie RMI - LL sociaal inschakelingsinitiatief 100% cfr 6480082 0.00 € 3.000,00 € -3.000,00 €

74056090 Subsidie : personeelskosten voor dossiers RMI 0.00 € 315.607,29 € -315.607,29 €

74056300 Recuparatie RMH - medische kosten 100% cfr.6482300 14.273,20 € 33.374,82 € -19.101,62 €

74056312 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiele steun 100% cfr. 6482312 142.841,07 € 391.234,88 € -248.393,81 €

74056342 Steunverlenend centrum bevolkingsreg.50% cfr. 6482342 75,00 € 0.00 € 75,00 €

74059000 Terugbetaling aan Staat RMI - LL bevolkingsregister 50% cfr. 7480000 145.405,09 € 139.929,38 € 5.475,71 €

74059005 Terugbetaling aan Staat RMI bevolkingsregister 100% cfr. 7480005 10,05 € 0.00 € 10,05 €

74059020 Terugbetaling aan Staat RMI - LL vreemdelingenregister 100% cfr. 7480020 57.504,57 € 65.316,00 € -7.811,43 €

74059045 Terugbetaling aan Staat RMI - LL sociaal integratieproject student cfr. 7480045 0.00 € 4.988,63 € -4.988,63 €

74059050 Terugbetaling aan Staat RMI - LL daklozen 100% cfr. 7480050 27.260,70 € 26.331,46 € 929,24 €

74059300 Terugstorting aan Staat hospit alisaties zonder domicili staatsandeel (-) (cfr 7482300) 0.00 € 5,00 € -5,00 €

74059312 Terugbetaling aan Staat RMH - equivalent LL en andere financiele steun 
vreemdelingenregister 100% cfr. 7482312

87.314,34 € 105.704,22 € -18.389,88 €
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7406050 Recuperatie wedde art60 par.7 (cfr. 6206000 en 6206300 ESF) 519.128,30 € 1.014.273,06 € -495.144,76 €

7406051 Subsidie : VTSI (recuperatie wedde art.60 par.7 - VTSI) cfr. 6206500 399.576,35 € 836.020,33 € -436.443,98 €

7406062 VOP premie VDAB - kansengroepen (gehandicapten, 50+, ...) 2.707,16 € 14.941,10 € -12.233,94 €

7406064 inspanningsvergoeding TWE VDAB (tijdelijke werkervaring / (art.60)) 750,00 € 228.250,00 € -227.500,00 €

7406065 Compensatievergoeding TWE VDAB (tijdelijke werkervaring / (art.60)) 0.00 € 166.650,00 € -166.650,00 €

7406090 Subsidie : verhoogde staatstoelage (Lenteprogramma) 0.00 € 79.903,50 € -79.903,50 €

7407050 Subsidie housing first 34.666,00 € 34.666,00 € 0,00 €

7408010 subsidie expertisecentra dementie (Vlaamse Gemeenschap) 0.00 € 129.504,78 € -129.504,78 €

7408020 subsidie dagzorgcentra Vlaamse Gemeenschap 0.00 € 77.131,32 € -77.131,32 €

7408040 Subsidies Vlaams agentschap zorg en gezondheid voor lokale dienstencentra 0.00 € 68.549,11 € -68.549,11 €

7408050 subsidie kortverblijf Vlaamse Gemeenschap 0.00 € 2.035,02 € -2.035,02 €

7408060 subsidie vrijwilligers Vlaamse Gemeenschap 0.00 € 14.362,33 € -14.362,33 €

7409012 Subsidie project "kwetsbare ouderensteun" (Koning Boudewijnstichting) 0.00 € 10.000,00 € -10.000,00 €

7409040 subsidie Nationale Loterij - renovatie woningen 0.00 € 34.666,00 € -34.666,00 €

7453100 Terugbetaling diversen / diverse crediteringen 6.077,99 € 107.569,62 € -101.491,63 €

7453109 Recuperatie van kosten verkoop grond 0.00 € 25,00 € -25,00 €

7453115 Terugbetaling loonlasten in het kader van detachering 0.00 € 50.428,00 € -50.428,00 €

7453116 Vergoeding infrastructuur kapster 500,00 € 6.000,00 € -5.500,00 €

7453200 Recup. schadevergoed., verzekering en premies 469,30 € 113.744,77 € -113.275,47 €

7454001 Tegemoetkoming door eigen OCMW in prestaties dienst warme maaltijden 0.00 € 27.808,90 € -27.808,90 €

7454005 Tegemoetkoming door eigen OCMW in sociaal passief RVHZ 0.00 € 388.449,95 € -388.449,95 €

7470010 recuperatie persoonlijk aandeel maaltijdcheques 136,25 € 86.405,72 € -86.269,47 €

7479999 Hospitalisatieverzekering (inlezen via Aphrodite) 60.818,86 € 60.818,86 € 0,00 €

7480000 Terugbetaling RMI - LL bevolkingsregister 50%/Sociale bijstand/RMI en RMH 20.100,43 € 200.782,73 € -180.682,30 €

7480005 Terugbetaling RMI - LLonderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100 % 0.00 € 10,05 € -10,05 €

7480020 Terugbetaling RMI - LL vreemdelingenregister 100% 1.089,82 € 50.440,49 € -49.350,67 €

7480050 Terugbetaling RMI - LL daklozen 100% 323,03 € 14.095,82 € -13.772,79 €

7480999 Wachtrekening Neptunus 2.704,56 € 54.756,78 € -52.052,22 €

7481000 Terugbetaling steun in specien cfr. 6481000 103,50 € 29.169,05 € -29.065,55 €

7481002 Terugbetaling SD - water, verwarming, electriciteit 100% cfr. 6481020 647,70 € 1.020,20 € -372,50 €

7481022 Terugbetaling SD - Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit 0.00 € 630,67 € -630,67 €

7481030 Terugbetaling SD - Transportkosten CFR. 6481030 0.00 € 50,62 € -50,62 €
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7481040 Terugbetaling SD - Hospitalisatiekosten CFR. 6481040 0.00 € 885,64 € -885,64 €

7481130 Terugbetaling SD voorschot op ziekte- en invaliditeitsuitkering cfr. 6481130 0.00 € 300,00 € -300,00 €

7481140 Terugbetaling SD - voorschot op kinderbijslag en geboortepremie CFR. 6481140 25.897,23 € 33.246,82 € -7.349,59 €

7481175 Terugbetaling SD onthaaltehuizen cfr. 6481175 0.00 € 5.108,67 € -5.108,67 €

7481220 Terugbetaling SD huishuur cfr. 6481220 3.833,73 € 231.766,56 € -227.932,83 €

7481223 Bijdrage in de huur en kosten woningen niet-asielzoek 6.783,41 € 57.913,05 € -51.129,64 €

7481230 Terugbetaling SD medische kosten cfr. 6481230 0.00 € 582,44 € -582,44 €

7481240 Terugbetaling SD paramedische kosten cfr. 6481240 0.00 € 892,00 € -892,00 €

7481250 Terugbetaling SD farmaceutische kosten cfr. 6481250 0.00 € 318,74 € -318,74 €

7481260 Recuperatie begrafeniskosten - Stad Hasselt cfr. 6481260 0.00 € 17.510,48 € -17.510,48 €

7481300 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen 0.00 € 9.954,74 € -9.954,74 €

7481400 Verblijfkosten van bejaarden / onderhoudsplicht en andere 0.00 € 9.431,59 € -9.431,59 €

7481401 Onderhoudsplicht bejaarden vreemde rusthuizen 3.346,07 € 22.225,76 € -18.879,69 €

7481510 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering (cfr. 6150010) 0.00 € 971,20 € -971,20 €

7481520 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering - kinderarmoede (cfr. 6150020) 140,76 € 862,02 € -721,26 €

7482222 Bijdrage in de huur en kosten woningen onthaalstruct. 117,60 € 875,36 € -757,76 €

7482300 Hospitalisaties zonder domicilie cfr 6482300 0.00 € 288,69 € -288,69 €

7482312 Terugbetaling RMH - equivalent LL en andere financiele steun vreemdelingenregister 100% 
cfr. 6482312

1.447,64 € 21.367,48 € -19.919,84 €

7482400 Project Lokaal Sociaal Beleid GBO 0.00 € 23.333,60 € -23.333,60 €

7510000 Intresten rekening courant en beleggingen op korte termijn 224,71 € 21.883,13 € -21.658,42 €

7530000 Kapitaalssubsidies 0.00 € 1.317.909,85 € -1.317.909,85 €

7531000 Intrestsubsidies 0.00 € 9,32 € -9,32 €

7560000 Betalingskortingen 0.00 € 1.533,37 € -1.533,37 €

7930000 Resultatenverwerking over te dragen verlies 16.427.868,50 € 22.376.717,12 € -5.948.848,62 €

Totaal: 2.532.267.629,37 € 2.532.267.629,37 € 0,00 €
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2019
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TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein



TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

Code Totaal Algemene en 
Ondersteunende 

Diensten

Algemene Financiering Sociaal-
Maatschappelijke 
Dienstverlening

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694

boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794

het boekjaar

III. Saldo

37.965.212,37

37.154.029,30

5.401.452,10

22.372.084,11

8.515.672,25

779.701,27

85.119,57

811.183,07

0,00

41.288.773,85

41.265.572,74

13.829.597,79

0,00

25.940.470,76

722.255,77

773.248,42

23.201,11

0,00

3.323.561,48

4.215.846,88

4.215.715,78

515.325,20

3.657.604,25

0,00

0,00

42.786,33

131,10

0,00

50.917,39

49.384,02

1.659,60

0,00

0,00

0,00

47.724,42

1.533,37

0,00

-4.164.929,49

852.319,39

42.383,24

50,00

0,00

0,00

0,00

42.333,24

809.936,15

0,00

16.257.194,93

16.235.527,19

526,96

0,00

16.234.975,23

0,00

25,00

21.667,74

0,00

15.404.875,54

15.082.797,17

15.081.681,35

508.315,96

5.983.431,56

7.830.232,56

759.701,27

0,00

1.115,82

0,00

9.541.138,80

9.541.138,80

180.192,05

0,00

8.535.227,09

682.929,75

142.789,91

0,00

0,00

-5.541.658,37



TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

Code (Ouderen)Zorg

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694

boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794

het boekjaar

III. Saldo

17.814.248,93

17.814.248,93

4.377.760,94

12.731.048,30

685.439,69

20.000,00

0,00

0,00

0,00

15.439.522,73

15.439.522,73

13.647.219,18

0,00

1.170.268,44

39.326,02

582.709,09

0,00

0,00

-2.374.726,20



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
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TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Toelichting bij de jaarrekening
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

TJ2: Evolutie van de exploitatierekening



Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overzicht van
het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

- Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

- Gemeente- of provinciefonds

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

- Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C Tussenkomst door derden in het tekort van 
het boekjaar

III. Saldo

60/1

62

648

649

640/7

65

694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748

742/7

75

794

37.965.212,37

37.154.029,30

5.401.452,10

22.372.084,11

8.515.672,25

779.701,27

85.119,57

811.183,07

0,00

41.288.773,85

41.265.572,74

13.829.597,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.940.470,76

16.234.975,23

743.000,00

14.525.617,13

966.358,10

9.705.495,53

722.255,77

773.248,42

23.201,11

0,00

3.323.561,48

38.450.299,43

37.598.944,74

5.839.561,08

22.668.147,63

8.355.916,28

682.368,64

52.951,11

851.354,69

0,00

40.184.994,44

40.166.343,04

13.116.082,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.553.509,56

17.232.419,42

743.000,00

14.163.944,00

2.325.475,42

8.321.090,14

763.264,75

733.486,70

18.651,40

0,00

1.734.695,01

38.093.663,33

37.575.797,08

6.106.938,05

22.661.438,85

7.975.651,31

598.181,89

233.586,98

517.866,25

0,00

40.023.577,49

40.000.122,68

12.815.108,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.608.220,12

16.730.624,36

743.000,00

13.789.581,30

2.198.043,06

8.877.595,76

728.177,52

848.616,19

23.454,81

0,00

1.929.914,16



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer 
budgettair dagboek :

TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Toelichting bij de jaarrekening
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein



Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN Code
Totaal (Ouderen)Zorg Algemene 

Financiering

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

576.456,54

576.456,54

437.705,60

0,00

138.750,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.975,34

0,00

754.931,88

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

398.385,24

398.385,24

351.296,77

0,00

47.088,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.237,19

0,00

444.122,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN Code
Algemene en 

Ondersteunende 
Diensten

Sociaal-
Maatschappelijke 
Dienstverlening

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.662,47

91.662,47

0,00

0,00

91.662,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.738,15

0,00

224.400,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.408,83

86.408,83

86.408,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.408,83



Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code
Totaal (Ouderen)Zorg Algemene 

Financiering

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176

van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

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

TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

0,00

1.172.173,65

2.732.173,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

0,00

1.171.461,50

2.731.461,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712,15

712,15



Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code
Algemene en 

Ondersteunende 
Diensten

Sociaal-
Maatschappelijke 
Dienstverlening

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176

van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

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

TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer 
budgettair dagboek :

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Toelichting bij de jaarrekening
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen



Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664

500

0

0

0

0

500

576.457

576.457

437.706

0

138.751

0

0

0

0

0

0

177.975

0

754.932

0

0

0

0

0

0

526.925

519.012

242.628

0

276.384

0

0

7.913

7.913

0

0

53.486

0

580.411

120.441

0

0

0

0

120.441

6.083.835

6.080.847

4.185.805

0

1.895.042

0

0

2.988

2.988

0

0

665.780

0

6.870.055



Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180-
4951/2

0

0

0

0

0

0

1.560.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.560.000

0

1.172.174

2.732.174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.420.915

3.420.915

0

0

0

0

0

0

146.100

0

0

0

0

0

0

146.100

131.100

15.000

0

0

1.431.015

1.577.115



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Toelichting bij de jaarrekening
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen



Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Uitgaven Ontvangsten

Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet 
min vastleggingen

Aanrekeningen Verbinteniskrediet 
min aanrekeningen

Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet 
min aanrekeningen

IVOB000003:Plannen en 
oprichtingskosten (2014 - 2019)

71.589,56 55.582,56 16.007,00 51.589,56 20.000,00 0,00 0,00 0,00

IVOB000006:Meubilair en uitrusting (2014 
- 2019)

328.715,06 290.027,03 38.688,03 270.702,72 58.012,34 0,00 0,00 0,00

IVOB000009:ICT (2014 - 2019) 1.907.826,23 1.575.330,32 332.495,91 1.482.432,84 425.393,39 0,00 0,00 0,00

IVOB000012:Gebouwen (2014 - 2019) 4.452.619,99 2.630.470,06 1.822.149,93 2.607.082,78 1.845.537,21 186.952,93 1.366.592,58 -1.179.639,65

IVOB000015:Rollend materieel (2014 - 
2019)

70.683,05 70.683,05 0,00 70.683,05 0,00 15.000,00 35.200,00 -20.200,00

IVOB000016:Onvoorziene projecten 
(2014 - 2019)

479.840,60 120.940,60 358.900,00 120.940,60 358.900,00 0,00 1.560.000,00 -1.560.000,00

IVPR000001:Zorgproject (2014 - 2019) 45.852.234,98 46.180.259,12 -328.024,14 45.790.998,66 61.236,32 9.689.379,90 7.333.499,42 2.355.880,48

IVPR000002:Het analyseren en 
optimaliseren van processen (2014 - 2019)

137.351,69 137.351,69 0,00 137.351,69 0,00 0,00 0,00 0,00

IVOB000001:Investeringstoelage (2014 - 
2019)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037.692,42 4.937.692,42 100.000,00

IVOB000017:Seniorenfonds (2014 - 2019) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
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budgettair dagboek :

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Toelichting bij de jaarrekening
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening



Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 
2019

Jaarrekening 
2018

Jaarrekening 
2017

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1. a. Belastingen en boetes

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

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

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

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

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

60/5-694

70/794

73

7401

794

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

21/28-2906-664

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

421/4

171/4

2903/4

178

2905

100

171/4

4943/4

2903/4

178

4949-4959

102

101

0901

0902

0903

3.323.561

37.965.212

41.288.774

0

14.525.617

0

26.763.157

1.977.242

754.932

2.732.174

-4.454.156

2.894.156

2.894.156

2.337.156

557.000

0

0

0

0

0

-1.560.000

0

0

0

0

-1.560.000

-1.560.000

0

0

0

846.647

9.074.765

9.921.412

1.320.609

1.320.609

0

0

8.600.803

1.734.695

38.450.299

40.184.994

0

14.163.944

0

26.021.050

2.840.504

580.411

3.420.915

-5.241.175

5.241.175

5.241.175

2.330.175

2.911.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-665.976

9.740.741

9.074.765

1.200.206

1.200.206

0

0

7.874.558

1.929.914

38.093.663

40.023.577

0

13.789.581

0

26.233.996

-5.292.941

6.870.055

1.577.115

23.978.722

2.221.278

2.221.278

1.392.278

829.000

0

0

0

0

0

26.200.000

26.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

20.615.696

-10.874.955

9.740.741

1.058.562

1.058.562

0

0

8.682.179



Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017

I. Exploitatie 1.320.609 1.200.206 1.058.562

Voorziening 2de pensioenpijler 1.320.609 0 0

Voorziening 2de pensioenpijler 0 1.200.206 1.058.562

II. Investeringen 0 0 0

Eigen middelen uit desinvesteringen 0 0 0

Terugbetalingsfonds Juniperus 0 0 0

Zilverfonds 0 0 0

Totaal bestemde gelden 1.320.609 1.200.206 1.058.562



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Alternatief schema TJ7: Toelichting bij de balans
Toelichting bij de jaarrekening
OCMW Hasselt
71022
Limburgplein 1A
3500  Hasselt
2019
2019006879

TJ7: De toelichting bij de balans



Alternatief schema TJ7: Toelichting bij de balans 2019

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa
Boekwaarde op 

1/1
Investeringen Des- 

investeringen
Herwaar- 
deringen

Waarde- 
verminderingen

Boekwaarde op 
31/12

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

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

16.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.750,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 3.346,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. OCMW-verenigingen 7.840,86 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,86

E. Andere financiële vaste activa 120.440,60 500,00 0,00 0,00 0,00 124.287,25

Totaal financiële vaste activa 148.378,11 500,00 0,00 0,00 0,00 148.878,11

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa
Boekwaarde op 

1/1
Investeringen Des- 

investeringen
Herwaar- 
deringen

Afschrijvingen Waarde- 
verminderingen

Boekwaarde op 
31/12

I. Gemeenschapsgoederen 9.436.724,56 117.701,92 0,00 399.528,54 0,00 9.039.265,29

A. Terreinen en gebouwen 8.766.979,78 106,73 0,00 -372.415,50 0,00 8.394.671,01

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

C. Installaties, machines en uitrusting 114.539,57 0,00 0,00 93.036,24 0,00 96.312,74

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 473.421,48 117.595,19 0,00 682.625,24 0,00 470.215,25

E. Leasing en soortgelijke rechten 81.783,73 0,00 0,00 -3.717,44 0,00 78.066,29

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

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 51.922.728,47 458.754,62 0,00 -1.900.868,40 0,00 49.749.258,15

A. Terreinen en gebouwen 49.085.230,34 437.598,87 0,00 -2.124.868,69 0,00 47.397.960,52

B. Installaties, machines en uitrusting 1.136.656,58 3.405,97 0,00 224.779,12 0,00 979.765,87

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.642.405,22 17.749,78 0,00 14.517,90 0,00 1.328.392,16

D. Leasing en soortgelijke rechten 58.436,33 0,00 0,00 -15.296,73 0,00 43.139,60

III. Overige materiële vaste activa 142.087,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.087,51

A. Terreinen en gebouwen 142.087,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.087,51

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

Totaal materiële vaste activa 61.501.540,54 576.456,54 0,00 0,00 -1.501.339,86 0,00 58.930.610,95



Alternatief schema TJ7: Toelichting bij de balans 2019

3: Mutatiestaat van de financiële schulden
Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / 

leasings
Aflossingen Overboekingen

LT naar KT
Boekwaarde op 

31/12

I. Financiële schulden op lange termijn -45.061.470,12 0,00 557.000,00 2.357.606,78 -42.146.863,34

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -45.059.931,37 0,00 557.000,00 2.356.856,48 -42.146.074,89

1. Leningen ten laste van het bestuur -45.059.931,37 0,00 557.000,00 2.356.856,48 -42.146.074,89

2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden -1.538,75 0,00 0,00 750,30 -788,45

1. Leningen ten laste van derden -1.538,75 0,00 0,00 750,30 -788,45

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

II. Financiële schulden op korte termijn -2.508.074,37 0,00 2.337.156,16 -2.186.683,05 -2.357.601,26

A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen -2.337.150,64 0,00 2.337.156,16 -2.357.606,78 -2.357.601,26

1. Leningen -2.337.150,64 0,00 2.337.156,16 -2.357.606,78 -2.357.601,26

2. Leasings 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Financiële schulden op korte termijn -170.923,73 0,00 0,00 170.923,73 0,00

Totaal financiële schulden -47.569.544,49 0,00 2.894.156,16 170.923,73 -44.504.464,60



Alternatief schema TJ7: Toelichting bij de balans 2019

4. De mutatiestaat van het nettoactief
Overig netto-

actief
Herwaar- 

deringsreserve
Gecumuleerd

resultaat
Investerings-
subsidies en
schenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2017 4.060.828,46 0,00 -70.311.527,13 26.620.971,67 -39.629.727,00

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

III. Herwerkte balans 4.060.828,46 0,00 -70.311.527,13 26.620.971,67 -39.629.727,00

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 0,00 -8.073.451,75 2.427.415,12 -5.646.036,63

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 2.427.415,12 2.427.415,12

1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00

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

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 3.601.840,29 3.601.840,29

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 1.174.425,17 1.174.425,17

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 -8.073.451,75 -8.073.451,75

V. Balans op einde boekjaar 2018 4.060.828,46 0,00 -78.384.978,88 29.048.386,79 -45.275.763,63

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019 0,00 -5.948.848,62 -1.317.909,85 -7.266.758,47

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 -1.317.909,85 -1.317.909,85

1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00

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

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen -493.566,64 -493.566,64

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 824.343,21 824.343,21

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019 -5.948.848,62 -5.948.848,62

VII. Balans op einde boekjaar 2019 4.060.828,46 0,00 -84.333.827,50 27.730.476,94 -52.542.522,10
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OCMW HASSEL T: 

WAARDERINGS- EN INVENTARISREGELS 

Met ingang op 1 januari 2014 

De Raad voor Maatschappelijk Wel2ijn bepaalt, met naleving van de bepalingen van het besluit van de 

Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, 

provincies en openbare centra voor maatschappelijk wel2ijn (in het bij2onder art. 140 tern 188), de 

regels die gelden voor: 

1. De waardering van de inventaris van al de be2ittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van

het bestuur van welke aard ook;

2. De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voor2ieningen voor

risico's en kosten;

3. De herwaarderingen.

In de toelichting bij de jaarrekening warden die waarderingsregels 20 samengevat dat een voldoende

nauwkeurig in2icht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

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

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

dat het bestuur 2ijn activiteiten 2al voortzetten (continu"iteitsprincipe), en 2ijn van het ene boekjaar op 

het andere identiek (consistentieprincipe), ten2ij 2e niet langer aanleiding geven tot een waar en 

getrouw beeld. In dat geval 2al het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Wij2igingen aan de 

waarderingsregels warden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. Elk jaar 

opnieuw warden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het 

boekjaar toegepast. 

Indien het OCMW besluit om een activiteit stop te 2etten, warden de waarderingsregels voor 

de betreffende activiteit in het jaar van de stop2etting dienovereenkomstig aangepast en 

geldt in het bij2onder het volgende: 

1. Voor de vlottende en de vaste activa wordt 20 nodig tot aanvullende afschrijvingen of

waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de

vermoedelijke realisatiewaarde;

2. Een voor2iening wordt gevormd voor de kosten die verbonden 2ijn aan de beeindiging van de

werkzaamheden, in het bij2onder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten warden aan het

personeel.

