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Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
Periode:2018

Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Deel l: UITGAVEN

l. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk sannenwerkingsverbanden 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
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

^ Erfgoed

^.Overige materiële vaste activa
l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa

111. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane inyesteringssubsidies.

V. TOTAAL UITGAVEN

Code

280
281

282
283

284/8

220/3-229
224/8
23/4
25
27

260/4
265/9
2906

21
664

Totaal

13.357/43

0/00
4.754,53

0,00
0,00

8.602,90

307.546,00

307.546,00

156.591,50

143.119,07

7.835,43

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
_0,00_

320.903.43

00: Algemene
financiering

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

algemeen directeur: FrankyGoethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

01: Gemeente

Zuienkerke

13.357,431
0,00|

4.754,531

0,00|
o/oo l

8.602,90]
307.546,001
307.546,001

156.591/501

143.119,07]

7.835,431

0,001
0,001
o/ool
0,00|
0,001
0,00]
0,001
0.001

320.903.431

Deel 2: ONTVANGSTEN

l. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. VerkpoD van materiële vaste activa

Code

280
281

282
283

284/8

Totaal

0,00

0,00

0/00

0,00
0.00

0,00
0.00

00: Algemene
financiering

0/00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00

01: Gemeente

Zuienkerke

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
O.OCL
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Deel 2: ONTVANGSTEN

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiëSe vaste activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
l. 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

V. TOTAAL ONTVANGST_EN_

Code

220/3-229
224/8
23/4
25
27

260/4
265/9
176

21
150-180-

4951/2

Totaa!

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
125.927,00

125.927.00

00: Algemene
financiering

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/00
0,00

0,00

0,00

0/00
123.427/00

123.427.00

01: Gemeente

Zul en kerke

0,00
0,00

0/00

0,00

0/00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
2.500,00

2.500.00

ui
NJ
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Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
Periode: 2018

^J^^»!^mJ?^ Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

Z UIG n ke rké Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke
algemeen directeur: FrankyGoethals

financieel directeur; Katrien Debaecke

Deel l: UITGAVEN
l. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek'Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

11. Investeringen in materiële vaste activa

A, Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste

activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsJdies_

V. TOTAAL UITGAVE N

Code

280
281

282
283

284/8

220/3-229
224/8
23/4
25
27

260/4
265/9
2906
21

664

Jaarrek. 2018

13.357,43
0,00

4.754,53

0,00

0,00

8.602,90

307.546/00
307.546,00

156.591,50

143.119,07

7.835,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/00
0,00
0,00

320.903.43

Jaarrek.2017

25.418,86

0,00
25.418,86

0,00

0.00

0/00
742.987,05
742.987,05

304.824,02

340.623,22

97.539,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
24.200,00

0,00

792.605.91

Jaarrek. 2016

256/25

0,00
0/00

0,00

0,00
256,25

82.007,03
82.007,03

21.109,60

30.394,44

30,502,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4.840,00

7.814,63

94.917.91

Deel 2: ONTVANGSTEN
l. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

11. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste

activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C, Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële

vaste activa

111. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Code

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_

Jaarrek. 2018

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
125.927,00

125.927.00

Jaarrek, 2017

3.056,25

0,00

3.050,00

0,00
0,00
6,25

3.510,00
3.510,00

0,00

0,00

3.510,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
125.927,00

132.493,25

Jaarrek, 2016

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

4.388,00

4388,00

0,00

0,00

4.388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
650.180,06

654.568.06

53



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)
Periode:2018
Gemeente Zuienkerke (NIS 31042) algemeen directeur: Franky Goethais

Kerkstraat 17" 8377 Zuienkerke financieel directeur: Katrien Debaecke

IE-10: onderhoud terreinen/gebouwen - jaar 2014

jE^ll: kantQoruitrusting_~ jaar_2014_

IE-12: plannen en studies-jaar 2014_

1E-13: formulier T byitengewo.ne dienst.

l E-14 LTO 11 e n dm ate n ee 1_-J aa r2015

IE^.6: meubifair - faar 2015

IE-22: machines en uitrusting Jaar 2016

IE-24: wegen^niet priol _~ jaar 2016

IE-25: ondecb_oud terreinen/gebouwen - jaar 2016

1&-31: onderhoud terreinen/gebouwen - jaar 2017,

i: onbebouwde gronden -jaar 2017

1E-3: rollend_materieel^jaar_2014

ii~40_:_Financieelj/ast actief

.1E-41: wegen(niet^rioLJaar 2018_

JE^-42LQnderhoud_terreinen/Rebouwen - jaar 2018

1E-43: openbare verlichting (prio)
IE-44: Plattelandsfonds

JE-5: wegen (prio)_-JaaL2014L.

Ji-6:Jnformaticamateriaai - jaar 2014.

1E-7: machin.es en_uitrusting -Jaar 2014

JE-9: wegen_(niet_prio) -Jaar 2014

Uitgaven

Verbintenis-

krediet

2.063.384,311

20.650,001

303.500,001

406.468,70 |

20.000,001

13.257,041

19.299,501

7.479,021

65.875,421

11.756,74|

95.700,001

131.800,00'

0,001

0,001

24.000,001

100.000,001

0,001

2.994.749,001

107.000,001

69.489,841

178.000,001

Vastleggingen

277.258,79

20.439,51

65.997,50

271.226,25

19.603,57

13.257,04

19.299,50

7.922,80

56.973,54

11.756,74

95.698,4.6

108.871,58

13.357,43

0,00

19.568,66

0,00

0,00

2.584.610,16

76.598,24

39.381,88

41.669,98

Verbintenis-

krediet min

vastleggingen

1.786.125,32

210,49

237.502,50

135.242,45

396,43

0,00

0,00

-443,78

8.901,88

0,00

1,54

22.928,42

-13.357,43

0,00

4.431,34

100.000,00

0,00

410.138,84

30.401.76

30.107,96

136.330,02

Aan-

rekeningen

277.258,79

20.439,51

65.997,50

271.226,25

19,603,57

13.257,04

19,299.50

7,922,80

56.973,54

11.756,74

95.698,46

108.871,58

13.357,43

0,00

19.568,66

0,00

0,00

2.584.610,16

76.598,24

39.381,88

41.669,98

Verbintenis-

krediet min
aan-

rekeningen

1.786.125,52

210,49

237.502,50

135.242,45

396,43

0,00

0,00

-443,78

8.901,88

0,00

1,54

22.928,42

-13.357,43

0,00

4.431,34

100.000,00

0,00

410.138,84

30.401,76

30.107,96

136.330,02

Ontvangsten

Verbintenis-

krediet

616.000,001

0,001

86.250,001

1.033.430,82 |

7.500,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

3.510,001

0,001

0,001

0,001

0,001

370.251,00 |

2.688.691,62 |

0,001

0,001

76.125,001

Aa n-

rekeningen

0,00

0,00

36.250,00

1.033.430,82

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.854,00

2.441.837,62

0,00

0,00

21.126,60

Verbintenis-

krediet mi n
aan-

rekeningen

616.000,00

0,00

50.000,00

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

123.427,00

246.854,00

0,00

0,00

54.998,40



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
tte»—^ Periode: 2018

hy fLL^T^^ Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

rg Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: FrankyGoethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Resultaat op kasbasis Code

l. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten
la. Belastingen en boetes

2. Overige

II. Investeringsbudget(B-A)
A. Uitgaven

B, Ontvangsten

111. Andere (B-A)
A. Uitgaven

l. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen

B. Ontvangsten
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+H+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budeettaire resultaat (IV+Vl

