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GEWONE ZITTING 2021-2022

SESSION ORDINAIRE 2021-2022

7 FEBRUARI 2022

7 FÉVRIER 2022

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
PARLEMENT

PARLEMENT DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PROJET D’ORDONNANCE

houdende goedkeuring van de algemene
rekening en eindregeling van de begroting
van Brugel voor het jaar 2012

portant approbation du compte
général et règlement définitif du
budget de Brugel pour l’année 2012

Artikel 11 van de organieke ordonnantie van 23 februari
2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC) bepaalt
dat aan het ontwerp van begrotingsordonnantie van het jaar n
volgende documenten toegevoegd moeten worden :

L’article 11 de l’ordonnance organique du 23 février
2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle (OOBCC) prévoit que soient
joints au projet d’ordonnance budgétaire de l’année n :


1°

het ontwerp van ordonnantie houdende definitieve
regeling van de begroting van de gewestelijke entiteit,
met betrekking tot het begrotingsjaar dat aan het jaar
waarin de begroting wordt opgemaakt, voorafgaat ;
dat wil zeggen voor voor het begrotingsjaar n–2 ;

1°

le projet d’ordonnance portant règlement définitif
du budget de l’entité régionale, relatif à l’exercice
budgétaire qui précède celui durant lequel le budget
est élaboré ; c’est-à-dire pour l’exercice n–2 ;


2°

het ontwerp van ordonnantie houdende definitieve
regeling van de begroting van iedere autonome
bestuursinstelling van eerste en tweede categorie
met betrekking tot het begrotingsjaar dat aan het jaar
waarin de begroting wordt opgemaakt voorafgaat ; dat
wil zeggen voor het begrotingsjaar n–2.

2°

le projet d’ordonnance portant règlement définitif du
budget de chaque organisme administratif autonome
de première et de seconde catégorie, relatif à l’exercice
budgétaire qui précède celui durant lequel le budget
est élaboré ; c’est-à-dire pour l’exercice n–2.


De gewestelijke entiteit wordt in artikel 2, 2°
omschreven als de diensten van de Regering en de
autonome bestuursinstellingen, in de zin van Titel VII van
deze ordonnantie, ondergebracht onder de sectoriële code
13.12, rubriek « Deelstaatoverheid », van het Europees
systeem van nationale en regionale rekeningen, vervat in
de Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni
1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en
regionale rekeningen in de Gemeenschap.

L’entité régionale est définie à l’article 2, 2°, comme
étant les services du Gouvernement et les organismes
administratifs autonomes, au sens du Titre VII de la
présente ordonnance, repris sous le code sectoriel 13.12,
rubrique « Administrations d’États fédérés », du Système
européen des comptes nationaux et régionaux, contenu
dans le Règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil du 25 juin
1996 relatif au système européen des comptes nationaux et
régionaux dans la Communauté.

Overeenkomstig artikel 11, 2° zullen de ontwerpen
van ordonnantie houdende de definitieve regeling van de
begroting van iedere autonome bestuursinstelling van eerste

Conformément à l’article 11, 2°, les projets d’ordonnance portant règlement définitif du budget de chaque
organisme administratif autonome de première et de
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en tweede categorie met betrekking tot het begrotingsjaar 2012 naargelang hun certificering door het Rekenhof
eveneens aan de wetgever worden voorgelegd.

seconde catégorie, relatifs à l’année budgétaire 2012,
seront également soumis au législateur au fur et à mesure
de leur certification par la Cour des comptes.