W : De waarderings- en inventarisregels



ALGEMENE PRINCIPES 

INVESTERING OF EXPLOITATIE 

Alie vermogensbestanddelen warden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De 

gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het 

dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. 

Alie vermogensbestanddelen warden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans 

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. 

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder 

dan € 1.000,00 (incl. BTW, stukprijs) die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als 

investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen 

(instandhoudingswerken, onderhoudswerken, ... ) met betrekking tot onroerende goederen wordt dit 

bedrag verhoogd naar € 7.500,00. Voor de aanschaf van onroerende goederen wordt dit grensbedrag 

op€ 1,00 gelegd. 

De waarderingen (met inbegrip van de afschrijvingen, de waardeverminderingen, en de voorzieningen 

voor risico's en kosten) voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. 

AANSCHAFFINGSWAARDE 

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

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

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief oak warden 

geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. 

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffinqsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), 

de ruilwaarde, de vervaardiqinqsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse 

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

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

inbrengwaarde. 

Elk actiefbestanddeel wordt bij de begininventaris gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat 

bedrag in de beginbalans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en 

waardeverminderingen. 

Indien de aanschaffingswaarde van een onroerend goed niet kan warden achterhaald, zal de Raad een 

deskundige aanduiden om de waarde van de betreffende activa te schatten. 

De Raad kan eveneens een deskundige aanstellen om de waarde van andere materiele vaste activa te 

schatten (marktwaarde/verkoopwaarde) om alzo de boekwaarde te toetsen. Indien deze 

schattingswaarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde kan de Raad 

beslissen om deze materiele vaste activa te herwaarderen. 



AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 

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

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige 

waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste 

aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa 

opnieuw geevalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiele afschrijvingsduur voor de diverse 

categorieen van activa te bepalen zoals opgenomen in bijqevoeqde tabel. 

De afschrijvingen warden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het eerste afschrijvingsjaar 

is het jaar van activering of het jaar van ingebruikneming van het actief. 

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om 

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

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet 

voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een 

schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte 

(gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden 

als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan 

de gebruikswaarde. In dat geval warden de waardeverminderingen teruggenomen. 

HERWAARDERINGEN 

Sommige activa kunnen warden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen 

met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiele vaste activa en overiqe 

materiele vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat 

actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiele vaste activa met beperkte gebruiksduur warden 

op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 

De geherwaardeerde waarde die voor deze materiele vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt 

verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd 

toegepast. 



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

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

aandelen en vastrentende effecten warden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de 

aanschaffingswaarde. 

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

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

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt warden 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. 

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 

Vorderingen warden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid 

bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, warden deze overgeboekt naar dubieuze 

debiteuren. 

Het bestuur kan ervoor opteren om ook waardeverminderingen toe te passen als hun verwachte 

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. 

Specifieke bepalingen voor "terugvorderbare en terug te vorderen steun sociale dienst": jaarlijks wordt 

bij de jaarafsluiting op het bedrag, gedurende het voorbije boekjaar geboekt als terugvorderbare steun, 

een waardevermindering geboekt. Het bedrag aan waardevermindering wordt bepaald door een 

percentage gebaseerd op historische gegevens, ttz het gemiddeld bedrag aan te boeken onwaarden 

(minwaarden) gedurende de voorbije tien jaar. Dit percentage bedraagt 8%. Dit percentage zal 

regelmatig (driejaarlijks) geevalueerd en herberekend te warden. 

VOORRADEN 

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze 

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

tegen een lagere marktwaarde, zal niet warden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de 

lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. 

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

op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet warden gewaardeerd indien ze gratis of tegen 

een symbolische prijs warden verdeeldheid of verbruikt warden in het productieproces van goederen 

die gratis of tegen een symbolische prijs warden verdeeld. 

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. Indien toch wordt overgegaan 

tot het waarderen van de voorraden zal geopteerd warden voor de FIFO-methode (waardering 

voorraden aan de 'recentste' aankoopprijzen). 



FINANCIEEL VASTE ACTIVA 

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

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding 

voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt 

overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette 

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

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

geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. 

Er warden waardeverminderinqen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiele 

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 

warden aangehouden. Het bestuur zal oak op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in 

de financiele vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of 

een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

MATERIELE VASTE ACTIVA 

De materiele vaste activa warden onderverdeeld in 3 categorieen. De gemeenschapsgoederen zijn 

de roerende en onroerende activa die warden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de 

organisatie, las van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa warden 

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

productiviteit kan warden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa 

warden aangeboden aan concurrentiele tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden 

aan deze diensten te dekken. De overige activa warden voor geen van vorige doeleinden aangewend, 

maar warden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren 

van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst warden gerealiseerd ter financiering van andere 

investeringen. 

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed 

zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. 

Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa 

een waardevermindering warden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot€ 1. 

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het 

bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden 

vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa warden afgeschreven over de looptijd 

van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht 

betrekking heeft, korter is. 

De gebruiksrechten voor materiele vaste activa waarover het bestuur beschikt op grand van 

leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) warden onder de activa opgenomen voor 

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

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

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

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

van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt 

geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen 



wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden 

afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien 

het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode 

(aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de 

(economische) gebruiksduur korter is. 

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 

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

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

een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het 

bestuur van die vaste activa. 

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze 

vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze 

debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk 

bedrag waarschijnlijk nog zal ge"ind worden. 

SCHULDEN 

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen 

(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvinqen of de waardeverminderingen op de vaste 

activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt 

afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. 

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op 

balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 

'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel 

boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten 

voor het bestuur. 



BIJZONDERE BEPALINGEN Bil DE OVERGANG NAAR BBC 

(BEGINBALANS) 

De balansstructuur van BBC is anders dan deze van de NOB (nieuwe OCMW boekhouding). De 

beginbalans van BBC stemt dus niet volledig overeen met de eindbalans van NOB, maar is daar uiteraard 

wel op gebaseerd. 

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de 

toepassing van het continu"iteits rinci e. Oat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden 

geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) 

aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, 

waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van 

de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. 

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden ge"individualiseerd worden, 

werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende 

investeringssubsidies. Activa waarvoor de laatste afschrijving werd geboekt in jaar n-1 worden mogelijks 

afgeboekt in het jaar n. 

MATERIELE EN IMMATERIELE VASTE ACTIVA 

Volledig afgeschreven immateriele activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Activa 

waarvoor de laatste afschrijving werd geboekt in jaar n-1 worden mogelijks afgeboekt in het jaar n. 

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen 

mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee 

opgenomen in de aanschafwaarde. 

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1). 

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het 

corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de 

afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. 

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geevalueerd. 
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TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

A. Werkingssubsidies
BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer
vzw Klavertje Vier Co-financiering LDE vzw Klavertje Vier 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0904 2019182159

Project Koe-vert 30.000,00 30.000,00 26.000,00 0904 2019180021

Project Way to work 30.000,00 30.000,00 29.951,00 0904 2019180022

Project I can 30.000,00 17.143,00 17.143,00 0904 2019180023

Totaal : 105.000,00 97.143,00 93.094,00

Centrum voor drugs en 
alcoholverslaafden

Samenwerkingsverband Centrum voor drugs en 
alcoholverslaafden

42.840,00 44.280,00 44.278,93 0909 2019140521

Depot Margot Samnwerkingsverband Depot Margot 15.000,00 15.000,00 11.733,45 0909 2019182160

Sociaal verhuurkantoor Samenwerkingsverband SVK 71.900,00 72.448,31 72.448,31 0909 2019140523

Project Café Anoniem 405.000,00 427.811,52 391.783,30 0909 2019140745

CAW Limburg CAW Limburg Noodopvang 65.000,00 65.827,00 48.961,51 0909 2019142041

Samenwerkingsverband GGZ 68.000,00 68.000,00 47.925,91 0909 2019150038

Samenwerkingsverband DYZO 1.000,00 1.000,00 750,00 0909 2019180020

Samenwerkingsverband Solentra 25.000,00 50.157,00 45.989,32 0909 2019180024

Pamperbank Ondersteuning Pamperbank 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0909 2019000033

Samenwerkingsverband Budget-Inzicht Limburg CAW 0,00 650,00 236,54 0909 2019001401

Project Lokaal Sociaal Beleid GBO 0,00 0,00 0,00 0909 2019001499

Totaal : 696.240,00 747.673,83 666.607,27

Happy Aging Lidmaatschap. Projecten ivm innovaties mbt ouderen/
onder worden

20.000,00 20.000,00 20.000,00 0959 2019181641

Totaal : 20.000,00 20.000,00 20.000,00

B. Investeringssubsidies
BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer
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TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

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

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

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

01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels

0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop

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

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

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

01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven

01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven

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

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

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

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

01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones

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

01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten

02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

020 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden

021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

03 Ontvangen zekerheden

030 Statutaire bewaargevingen

031 Statutaire bewaargevers



TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

032 Ontvangen zekerheden 2.334.900,00 € 1.323.950,00 € 1.010.950,00 €

0320000 2019000022 Openingspost 10.800,00 € 0,00 € 10.800,00 €

0320000 2019000023 Openingspost 429.900,00 € 0,00 € 429.900,00 €

0320000 2019000027 Openingspost 91.000,00 € 0,00 € 91.000,00 €

0320000 2019000028 Openingspost 493.250,00 € 0,00 € 493.250,00 €

0320000 2019000831 Openingspost 10.800,00 € 0,00 € 10.800,00 €

0320000 2019000832 Openingspost 429.900,00 € 0,00 € 429.900,00 €

0320000 2019000836 Openingspost 91.000,00 € 0,00 € 91.000,00 €

0320000 2019000837 Openingspost 493.250,00 € 0,00 € 493.250,00 €

0320000 2019000842 Openingspost 0,00 € 493.250,00 € -493.250,00 €

0320000 2019000843 Openingspost 0,00 € 91.000,00 € -91.000,00 €

0320000 2019000847 Openingspost 0,00 € 429.900,00 € -429.900,00 €

0320000 2019000848 Openingspost 0,00 € 10.800,00 € -10.800,00 €

0320000 2019001040 einde hypotheek 70-I-13/10/2008-12648 dd 19/06/2019 0,00 € 96.000,00 € -96.000,00 €

0320000 2019001041 einde hypotheek / zelfbetaler sinds 01/03/2018 0,00 € 90.000,00 € -90.000,00 €

0320000 2019001042 doorhaling hypotheek 0,00 € 113.000,00 € -113.000,00 €

0320000 2019001043 hypotheekname bewoner Hogevijf (MW Jans Katrien) 142.500,00 € 0,00 € 142.500,00 €

0320000 2019001044 hypotheekname bewoner Hogevijf (MW Jans Katrien) 142.500,00 € 0,00 € 142.500,00 €

033 Zekerheidstellers 1.323.950,00 € 2.334.900,00 € -1.010.950,00 €

0330000 2019000022 Openingspost 0,00 € 10.800,00 € -10.800,00 €

0330000 2019000023 Openingspost 0,00 € 429.900,00 € -429.900,00 €

0330000 2019000027 Openingspost 0,00 € 91.000,00 € -91.000,00 €

0330000 2019000028 Openingspost 0,00 € 493.250,00 € -493.250,00 €

0330000 2019000831 Openingspost 0,00 € 10.800,00 € -10.800,00 €

0330000 2019000832 Openingspost 0,00 € 429.900,00 € -429.900,00 €

0330000 2019000836 Openingspost 0,00 € 91.000,00 € -91.000,00 €

0330000 2019000837 Openingspost 0,00 € 493.250,00 € -493.250,00 €

0330000 2019000842 Openingspost 493.250,00 € 0,00 € 493.250,00 €

0330000 2019000843 Openingspost 91.000,00 € 0,00 € 91.000,00 €

0330000 2019000847 Openingspost 429.900,00 € 0,00 € 429.900,00 €

0330000 2019000848 Openingspost 10.800,00 € 0,00 € 10.800,00 €

0330000 2019001040 einde hypotheek 70-I-13/10/2008-12648 dd 19/06/2019 96.000,00 € 0,00 € 96.000,00 €