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VIU

60/5-694

70/794

73

70 -7A 00-740 2/9.74 2/8 -75

21/28-2906-G64

150-176-1BO-21/28-4951/2

421/4

Wï/4

Jaarrekening 2018

989.355/12
3.643,046.20

4.632.401,32

2.460.378,25

2.172,023,07

-194.976,43

320.903,43
125.927,00

-145.076,47

156.303,47
156.303,47

156.303,47

11.227,00

11.227,00

11.227,00

649.302.22

5.933.753.17

6.583.055.39

6.583.055,39

Jaarrekening 2017

1.114.027,59

3.588.347,97

4.702.375,56

2.468.374,26

2.234.001,30

-660.112,66

792,605,91
132.493,25

-179.350,46

203.578,07
203.578,07

203.578,07

24.227,61
24.227,61

24.227,61

274.564.47

5.659.188,70

5.933.753.17

5.933.753.17

Jaarrekening 2016

950.079,68
3.301.811,34

4.451.891,02

2.373.164,04

2.078.726,98

559.650/15
94.917,91

654.568,06
-201.341,66

225,569,27
225.569,27

225,569,27

24.227,61

24.227,61

24.227,61

1.308.388.17

4.350.800,53

5.fi-i9.188.70

5.G59.188.70

55



^y.ssxics^

'[^J^^^rni^

Ziïienkerke

4.1.4. Overzicht
beleidsveld
Periode: 2018

Gemeente Zuienkerke (NIS

Kerkstraat

algemeen

financieel

werkings-en investeringssubsidies per

31042)
17-8377Zuienkerke

directeur: Franky

directeur: Katrien

Goethals

Debaecke

Beleidsveld en registraties

0160: Hulp aan het buitenland

toelage gemeente Zuienkerke 2018

0200: Wegen

toelage gemeente Zuienkerke 2018

0310: Beheer van regen-en afvalwater

subsidie hemelwaterput

0319: Overig waterbeheer

bijdrage werken waterlopen 2018

0340: Aankoop, inrichting en beheer van

natuur, groen en bos

subsidie kleine landschapselementen

toelage knotten bomen

0350: Klimaat en energie

subsidie zonneboiler

toelage zonnepanelen

0400: Politiediensten

bijdrage

0410: Brandweer

bijdrage

0440: Overige hulpdiensten

toelage gemeente Zuienkerke 2018

0470: Dierenbescherming

toelage gemeente Zuienkerke 2018

0703: Openbare bibliotheken

bijdrage bibliotheek 1/1/18 - 21/12/18

0709: Overige culturele instellingen

toelage 2018

0710: Feesten en plechtigheden

bon Jubileum/pensioen

0740: Sport

toelage gemeente Zuienkerke 2018

0750:Jeugd

premie kadervorming

subsidie jeuegdvereniging

0790: Erediensten

bijdrage

0900: Sociale bijstand

bijdrage

Werkingssubsid Investeringssubsidi

150,00

150.00

100,00

100.00

500,00

500.00

29.805,48

29.805,48

2.592,93

1.054,93

1.538.00

2.050,00

250,00

1.800,00

469.838,85

469.838,85

101.435,00

101.435.00

983,52

983.52

733,00

733,00

8.688,50

8.688,50

900.00

900.00

2.250,00

2.250,00

550,00

550,00

2.709,00

173.00

2.536,00

23.857,09

23.857.09

5'646.000.00

146.000,00

isubsidi

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

Totaal

150,00

150.00

100,00

100,00

500,00

500.00

29.805,48

29.805,48

2.592,93

1.054.93

1.538,00

2.050,00

250.00

1.800,00

469.838,85

469.838,85

101.435,00

104,435,00

983,52

983.52

733,00

733,00

8.688,50

8.688,50

900,00

900.00

2.250,00

2.250,00

550,00

500,00

2.709,00

173,00

2.536,00

23.857,09

23.857.09

146.000,00

146.000.00



0911: Diensten en voorzieningen voor

personen met een handicap

gemeentelijke premie 2018 Declercq Johnny

0919: Overige activiteiten inzake ziekte en
invaliditeit
toelage gemeente Zuienkerke 2018

0943: Gezinshulp

thuiszorg premie maart

0949: Overige gezinshulp

geboortepemie

0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

toelage gemeente Zuienkerke 2018

5.834,25 0,00 5.834,25

5.834.25

4.467,00

4,467.00

5.812,50

5.812,50

900,00

900,00

475.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.834,25

4.467,00

4.467,00

5.812,50

5.812,50

900,00

900,00

475,00

475.00 0.00 475.00

57



Zmenkerke

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Gemeente Zuienkerke
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Ondernemingsnr.: 207.531.597

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

Boekwaarde
op 1/1
€0,00

€3.782.391,34

€0,00
€0,00

€ 12.492,05

€ 3.794.883,39

Investeringen

€0,00
€ 4.754,53

€0,00

€0,00
€ 8.602,90

€ 13.357,43

Desinves-
leringen

€0,00
€ 242,707,60

€0,00

€0,00

€-8.526,75

€234.180,85

Herwaar-

deringen

€0,00

€286.001,66

€0,00

€0,00

€0,00

€286,001,66

Waarde-
verminderingen

€0,00

€ 34.305,75

€0,00

€0,00

€0,00

€ 34.305,75

Boekwaarde
op 31,12

€0,00
€3.796.134,18

€0,00
€0,00

€29.621,70

€3.825.755,88

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

l. Gemeenschapsgoederen

A^Terreinen en gebouwen

B^A/egen en overige infrastructuur

C. Installaties, machines en uitrusting

D. Meubilair, kantooruitmsting en rollend materieel

E. Leasing en soortgelijke rechten

F. Erfgoed

11, Bedrijfsmatige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair, kantoomitrusting en rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

III. Overige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Roerende goederen

Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde
op 1/1

€14.561.312,41

€7.580.289,02

€ 6.652.708,47

€61.289,10

€ 267.025,82

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 29.426,62

€ 29.426,62

€0,00
€ 14.590,739,03

Investeringen

€1.368.371,83

€ 704.425,01

€656.111,39

€3.199,86

€4.635,57

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€1.368.371,83

Desinves-

leringen

€ 3.236.843,32

€ 586.705,78

€ 2.633.315,47

€ 3.996,02

€12.826,05

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€3.236.843,32

Herwaar-1
deringen

€0,00 i

€0,00|

Afschrijvingen

€-1.526.830,89

€188.406,74

€-1.759.094,34

€7.718,00

€36.138,71

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00 €0,00

€0,001 €-1.526.830,89

Waarde-
verminderingen

€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

Boekwaarde
op 31/12

€14.219.671,81

€7.509.601,51

€ 6.434.598,73

€ 52.774,94

€ 222.696,63

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€29.426,62

€ 29.426,62

€0,00
€14.249.098,43
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Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2018

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

l. Financiêie schulden op lange termijn
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

1. Leningen ten laste van het bestuur

2. Leasings ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

2. Leasings ten laste van derden

l. Schulden op korte termijn
A. Financiële schuiden ten laste van het bestuur

1. Leningen ten iaste van het bestuur

2. Leasings ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten Saste van derden

1. Leningen ten laste van derden

2. Leasings ten laste van derden
-ÜT

Totaal financiële schulden

Nieuwe
leningen
/leasings

4. De mutatiestaat van het nettoactief
Overig

nettoactief
Herwaar-i

derings-1
reserve

Gecumuleerd
resultaat

l. Balans op einde boekjaar 2016

Investerings-
subsidies en
schenkingen

Totaal;

!1. Boekhoudkundige wijzigingen

€13.833.202,34 i €34.295,98i €1.393.957,01

€ 0,00! €0,00 €0,001

€ 7.376.099,641 € 22.637.554,97 !

€ 0,00!€0,00;
UI. Herwerkte balans

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

1. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Temgneming van herwaarderingen (-)

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

B. Overschoütekort van het boekjaar 2017

V. Balans op einde boekjaar 2017

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018

A. Netto mutatie direct opgenomen In het nettoactief

€ 13.833.202,34; € 34.295,98i

€ 396.457,49

€ 396.457,49

€ 396.793,47

€-335,98

€15.186.930,62! € 430.753,47

€41.820,81

€1.393,957,01

€-308.924,641

€7.376.099,64

€-1.495.325,66

, €-1.495.325,66

€-1.244.190,38

€-308.924,64 i

€1.085.032,371

€ 22.637.554,97

Ti.407.792,81"

€-1.098.868,17

_€ 396.793,47

€-335,98

€-1.244.190,38

€-251.135,28; €-251.135,28

€5.880.773,98 i

€194.018,771 €-166.871,59

€^82081] €-166.871,59

€ -308.924,64

€ 22.583.490,44

€ 68.967,99
€-125^05078
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Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2018

1. Toevoeging aan herwaarderingen €286.001,661 €286.001,66
2. Temgneming van herwaarderingen (-) €-244.180,85, €-244.180,851
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

€ -807.854,06! € -807.854,06 |

€ 640.982,47 i € 640.982,47!
B. Overschoütekortvan het boekjaar 2018 €194.018,77!

; Vil. Balans op einde boekjaar 2018
€194.018,771

€15.186.930,621 €472.574,281 €1,279.051,14! € 5.713.902,39!€ 22.652.458,431

Filters
Boekjaar: 2018
Budgettaire entiteiten: GEMEENTE

en
o
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4.2.2. Waarderingsregels in BBC

Periode: 2018

Gemeentebestuur Zuienkerke (NIS 31 042)

Kerkstraat 17 " 8377 Zuienkerke

Algemeen directeur : Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

^1

WAARDERINGSREGELS

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

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

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

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

bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent

en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden 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.

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

opgenomen/ na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

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

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

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

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

het exploitatieresultaat.
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In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van

minder dan € 2.500/00 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project'/ niet als investering te

beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar het

grensbedrag voor een aangenomen factuur voorzien in de wetgeving op overheidsopdrachten.

Momenteel vastgesteld op € 8.500,00.

Beide grensbedragen zijn exclusief BTW.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen

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

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

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

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende

kosten), de ruilwaarde^ de vervaardigingspms (aanschaffingsprijs grondstoffen/...+ rechtstreekse

productiekosten)/ de schenkinaswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

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

jnbrenqwaarde.