De Minister van Financiën en Begroting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Le Ministre des Finances et du Budget de la Région de
Bruxelles-Capitale,

Sven GATZ

Sven GATZ
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ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PROJET D’ORDONNANCE

houdende goedkeuring van de algemene
rekening en eindregeling van de
begroting van Brugel voor het jaar 2012

portant approbation du compte
général et règlement définitif du
budget de Brugel pour l’année 2012

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Gezien de organieke ordonnantie van 23 februari
2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op
de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC),
artikels 11 en 59 tot 62,

Vu l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et
au contrôle (OOBCC), articles 11 et 59 à 62,


Op voordracht van de Minister bevoegd voor Financiën
en Begroting,

Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget,

Na beraadslaging,

Après délibération,

BESLUIT :

ARRÊTE :

De Minister van Financiën en Begroting is ermee belast
bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement het ontwerp van
ordonnantie in te dienen waarvan de tekst hierna volgt :

Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de
présenter au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
le projet d’ordonnance dont la teneur suit :

TITEL I
Uitvoeringsrekening van de begroting

TITRE IER
Du compte d’exécution du budget

HOOFDSTUK I
Middelenbegroting

CHAPITRE IER
Le budget des voies et moyens

Artikel 1

Article 1er

De raming van de vastgestelde rechten van Brugel voor
het begrotingsjaar 2012 bedraagt, in overeenstemming met
de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting
- Middelenbegroting » :
3.000.000,00 €

L’estimation des droits constatés en faveur de Brugel,
pour l’année budgétaire 2012, s’élève, conformément au
tableau « Compte d’exécution du budget - Budget des voies
et moyens » ci-annexé, à la somme de :
3.000.000,00 €

Artikel 2

Article 2

De ten voordele van de diensten van Brugel vastgestelde
rechten voor het begrotingsjaar 2012 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel « Uitvoeringsrekening
van de begroting - Middelenbegroting » : 3.000.000,00 €

Les droits constatés en faveur de Brugel, pour l’année
budgétaire 2012 s’élèvent, conformément au tableau
« Compte d’exécution du budget - Budget des voies et
moyens » ci-annexé, à la somme de :
3.000.000,00 €

HOOFDSTUK II
Algemene uitgavenbegroting

CHAPITRE II
Le budget général des dépenses

Artikel 3

Article 3

De raming van de vastleggingskredieten ten laste Brugel
voor het begrotingsjaar 2012 bedraagt, overeenkomstig de

La prévision des crédits d’engagements à charge de
Brugel, pour l’année budgétaire 2012, s’élève, conformément

Deloge
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bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting Algemene uitgavenrekening » :

2.903.000,00 €

au tableau « Compte d’exécution du budget - Budget général
des dépenses » ci-annexé, à la somme de :

2.903.000,00 €

waarvan :

dont :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten

2.903.000,00 €

crédits d’engagement hors crédits variables

2.903.000,00 €

varaiabele vastleggingskredieten

crédits d’engagement variables

0,00 €

0,00 €

Artikel 4

Article 4

De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2012 werden
vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of
aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente
verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere
jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare
bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig
de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting
- Algemene Uitgavenbegroting » :
2.107.565,41 €

Les sommes engagées au cours de l’année budgétaire
2012 du chef d’obligations nées ou contractées au cours
de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les
obligations récurrentes dont les effets s’étendent sur
plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année
budgétaire, s’élèvent, conformément au tableau « Compte
d’exécution du budget - Budget général des dépenses »
ci-annexé, à la somme de :
2.107.565,41 €

waarvan :

dont :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten

2.107.565,41 €

crédits d’engagement hors crédits variables

2.107.565,41 €

varaiabele vastleggingskredieten

crédits d’engagement variables

0,00 €

0,00 €

Artikel 5

Article 5

De vereffeningskredieten ten laste van Brugel voor
het begrotingsjaar 2012 bedragen, overeenkomstig de
bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting Algemene Uitgavenbegroting » :

2.892.000,00 €

La prévision des crédits de liquidation à charge de
Brugel, pour l’année budgétaire 2012, s’élève, conformément au tableau « Compte d’exécution du budget - Budget
général des dépenses » ci-annexé, à la somme de :