0330000 2019001041 einde hypotheek / zelfbetaler sinds 01/03/2018 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 €

0330000 2019001042 doorhaling hypotheek 113.000,00 € 0,00 € 113.000,00 €

0330000 2019001043 hypotheekname bewoner Hogevijf (MW Jans Katrien) 0,00 € 142.500,00 € -142.500,00 €

0330000 2019001044 hypotheekname bewoner Hogevijf (MW Jans Katrien) 0,00 € 142.500,00 € -142.500,00 €

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

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



TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

waarden

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

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn 84,20 € 36,12 € 48,08 €

0700 Terreinen en gebouwen 84,2 36,12 48,08

0700000 2019000007 Openingspost 1,60 € 0,00 € 1,60 €

0700000 2019000012 Openingspost 32,50 € 0,00 € 32,50 €

0700000 2019000816 Openingspost 1,60 € 0,00 € 1,60 €

0700000 2019000821 Openingspost 32,50 € 0,00 € 32,50 €

0700000 2019000858 Openingspost 0,00 € 32,50 € -32,50 €

0700000 2019000863 Openingspost 0,00 € 1,60 € -1,60 €

0700000 2019000881 aanleggen voorziening erfpachtovereenkomst Manteliusstraat 23-25 / 
1-1-2018 tot 31-12-2034

16,00 € 0,00 € 16,00 €

0700000 2019000882 betaalde vergoedingen erfpacht of opstal 2019 / aanpassing klasse 0 0,00 € 2,02 € -2,02 €

0701 Installaties, machines en uitrusting

0702 Meubilair en rollend materieel
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071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 36,12 € 84,20 € -48,08 €

0710000 2019000007 Openingspost 0,00 € 1,60 € -1,60 €

0710000 2019000012 Openingspost 0,00 € 32,50 € -32,50 €

0710000 2019000816 Openingspost 0,00 € 1,60 € -1,60 €

0710000 2019000821 Openingspost 0,00 € 32,50 € -32,50 €

0710000 2019000858 Openingspost 32,50 € 0,00 € 32,50 €

0710000 2019000863 Openingspost 1,60 € 0,00 € 1,60 €

0710000 2019000881 aanleggen voorziening erfpachtovereenkomst Manteliusstraat 23-25 / 
1-1-2018 tot 31-12-2034

0,00 € 16,00 € -16,00 €

0710000 2019000882 betaalde vergoedingen erfpacht of opstal 2019 / aanpassing klasse 0 2,02 € 0,00 € 2,02 €

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

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden

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

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

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090 Bestemde gelden 2.520.815,09 € 1.200.206,25 € 1.320.608,84 €

0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 2.520.815,09 € 1.200.206,25 € 1.320.608,84 €

09010000 2019000006 Openingspost 141.644,15 € 0,00 € 141.644,15 €

09010000 2019000018 Openingspost 1.051.491,19 € 0,00 € 1.051.491,19 €

09010000 2019000030 Openingspost 7.070,91 € 0,00 € 7.070,91 €

09010000 2019000815 Openingspost 141.644,15 € 0,00 € 141.644,15 €

09010000 2019000827 Openingspost 1.051.491,19 € 0,00 € 1.051.491,19 €

09010000 2019000839 Openingspost 7.070,91 € 0,00 € 7.070,91 €

09010000 2019000840 Openingspost 0,00 € 7.070,91 € -7.070,91 €

09010000 2019000852 Openingspost 0,00 € 1.051.491,19 € -1.051.491,19 €

09010000 2019000864 Openingspost 0,00 € 141.644,15 € -141.644,15 €

09010000 2019033949 Tweede pensioenpijler - bestemd geld 2019 120.402,59 € 0,00 € 120.402,59 €

0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven

091 Bestemde gelden 1.200.206,25 € 2.520.815,09 € -1.320.608,84 €

0910000 2019000006 Openingspost 0,00 € 141.644,15 € -141.644,15 €

0910000 2019000018 Openingspost 0,00 € 1.051.491,19 € -1.051.491,19 €

0910000 2019000030 Openingspost 0,00 € 7.070,91 € -7.070,91 €



TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

0910000 2019000815 Openingspost 0,00 € 141.644,15 € -141.644,15 €

0910000 2019000827 Openingspost 0,00 € 1.051.491,19 € -1.051.491,19 €

0910000 2019000839 Openingspost 0,00 € 7.070,91 € -7.070,91 €

0910000 2019000840 Openingspost 7.070,91 € 0,00 € 7.070,91 €

0910000 2019000852 Openingspost 1.051.491,19 € 0,00 € 1.051.491,19 €

0910000 2019000864 Openingspost 141.644,15 € 0,00 € 141.644,15 €

0910000 2019033949 Tweede pensioenpijler - bestemd geld 2019 0,00 € 120.402,59 € -120.402,59 €

092/9 Overige diverse rechten en verplichtingen 79.560.092,00 € 79.560.092,00 € 0,00 €

0920000 2019000006 Openingspost 26.353.879,00 € 0,00 € 26.353.879,00 €

0920000 2019000815 Openingspost 26.353.879,00 € 0,00 € 26.353.879,00 €

0920000 2019000864 Openingspost 0,00 € 26.353.879,00 € -26.353.879,00 €

0920000 2019001035 1e pensioenpijler_bedrag fonds op klasse 0 zetten 0,00 € 498.455,00 € -498.455,00 €

0930000 2019000006 Openingspost 0,00 € 26.353.879,00 € -26.353.879,00 €

0930000 2019000815 Openingspost 0,00 € 26.353.879,00 € -26.353.879,00 €

0930000 2019000864 Openingspost 26.353.879,00 € 0,00 € 26.353.879,00 €

0930000 2019001035 1e pensioenpijler_bedrag fonds op klasse 0 zetten 498.455,00 € 0,00 € 498.455,00 €



 OCMW HASSELT

 OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

RUBRIEK 

28
INSTELLING AANTAL

NOMINALE 

WAARDE
INGESCHREVEN

NOG TE 

VOLSTORTEN

HER-

WAARDERING

WAARDE-

VERMINDERING

NETTO 

BOEKWAARDE

148.378,11 0,00 0,00 0,00 148.378,11 

281  Cipal 134 125,00 16.750,00 16.750,00 

284  Poolstok 135 24,79 3.346,65 3.346,65 

283  Audio 7.840,86 7.840,86 

284  EthiasCo 14 8.602,90 120.440,60 120.440,60 

D : Overzicht van de deelnemingen



 OCMW HASSELT

 VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

 TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES

 2903  BV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 2904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties

Verschil werkelijk - 

voorzien

Som terug te betalen 

in 2020

Werkelijke aflossingen 

2019 *

Som bedrag van de 

leningen

Som omgezette 

bedragen

Som resterende 

schuld 2019

Voorziene aflossingen 

2019 *

 Vorderingen wegens toegestane leningen

 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen

 Andere toegestane leningen

 Leningen ten laste van derden

VLT : Overzicht van de vorderingen op lange termijn



 OCMW HASSELT

 VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

 INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

 2912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2913 19.927.562,44 2.354.101,19 17.573.461,25 1.172.173,65 1.172.173,65 0,00 1.172.211,80 

12.716,94 11.178,19 1.538,75 712,15 712,15 0,00 750,30 

12.716,94 11.178,19 1.538,75 712,15 712,15 0,00 750,30 

19.914.845,50 2.342.923,00 17.571.922,50 1.171.461,50 1.171.461,50 0,00 1.171.461,50 

11.180.500,50 1.315.353,02 9.865.147,48 657.676,51 657.676,51 0,00 657.676,51 

8.006.596,59 941.952,52 7.064.644,07 470.976,26 470.976,26 0,00 470.976,26 

727.748,41 85.617,46 642.130,95 42.808,73 42.808,73 0,00 42.808,73 

 2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Vipa-subsidie Campus Banneux

  BELFIUS

 Via leningen ten laste van hogere overheden

 Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies

 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal

 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies

 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties

  Vipa-subsidie Campus Zonnestraal

  Vipa-subsidie Campus LDC 't Park

Verschil werkelijk - 

voorzien

Tranche verwacht in 

2020

Initiële 

subsidiebelofte

Reeds geïnd per 

31/12/2019

Resterend saldo per 

31/12/2019

Voorziene tranche 

2019 *

Werkelijke tranche 

2019 *



 OCMW HASSELT

 SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

 171 6.218.000,00 6.218.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.218.000,00 6.218.000,00 5.197.000,00 0,00 

-829.000,00 0,00 

-911.000,00 0,00 

-557.000,00 0,00 

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 1733 53.905.941,31 53.905.941,31 41.604.464,60 2.337.150,64 2.337.156,16 5,52 2.357.601,26 

53.893.224,37 53.893.224,37 41.602.925,85 2.336.438,49 2.336.444,01 5,52 2.356.850,96 

863.838,53 863.838,53 249.076,20 53.124,25 53.124,25 0,00 51.434,20 

6.563.180,34 6.563.180,34 3.652.133,75 273.296,43 273.301,94 5,51 283.085,65 

555.782,23 555.782,23 158.131,95 33.416,46 33.416,46 0,00 34.760,40 

30.851.732,70 30.851.732,70 26.188.028,61 1.176.251,34 1.176.251,34 0,00 1.204.136,61 

14.385.615,96 14.385.615,96 11.217.410,03 743.179,06 743.179,05 -0,01 743.270,48 

673.074,61 673.074,61 138.145,31 40.444,51 40.444,53 0,02 40.163,62 

6.334,70 6.334,70 0,00 

10.391,74 10.391,74 0,00 

12.716,94 12.716,94 1.538,75 712,15 712,15 0,00 750,30 

12.716,94 12.716,94 1.538,75 712,15 712,15 0,00 750,30 

Verschil werkelijk - 

voorzien

Som terug te betalen 

in 2020

 Obligatieleningen

  Obligatieleningseniorenflats Juniperus

  Terugbetaling 2017

  Terugbetaling 2018

Voorziene aflossingen 

2019 *

Werkelijke aflossingen 

2019 *

 FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de 

leningen

Som omgezette 

bedragen

Som resterende 

schuld 2019

  Terugbetaling 2019

 Leasingschulden en soortgelijke schulden 

 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

  BELFIUS

  BELFIUS (volledig terugbetaald in 2019)

  BELFIUS (volledig terugbetaald in 2019)

 Leningen ten laste van het bestuur

  BELFIUS

  BNP PARIBAS FORTIS

  KBC

  ING

  ING

 Leningen ten laste van hogere overheden

  BELFIUS

SLT : Overzicht van de schulden op lange termijn



 OCMW HASSELT

 SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

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

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

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling

 Overige leningen

 Sanerings- en consolidatieleningen

 Leningen ten laste van derden



 OCMW HASSELT

 SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

175/9 1.560.000,00 

1.560.000,00 

 18 0,00 

Som resterende 

schuld 31/12/2019

 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

  Voorschot optie op de verkoop aan BegraLim

 ANDERE SCHULDEN OP LT

 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties



OVEREENSTEMMING ALGEMENE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING 2019 - OCMW Hasselt 28-apr.-2020 10:20

AR Debet Credit Saldo

1. LIQUIDE MIDDELEN

Aandelen aanschaf 510 0,00 0,00 0,00

Aandelen niet opgevraagd 511 0,00 0,00 0,00

Vastrentende effecten 520 0,00 0,00 0,00

Termijndeposito's 530 3.753.624,95 2.433.016,11 1.320.608,84

Te incasseren vervallen waarden 54 0,00 0,00 0,00

Kredietinstellingen 55 181.570.233,13 173.675.372,05 7.894.861,08

Kassen 57 507.950,70 462.434,36 45.516,34

Interne overboekingen 58 41.796.942,87 41.767.557,65 29.385,22

Totaal (1) 227.628.751,65 218.338.380,17 9.290.371,48

2. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Werkingsvorderingen ruiltransacties 400 31.115.470,94 29.535.983,36 1.579.487,58