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 qebruiksduur/ uitgedrukt in

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

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

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

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om

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

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet

voortvloeien uit hun waarschijnlijke nutfcigheids- 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
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behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar

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

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te

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

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

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

gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

r^FAFWIJKINGEN 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 worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de

aanschaffingswaarde.

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

de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsl uiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de

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

producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid

bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze

debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de

ouderdom van de vordering/ zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar: 10%

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar: 40%

Ouder dan 5 jaar 60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op

de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.
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VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacfcies, waardeert ze

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

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan

de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

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

marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze

gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van

goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd

worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankoopprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen/ ontvangen als vergoeding

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

stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de

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

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

geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

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

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

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

worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen/ inclusief de vastrentende effecten, die

in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel

of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

organisatie/ los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden
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aangewend binnen een bedrijfsmatige context/ dat betekent waar een bepaald rendement of zekere

productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze

activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel ais mogelijk de kosten

verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden

aangewend/ maar worden aangehouden als "(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het

functioneren van het bestuur/ en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter

financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke/ wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed

zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dien sten potentieel inhouden

(d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van "opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat

geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa

een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € l.

Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan om het erfgoed in stand te houden.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering

van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme Es gevestigd in het

belfort)/ kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat

deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie/ inrichting

vergaderzaal/ archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de

waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief

worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De

boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van

'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € l door uitdrukking van een

waardevermindering.

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 worden 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 materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van

leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor

het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de

wedersamensteiiing 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 voigende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wede rsa me nste Hing
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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.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs/ als die niet hoger is

dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor

het bestuur van die vaste activa.

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 wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden

welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd 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 afschrnvinaen 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.
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^1 BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding)

de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De

beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of 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 continuïteitsprincipe. Dat 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-boekwa arde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van

de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan O/ of die niet konden geïndividualiseerd worden

werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende

investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving, Dit geldt

ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder

het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waardering s regels.

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.

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 geëvalueerd.
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AFSCHRIJVINGSTERMI3NEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van

wegen (wegzate), gebouwen/ waterlopen en kunst(bouw)werken.

De (afschnifbare'i aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding/

omheining/ ...) wordt opgenomen onder de rubriek'bebouwde terreinen'.

AFSCHRUVINGS-
TERMIJN

5-15 jr

Gebouwen

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de

exploitatie/ worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van het gebouw.

33 jr

5-15jr

Wegen

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

(verharding, slijtlaag, voetpaden/ fietspaden/ ...).

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een

kortere termijn.

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer

straatmeubilair/ verkeerssignalisatie, weg beplanting/... opgenomen.

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de

exploitatie/ worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van de weg.

33 jr

5jr

10 jr

5-15 jr
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Waterlopen en waterbekkens

Onderhoudswerken aan waterlopen en _waterbekkens die niet worden

opgenomen in de exploitatie/ worden over een kortere termijn

afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk

en de impact op de gebruikswaarde.

Overige onroerende infrastructuur

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken

opgenomen.

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden

opgenomen in de exploitatie/ worden over een kortere termijn

afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk

en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.

Installaties, machines en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen

werkmateriaal (boormachines/ grasmachines, hakselaars, brandweer"

helmen- en kledij/ reanimatietoestellen/ keukengerei/ diepvriezers,

koelkasten/ uitrusting van RVT/s ,...

Meubilair

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken/

bureaus/... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen/

kopieermachines/ papiervernietigers, tvfs, dvd-spelers, ...

33 jr

5-15 jr

33 jr

5-15 jr

5-10 jr

10 jr

5jr
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Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het

informatica materieel wordt deze rubriek over een kortere termijn

afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers/

computerschermen/ beamers/ laptops/ servers/...

Rollend materiaal

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen/ vrachtwagens,

brandweerwagens/ tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

Kunstwerken (geen erfgoed)

3-5 jr

5-10 jr

Erfgoed

gebruikt voor

niet gebruikt

de uitvoering van

voor de uitvoering

'opdrachten van

van 'opdrachten

het

van

bestuur'

het bestuur'

Cfr. niet- erfgoed

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-
TERMIJN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke

rechten

Goodwill

Plannen en studies

5jr

5jr

5jr

5jr
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4.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en

verplichtingen

Periode: 2018

Gemeentebestuur Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Algemeen directeur : Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Algemene

rekening

0120000
0130700

Omschrijving

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële

schuld aangegaan door

*IGS(IVBO)
*Zefier

*lmewo

Bedrag

D-69.974,62 euro

C- 56.337,34 euro

C- 4.254,02 euro

C- 9.383,26 euro
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4.2.4. Niet-opgevraagde bedragen op belangen en

aandelen

Periode: 2018

Gemeentebestuur Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Algemeen directeur: Franky Gocthals

financieel directeur: Katrien Debaecke

B
E AR Omschrijving Debetsaldo Creditsaldo

1836 : TMVW T-aandelen (G)

G 2810000 Belang, in intergem. samenwerk, en soortg. ent. - AW

Belang, in intergem. samenwerk, en soortg. ent. - te

G 2811000 storten (-)

1853 : TMVW Fl-aandelen (G)

G 2810000 Belang, in intergem. samenwerk, en soortg. ent. - AW

Belang, in intergem. samenwerk, en soortg. ent. - te

G 2811000 storten (-)

3289 : Vivendo - sociale huisvestingsmaatschappij (G)

G 2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde

G 2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)

3291: TMVS - IGS dienstverlenende vereniging (G)

G 2810000 Belang, in intergem. samenwerk, en soortg. ent. - AW

Belang, in intergem. samenwerk, en soortg. ent. - te

G 2811000 storten (-)

4.960,00 0,00

0,00 3.720/00

4.960/00 3.720,00

IR saldo

1.240,00

100/00 0/00

0/00 75,00

100,00 75,00

IR saldo 25,00

375/00 0/00

0,00 277,63

375/00 277,63

IR saldo 97,37

1.000/00 0/00

0,00 750,00

1.000/00 750,00

IR saldo 250,00
IR saldo

71.036,78
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ZuTenkerke

4.2.5. Verantwoording geherwaardeerde waarde

voor de financiële vaste activa

Periode:2018

Gemeentebestuur Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Algemeen directeur : Franky Gocthals

financieel directeur: Katrien Debaecke

netactiviteit Ae

winstbewijsc

waarvan

netactiviteit Ag

wjnstbewijs c

waarvan :

act zonder

kapitaal

Aw (warmte)

Apg (publigas)

winstbewijs c

waarvan

Apt(publiT)

winstbewijsc

waarvan

Ate (telenet)

totaal

toestand 20171231

aandelen bedrag

brief 2018

33593

l

waarde

meerwrde

9748

l

waarde

meerwrde

938619,57

594.754,85

343.864,72

273989,19

187.100,44

86.888,75

1212608,8

toestand 20171231

Aandelen Bedrag

brief 2019

33593 930174/97

l

407618,96

522556,01

9748

l

270708,1

130055/48

140652,62

O 12561,69

samen geboekt op l IR

11725/69

O "836

1212608,8

wijziging 2018
Aan-

delen bedrag

-29226,8

-29226,8

"5078/98

-5078,98

187,9

9060 45316,64

l

6896 71036,78

l 4,15

47933,97

toestand 20181231

aandelen bedrag

33593 900948,2

l

9748 265629,12

12749/59

11.913,59

-836

9060 45316,64

l

waarde 33068,76
Meer-

waarde 12247,88

6896 71036,78

l

waarde 41651,75
Meer-

waarde 29385,03

l 4,15

1294848,4
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Ziiï en kerke

Proef- en saldibalans
Gemeente Zuienkerke
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Ondernemingsnr.: 207.531.597