2.892.000,00 €

waarvan :

dont :

vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten

2.892.000,00 €

crédits de liquidation hors crédits variables

2.892.000,00 €

variabele vereffeningskredieten

crédits de liquidation variables

0,00 €

0,00 €

Artikel 6

Article 6

De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2012 werden
vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde
verbintenissen bedragen, overeenkomstig de bijgaande
tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene
Uitgavenbegroting » :
1.603.107,00 €

Les sommes liquidées au cours de l’année budgétaire
2012 du chef des droits constatés découlant des obligations
préalablement ou simultanément engagées s’élèvent,
conformément au tableau « Compte d’exécution du
budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la
somme de :
1.603.107,00 €

waarvan :

dont :

vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten

1.603.107,00 €

crédits de liquidation hors crédits variables

1.603.107,00 €

variabele vereffeningskredieten

crédits de liquidation variables

0,00 €

0,00 €

Deloge
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Artikel 7

Article 7

Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie
van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de
controle en de artikelen 3, 4 en 6 van deze ordonnantie :

Conformément à l’article 62 de l’ordonnance organique
du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au
budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4
et 6 de la présente ordonnance :

a) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op
1 januari 2012 is :
0,00 €

a) l’encours des engagements au 1er janvier 2012 est
de :
0,00 €

b) bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3 :

2.903.000,00 €

b) les crédits mentionnés au titre de l’article 3 sont de :

2.903.000,00 €

c) de aangerekende vastleggingen zijn :

2.107.565,41 €

c) les engagements imputés sont de :

2.107.565,41 €

d) het verschil tussen de aangerekende vastleggingen
vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt
b) is :

795.434,59 €

d) la différence entre les engagements imputés
mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits
mentionnés au point b) ci-dessus est de :

795.434,59 €

e) de geannuleerde vastleggingen zijn :

e) les engagements annulés sont de :

0,00 €

0,00 €

f) de geannuleerde kredieten op het einde van het
begrotingsjaar 2012 zijn :
795.434,59 €

f) les crédits annulés à la fin de l’année 2012 sont de :

795.434,59 €

g) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op
31 december 2012 is :
504.458,41 €

g) l’encours des engagements au 31 décembre 2012 est
de :
504.458,41 €

en dit in overeenstemming met de bijgaande tabellen
« Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC)
betreffende de vastleggingskredieten (exclusief de
variabele kredieten) » en « Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffendede variabele
vastleggingskredieten ».

et ce, conformément aux tableaux « Annexe au compte
d’exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits
d’engagements (hors crédits variables) » et « Annexe au
compte d’exécution (article 62 OOBCC) concernant les
crédits d’engagements variables » ci-annexés.


TITEL II
Jaarrekening

TITRE II
Du compte annuel

HOOFDSTUK I
Balans op 31 december 212

CHAPITRE IER
Le bilan au 31 décembre 2012

Artikel 8

Article 8

De balans op 31 december 2012 is als volgt:
ACTIEF

20
22
23
24
25
26
21
27
28/29

1.624.406,01 €

ACTIEF
ACTIF

1.624.406,01

VASTE ACTIVA

20/27€
57.425,46

VASTE
ACTIFSACTIVA
IMMOBILISES

57.425,46

Oprichtingskosten - Immateriële vaste activa
Terreinen en Gebouwen
Installaties, machines en uitrusting voor exploitaties
Meubilair en materieel – Dieren en planten
Vaste materiële activa in het bezit op grond van leasing
en andere zakelijke rechten dan eigendomsrechten
Werken van burgerlijke bouwkunde
Materiële vaste activa in uitvoering
Financiële vaste activa