Te innen opbrengsten ruiltransacties 404 7.476,23 13.199,62 -5.723,39

Overige vorderingen ruiltransacties 405 21.592,49 21.552,49 40,00

Vooruitbetalingen 406 294.214,43 294.214,43 0,00

Werkingsvorderingen ruil dubieus 4070 1.094.635,64 1.094.635,64 0,00

Overige vorderingen ruil dubieus 4075 0,00 0,00 0,00

Bijdrage in het kapitaal 410 0,00 0,00 0,00

Terug te vorderen BTW 411 0,00 0,00 0,00

Terug te vorderen belasting/voorheffing 412 0,00 0,00 0,00

Vorderingen uit fiscale opbrengsten 413 2.202.568,93 1.723.269,22 479.299,71

Te innen opbrengsten niet ruil 414 0,00 0,00 0,00

Vorderingen investeringssubsidies 4151 1.172.182,97 1.172.182,97 0,00

Vorderingen toegestane leningen 4152 0,00 0,00 0,00

Vorderingen werkingssubsidies 4153 34.746.267,22 33.858.363,73 887.903,49

Werkingsvorderingen niet ruil 4160 366.422.957,02 366.422.957,02 0,00

Overige vorderingen niet ruil 4161 203.264.469,17 203.264.469,17 0,00

Werkingsvorderingen niet ruil dubieus 4170 382.340,78 0,00 382.340,78

Overige vorderingen niet ruil dubieus 4171 0,00 0,00 0,00

Borgtochten betaald in contanten 418 0,00 0,00 0,00

Totaal (2) 640.724.175,82 637.400.827,65 3.323.348,17

3. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Leningen op rekening vaste termijn 430 0,00 0,00 0,00

Schulden in rekening-courant 433 341.847,46 341.847,46 0,00

Overige leningen 439 0,00 0,00 0,00

Leveranciers 440 9.947.570,63 11.165.386,67 -1.217.816,04

Te ontvangen facturen 444 1.029,06 34.274,22 -33.245,16

Vervallen obligaties en coupons 4451 0,00 0,00 0,00

Vervallen kapitaal/intrest leasing 4452 0,00 0,00 0,00

Vervallen kapitaal/intrest banken 4453 4.537.312,45 4.634.279,55 -96.967,10

Vervallen kapitaal/intrest overige leningen 4454 0,00 0,00 0,00

Te betalen toegestane leningen 446 0,00 0,00 0,00

Andere overige schulden ruiltransacties 449 886.981,08 893.314,61 -6.333,53

Ingehouden voorheffing 453 3.589.923,89 3.743.662,05 -153.738,16

Rijksdienst sociale zekerheid 454 10.951.945,28 11.601.092,53 -649.147,25

Bezoldigingen 455 12.171.888,49 12.345.571,34 -173.682,85

Andere sociale schulden 459 0,00 7.054,58 -7.054,58

Rechthebbenden resultaatbestemming 473 0,00 0,00 0,00

Geraamd bedrag belastingschulden 474 0,00 0,00 0,00

Te betalen BTW 475 0,00 0,00 0,00

Andere belastingen en taksen 476 31.941,26 42.605,26 -10.664,00

Werkingsschulden dienstverlening OCMW 481 10.074.080,73 10.395.066,88 -320.986,15

Voorschotten/terugbetaling subsidies 482 16.875,00 27.000,00 -10.125,00

Ontvangen vooruitbetalingen 483 0,00 0,00 0,00

Te betalen/terug te betalen borgtochten 487 0,00 0,00 0,00

Borgtochten ontvangen in contanten 488 0,00 0,00 0,00

Andere overige schulden niet ruil 489 314.197.359,68 314.209.907,71 -12.548,03

Totaal (3) 366.748.755,01 369.441.062,86 -2.692.307,85

4. BUDGETTAIR NETTOWERKKAPITAAL 9.921.411,80

5. WACHTREKENINGEN 499 2.649.948,88 2.649.948,88 0,00

6. BUDGETTAIR NETTOWERKKAPITAAL MET 499 9.921.411,80

7. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 9.921.411,80

8. VERSCHIL ALG/BUDG BOEKHOUDING -0,00

W-B : Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat



TOE :  Toelichting bij de jaarrekening 
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EXPLOITATIEBUDGET 

Exploitatieuitgaven 2019 

Het exploitatieuitgavenbudget 2019 bedroeg na laatste budgetwijziging 42.603.872,21 euro. Hierop 
zijn er voor 37.965.212,37 euro kosten geboekt. Dit betekent, net zoals in 2018, een uitvoeringsgraad 
van 89%. Wanneer we deze uitgaven opdelen in enkele grotere groepen krijgen we onderstaand 
overzicht.  

1. Aankopen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen (AR 60)

Deze groep bevat alle producten die worden aangekocht om door te verkopen of door te rekenen in 
de woonzorgcentra. Van het voorziene budget van 586.438,96 euro werd er 529.551,08 euro 
uitgegeven, of 90%.  

De grootste overschotten zitten in de moeilijkst te voorspellen posten: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6002000 Dranken: aankopen  208.200,06  167.045,39 80,23% 
6004100 Wegwerpmateriaal - aankoop  129.731,18  108.301,34 83,48% 
6001010 Sondevoeding  (nutricia)  14.000,00  3.489,64 24,93% 
6012000 Luiers en ander incontinentiemateriaal  122.777,16  112.924,43 91,98% 

Dit zie je ook terug in de verstrekking ervan: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6002001 Dranken: verstrekkingen -117.000,00 -82.223,25 70,28% 
6004101 Wegwerpmateriaal - verstrekking -68.000,00 -58.562,71 86,12% 
6019001 Ander medisch, paramedisch en 
verzorgingsmaterieel : verstrekking 

-38.500,00 -22.714,80 59,00% 

6012001 Luiers en ander incontinentiemateriaal: 
verstrekking 

-64.000,00 -55.940,83 87,41% 

2. Werkingskosten (AR 61)

De budgettering van de werkingskosten is beduidend moeilijker dan deze van de overige rubrieken 
omdat hier veel occasionele kosten inzitten.  Van de gebudgetteerde kosten is voor gemiddeld 24% 
geen transactiemoment in 2019 geweest. 

Voor de werkingskosten was er een bedrag van 6.357.430,27 euro voorzien, 4.871.901,02 euro (77 %) 
is hier van uitgegeven. Een overzicht van de grootste verschillen per algemene rekening volgt 
hieronder. 

Het laagste uitvoeringspercentage vinden we bij de algemene rekening 6160010 -Gerechtskosten en 
deurwaarders. Hier werd er niets uitgegeven én nog een klein bedrag terug ontvangen na het afsluiten 
van een dossier: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6160010 Gerechtskosten en deurwaarders 8.200,00 - 11,23 - 0,14%



Gerechtskosten zijn moeilijk in te schatten. Er wordt jaarlijks een bedrag voorzien, maar het is moeilijk 
te voorspellen of dit ook nodig zal zijn. De kosten voor de deurwaarder dienen enkel aangerekend te 
worden indien de invorderingskosten niet verhaald kunnen worden op de cliënt. 

Het grootste overschot zit in de algemene rekening “Samenwerkingsovereenkomsten”: 
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6150080 Samenwerkingsovereenkomsten 381.383,00 138.335,29 36,27% 

 
Dit omvat verschillende zaken. Omdat er gedurende lange tijd geen leidinggevende was, zijn niet alle 
voorziene projecten kunnen starten. Zo werd onder andere het project Sociale Kruidenier (voor 9.780 
euro) uitgesteld. Het project met het grootste overschot is de Shelter (164.654,63 euro over). In 2019 
werd er vanuit het beleid gevraagd om na te denken over een permanente opvang en hiervoor ook al 
middelen te voorzien. Uiteindelijk is er geen permanente opvang opgericht wegens niet haalbaar. 
 
Verder waren er relatief grote overschotten en lage uitvoeringspercentages in de rekeningen voor 
onderhoud en herstellingen: 
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6130011 Materialen onderhoud en herstelling 
install., machines uitrusting - verstrekking 

- 3.000,00   -    0,00% 

6130080 Onderhoud tuinen en parken  8.255,00   954,23  11,56% 
6130040 Onderhoud en herstellingen meubilair en 
kantooruitrusting 

 7.333,50   1.633,50  22,27% 

6103000 Onderhoud en herstellingen gebouwen  216.553,30   102.932,31  47,53% 
6130060 Onderhoud en herstellingen rollend 
materieel 

 16.800,00   7.992,63  47,58% 

6130050 Onderhoud en herstellingen hard- en 
software 

 698.571,75   464.584,69  66,50% 

6130010 Materialen onderhoud en herstellingen 
install., machines en uitrusting 

261.103,30 181.791,51 69,62% 

6132010 Uitgegeven schoonmaak en onderhoud  123.985,87   89.660,30  72,31% 
 
Het item van onderhoud en herstellingen is sowieso een budget waar, omwille van de aard 
(onzekerheid over toekomstige herstellingen), eerder een ruime marge wordt voorzien. Het budget op 
AR 6130011 werd niet gebruikt omdat er geen uitgaven waren voor deze verstrekkingen. Voor 
meubilair en kantooruitrusting waren er nog maar weinig herstellingen nodig aangezien we in een 
nieuw gebouw zitten, met een nieuwe inboedel. Hetzelfde verhaal geldt voor onderhoud en 
herstellingen van gebouwen. Deze budgetten zaten ook verspreid over verschillende diensten. In 2020 
zijn alle budgetten voor onderhoud van gebouwen ondergebracht bij een centrale dienst. We hopen 
hiermee de overschotten op termijn te kunnen wegwerken.  
 
Voor het onderhoud van de software werd er een bedrag van  47.000 euro voorzien voor het oprichten 
van een welzijnscampus II. Deze oprichting heeft echter vertraging opgelopen en zal pas in 2020 rond 
zijn. Daarnaast werd ook 20.000 euro voorzien voor de digitalisering van de loonbrief en een Emprova 
app, dit werd nog niet aangekocht, net zoals de uitbreiding van eWZC, waarvoor 10.000 euro voorzien 
was. Verder is er voor de onderhoudscontracten voor onze software nog 174.974 euro budget over. 
Dit deels omdat projecten niet opgestart werden, maar ook omdat enkele kosten door Helics (stad) 
gedragen werden voor de gehele groep Hasselt.  
 
  



Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6137010 Uitgegeven keuken  2.039.158,20  1.860.555,94  91,24% 

 
Het budget voor de keuken bevat zowel  het woonzorgcentrum, het dagzorgcentrum, dienstencentrum 
als de thuisbezorgde maaltijden. Het is niet altijd mogelijk om in te schatten hoeveel maaltijden er 
nodig zullen zijn, zeker in de laatste 2 rubrieken.  
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6111000 Gas  170.569,00   119.840,34  70,26% 
6133050 Water  107.560,00   65.410,44  60,81% 
6110000 Elektriciteit  235.040,00   213.412,27  90,80% 
6134070 Telefoon en datacommunicatie  70.321,11   56.309,33  80,07% 
6112001 Benzine, diesel en LPG  13.900,00   6.957,24  50,05% 
6112002 Stookolie  1.330,00   1.329,55  99,97% 

 
Bovenstaande rekeningen hebben allen te maken met energie- en telecomverbruik. Dit is moeilijker in 
te schatten.  
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6134099 Diverse diensten en leveringen 76.383,18 42.160,05 55,20% 

 
Op deze algemene rekening staan alle werkingskosten die niet thuis horen onder een andere, 
specifiekere rekening. Omdat deze algemene rekening bij iedere dienst gebruikt wordt, zijn er overal 
kleine overschotten die in totaal tot een overschot van 34.223 euro leiden. 
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6140071 Geneeskundige controle  37.600,00  18.789,03 49,97% 

 
Het is moeilijk in te schatten hoe vaak deze post gebruikt gaat worden. Daarom wordt er altijd ruim 
budget voorzien, wat dus dit jaar niet is opgebruikt.  
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6136010 Externe drukwerken en boekbinden  54.298,79   28.345,65  52,20% 

 
Het grootste overschot (22.427 euro) vinden we hier terug in het Shared service center van Hogevijf. 
Dit doordat het diensthoofd langdurig ziek was en er een aantal communicatiezaken on hold kwamen 
te staan. Zo zijn er een aantal nummers van Hasselts GOUD niet opgemaakt en uitgegeven en werd 
het budget voor de onthaalbrochure voor vrijwilligers en voor het project rond inzetten op 
buurtgericht en globaal Hasselt, doorgeschoven naar 2020. 
 