Jaar

Periode

Invoerdatum

Rekeningnummer

Totaliseer

Mutatie

Met eindejaarsboekingen

Kosten plaatsen

Budgettaire entiteit

2018
Openingsperiode - Afsluitingsperiode

alle

niets

standaard

nee

alle

GEMEENTE

, ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

0130700 Cred. wegens borgstel. vrfin, schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband

1090000 Saldo beginbalans

1220000 Henn/aarderingsresen/es op financiële vaste activa

1400000 Overgedragen overschot

141EJ300 Overgedragen tekort

1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

1500009 Investeringssubsidies en-schenkingen in kapitaal met v-in resultaat opgenomen

1520000 l nvesteri n gs subsidies in de vorm van terugbetaling van leningen

1520009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen

1600000 Voorzieningen vr pensioenen en soortg. verplichtingen - pensioenen mandatarissen

1600010 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - resp.bijdrage

1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur

2140000 Plannen en studies

2140007 Plannen en stidies - Activa in aanbouw

2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen

2200000 terreinen - gemeenschapsgoederen

2200200 Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen

2202000 Wegzate - gemeenschapsgoederen

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

2210007 Gebouwen - gemeen scha ps g cederen - Activa in aanbouw

2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

2220000 Aanleg en uitrusting van terreinen - gemeenschapsgoederen

2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

2240000 Wegen
2240007 Wegen - Activa in aanbouw

2240009 Wegen - Geboekte afschrijvingen

€ 69.974,62

€0,00

€0,00

€244.180,85

€0,00

€ 692.440,90

€1.077,208,06

€4.053.389,41

€0.00

€451.636,47

€0,00

€0.00

€152,529,89

€96.800,00

€114.397.50

€0,00

€699.810,05

€ 95.698.46

€3.062.958.02

€ 8.430.065,86

€ 307.488,43

€0,00

€298.789.10

€ 38.872,27

€13.057.236.68

€934.514,01

€1.527.209.38

€0,00

€ 69.974,62

€15.186.930,62

€716.755.13

€1.777.473.27

€0,00

€ 9.823.360,38

€933,781.06

ë 538.994,89

€0,00

€ 967.083.04

€ 28.633,00

€1.147.640,11

€48.400.00

€48.400,00

€ 9.680,00

€0.00

€0,00

€0,00

€ 365.222.34

€182.611,17

€4.620.340,62

€ 38.872.27

€217.034,28

€1.783.705,54

€ 362.967,76

€8.512.077,86

€ 69.974,62

€0,00

€0.00

€0,00

€0.00

€ 692.440,90

€0,00

€3,119.608,35

€0,00

€451.636,47

€0,00

€0,00

€0.00

€ 48.400,00

€ 65,997,50

€0.00

€699.810,05

€ 95.698.46

€ 3.082.958.02

€ 8.064.843,52

€ 124.877,26

€0.00

€259.916.83

€0,00

€11.273.531.14

€571.546,25

€0,00

€0,00

€ 69.974.62

€15.186.930,62

€ 472.574,28

€1.777.473,27

€0.00

€8.746.152,32

€0,00

€ 538,994.89

€0,00

€ 967.083,04

€28.633.00

€995.110,22

€0,00

€0.00

€9.880,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€4.820,340,62

€0,00

€178.162,01

€0,00

€0,00

€ 6.984.868,48
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Proef- en saldibalans 2018

ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditssldo

2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen

2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen

2280000 Riolering

2280009 Riolering - Geboekte afschrijvingen

2289000 Overige onroerende infrastructuur

2288009 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen

2300000 Instaliaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen

2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen

2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

2410009 informaticamateriee! - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

2420000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoecteren

2420009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsdirijvingen

2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoecieren - Geboekte afschrijvingen

2600000 Terreinen - overige MVA

2610000 Gebouwen" overige MVA

2610009 Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen

2810000 Beiang. in intergem. samenwerK. en soortg. ent. - AW

2811000 Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent.-te storten (-}

281S6fOO Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde

2819000 Be!, in en vord. op intergem, samenwerk, en soortg. ent. - geb. waardeverm. (-)

2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde

2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)

2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransac-ties " nominale waarde

4002001 Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde

4005001 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen

4005004 Te ontvangen dividenden

4005999 Andere niet-operationeie vorderingen uit njiltransacties - nominaie waarde

4040000 Te innen opbrengsten uit miltransacties

4050000 Borgtochten betaald in contanten

4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen

4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren

4130000 Vorderingen uit belastingen - gemeentebelastingen

4131000 Vorderingen uitfiskale opbrengsten - motorrijtuigen

4131100 Vorderingen uit fiskale opbrengsten - personenbelasting

4131200 Vorderingen uit fiscale opbrengsten - opcentiemen onroerende voorheffing

4140000 Te innen opbrengsten uit niet-ruiitransacties

4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies

4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies

4153010 Vorderingen wegens werkingssubsidies - gemeentefonds

€ 838.959.26

€593.113,77

€158.150,15

€0,00

€2.363.441,66

€0,00

€ 163,345,24

€ 3.996,02

€ 149.405,67

€0,00

€150.125.08

€ 12.826,05

ê 23.539,51

€0,00

€405.931,09

€0,00

€ 29.426,62

€1.499.36

€0,00

€ 3.533.645,76

€19.497.24

€716.755,13

€187.135,92

€29.899,33

€ 12.304,65

€ 179.173,86

€387.801.69

€11.227,00

€1.384,92

€3.218,38

€1.006,25

€ 33.009.40

€405,00

€5.361,54

€ 305.39

€185.286,43

€251.605,71

€699.397,19

€1.298.488,10

€ 377.30

€ 165.927,00

€1.961.788,39

€ 8.262,52

€593.113,77

€ 707.522,45

€0,00

€ 16.660,21

€0,00

€1.067.978,59

€ 3.996,02

€110.570,30

€0,00

€117.939,05

€ 12.826,05

€150.125,08

€0,00

€20.653.23

€0,00

€ 217.587.36

€0,00

€0,00

€1.499,36

€415.415.96

€ 24,042,24

€0,00

€221.441.67

€0,00

€ 12.582,23

€ 11.227.05

€ 332,403,99

€11.227,00

€1.204,25

€2.182,14

€1.006.25

€ 32.347,00

€0.00

€4.056.18

€0,00

€177.900,03

€ 246.925,21

€899.397,19

€1.296.045,81

€ 377,30

€165.927,00

€1.958.987,78

€0,00

€ 245.845.49

€0.00

€158.150,15

€0,00

€2.369.441,66

€0.00

€159.349.22

€0.00

€ 149.405.67

€0,00

€137.239,03

€0.00

€23.539,51

€0,00

€405.931,09

€0,00

€ 29.426,62

€1.499,36

€0.00

€3.118.229,80

€0.00

€716.755,13

€0,00

€ 29.899,33

€0,00

€167.946,81

€ 55.397,70

€0,00

€180,67

€1.036,24

€0.00

€ 662,40

€ 405,00

€1.305,36

€305.39

€ 7.386,40

€ 4,680.50

€0,00

€ 2.442.29

€0,00

€0,00

€1.800,63

€ 8.262,52
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Proef- en saldi balans 2018

i ALGEMENE REKENING Totaal D

4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiitransacties - nominaal bedrag

4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

4400000 Leveranciers

4440000 Te ontvangen facturen

4453000 Verballen kapitaal aflossingen en vervallen intrest aan kredietinsteliingen

4491000 Ontvangen vooruitbetaiingen op ruiltognsacties

44S2000 Te betalen deel rijbewijzen FOD

4492100 Te betalen deel identiteitskaarten FOD BZ

4492200 Te betalen deel reispassen FOD

4493000 Bouwwaarborgen ontvangen in contanten

4493100 Borgtochten prondelmarkt ontvangen in contanten

4493110 Borgtochten kunstdorp ontvangen in contanten

4493150 Borgtochten sleutel zalen ontvangen in contanten

4493200 Zaalwaarborgen ontvangen in contanten

4493300 Borgtochten ontvangen in contanten - overheidsopdrachten

4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing

4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

45SOOOO Bezoldigingen

4600000 Voorzieningen vr pensioenen en soortg. verplichtingen - pensioenen mandatarissen

4600010 Voorzieningen voor pensioenen en soortgeiijte verplichtingen-resp.bijdrage

4619030 Voorzieningen voor vakantiegeld

4740ÜOO Geraamd bedrag der beiastingschuiden

47GOOOO Te betalen roerende voorheffing

4760999 Andere te betalen belastingen en taksen

4820010 Onh/ang en voorschotten enterugbetaiingen inzake subsidies - asbestafbouw

4830010 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiitransacties - personenbelasting