20 €
32.103,06
22 €
0,00
23 €
0,00
24 €
25.322,40
0,00
25 €

32.103,06
0,00
0,00
25.322,40
0,00

0,00
26 €
0,00
21 €
0,00
27 €

Oprichtingskosten
- Immateriële
vaste activa
Frais d'établissement
- Immobilisations
incorporelles
Terreinen
Gebouwen
Terrains etenBâtiments
Installaties,
exploitaties
Installations,machines
machinesenetuitrusting
outillage voor
d'exploitation
Meubilair
materieel
– Dieren et
envégétaux
planten
Mobilier etenmatériel
- Animaux
Vaste
Immobilisations
materiële activa
corporelles
in het bezit
détenues
op grond
en Locationvan leasing
en
Financement
andere zakelijke
et autres
rechten
droitsdan
réels
eigendomsrechten
que de propriété
Ouvrages
deburgerlijke
génie civilbouwkunde
Werken
van
Immobilisations
corporelles
en cours
Materiële
vaste activa
in uitvoering
Immobilisations
financières
Financiële
vaste activa

0,00
28/29€

CRÉANCES A PLUS
D'UN AN
D'ÉCHÉANCE
VORDERINGEN
OP MEER
DAN
EEN JAAR

VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

Deloge
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ACTIEF
280/282 Effecten van leningen op meer dan één jaar uitgegeven
door derden of door de boekhoudkundige entiteit zelf
283/288 Andere Vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte
van niet aan het ARS onderworpen derden
29
Andere vorderingen op meer dan één jaar ten
opzichte van aan het ARS onderworpen derden
30
40/43
40

41
42
43

50-5254-5556-58

VOORRADEN VOOR BEWERKING
EN ANDERE VOORRADEN
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het
ARS onderworpen derden (met inbegrip evenwel
van vorderingen ingevolge eigen belastingheffingen op aan het ARS onderworpen derden)
Vorderingen op meer dan één jaar welke binnen
de komende twaalf maanden vervallen op
niet aan het ARS onderworpen derden
Vorderingen op ten hoogste een jaar op aan het ARS onderworpen derden (andere dan de vorderingen ingevolge eigen
belastingheffingen op aan het ARS onderworpen derden)
Vorderingen op meer dan een jaar welke
binnen de komende twaalf maanden vervallen
op aan het ARS onderworpen derden
FINANCIELE BELEGGINGEN OP TEN HOOGSTE
EEN JAAR – FINANCIELE LIQUIDITEITEN
– AANDELEN EN DEELBEWIJZEN EN HUN
AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN

50

Effecten van leningen op meer dan een jaar uitgegeven
door derden welke binnen de komende twaalf maanden
vervallen, in het bezit van de boekhoudkundige entiteit
52
Certificats et bons de trésorerie et titres analogues à un
an au plus d'échéance détenus par l'entité comptable
550/556 Bank- en postrekeningen op zicht – Kassen
met contanten en gelijkaardige acti
557/558 Te incasseren vervallen waarden - Interne
financiële overboekingen
56
Bankrekeningen en beleggingen bij banken op ten
hoogste één jaar, andere dan deze op zicht
54
Aandelen en deelbewijzen die geen deelneming vormen
58

Afgeleide financiële instrumenten andere dan degene die
reeds werden toegerekend in de klassen 1, 2, 4, of 0 en
in de subklassen 50 tot en met 57 (actiefrekeningen

48

WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN
VAN HET ACTIEF

PASSIEF
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1.624.406,01 €

ACTIEF
ACTIF

1.624.406,01

280/282
van leningen
opd’un
meeran
dan
één jaar uitgegeven
0,00 € Effecten
Titres d'emprunts
à plus
d’échéance
door
door
boekhoudkundige
entiteit zelf
émisderden
par desoftiers
oude
par
l'entité elle-même
283/288
Vorderingen
op d'un
meerandan
één jaar ten opzichte
0,00 € Andere
Autres créances
à plus
d'échéance
van
niet tiers
aan het
onderworpen
sur des
nonARS
soumis
au P.C.G. derden
29 € Andere
vorderingen
op d'un
meeran
dan
één jaar ten
0,00
Autres créances
à plus
d'échéance
opzichte
van soumis
aan het au
ARS
onderworpen derden
sur des tiers
P.C.G.
30 €
0,00
40/43€
1.566.980,55
40 €
0,00