  



Verder zijn er enkele rekeningen waarvoor niets werd uitgegeven: 
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6150060 Besteding subsidie SALK-middelen 
(kinderarmoede) 

 22.000,00   -    0,00% 

6150070 Collectieve acties sociale activering 
(lenteprogramma) 

 2.000,00   -    0,00% 

6160060 Vergoeding juryleden  1.500,00   -    0,00% 
6135400 Andere kosten advocaten  1.100,00   -    0,00% 
6135420 Kosten verbonden aan sociaal onderzoek  250,00   -    0,00% 
6134091 Kosten m.b.t. bestellingen (bebat, 
recupel, transport...) 

 150,00   -    0,00% 

6170020 Uitzendkrachten  0,49   -    0,00% 
TOTAAL 48.814,89   

 
De besteding van de subsidie voor de SALK-middelen werd verkeerdelijk voorzien in het budget. Deze 
ontvingen we maar tot en met 2018. 
 
De kosten voor de juryleden werden in 2019 voor rekening van de stad genomen, vandaar dat er niets 
werd uitgegeven.  
 
De algemene rekening uitzendkrachten werd vervangen door een andere, dit is een restbudget wat 
verkeerdelijk is blijven staan.  
 
 
3. Personeelskosten (AR 62) 
 
Voor de personeelskosten was er 24.445.925,82 euro gebudgetteerd na de laatste budgetwijziging en 
hiervoor zijn er voor 22.372.084,11 euro kosten geboekt.  Dit wil zeggen dat het personeelsbudget 
voor 92% is opgebruikt.  
 
 
4. Leefloon en steun (AR 648) 
 
Het budget voor leefloon en steun werd voor 90% uitgekeerd. Op een budget van voor 9.436.113,00 
euro werden er voor 8.515.672,25 euro kosten geboekt. Hieronder een overzicht per MAR.  
 

Omschrijving MAR Budget na BW Kosten % 
6480 - Leefloon  7.256.504,00   6.545.349,33  90,20% 
6481 – Steun in speciën  1.551.209,00   1.377.976,77  88,83% 
6482 - Steun in natura en bijdragen in het kader 
van de wet van 2 april 1965   628.400,00   592.346,15  94,26% 

TOTAAL  9.436.113,00   8.515.672,25  90,25% 
 
  



5. Werkingstoelagen (AR 649)

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
6492186 Co-financiering LDE - vzw Klavertje Vier  20.000,00  20.000,00 100,00% 
6493000 Samenwerkingsverband : Centrum voor 
drugs en alcoholverslaafden 

 44.280,00  44.278,93 100,00% 

6493013 Samenwerkingsverband Depot Margot  15.000,00  11.733,45 78,22% 
6493041 Samenwerkingsverband : Sociaal 
verhuurkantoor 

 72.448,31  72.448,31 100,00% 

6493043 Project Cafe Anoniem  427.811,52  391.783,30 91,58% 
6493044 Noodopvang CAW Limburg  65.827,00  48.961,51 74,38% 
6493047 Samenwerkingsverband GGZ  68.000,00  47.925,91 70,48% 
6493048 samenwerkingsverband DYZO  1.000,00  750,00 75,00% 
6493049 Samenwerkingsverband Solentra  50.157,00  45.989,32 91,69% 
6493061 Project ''Koe-vert''  30.000,00  26.000,00 86,67% 
6493062 Project ''Way to work''  30.000,00  29.951,00 99,84% 
6493063 Project ''I can''  17.143,00  17.143,00 100,00% 
6493070 Samenwerkingsverband : Happy Aging 
proeftuin 

 20.000,00  20.000,00 100,00% 

6493072 Samenwerkingsverband Ondersteuning 
pamperbank 

 2.500,00  2.500,00 100,00% 

6493076 Samenwerkingsverband Budget-Inzicht 
Limburg CAW 

 650,00  236,54 36,39% 

TOTAAL  864.816,83  779.701,27 90,16% 

Deze algemene rekening bevat vooral uitgaven voor samenwerkingsverbanden en heeft een 
uitvoeringspercentage van 90%. Van het voorziene budget van 864.816,83 euro werd er 779.701,27 
euro uitgegeven. 
De grootste overschotten waren er in het project Café Anoniem (36.028 euro), de noodopvang CAW 
Limburg (16.865 euro) en het Samenwerkingsverband GGZ (20.074 euro). 

Voor Café Anoniem werd er gevraagd om een atelier op te richten, de kredieten hiervoor werden 
voorzien maar de uitvoering bleek uiteindelijk niet haalbaar. Het CAW heeft de factuur voor het saldo 
niet ingediend, vandaar het grote overschot. Het was ook de bedoeling om het samenwerkingsverband 
GGZ uit te breiden. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan.  



Exploitatieontvangsten 2019 

Van de 42.826.391,57 euro gebudgetteerde ontvangsten, werd 41.288.773,85 euro ook werkelijk 
ontvangen in 2019. Dit is een realisatiepercentage van 96 %. We gaan hier per groep even dieper op 
in. 

1. Opbrengsten uit de werking (AR 70)

De eerste groep ontvangsten zijn de opbrengsten uit de werking.  Dit zijn voornamelijk  de inkomsten 
uit prestaties en concessies, verhuringen, pachten, …. van onroerende goederen. Hier is er een 
realisatiegraad van 99%, er werd 13.829.597,79 euro ontvangen van de voorziene 13.920.233,00 
euro budget. Dit is een combinatie van enkele algemene rekeningen waar er meer werd ontvangen 
dan voorzien en rekeningen waar er minder werd ontvangen.   

Voor 7061000 “Verhuring landbouwgronden” werd er niets voorzien en 527,05 euro ontvangen. Het 
is de bedoeling dat alle landbouwgronden verkocht worden, waardoor we geen huur meer zouden 
innen. De gronden geraken echter moeilijk verkocht.  

Ook voor de volgende rekeningen werd er meer ontvangen dan voorzien: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Opbrengsten % 
7020001 Ziekenfonds ROB RVT KV  5.688.623,00  5.773.295,62 101,49% 
7050007 Opbrengsten elektriciteit bij verhuring  7.500,00  7.658,48 102,11% 
7050002 Recuperatie kosten 
nutsvoorzieningen/telefoon (forfaitair bedrag) 

 1.561,00  1.599,96 102,50% 

7050006 Opbrengsten wasautomaat  2.000,00  2.078,93 103,95% 
7030001 Opbrengsten pedicure  28.200,00  30.281,20 107,38% 
7030003 Diverse opbrengsten  900,00  1.005,00 111,67% 
7040000 Opbrengsten medicatie  154.100,00  174.413,46 113,18% 
7000009 Reservatiekosten voor- en na verblijf in 
het rusthuis  

 24.946,00  30.817,22 123,54% 

7050005 Opbrengsten water  6.675,00  10.370,67 155,37% 
7000990 Zorgproject - diverse 
werkingsopbrengsten Globale rekening 

 400,00  644,08 161,02% 

7020003 Ziekenfonds Riziv-ontvangsten 
dagzorgcentrum  

 136.373,00  230.690,43 169,16% 

7034000 Opbrengsten uit activiteiten  14.000,00  26.212,39 187,23% 
7050001 Opbrengsten telefoon  1.717,00  5.709,47 332,53% 
7040004 Opbrengst uit farmaceutische 
produkten diensten  

 202,00  672,55 332,95% 

TOTAAL  6.067.197,00  6.295.976,42 103,77% 

Voor de algemene rekeningen 7020003 Ziekenfonds Riziv-ontvangsten dagzorgcentrum  en 7020001 
Ziekenfonds ROB RVT KV, stemmen de geboekte bedragen overeen met de ontvangen bedragen, de 
afrekening moet hier nog ontvangen worden.  

De opbrengsten uit medicatie, water, activiteiten, telefoon en farmaceutische producten/diensten 
hangen af van verbruiken in de woonzorgcentra. Dit is niet altijd gemakkelijk in te schatten.  



Daarnaast zijn er enkele rekeningen waar minder op werd ontvangen dan voorzien: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Opbrengsten % 
7064000 Verhuring garages / parking  4.245,00  1.331,19 31,36% 
7050003 Opbrengsten verwarming  18.400,00  9.191,02 49,95% 
7050004 Opbrengsten kabel-TV  600,00  432,74 72,12% 
7050008 Opbrengst andere aangerekende kosten  105.040,00  75.956,11 72,31% 
7050009 Diverse opbrengsten  15.400,00  11.268,28 73,17% 
7039000 Opbrengsten diverse diensten  38.000,00  29.595,70 77,88% 
7031000 Opbrengsten van maaltijden  83.810,00  75.529,20 90,12% 
7060000 Verhuring woningen  787.694,00  724.615,14 91,99% 
7032000 Opbrengsten van bar /cafetaria  80.288,00  75.730,67 94,32% 
7000000 Tegemoetkoming door begunstigden  6.290.459,00  6.108.417,91 97,11% 
7030000 Opbrengsten diverse diensten  359.100,00  351.569,59 97,90% 
7060010 Verkopen en dienstprestaties  70.000,00  69.983,82 99,98% 
Totaal  7.834.636,00  7.518.140,35 95,96% 

Het budget op 7064000 “Verhuring garages / parking” werd voorzien voor de verhuring van parkings 
aan de welzijnscampus. De 2e welzijnscampus ging echter niet open in 2019, waardoor er minder 
verhuurd kon worden. Om die zelfde reden is er minder ontvangen op de algemene rekening 7050008 
(Opbrengst andere aangerekende kosten), hierop werd de huur van die welzijnscampus voorzien.

Net zoals hierboven bij opbrengsten uit medicatie, water, enz, zijn ook de opbrengsten voor 
verwarming, kabel-TV, maaltijden en bar/cafetaria vraagafhankelijk.  

Onder de algemene rekening 7050009 (Diverse opbrengsten) werd een ontvangst van 3.400 voorzien 
voor de ledenbijdrage van Taxistop. Taxistop is een alternatief voor het Minder Mobiele Vervoer dat 
normaal uitgerold zou worden in 2019 maar wat nog niet in uitvoeringsfase is geraakt. 

De ramingen onder “Opbrengsten diverse diensten” (AR 7039000) voorzagen inkomsten uit lessen en 
activiteiten in de dienstencentra. Deze zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen.  



2. Subsidies en andere operationele opbrengsten (AR 74)

Van het voorziene budget van 28.901.150,86 euro is 27.435.974,95 euro of 95% gerealiseerd. 

Boekingen op 74056*** en 74059*** zijn allemaal sterk afhankelijk van wat er beweegt op algemene 
rekeningen 6480***, 64823**, 7480*** en 74823**. In een jaar kan je een bepaald leefloontype niet 
nodig hebben waar dit in een vorig jaar wel zo was.  