4890000 Te betalen toegestane subsidies

4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruittransacties

4892000 Ontvangen rijbewijzen via betaaltemnina!

4892100 Ontvangen identiteitskaarten via betaaiterminal

4892200 Ontvangen reispassen via betaaltermina!

4893000 wachtrekening - onverschuldigd

4900000 Over te dragen kosten

4910000 Verkregen opbrengsten

4S20000 Toe te rekenen kosten

4930000 Over te dragen opbrengsten

4943000 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar verrallen

4990002 Wachtrekeningen betalingen in uitvoering

4991000 Te identificeren betalingen

4992000 Te identificeren inningen

4992500 Ont/angen rijbewijzen via betaalterminal

4992600 Ontvangen identiteitskaarten via betaalterminai

€ 144.310,01

€ 162.745.83

€156.303,47

€ 2.3S2.468.03

€ 32.20S.36

€213.052,21

€600,11

€4.652.00

€8.721,70

€8.121,00

€ 29.994.73

€410.00

€420,00

€0,00

€11.175.00

€0.00

€232.531,36

€1.016.792.15

€790.828,79

€ 26.729,90

€0,00

€0,00

€42.60

€1,015,91

€6.194,14

€0.00

€ 544.123,43

€ 536.999,36

€14.196.54

€219,75

€2.001,25

€4.181,63

€1,846,73

€ 3.243,17

€ 374.81

€0,00

€6.815,00

€ 22.453,67

€2.170.780,85

€ 80,00

€2.111,64

€ 776.00

€1.320,20

Totaal C

€144.310,01

€160.607,44

€ 308.833.36

€2.514.402,02

€90.185,87

€215.186.47

€ 5.285,77

€ 4.652,00

€ 9743.30

€5,836.00

€216.267,83

€410,00

€420.00

€ 670,00

€ 14.575,00

€ 695,57

€ 232.593,57

€1.029,850.39

€791.888,27

€55.111,22

€753.00

€117.870,90

€ 42,60

€1.380,88

€6.209.29

€ 20.000,00

€ 586.278,04

€ 527.045.21

€ 14.203,98

€269,75

€ 2.073.25

€4.426,63

€2.839,16

€706,9S

€0,00

€626,90

€ 7.880.00

€11.227,00

€ 2.170.780,85

€80,00

€2,111.64

€ 776,00

€1.320,20

Debetsaldo

€0,00

€2.138,39

€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

€9.954,15

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€ 2.536,21

€ 374,81

€0.00

€0,00

€11.226.67

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

Creditsaldo

€0.00

€0,00

€152.529,89

€131.933.99

€ 57.976,51

€2.134,26

€ 4,685.66

€0,00

€1.021,60

€715,00

€186.273,16

€0,00

€0,00

€670,00

€ 3.400,00

€ 695,57

€62,21

€ 13.058,24

€1.059,48

€28.381,32

€753,00

€117.870,90

€0,00

€365,07

€15,15

€ 20.QOO.OO

€42.154,61

€0,00

€7.44

€50,00

€ 72,00

€ 245.00

€ 992,43

€0,00

€0.00

€ 626,90

€1.265.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00
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ALGEMENE REKENING
4992610
4993000
4994000
5100000
5500000
5500002
5700000
5800000
6040000
6040001
6100800
S 102999
6103001
6103400
6103501
6103510
6103513
6110000
6111000
6113000
6120100
6128450

<^1

SI 20160
6120170
6130001
ei 31ooi
6131002
6131003
6131004
6131005
6131006
6131007
6135002
6141001
6141002
6141003
6141004
6141005
6141006
6141007
6141008
6141800
6142200

Ontvangen reispassen via betaaiterminal

inhouding voor pensioenen

Wachtrekeningen - correcties

Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde

Kredietinstellingen

Kredietinstellingen - betaling in uitvoering

Kassen

Interne overboekingen

Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop

Aankoop rookmelders voor verkoop

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)

Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen (huurvergoeding)

Onderhoud en herstel van gebouwen

Aanieg en onderhoud van terreinen

Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen

Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)

Sneeuwopruiming en ijzeibestrijding

Elektriciteit
Gas

Water

Brandverzekering

Burgerlijke aansprakeiijï<heid

Verzekering voertuigen

Verzekering materieel

Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst

Erelonen en vergoedingen notarissen, deunwaarders, advocaten

Erelonen en vergoedingen artsen

Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten

Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden

Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam/semu/billijke vergoeding)

Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

Ereionen en vergoedingen voor vrijwiliïgers

Uitgegeven was en linnen

Kantoorbenodigdheden

Documentatie en abonnementen

Post- en franteringskosten

Communicatietosten telefoon en internet

Procedure- en ven/oigingskosten

Kosten administratieve prestaties

Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, ionen, pb,,.)

Abonnement communicatiepakket

Onderhoudscontracten bureau materiaal (kopiemachines/telefooncenfrale)

Kosten informatica

03/06/201915:42

Totaal D

€3,261.00

€ 16.668,30

€ 787.518,71

€2.000.000,00

€15.909.171.21

€2.170,780,85

€ 350.689.60

€7.149.499,15

€8.641,33

€ 176.00

€ 1.660.57

€75,00

€50.761.23

€4.201,38

€13.379,87

€60.110,30

€7.26

€ 32.647,56

€18.463,00

€ S.390,05

€ 9.364.02

€ 20.269,53

€ 8.977.92

€482,37

€ 965,40

€4.524,54

€416,40

€15.610.00

€1,548,12

€2.108,07

€600.00

€ 20.972.79

€S.1S7,50

€13.148,22

€19.101,50

€8.745,10

€ 22.027,00

€100.00

€17.230.12

€ 9.040,89

€786,50

€ 9.360,66

€ 50.450,46

Totaal C

€3.261,00

€ 16.668.30

€797.518,71

€0,00

€10.954.857,92

€2.170.780,85

€ 350.297,76

€7.149.499,15

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€1.888,06

€46.95

€98.80

€1.572,26

€0,00

€ 8.000,90

€4.200,12

€131,01

€0.00

€ 6.985,36

€0,00

€0.00

€0,00

€179,56

€25.50

€ 7.543,84

€0,00

€0,00

€100.00

€70,08

€0,00

€371,04

€1.779,44

€0.00

€0,00

€0,00

€1.600,00

€0.05

€0,00

€ 2.028,59

€451,16

Debetsaido

€0,00

€0,00

€0,00

€2.000.000.00

€4,954,313,29

€0,00

€371,84

€0,00

€8.641.33

€ 176.00

€ 1.660,57

€75,00

€48.873,17

€4.154,43

€13.281,07

€ 58.538,04

€7,26

€ 24.646.6S

€ 14,262.88

€ 8.259,04

€ 9.364,02

€13.284,17

€ 8.977,92

€482,37

€ 965,40

€4,344,98

€ 390,90

ê 8.065,36

€ 1.548.12

€2.108,07

€ 500,00

€ 20.902,71

€8,187,50

€12,777.18

€ 17.322,06

€8.745,10

€ 22.027,00

€100,00

€15.630,12

€ 9.040,84

€786,50

€ 7.332,07

€ 49.399,30

Creditsaldo

€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

ê 0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
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! ALGEMENE REKENING Totaal D
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaa!

Kosten organisatie activiteiten

Kosten werking raden jeugd / cultuur - spedpteinwerking

Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)

Kosten websites / domeinnamen

Aankoop klein materieel

Aankoop medisch materiaal

Controle' en keuringsorganismen technisch materieel

Lidmaatschappen

Opleidingskosten

Kosten werkkleding

Drutwerk voor exploitatie

Vergoeding aan derden voor technische prestaties

Huur en onderhoud van technisch materieel

Olie en brandstof voor voertuigen

Onderhoud en herstelling voertuigen

Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur

Wedden van de burgemeester en schepenen

Presentiegelden van de gemeentemandatarissen

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Bezoldigingen contractueel personeel

Vergoedingen ondenwijzend personeel ten laste van het bestuur

Bezoldigingen ondeiwijzend personeel ten laste van andere overheden

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen

Werkgeversbijdragen wetteiijke verzekeringen - vast benoemd personee!

Responsabiliseringsbijdrage

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen

Bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst - vastbe noemde n

Wericgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers.

Werkgeversbijdragen voor bovenwetverzek. - 2de pensioenpijler- contractuelen

Werkgeversbijdragen voor bovenwetverzek. - hospitalisati'everzek. -contractueten

Bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk

Andere vergoedingen voor het personeel

Bijdragen aan a rbeidsgenees kundige dienst

Vakbonöspremies

Maaltijdcheques

Verzekering arbeidsongevallen

Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

Voorzieningen voor pensioenen en sciortgelijte verplichtingen - toevoeging

€ 35.505,14

€31.279,15

€ 37.958.41

€ 6.857.50

€ 324,69

€67.589,19

€ 559,75

€1.239.48

€ 9,409.49

€6.965,09

€11.681,01

ê 8.554,06

€112.371.45

€ 14.708.84

€ 23.903,67

€ 32.833,66

€164.830,17

€125.537,95

€15.565.41

€167.493,07

ê 790.379,39

€ 14,887,48

€415.000,00

€5.126.89

€69.716.15

€ 6,267,84

€ 203.735,39

€ 225,33

€ 924,00

€15.118,26

€ 5.644,84

€1.042.60

€ 3.032.7S

€3.413,32

€4.702,16

€1.443,05

€ 38.544,00

€ 34.625.76

€ 28.062,26

€ 9.680,00

€649.186.60

€221.441.67

€ 432.004,65

Totaal C

€551,54

€701.20

€21,90

€123,06

€0,00

€ 4.798.31

€0,00

€0,00

€1.035,15

€0,00

€0.00

€0,00

€11.462,24

€ 282.49

€ 564,20

€ 638,99

€ 78.995.25

€1.881.06

€0,00

€1.532,03

€11.000,42

€0,00

€0.00

€1,33

€767,38

€ 376,60

€ 2.192,63

€0,00

€0,00

€11,53

€0.00

€0,00

€24,84

ê 0,00

€0.00

€0.00

€0,00

€ 24.492,27

€ 90.86

€0.00

€0,00

€187.135,89

€0.00

Debetsaldo

€ 34.953,60

€ 30.577,95

€ 37.936.51

€ 6.734.44

€ 324,69

€ 62.790,88

€ 559,75

€1,239.48

€ 8.374.34

€6.965,09

€11.681,01

€ 8.554,06

€100.909,21

€ 14.426.35

€ 23.339,47

€32.194,67

€ 85.834,92

€123.656,89

€ 15.565,41

€165.961.04

€ 779,378,97

€ 14.887,48

€415.000,00

€5.125,56

€ 66.948.77

€5.891.24

€201.542,76

€ 225,33

€ 924.00

€15.106,73

€ 5.644,64

€1.042,60

ê 3.007,94

€3.413,32

€4.702,16

€1.443,05

€ 38.544.00

€10.133.49

€27,971,40

€ 9.680,00

€649.186,60

€ 34.305.78

€ 432.004,65

Creditsaldo

ê 0,00

€0.00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
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ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo
6351000 Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht - besteding en terugneming (•)