41 €
0,00
42 €
1.566.710,65
43 €
0,00

0,00 €
50-5254-5556-58

0,00

0,00

0,00

VOORRADEN
VOOR BEWERKING
STOCKS DE FABRICATION
ET AUTRES STOCKS
EN ANDERE VOORRADEN
VORDERINGEN
TEN
EEN JAAR
CRÉANCES À UNOP
AN
AU HOOGSTE
PLUS D'ÉCHÉANCE
Vorderingen
opan
tenauhoogste
één jaar op
Créances à un
plus d'échéance
surniet
desaan het
ARS
onderworpen
inbegrip
evenwel
tiers non
soumis auderden
P.C.G.(met
(y compris
toutevan
eigen
belastingheffoisvorderingen
les créances ingevolge
sur des tiers
soumis
au P.C.G.,
fingen
op d'impositions
aan het ARS onderworpen
derden)
à la suite
fiscales propres)
Vorderingen
op meer
dand'échéance
één jaar welke
binnen
Créances à plus
d'un an
sur des
tiers non
de
komende
twaalféchéant
maanden
vervallen
opmois à venir
soumis
au P.C.G.
dans
les douze
niet aan het ARS onderworpen derden
Vorderingen
opan
tenauhoogste
een jaar op
ARS onderCréances à un
plus d'échéance
suraan
deshet
tiers
worpen
(andere
dan
deles
vorderingen
ingevolge
eigen
soumis derden
au P.C.G.
(autres
que
créances sur
ces
belastingheffingen
op aan het fiscales
ARS onderworpen
tiers, à la suite d'impositions
propres) derden)
Vorderingen
op meer
dand'échéance
een jaar welke
Créances à plus
d'un an
sur des tiers soumis
binnen
de komende
twaalf
vervallen
au P.C.G.
échéant dans
les maanden
douze mois
à venir
op aan het ARS onderworpen derden

0,00

1.566.980,55

0,00

0,00

1.566.710,65

0,00

PLACEMENTS
FINANCIERS ÀOP
UNTEN
AN HOOGSTE
FINANCIELE
BELEGGINGEN
AU PLUS
- DISPONIBLE
EEN
JAARD'ÉCHÉANCE
– FINANCIELE
LIQUIDITEITEN
ET PARTS ET
–FINANCIER-ACTIONS
AANDELEN EN DEELBEWIJZEN
ENLEURS
HUN
INSTRUMENTS
FINANCIERS
DÉRIVÉS AFGELEIDE
FINANCIELE
INSTRUMENTEN

0,00

0,00
50 €

Titres d'emprunts
à plus
d'échéance
émis par
Effecten
van leningen
opd'un
meerandan
een jaar uitgegeven
des tiers
ou par
l'entité
elle-même
détenus
parmaanden
l'entité
door
derden
welke
binnen
de komende
twaalf
comptableinethet
échéant
lesboekhoudkundige
douze mois à venir
vervallen,
bezit dans
van de
entiteit
0,00
Certificats et
et bons
bons de
de trésorerie
trésorerie et
et titres
titres analogues
analogues àà un
un
52 € Certificats
an au
au plus
plus d'échéance
d'échéance détenus
détenus par
par l'entité
l'entité comptable
comptable
an
0,00 € BankComptes
bancaires et postaux
à vue
550/556
en postrekeningen
op zicht
– Kassen
Caisses
espèces
équivalents acti
met
contanten
enetgelijkaardige
0,00 € Te
Valeurs
échues
à l'encaissement
557/558
incasseren
vervallen
waarden -- Interne
Virementsoverboekingen
financiers internes
financiële
0,00
Comptes bancaires
et placementsbijbancaires
56 € Bankrekeningen
en beleggingen
banken op ten
autre qu'à
à un
an audan
plusdeze
d'échéance
hoogste
éénvue
jaar,
andere
op zicht
0,00
Actions eten
parts
ne constituant
pas deelneming vormen
54 € Aandelen
deelbewijzen
die geen
une participation financière
0,00
Instruments
financiers
dérivés autres
que dan
ceuxdegene die
58 € Afgeleide
financiële
instrumenten
andere
à imputer
auxtoegerekend
classes 1, 2,in
4,de
ouklassen
0 et dans
reeds
werden
1, les
2, 4, of 0 en
sous-classes
50 à50
57tot
(comptes
d'actif)
in
de subklassen
en met 57
(actiefrekeningen
0,00
48 €