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden volledig gerealiseerd: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Opbrengsten % 
7400900 Gewaarborgd aandeel gemeentefonds  743.000,00  743.000,00 100,00% 
7401000 Gemeentelijke bijdrage  14.525.617,13 14.525.617,13 100,00% 
7406051 Subsidie : VTSI (recuperatie wedde 
art.60 par.7 - VTSI) cfr. 6206500 

 436.444,48  436.443,98 100,00% 

7403010 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 966.358,00    966.358,10 100,00% 
Totaal 15.705.061,61 15.705.061,11 

Van de volgende budgetten werd er dan weer niets gerealiseerd: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Opbrengsten % 
74059060 Terugbetaling aan Staat RMI 
installatiepremie 100% cfR. 7480060 

-2.040,00  -   0,00% 

7453114 Vergoeding infrastructuur dokter  2.600,00  -   0,00% 
7454003 Tegemoetkoming door eigen OCMW in 
prestaties dagzorgcentrum 

 1.000,00  -   0,00% 

7480060 Terugbetaling RMI - LL installatiepremie  2.040,00  -   0,00% 
7481001 Terugbetaling sociale dienst - personeel  12.000,00  -   0,00% 
7481100 Terugbetaling SD - voorschot op loon 
CFR. 6481100 

 500,00  -   0,00% 

7481110 Terugbetaling SD - voorschot op 
pensioen CFR. 6481110 

 500,00  -   0,00% 

7481150 Terugbetaling SD voorschot op 
werkloosheidsuitkering cfr. 6481150 

 500,00  -   0,00% 

7481526 Terugbetaling SD - tussenkomst via 
SALK-middelen 

 500,00  -   0,00% 

7482334 Steunverlenend centrum art;60 par 7 
deeltijds cfr. 6482334 

 517,00  -   0,00% 

7482335 Steunverlenend centrum sociaal 
economie initiatief cfr. 6482335 

 113.883,00  -   0,00% 

Totaal 132.000,00 

De algemene rekening 7481001 staat tegenover uitgaven op 6481001. Deze rekening wordt gebruikt 
indien er een voorschot wordt gegeven aan een personeelslid in een sociaal moeilijke positie/periode. 
Er zijn zo geen voorschotten geweest dus ook geen terugvordering.  

7482335 Steunverlenend centrum sociaal economie initiatief cfr. 6482335: deze algemene rekening 
hangt samen met de 6482335, die intussen niet meer in gebruik was. Dit budget werd dus verkeerdelijk 
nog voorzien. 



De volgende opbrengsten werden niet voorzien maar wel ontvangen: 
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Opbrengsten 
7482400 Project Lokaal Sociaal Beleid GBO  -     23.333,60  
7406062 VOP premie VDAB - kansengroepen 
(gehandicapten, 50+, ...) 

 -     12.233,94  

7409012 Subsidie project ''kwetsbare 
ouderensteun'' (Koning Boudewijnstichting) 

 -     10.000,00  

7405013 Subsidies Family Justice Center  -     7.280,00  
74059045 Terugbetaling aan Staat RMI - LL 
sociaal integratieproject student cfr. 7480045 

 -     4.988,63  

7405007 Tussenkomst RIZIV - bijzondere 
beroepstitels en bekwaamheden verplegend 
personeel 

 -     2.106,03  

7453109 Recuperatie van kosten verkoop grond  -     25,00  
74059300 Terugstorting aan Staat hospitalisaties 
zonder domicili staatsandeel (-) (cfr 7482300) 

 -     5,00  

TOTAAL  59.982,25 
 
Deze zaken werden niet gebudgetteerd maar wel ontvangen. Zo zijn de boekingen op “terugbetaling 
aan Staat RMI - LL sociaal integratieproject student cfr. 7480045” afhankelijk van de terugbetalingen 
door cliënten op opbrengsten met ARK 7480045. In 2017 werd hier slechts een klein bedrag op 
ontvangen en in 2018 nog niets op het moment van budgetopmaak. Vandaar dat er geen budget 
voorzien was in 2019. Hetzelfde geldt voor de algemene rekeningen 7405007 en 74059300.  
 
De volgende zaken brachten beduidend meer op dan gebudgetteerd: 
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Opbrengsten % 
7406065 Compensatievergoeding TWE VDAB 
(tijdelijke werkervaring / (art.60)) 

 146.000,00   166.650,00  114,14% 

74056000 Recuperatie RMI - LL 
bevolkingsregister 55% cfr 6480000 

 1.581.250,00   1.846.395,83  116,77% 

7405006 Tussenkomst RIZIV - eindeloopbaan  331.428,00   387.832,74  117,02% 
7480020 Terugbetaling RMI - LL 
vreemdelingenregister 100% 

 40.000,00   49.350,67  123,38% 

7405040 Bijdrage voor woningen 
onthaalstructuren staatsaandeel 

 217.000,00   280.368,91  129,20% 

7480050 Terugbetaling RMI - LL daklozen 100%  6.500,00   13.772,79  211,89% 
7481300 Verblijfkosten van bejaarden in 
rusthuizen 

 3.500,00   9.954,74  284,42% 

7405020 Subsidie : Participatie en sociale 
activering 

 40.585,00   121.889,75  300,33% 

7481401 Onderhoudsplicht bejaarden vreemde 
rusthuizen 

 3.120,00   18.879,69  605,12% 

7453200 Recup. schadevergoed., verzekering en 
premies 

 8.159,00   113.275,47  1388,35% 

 
Doordat we de voorbije jaren een bepaald aantal leefloon-dossiers RMI op jaarbasis overschrijden is 
er een hogere tussenkomst van het ministerie. De tussenkomst is per 1/1/2019 gestegen van 55% naar 
65%, waardoor er op algemene rekening 74056000 meer ontvangen werd.   



De volgende zaken brachten minder op dan gebudgetteerd: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Opbrengsten % 
74056032 Recuperatie RMI - LL art60 par.7 
voltijds 100% cfr 6480032 

 950.000,00  438.963,17 46,21% 

7481260 Recuperatie begrafeniskosten - Stad 
Hasselt cfr. 6481260 

 34.500,00  17.510,48 50,76% 

7406050 Recuperatie wedde art60 par.7 (cfr. 
6206000 en 6206300 ESF) 

 950.000,00  495.144,76 52,12% 

74056312 Recuperatie RMH - equivalent LL en 
andere financiele steun 100% cfr. 6482312 

 464.100,00  248.393,81 53,52% 

7453115 Terugbetaling loonlasten in het kader 
van detachering 

 89.298,75  50.428,00 56,47% 

7405005 Tussenkomst RIZIV - derde luik  786.452,00  466.513,17 59,32% 
7481400 Verblijfkosten van bejaarden / 
onderhoudsplicht en andere 

 13.500,00  9.431,59 69,86% 

7405070 Subsidie : stookolie  125.000,00  88.313,14 70,65% 
7481000 Terugbetaling steun in speciën cfr. 
6481000 

 40.000,00  29.065,55 72,66% 

7409040 Subsidie Nationale Loterij - renovatie 
woningen 

 46.643,00  34.666,00 74,32% 

7453100 Terugbetaling diversen / diverse 
crediteringen 

 134.000,00  101.491,63 75,74% 

7405071 Tegemoetkoming gas en elektriciteit  287.351,00  218.363,55 75,99% 
74056090 Subsidie : personeelskosten voor 
dossiers RMI 

 400.000,00  315.607,29 78,90% 

Recuperaties van kosten en terugbetalingen zijn moeilijk op voorhand te voorspellen, vandaar dat er 
vaak een verschil is tussen budget en jaarrekening.  

De voorziene ontvangsten op rekening 7409040 - Subsidie Nationale Loterij - renovatie woningen 
waren deze voor het project Housing First en een doorgangswoning. Enkel de subsidie voor Housing 
first werd ontvangen.  

3. Financiële opbrengsten (AR 75)

Van de financiële opbrengsten werd 463% of 23.201,11 van de 5.007,71 euro gerealiseerd.  
Dit zijn voornamelijk opbrengsten uit intresten op rekening courant en beleggingen op korte termijn. 



INVESTERINGSBUDGET 

Investeringsuitgaven 2019 

Van het totale investeringsbudget van 3.347.241,60 euro, werd er 23 % of 754.931,88 euro uitgegeven 
in 2019. 

Hieronder volgt een overzicht per algemene rekening: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kost % 
21400000 Plannen en studies  20.000,00  -   0,00% 
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige 
materiële vaste activa 

 20.000,00  -   0,00% 

23100000 Niet-medische installaties machines en 
uitrusting gemeenschapsgoederen 

 25.000,00  -   0,00% 

23911007 Los meubilair, installaties en uitrusting 
Campus Banneux - in aanbouw 

 1.901,32  -   0,00% 

24500000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel - bedrijfsmatige materi¿le vaste activa  
- Aanschaffingswaarde

 20.000,00  -   0,00% 

22100000 Gebouwen gemeenschapsgoederen  736.639,23  106,73 0,01% 
24901000 Informaticamaterieel bedrijfsmatige 
MVA 

 48.524,00  1.724,23 3,55% 

23910000 Niet-medische installaties machines en 
uitrusting bedrijfsmatige MVA 

 33.000,00  1.556,73 4,72% 

23900000 Medische installaties machines en 
uitrusting bedrijfsmatige MVA 

 17.883,97  1.849,24 10,34% 

24010000 Informaticamaterieel 
gemeenschapsgoederen 

 472.336,81  116.981,72 24,77% 

22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

 1.599.889,61  437.598,87 27,35% 

24900000 Meubilair en kantooruitrusting 
bedrijfsmatige MVA 

 47.084,46  16.525,55 35,10% 

24000000 Meubilair en kantooruitrusting 
gemeenschapsgoederen 

 1.500,00  613,47 40,90% 

21100000 Concessies, octrooien, licenties, 
software, know-how, merken en andere rechten 

 303.482,20  177.975,34 58,64% 

TOTAAL  3.347.241,60  754.431,88 22,54% 

De voorziene 20.000 euro voor plannen en studies (AR 21400000) was voor de begeleiding van 
HOGEVIJF processen (leanmanagement). Dit project is niet doorgegaan, net zoals de aankoop van 
Aankoop (fitness)toestellen voor buiten op de algemene rekening 22920000 (20.000 euro voorzien). 

Voor het plaatsen van een signalisatiebord/paneel aan de zijgevel van gebouw LDC ’t Park werd 25.000 
euro voorzien op Niet-medische installaties machines en uitrusting gemeenschapsgoederen (AR 
23100000). Dit bord werd niet geplaatst in 2019. Ook het voorziene kantoormeubilair op de algemene 
rekening 24500000 voor de WZ36 werd niet aangekocht (20.000 euro voorzien) 



De grootste overschotten zijn terug te vinden onder de algemene rekeningen van de gebouwen. Onder 
de “gebouwen gemeenschapsgoederen” (AR 22100000) werden 2 ramingen voorzien die niet gebruikt 
werden. De eerste was voor de aankoop van gebouwen sociale dienst voor 373.539,23 euro en de 
andere was een potje voor onvoorziene projecten van AOD, 359.400,00 euro.  

Bij de “gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa” (AR 22910000) is het project 
Renovatiewerken welzijnscampus 1 nog niet gestart omdat eerst welzijnscampus 2 af moest zijn, wat 
niet het geval was. Er werd hiervoor 93.949,17 euro voorzien. De renovatie van welzijnscampus 2 is 
halfweg, er werd 75.454,26 euro van de voorziene 148.500,00 euro uitgegeven. Verder stond er op de 
planning om 4 badkamers te renoveren, hiervoor werd 100.000 voorzien. Het project startte pas eind 
2019, waardoor er maar voor 1.500 uitgaven gedaan werden in 2019. Voor de aanpassingswerken aan 
leefruimte Paulien werd er 338.800 euro voorzien, ook dit project begon pas eind 2019, waardoor er 
nog maar voor 7.000 euro kosten werden geboekt. Tenslotte is er het grote project voor de afbraak 
van het gebouw oude Zonnestraal. Dit project is 40% ver, er werd 342.870,52 euro van de 
gebudgetteerde 860.383,20 euro uitgegeven in 2019. 

De rekeningen 24901000, 24010000 en 21100000 hebben allen te maken met ICT. Hier zijn 
verschillende projecten nog niet opgestart, mede door de reorganisatie die er aan zit te komen op het 
departement IT.  

Investeringsontvangsten 2019 

In totaliteit zijn er in 2019 voor 2.732.173.65 euro aan investeringsopbrengsten gerealiseerd t.o.v. de 
in het eindbudget geraamde 1.312.262,47 euro. Dit is een realisatie van 89% (zonder de correctie van 
Juniperus, met is het 208.20%). Een overzicht: 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Opbrengsten % 
15002100 Investeringssubsidies zorgproject 
Campus Zonnestraal - dagzorgcentrum Provincie 
Limburg 

 0,58  -   0,00% 

17600000  Ontvangen vooruitbetalingen op 
ruiltransacties - Juniperus - 1.560.000,00 / 

26400000 Verkoop gronden  143.538,50  -   0,00% 
49520000 Vorderingen wegens prefinanciering 
investeringssubsidies die binnen het jaar 
vervallen 

 712,15  712,15 100,00% 

49520010 Vorderingen VIPA  1.168.011,24  1.171.461,50 100,30% 
TOTAAL 1.312.262,47 2.732.173,65 208,20% 

De investeringssubsidies voor het zorgproject Campus Zonnestraal werd verkeerdelijk voorzien en niet 
volledig verschoven via BW, dit is dus een restbudget. De voorziene verkoop van de gronden (LB01) is 
niet doorgegaan. Voor de VIPA vorderingen kregen we iets meer binnen dan voorzien.  