6400000 Onroerende voorheffing

6400001 Roerende voorheffing

S400004 Belasting op publiciteit bushaltes

6400005 Belastingen op polders en wateringen

6400008 Bijdragen reprobel

6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel

6491000 Toegestane weridngssubsidies aan gezinnen

6491100 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (groenaanleg)

6491200 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (groene energie)

6491300 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (afkoppeling regenwater)

6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

6494000 Toegestane werkingssubsidies politiezons

6494001 Toegestane werkingssubsidies brandweer

6494002 Toegestane werkingssubsidies OCMW

S494003 Toegestane werkingssubsidies Nieuwe Polder van Blankenberge

6494004 Toegestane werkingssubsidies bibliotheek

6494005 Toegestane werkingssubsidies kerkfabrieken

6500000 Financiële kosten van leningen ten !aste van het bestuur

6570004 Levenslange rente

6599000 Kosten betastte rm in a l

@59§399 Overige diverse financiële kosten (bankkosten)

70Q9§01 Verkoop van boeken, kopiepapier,...

7000002 Verkoop rookmelders

7000003 Verkoop van goederen (schrooüoud ijzer/fietsen/...)

7000006 Verkoop van groene stroom

7000007 Verkoop van compostvaten/groencontainers

7000008 Verkoop van fiets- wandelbrochures

7010002 Inschrijvingsgelden

7D10003 Onh/angsten activiteiten

7020000 Opbrengsten uit prestaties

7020001 Retributie gebruik openbaar domein

7020004 Prestaties stedenbouwkundige vergunningen en inlichtingen

7020005 Verkoop grafkelders / umegraven / naamplaatjes kerkhoven

7020007 Ophalmgen groen containers

7020008 Ophalingen snoeiafval

7020009 Ophalingen grofvuil

7020010 Ontvangsten hakselen

7020011 Retributie op wapenvergunningen

7040001 Tussenkomsten van ouders in het ieerlingenven/oer

7040003 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen

7040005 Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang

7040007 Temgvordering van procedurekosten

€0,00

€ 2.333,08

€1.132,16

€1.153.39

€ 42,60

€ 872.61

€218,52

€14.862,00

€ 2.592,93

€ 2.050,00

€500.00

€ 22.694,27

€ 480.868,00

€101.435.00

€ 146.000,00

€ 29.805,48

€8.688,50

€ 23.857,09

€46.209,81

€7,44

€ 607,67

€188.19

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€51,00

€0,00

€0,00

€ 837,00

€ 427,22

€0,00

€ 200,67

€0,00

€14,00

€15,00

€0,00

€0.00

€0,00

€426,87

€0,00

€ 57,90

€0.00

€ 26.729,90

€0,00

€0,00

€164,T7

€0.00

€310,06

€0,00

€ 764,00

€0,00

€0.00

€0,00

€10.928,00

€11.029,15

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€1,33

€49,12

€ 58,34

€ 176.00

€ 574,33

€ 2.700.00

€402.00

€8,00

€ 2.640.00

€43.871,71

€8.819.91

€9.915.16

€ 5.502,57

€ 4.709,40

€1.226,00

€ 390,00

€425.00

€ 985,00

€ 72,32

€1.004,12

€ 3.446,00

€14.218,56

ê 125,00

€0.00

€2.333,08

€1.132,16

€ 988,62

€ 42,60

€ 562.55

ê 218,52

€ 14.098,00

€ 2.592.93

€ 2.050,00

€500,00

€11.766,27

€ 469.838,85

€101.435.00

€ 146.000.00

€ 29.8D5.4S

€ 8.688,50

€ 23.657,09

€46.209.81

€7,44

€ 606,34

€139.07

€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

€ 26.729.90

€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

€ 58,34

€176,00

€ 574,33

€2.700,00

€351,00

€8,00

€ 2.640,00

€ 43.034.71

€8.392,69

€9.915,16

€5.301,90

€ 4.709,40

€ 1.212,00

€ 375,00

€425,00

€ 985,00

€72,32

€ 577.25

€ 3.446,00

€14.160,66

€125.00
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ALGEMENE REKENING
7050001
7050003
7050004
7050999
7052000
7060001
7300000
7301000
7302000
7315000
7332000
7332300
7341400
7341900
7342100
7352000
7369999
7372000
7377000
7400000
7400001
740ê§02
740003

Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen

Opbrengsten uit verhuur lokalen (post, politie, ocmw, skz)

Opbrengsten uit verhuur daken

Andere huuropbrengsten (doorgang Martens)

Verhuur van roerende goederen

Opbrengsten uit concessies

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Motorrijtuigen

Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittTekseis

Jaariijtee huisvuiibelasting

Afgifte zakken, klevers, recipiënten

Taxidiensten

Verbhjfsbelasting (verhuur kamers)

Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken

Openbare bals

Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein

Belasting op niet-bebouwde gronden

Tweede verblijven

Gemeentefonds

Gemeentefonds - compensatie eiiaheffing

Gemeentefonds sectorale subsidie

Reguiarisatiepremiecontingentgesco's

Compensatie energiezuinige woningen (EZW)

Werking ss u bsid ie - compensatie eliaheffing

Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het ondenn/ijzend personeel

Diverse structurele koste n vergoedingen (ecobonus, minder hinder,...)

Overige specifieke projectsubsidies

Werking ssubsidies onderwijs

Weridngssubsidles cultuur

Overige specifieke werkingssubsidies

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

Inhouding pensioen

Recuperaties van kosten

Ontvangen schadevergoeding

Werknemersinhouding maaltijdcheques

Dividenden uit deelnemingen in ondernemingen

Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen

In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen

Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa

Totaal D Debetsaldo Creditsaldo

€ 26.388,50

€78.00

€662,40

€7,00

€35.00

€0,00

€ 2.394,23

€ 9,040.44

€ 5.525,09

€0,00

€0.00

€ 90,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€7.701,16

€ 323.61

€0,00

€0,00

€31.157,00

€0,00

€ 550,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

^4,613,44

€0,00

€0,00

€0,00

€187.135,89

€0.00

€ 224,64

€0,00

€391,60

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€43.103,25

€14.055,95

€1.324.80

€14,00

€ 557.75

€ 7.309,70

€1.305,747,33

€ 905.640.09

€58.919.65

€1.292.25

€ 42.570,00

€ 53.480,77

€ 693,78

€3.200,00

€ 920,00

€1.750,00

€7.701.16

€ 7.987,77

€ 95.550,00

€1.002.895,68

€31.157,00

€ 5.014,44

€ 284.523.0S

€2.009,08

€31.157.00

€415.000.00

€718,56

€4.813,44

€108.621,56

€380,00

€150,95

€187.135,92

€8.334,15

€ 4.506,68

€ 5,634.36

€5,691,40

€ 155.454.03

€ 3.773.86

€ 292.798,55

€ 10.000,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0.00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0.00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€ 16.714.75

€13.977,95

€ 662,40

€7.00

€ 522,75

€ 7.309.70

€1.303,353.10

€ 896.599,65

€ 53.394,56

€1.292,25

€ 42.570.00

€ 53.390,77

€ 693,76

€ 3.200.00

€920,00

€1.750,00

€0,00

€7.6S4.1S

€95,550,00

€1.002.895.68

€0.00

€5.014,44

€ 283.973.06

€2.009,08

€31.157,00

€415.000.00

€718,56

€0,00

€108.621,56

€ 380.00

€150,95

€0,03

€8.334,15

€ 4.282,04

€ 5.634.36

€5,299.80

€155.454,03

€ 3.773,86

€ 292.798.59

€10.000,00

€ 92.370.803,35 € 92.370.803.35 €48.145.759,58 €48.145.759,53

03/06/201915:42 7/7



ZuTenkerke

4.2.7. Rekeninguittreksels

Periode: 2018

Gemeente Zuienkerke (NIS 31 042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur; Katrien Debaecke

IR
5100000 : Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde

3212 : Belfius Effectendossier (BE72 0562 0220 9016)

5500000: Kredietinstellingen

2 : Belfius Zichtrekening (BE54 0910 0025 9097)
37 : Belfius Tre(5)sury Special (BE44 0910 1925 6145)