1.624.406,01 €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPTES
DE
WACHTEND'ACTIF
REGULARISATIEREKENINGEN
RÉGULARISATION
VAN
HET ACTIEF ET D'ATTENTE

0,00

PASSIEF
PASSIF

1.624.406,01

EIGEN VERMOGEN

10/13€
1.454.318,50

EIGEN
FONDSVERMOGEN
PROPRES

1.454.318,50

10 €
1.454.318,50
12 €
0,00
13 €
0,00

Netto-actief
maatschappelijk
- Nettopassief
Actif net ou of
Avoir
social - Passifvermogen
net
(–)
van de periode)
(–) (toestand
(situationop
enhet
fin einde
de période)
Gereserveerde
fondsen
Fonds propres eigen
affectés
Sociale
Fondsenenten
gunste
het personeel
Fonds sociaux
faveur
duvan
personnel

1.454.318,50

12
13

Netto-actief of maatschappelijk vermogen - Nettopassief
(–) (toestand op het einde van de periode)
Gereserveerde eigen fondsen
Sociale Fondsen ten gunste van het personeel

14

VOORZIENINGEN VOOR TOEKOMSTIGE KOSTEN

0,00
14 €

PROVISIONS POUR
CHARGES
A VENIR KOSTEN
VOORZIENINGEN
VOOR
TOEKOMSTIGE

0,00

17/19€
0,00

SCHULDEN
OP MEER
EEN JAAR
DETTES A PLUS
D'UN DAN
AN D'ÉCHÉANCE

0,00

10

17/19
17

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

Door de boekhoudkundige entiteit uitgegeven of
overgenomen leningen op meer dan één jaar
18
Andere schulden op meer dan één jaar ten opzichte
van niet aan het ARS onderworpen derden
19
Andere schulden op meer dan één jaar ten opzichte
van aan het ARS onderworpen derden
44/46/47 SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

Emprunts
à plus d'un an d'échéance
émis
Door
de boekhoudkundige
entiteit uitgegeven
of
ou repris par l'entité
comptable
overgenomen
leningen
op meer dan één jaar
0,00
Autres dettes
à plus
d'un an
d'échéance
18 € Andere
schulden
op meer
dan
één jaar ten opzichte
envers
non soumis
au P.C.G.
van
nietdes
aantiers
het ARS
onderworpen
derden
0,00
Autres dettes
à plus
d'un an
d'échéance
19 € Andere
schulden
op meer
dan
één jaar ten opzichte
envers
au P.C.G.
van
aandes
het tiers
ARSsoumis
onderworpen
derden
149.202,74
€ SCHULDEN
DETTES À UN
AU PLUS
D'ÉCHÉANCE
44/46/47
OPAN
MEER
DAN EEN
JAAR

0,00
0,00

0,00
17 €

0,00

0,00

Deloge
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0,00

149.202,74
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PASSIEF

45
46
47

51-5357-59
51
53

57
59

49

1.624.406,01 €

Schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van niet aan
het ARS onderworpen derden (met inbegrip evenwel van
de eigen fiscale schulden van de boekhoudkundige entiteit)
Schulden op meer dan één jaar welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen ten opzichte
van niet aan het ARS onderworpen derden
Schulden op ten hoogste een jaar ten opzichte van aan
het ARS onderworpen derden (met uitsluiting van eigen
fiscale schulden van de boekhoudkundige entiteit)
Schulden op meer dan één jaar welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen ten opzichte
van aan het ARS onderworpen derden