De opbrengst op de AR 17600000 is een correctie voor de boekingen rond de assistentiewoningen 
Juniperus. Deze correctie wordt verder besproken in het liquiditeiten budget en in het topic rond 
Juniperus.  



LIQUIDITEITENBUDGET 
 
Liquiditeiten-uitgaven 2019 

In 2019 werd er 2% meer uitgegeven aan liquiditeiten dan gebudgetteerd. Er was een budget voorzien 
van 2.846.961,87 euro en er werden voor 2.894.156,16 euro uitgaven gedaan.  
 

Omschrijving algemene rekening Budget na BW Kosten % 
17101000 Niet geplaatste obligaties 
seniorenfonds 

 500.000,00   557.000,00  111,40% 

42330000 Kredietinstellingen - schulden op m??r 
dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen 

 511.116,92   510.847,18  99,95% 

42330001 Schulden aan kredietinstellingen 
aangegaan door het bestuur die binnen het jaar 
vervallen 

 712,15   712,15  100,00% 

42334000 Kredietinstelling KBC - schulden op 
meer dan  1 jaar die binnen het jaar vervallen 

 1.835.132,80   1.825.596,83  99,48% 

TOTAAL  2.846.961,87   2.894.156,16  101,66% 
 
De overschrijding zit op de algemene rekening 17101000 - Niet geplaatste obligaties seniorenfonds. 
Dit zijn wederinkopen van obligaties Juniperus, die verder in deze toelichting besproken worden. 
 
   
Liquiditeiten-ontvangsten 2019 

Hoewel er geen liquiditeiten-ontvangsten voorzien waren in 2019, werd er toch een negatieve 
ontvangst geboekt. Dit is een boeking naar aanleiding van een opmerking bij de jaarrekening 2018. In 
de toelichting wordt vermeld dat de assistentiewoningen Juniperus geleidelijk aan worden 
overgenomen door de vzw Begralim. In 2016 werd hiervoor reeds een voorschot van € 1.560.000 
betaald. Dit voorschot werd geboekt op AR 17800000. In de toelichting van het beleidsrapport wordt 
vermeld dat vzw Begralim nog een tweede aanbetaling zal doen in boekjaar 2019, maar dat deze nog 
berekend moet worden.  Deze voorschotten moeten echter geboekt worden op AR 17600000 – 
‘ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties’. Om te voldoen aan deze opmerking werd een 
negatieve opbrengst geboekt op AR 17800000 en een positieve op AR 17600000. In het volgende punt 
gaan we hier verder op in.  
 

  



BIJKOMENDE TOELICHTINGEN 

Overschrijding budget wederinkoop obligaties van lening 

De assistentiewoningen Juniperus worden geleidelijk overgenomen door de VZW Begralim. Ze 
betaalden in 2016 reeds een voorschot van 1.560.000 euro op deze verkoop (budgettaire boeking op 
AR 17800000). In de overeenkomst is er geen sprake van volgende aanbetalingen. 

Op aangeven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die de aanbetaling van 2016 ziet als een 
vooruitbetaling i.p.v. een voorschot, is het bedrag overgeboekt naar 17600000 en dat via budgettaire 
boekingen. Daar dit bij de budgetopmaak nog niet geweten en voorzien is hebben we dus voor beide 
bewegingen (debet op 17800000 en credit op 17600000) geen budgetten voorzien en hebben we voor 
beide een overschrijding op de opbrengstenbudgetten, zij het wel voor de ene in min en voor de 
andere in plus. Het budgettair resultaat van de bewerking is nul. 

Het OCMW van Hasselt heeft via de raadsbeslissing van 25 september 2019 beslist om over te gaan 
tot actieve wederinkoop van obligaties. Dit kan echter enkel onder bepaalde voorwaarden nl. bij het 
overlijden van de obligatiehouder investeerder, het overlijden van de begunstigde van het woonrecht 
of bij vaststelling van medische onbekwaamheid. 

De inschatting van wat er in 2019 en volgende jaren kan ingekocht worden is dan ook een moeilijke 
oefening aangezien de aankoop afhangt van de bovenstaande factoren. In het meerjarenplan werd 
een wederinkoop voorzien voor het jaar 2019 van 500.000 euro maar in werkelijkheid werd er voor 
557.000 euro terug ingekocht. 

De laatste wederinkoop gebeurde echter pas laat in het jaar (november) waardoor het te laat was om 
nog een budgetwijzing door te voeren. Om deze reden staat het budget op de AR 17101000 voor 
57.000 euro in overschrijding.  

Borgtochten op korte termijn 

De algemene rekening 28800000 staat voor 500 euro in overschrijding. Het betreft hier een waarborg 
voor de autokeuring van de wagens van de maaltijdbedeling en de bus van HogeVijf. Dit is een 
waarborg met een lange termijnkarakter. Vandaar werd de eerder op AR 40500000 geboekte waarborg 
gecorrigeerd in de jaarrekening van 2019 en overgeboekt naar AR 28800000. Voor deze budgettaire 
correctie werd echter geen budget voorzien. 



Overdracht investeringskredieten naar MJP 2020-2025 

Nieuw in de BBC 2020 is dat niet alle niet-gebruikte investeringsbudgetten overgedragen moeten worden. De budgetten van de stad Hasselt werden 
nauwkeurig bekeken en via het Managementteam en het College van Burgemeester en Schepenen werd er beslist welke budgetten er wel of niet overgedragen 
zouden worden. Hieronder volgt een overzicht met daarin het budget na de laatste budgetwijziging (eindbudget), het beschikbare krediet na kost voor de 
overdracht (beschikbaar na kost) en het bedrag wat overgedragen werd naar 2020 (overdracht). Dit alles samengevat per beleidsdomein en per algemene 
rekening.  

Er werden geen ontvangstenbudgetten overgedragen en van het resterende investeringsuitgavenbudget van 2.592.309,72 euro, werd er 1.403.149,41 euro 
overgedragen naar 2020: 

Eindbudget Beschikbaar 
na kost Overdracht 

ZRG (Ouderen)zorg 1.659.207,39 1.215.084,96 624.690,93 
21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten 87.553,95 42.316,76 24.016,76 
21400000 Plannen en studies 20.000,00 20.000,00 0,00 
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.311.440,44 960.143,67 524.763,07 
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.000,00 20.000,00 19.296,96 
23100000 Niet-medische installaties machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
23900000 Medische installaties machines en uitrusting bedrijfsmatige MVA 22.650,30 20.801,06 0,00 
23910000 Niet-medische installaties machines en uitrusting bedrijfsmatige MVA 33.000,00 31.443,27 15.193,21 
23911007 Los meubilair, installaties en uitrusting Campus Banneux - in aanbouw 1.901,32 1.901,32 0,00 
24000000 Meubilair en kantooruitrusting gemeenschapsgoederen 1.500,00 886,53 0,00 
24010000 Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen 25.319,25 0,00 0,00 
24500000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materi¿le vaste activa 
- Aanschaffingswaarde 20.000,00 20.000,00 0,00 

24900000 Meubilair en kantooruitrusting bedrijfsmatige MVA 42.318,13 25.792,58 16.420,93 
24901000 Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA 48.524,00 47.299,77 0,00 
28800000 Borgtochten betaald in contanten 0,00 -500,00 0,00 
AOD Algemene en ondersteunende diensten 809.529,41 585.128,79 204.534,65 
21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten 188.053,29 55.315,14 35.156,76 



22100000 Gebouwen gemeenschapsgoederen 359.400,00 359.400,00 0,00 
24010000 Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen 262.076,12 170.413,65 169.377,89 
SMD Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening 878.504,80 792.095,97 573.923,83 
21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten 27.874,96 27.874,96 10.000,00 
22100000 Gebouwen gemeenschapsgoederen 377.239,23 377.132,50 375.714,17 
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 288.449,17 202.147,07 73.992,74 
24010000 Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen 184.941,44 184.941,44 114.216,92 
Eindtotaal 3.347.241,60 2.592.309,72 1.403.149,41 



Rapportering visum financieel directeur dossiers vast bureau 

Er werden in totaal 187 dossiers aangeboden voor advies/visum. Voor 56 dossiers volstond een 
advies. Voor 126 dossiers werd een visum verleend. 

Voor 1 dossier werd er een ongunstig advies gegeven en stopte dit dossier: 
• Policy bedrijfswagens - Aanpassing policy bedrijfswagens van 2018 – Goedkeuren

Dit dossier werd niet aanvaard door het secretariaat van het vast bureau en later opnieuw aangemaakt 
in een andere vorm. 

Voor 4 dossiers werd een visum onder voorwaarden gegeven. Dit was meestal dat er visum 
verleend werd onder voorbehoud van goedkeuring budgetverschuiving. 

• 2019_VB_00188 - Werving & Selectie - Uitslag selectieproeven voor de wervingsreserve
van zorgkundige in contractueel dienstverband onbepaalde duur - Goedkeuren

• 2019_VB_00253 - OCMW Hasselt - Overeenkomst voor het uitvoeren van ruitenwas
(contract van 2 jaar met 2 mogelijke verlengingen van 1 jaar) - 2de contractverlenging voor 
2019 - Goedkeuren

• 2019_VB_00314 - Werving & Selectie - Uitslag selectieproeven voor de wervingsreserve
van zorgkundige dagzorgcentra in contractueel dienstverband onbepaalde duur -
Goedkeuren

• 2019_VB_00470 - Shelter winteropvang - Uitvoeren bewakingsopdracht - Gunning -
Goedkeuren

Er werden in 2019 geen visums geweigerd. 

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is 

Deze jaarrekening zal terug te vinden zijn op de website van de stad Hasselt, onder de webpagina:  
https://www.hasselt.be/bekendmakingen. 

https://www.hasselt.be/bekendmakingen


Stad Hasselt 
T.a.v. Dhr. Rudi Roosen
Financieel Directeur

Limburgplein 1 
3500 Hasselt 

26 april 2020 

Geachte, 

Answer to your Questions 

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot 
boekjaar 2019 van uw stad, hebben wij de eer u verslag uit te brengen. 

Onze werkzaamheden hadden als doel de boekhoudkundige juistheid van de 
verrichtingen van het afgelopen boekjaar en in het bijzonder van de 
eindejaarsverrichtingen te controleren. In het kader van onze opdracht 'ondersteuning 
bij controle en afsluiting van het boekjaar' hebben wij ons gericht op de naleving van 
het besluit van de Vlaamse Regering aangaande de beleids- en beheerscyclus voor de 
gemeenten, OCMW's en provincies en de bijhorende ministeriële besluiten. In dit kader 
hebben wij volgende controles en werkzaamheden verricht 

- overdrachten van voorgaand boekjaar
- verwerking van de budgettaire resultaten van voorgaand boekjaar
- verwerking van de aanvullende belastingen
- nazicht van de kastoestand per 31/12 van het boekjaar
- gebruik van de wachtrekeningen en orderekeningen
- aansluiting van de BTW-rekeningen
- aansluiting van de leningsschulden
- boekhoudkundige verwerking van investeringen en desinvesteringen
- verantwoording van de deelnemingen
- eindejaarverrichtingen op patrimonium & investeringssubsidies

■ Q&A bvba
Durmakker 2 5 ■ 9940 Evergem
Tel.: 09/258 84 39
E-mail: info@qaq.be ■ www.qaq.be

■ BTW BE 0434.076.186
RPR Gent
!BAN BE87 2930 2877 4194
BIC GEBA BE BB

Attest controle door extern bureau (Q&A)
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