40 : BNP Paribas-Fortis Zichtrekening (BE83 0012 8702 6615)

43 : KBC Zichtrekening (BE52 7340 3332 9209)
44 : Bpost Bank Zichtrekening (BE57 0000 0508 6335)
1527 : BNP Paribas-Fortis Growth Deposit Account (BE68 0359 1198 3634)

1676 : ING (BE36 3630 5093 8881)

5700000 : Kassen

45 : Kas

Saldo

2.000.000,00

Totaal AR: 2.000.000/00

590.111,59

1.710.214,48

13.147,51

6,51

20.184,07

2.139.471,98

481.177,15

Totaal AR: 4.954.313,29

371,84

Totaal AR: 371,84

Algemeen totaal: 6.954.685,13

81



Bdfius Bank NV
Pachccola.-m ^4 . lüÜO Bnisscl

IBAN: BË23 OS29 (^ 6991 - GtC: GKCCBEBB
RPR Biussd BT\V BEOW3.201.1iti
VcrzckeringSiiËCnt FSMA nr. 019649 A. MEZ 4944
Bclfms Contact Oï 222 12UZ

Belfius
n48d84aeBce5&75bf"?de73be2c2Bad3600ddc2<

EFFECTENDOSSIER

GEM.BESTUUR ZUIENKERKE

KERKSTRAAT 17
8377 ZÜIENKERKE

rED^

DATUM : 02-05-2018

BLZ. : 1/1

056-2022090-16

BE6304364431 COUPON l
Belfius Bk 2Y Capital Repayment Floored Floater 30/04/2020

FACTOR: 1/000000000000

VORIG SALDO

30-04-2018

UW INTEKENING OBLIGATIE
UITGEVOERD OP 25.04.2018

REFERENTIE : C018160000010418

EÜR + 0,00

+2.000.000,00

SALDO OP 02-05-2018 18:16 EUR +2.000.000/00

Digitally signed
by Belfius Ganl; -
FaPyRuS

82



Bdfius Bank NV
K^)RogiCtpleml]-!21üBm.;sd ^ n l <•* 8ie59SbdlOd047S5319leac3Ë254f949dbc4378f
IBAN: BE23 0529 0064 W9Ï -BIC: GKCCBËBB
RPR Bmsscl BT\V BE04u3.20i.i85
Vcwkcringsagcilt FSMA lir. 019649 A - MEZ 4944
Sdfius Contact 02 222 1202

ZICHTREKENING

GEMEENTEBESTUUR
VAN ZüIENKERKE DATUM : 02-01-2019

BLZ. : 1/1

BE54 0910 0025 9097 BÏC: GKCCBEBB

SALDO OP 31-12-2018 EUR +590.111,59

0001 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) -9.210,66

UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
BESTAND : 0658/1/B3724/20181220 10:48:10 GROEP :
0658/1/B37/0000

0002 02-01-2019 (VAL. 02-01-2019) + 26,00

STORTING - ZIE BIJLAGE

0003 02-01-2019 (VKL. 02-01-2019) + 50/00

STORTING - 2IE BIJLAGE

SALDO OP 02-01-2019 18:54 EUR +580.976,93

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UK KANTOOR.

Digitally signed
by Belfius Bank -
Pa Py Ru S
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Bdfius Bank NV
Karcl Rogiciplciii 11 - 121Ü Bnissel
[BAN: BE230S290nS46ym - BIC: GKCCBEBB
RPH Brussel STW BE Ü403.2B1.1S5
Vurzckurinesagenl FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belflus Contact ü2 ïï). 1202

Belfius
3ec78B3c:BOeae3c:4c84f"?931d4Sb2a6a6Êfe9b37

BELFIUS TRE@SURY SPECIAL

GEMEENTEBESTUUR
VAN ZUIENKERKE DATUM : 08-01-2019

BLZ. : 1/1

BE44 0910 1925 6145 BIC: GKCCBEBB

SALDO OP 23-11-2018 EUR

0001 08-01-2019 (VAL. 01-01-2019)

INTERESTEN ; 01.10.2018 - 31.12.2018 - ZIE BIJLAGE

+1.710.214,48

+ 82,90

SALDO OP 08-01-2019 18:55 EUR

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

+1.'710.297,38

Digitally signed
by Belfius Bank -

84



BNP PARI BAS
FORTIS

GEMEENTE ZUIENKERKË
BE83 0012 8702 6615 EUR

BIC GEBABEBB

Uittreksel Nr. 2019-001

Huidig saldo op 02-01-2019

Vorig saldo op 31-12-2018

13.841,27 +

13.147,51 +

Nr. Typs verrichting / omschrijving Tegenpartij
Valuta
Datum Bedrag (EU R)

TO^aizenst;.^.":'" ^ ;- -• - . •=-:.." ;•

0001 Europese overschrijving
Mededeiing: 000/0008/94824
Bankreferentie: 1901020847063036

BE58 3631 6589 3379
BBRUBEBB
YELLOW BVBA
L1SSEWEEGSE STEENWEG 6
8377 ZUIENKERKE

02-01 693.76+

Vorig saldo op 31-12-2018 13.147,51 +

BNP Paribas Fortis NV, Warandebefg 3, 8-IOOCigfcsse!
RPR Brussel - BTW BE0403.1S9.702 - Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879A
Tel. 02 762 60 00 - Card Stop: 070 344 344 - www.bnpparibasfortts.be

1/1



van 01-01-2019 tot 14-01-2019

GEMEENTEBESTUUR VAN ZUIENKERKE
WERKREKENING IBAN BE52 7340 3332 9209 EUR

BIC KREDBEBB

nr. dsitum omschrijving valuta bedrag

<y>

§
p>
00
"?

ö̂

Saldo op 01-01-2019 om 00:00
001 14-01-2019 EUROPESE OVERSCHRIJVING VAN

BE54 0910 0025 9097
BANKIER OPDRACHTGEVER: GKCCBEBB
GEM.BESTUUR ZUfËNKERKE
KERKSTRAAT 17
8377 ZUIENKERKE

Saldo op 14-01-2019 om 23:59

14-01
6,51 +

60 175.00 +
/JL

60 181,51 +

G 4L5-7913/9878.2/2-3163150003-1504-1504

Postchequerek. prof. gebruik EUR
IBAN BE57 0000 0508 6335 BIC BPOTBEB1XXX

Vorig saldo
verricht, n" Beschikb.
04-02 l 04-02 overschrijving In uw voordeel

Uittreksel l /1
GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE

20.184,07 EUR

BE68 0004 0000 2334
Fockedey Greta Mariette
Blankenbergse Dijk Noord, 18
8377 ZUIENKERKE

B9B04PGES59RNTU5

Nieuw saldo op 04-02-2019 :

2.982,40 EUR

23.166,47 EUR

^bpostbank
bpost banque

BE36 3630 5093 8B81 Vorig saldo op 23/11/2018

ING FLEXIBONUS ACCOUNT 6 - EURO (EUR)
GEMEENTE ZÜIENKERKE

Intresten 31/12/18
Afrekening in bijlage
Verrichting l van 02/01/2019 - valuta 31/12/2018

+ 481.177/15

+ 43/57

4^

Mv'(1
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BNP PARI BAS
FORTIS

GEMEENTE ZUIENKERKE
BE68035911983634EUR

BICGEBABEBB
Uittreksel Mr. 2019-001

Huidig saldo op 01-01-2019

Vorig saldo op 08-10-2018

2.140.197,35 +

2.139.471,98 +

Nr. Typs verrichting / omschrijving Tegenpartij
Valuta
Datum Bedrag (EUR)

^^^^i^&ï^^-^'^; .;:-;'C^ • -'\:...:;

0001 Netto-intresten
Bankreferentie: 1901011051005539

01-01 725,37+

Vorig saldo op 08-10-2018 2.139.471,98 +

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 8- 10c8 Brussel
RPR Brussel - BTW BE0403.1S9.702 - Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879A
Te!. 02 762 60 00 - Card Stop: 070 344 344. www.bnpparibasfortis.be

1/1



BBelfius
BelfiusBankNV
Karel Rogisrpiein 11 • 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Bmssel BTW BE 0403.201.185
FSMAnr.019B4SA

co
03

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2018

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



BBelfius
Beffius Bank NV
KareiRogierpleinH -1210Bm5sel
Tel. 02 22211 11-IBAN: BE23 0529 00646991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMAnr.019649A

Customer Laan Services
Public & Social Banking
Kred ietvemchti ngen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR VAN ZUIENKERKE 090-1350300-13
13i3SSIid!l

BLZ.

Aard van de
leningen

Som bedrag
van de

leningen

Som omgezette
bedragen

Som resterende
schuld

Som voorziene terug te
betalen tranches

gedurende het
afgelopen dienstjaar

Som werkelijk
terugbetaalde tranches

gedurende het
afgelopen dienstjaar

Verschil: som werkelijk
terugbetaalde tranches

gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van

de voorziene tranches

Som ü^nches terug fe
betalen gedurende het

volgend dienstjaar

Leningen ten laste
van de ontlener

710
915.840,14 915.840,14 441.964.31 47.706,10 47.706,10 0,00 47.960,49

Lei^ggen ten laste
U3 van

de hogere overheden

Sanerings-en
consolidatie-

leningen

Leningen ten laste
van derden

Leasingschulden
(onroerende leasing)

TOTAAL 915.840,14 915.840,14 441.964,31 47.706,10 47.706,10 0,00 47.960,49

FORS-9051C-2-20120610



BBelfius
Beffius Bank NV
KarelRogierp!ein11-12108russe!
TsL 02 222 11 11-IBAN:BE23G52SDQ646991
RPR Brussel BTW BE 0403.2Q-i.185
FSMAnr.01SË49A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 022229061
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR VAN ZUIENKERKE 090-1350300-13

BLZ. 1

Aard van
de lening

Lening
Nr

Bedrag van de
leningen

Bedrag van de
omzettingen

Resterentje
schuld

Som voorziene terug
te betalen tranches

gedurende het
afgelopen dienstjaar

Som werkelijk
terugbetaalde tranches

gedurende het
afgelopen dienstjaar

Verschil: som werkelijk
terugbetaalde tranches

gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van de

voorziene tranches

Som tranches terug te
betalen gedurende het

volgend dienstjaar

|710
1710
|710
|710
[710

ifcno
Ï&.

1116
1118
1119
1121
1122

123.946,76
29.693,38

37.200,00

305.000,00
420.000,00

915.840,14

123.946,76

29.693,38

37.200,00

305.000,00
420.000,00

915.840,14

8.365,83

7.423,48

9.300,00

175.375,00

241.500,00

441.964,31

8.111,44

1.484,86

1.860,00

15.250,00
21.000,00

47.706,10

8.111,44

1.484,66

1.860,00

15.250,00

21.000,00

47.706,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.365.83

1.484,66

1.860,00

15.250,00

21.000,00

47.960,49

TOTAAL 915.840,14 915.840,14 441.964,31 47.706,10 47.706,10 0,OG 47.960,49

FORS-9051&.2-2012061D



Belfius
Beffius Sank NV
KarelRogierpleinH -1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - I8AN; 8E23 0529 0064 6391
RPR Brussel BTW SE 0403.201.1S5
FSMAnr.01SS49A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 022229061
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR VAN ZUIENKERKE 090-1350300-13

BLZ.

Aard van
de lening

Lening
Nr

Bedrag van de
leningen

Bedrag van de
omzettingen

Resterende schuld Som voorziene terug
te betalen tranches

gedurende het
afgelopen dienstjaar

Som werkelijk
terugbetaalde tranches

gedurende het
afgelopen dienstjaar

Verschil: som werkelijk
terugbetaalde tranches

gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van de

voorziene tranches

Som tranches terug te
betalen gedurende het

volgend dienstjaar

710
710

710

1108
1115

71.834,26

12.449,54

84.283,80

71.834,26

12.449,54

84.283,80

826,76
152,87

979,63

826,76
152,87

979,63

0.00
0,00

0,00

TOTAAL 84.283,80 84.283,80 978,63 979,63 0,00

t£>
h-1

FORS-9051f-2-20120610



Belfius
Beifius Bank NV
Karei Rogierplein 11-1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11-IBAN: BE23 0529 00646991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.165
FSMAnr.01S649A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEÏVIEENTEBESTUUR VAN ZUIENKERKE 090-1350300-13

BLZ.

Volg nr Belanghebbenti(e)
bestuur/instelling/vereniging

Leningnummer

bij_
Belfius Bank

Bedrag van de waarborg Datum besluit Vervaljaar

[VBO C.V.B.A.

INTERC.VR.VUiLVERWYD.EN
VERWERKBRUGGE - OMMELAND

56.337,34

56.337,34

03/04/2007 2031

TOTAAL 56.337,34

U3
NJ

FORS-9051 g-2-20120610



BNP PARI BAS
FORTIS

PUBLIC BANKING /91693
Tel. : (02) 228 57 45
Fax : (02) 565 08 84

Afz:. Warandeberg 3. B-1000 Srusset /INTERNE POSTCODE 1QB1G

GEMEENTEBESTUUR ZUiENKERKE
TAV DE FINANCIEEL BEHEERDER
KERKSTRAAT 17
8377 ZUiENKERKE

Brussel, 7 januari 2019

025-0040681-95

GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE

93

SNP Paribas Fortis NV . Warandeberg 3. B-1000 Brussel
RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702 - Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.S7&A



TK69830

REF. 02500^068195

ONTLENER : GEMEENTE ZUIENKERKE

SITUATIE VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

NUMMER
KREDIET

AARD V/D SEQ.
LENING NUMMER

KREDIETBEDRAG GECONVERTEERD
BEDRAG

RESTERENDE
SCHULD

VOORZ. TERUG- WERKELIJK
BETALINGEN VERSCHULDIGD
AFGELOPEN AFGELOPEN
DIENSTJAAR DIENSTJAAR

91180394<ÏI4<it
0118039442^5
011804511491
011804539783
011S049960S7
01180S1SS542
011805463711
011805463812

TOTAAL ïê

TOTAAL

TOTAAL

710
710
710
710
710
710
710
710

710

714

721

0000001
0000002
0000603
0000004
0000005
0000006
0000007
000000&

139.356,82
185.559^24
162.618,15
32.226,16
62.964,96

210.06^,97
78.830,14

200.297,97

1.071.918,^1

0^00

OjOO

139.356,82
185.559,24
162.618,15
32.226,16
62.964^96

210.064,97
78.S30f 14

200.297,97

1.071.918,41

0,00

0,00

5.215,62
l<t.016,18
12.048/39
2.528,40

12.210,58
31.509j89
11.82^30
30.0<t5j01

119.398,37

OjOO

OjOO

9.929.i99
13.275,89
11.448,90
2.381,80
4.082,46

10.503,24
3.941^52

10.014,88

65.578,68

0,00

OjSO

9.929,99
13.275,89
11.^8,90
2.381,80
4.982,46

10.503., 24
3.941,52

10.014,88

65.578,68

0,00

OjOO

p.: l

DATUM LIJST : 07/01/2019

VERSCHIL

OjOO
OjOO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,OS
0,00

0,00

O ,,00

0,00

ONBETAALDEN OP
31/12/2018

0,60
0,00
OjOO
0/00
0,00
0,00
0,00
0,09

0,00

OjOO

0,00

VOORZIENE
TERUGBETALING
VOLGEND
DIENSTJAAR

5.215,62
14.016,18
12.048,39

2.528 j 40
4.262,11

10.503,24
3.941,S2

19.014., 88

62.530,34

0,00

0,00



TK69830

REF. OS5004068195

ONTLENER : CEMEENTE ZUIENKERKE

SITUATIE VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

SAMENVATTING CONTROLETABEL

KREDIETBEDRAG GECONVERTEERD
BEDRAG

RESTERENDE
SCHULD

VOORZ. TERUG- WERKELIJK
BETALIN6EN VERSCHULDIGD
AFGELOPEN AFGELOPEN
DIENSTJAAR DIENSTJAAR

VERSCHIL

P.: 2

DATUM LIJST : 07/01/2019

ONBETAALDEN OP VOORZIENE
31/12/2018 TERUGBETALING

VOLGEND
DIENSTJAAR

BESTUUR (7105

OVERHEID f71'»)

DERDEN €721)

U3
Ln

TOTAAL

l. 071.918, <ïï l .071.918^41

0,00 0^00

0,00 0,00

119 .398,

0^

0,

37

00

00

65 .578,

0.

s,

68

00

00

65 .578,

0,

0,

68

00

00

1.071.918,41 1.071.918^1 119.398,37 65.578,68 65.578 j 68

0^00

OjOO

0,00

0,00

o

o

o

,00

jOO

,00

62 .530

o

Ö

,34

,00

,00

0,00 62.530^34



KBC Bank NV
Cl 1-1373022-52

Aard

Lening
0000710
0000710
Totaal 0000710

Totaa!

Mr Lening

0000001
0000002

Leningnummer

726-7840522-92

726-8688387-80

van de
lening

590.781,32

250.000,00

840.781,32

840.781,32

Bedrag van de
omzetting

590.781,32

250.000,00

840.781,32

840.781,32

Resterende
schuld

398.777,43

187.500,00

586.277,43

586.277,43

Voorziene
aflossingen in

2018

29.539,06

12.500,00

42.039,06

42.039,06

Reële
aflossingen En

2018

29.539,06

12.500,00

42.039,06

42.039,06

VerschiE

0,00

0,00

0,00

0,00

Voorziene
aflossingen in

2019

29.539,06

12.500,00

42.039,06

42.039,06

U3
en

Afdrukdatum 12/01/2019 Contactpersoon ondernemersdeskloRaieoverheden@kbc.be p 1/1