61
62
63

45 €
0,00
46 €
0,00
47 €
0,00

PASSIEF
PASSIF

1.624.406,01

Schulden
opan
tenauhoogste
één jaar ten
opzichte
van niet aan
Dettes à un
plus d'échéance
envers
des tiers
het
onderworpen
derden
(mettoutefois
inbegriples
evenwel van
nonARS
soumis
au P.C.G. (y
compris
de
eigen
fiscalepropres
schulden
de boekhoudkundige
entiteit)
dettes
fiscales
de van
l'entité
comptable)
Schulden
op meer
één jaar welke
binnen
de non
Dettes à plus
d'un dan
an d'échéance
envers
des tiers
komende
ten opzichte
soumis autwaalf
P.C.G.maanden
échéant vervallen
dans les douze
mois à venir
van niet aan het ARS onderworpen derden
Schulden
opan
tenauhoogste
een jaar ten
opzichte
Dettes à un
plus d'échéance
envers
des van aan
het
onderworpen
(met uitsluiting
tiersARS
soumis
au P.C.G. derden
(à l'exclusion
des dettesvan eigen
fiscale
de boekhoudkundige
entiteit)
fiscalesschulden
propres van
de l'entité
comptable)
Schulden
op meer
één jaar welke
binnen
de soumis
Dettes à plus
d'un dan
an d'échéance
envers
des tiers
komende
maanden
ten àopzichte
au P.C.G.twaalf
échéant
dans lesvervallen
douze mois
venir
van aan het ARS onderworpen derden

149.202,74

0,00

0,00

0,00

FINANCIELE LENINGEN OP TEN
HOOGSTE EEN JAAR

51-530,00 €
57-59

FINANCIELE
LENINGEN OP
TEN
EMPRUNTS FINANCIERS
À UN
HOOGSTE
EEN
JAAR
AN AU PLUS
D'ÉCHÉANCE

0,00

Leningen op meer dan één jaar uitgegeven of overgenomen door de boekhoudkundige entiteit welke
binnen de komende twaalf maanden vervallen
Schatkistcertificaten, schatkistbons en analoge
effecten uitgegeven door de boekhoudkundige
entiteit op ten hoogste één jaar – muntstukken
uitgegeven door het Muntfonds (ADBA)
Bij banken aangegane leningen op ten hoogste één jaar
Afgeleide financiële instrumenten andere dan degene die
reeds werden toegerekend in de klassen 1, 4, 5 of 0 en
in de subklassen 50 tot en met 57 (passiefrekeningen)

0,00
51 €

Empruntsop
à plus
d'échéance
émis ou
Leningen
meerd'un
danan
één
jaar uitgegeven
ofrepris
over- par
l'entité comptable
échéant dans les douze
à venir
genomen
door de boekhoudkundige
entiteitmois
welke
binnen de komende twaalf maanden vervallen
Certificats et bons deschatkistbons
trésorerie et titres
analogues émis
Schatkistcertificaten,
en analoge
par l'entité
comptable
à un
au plus d'échéance effecten
uitgegeven
door
dean
boekhoudkundige
Monnaies
émises
par leéén
Fonds
(S.A.C.A.)
entiteit
op ten
hoogste
jaar –monétaire
muntstukken
uitgegeven door het Muntfonds (ADBA)
Emprunts
an au plus
d'échéance
Bij
bankenbancaires
aangeganeà un
leningen
op ten
hoogste één jaar
Instruments
financiers
dérivés autres
que dan
ceuxdegene die
Afgeleide
financiële
instrumenten
andere
à imputer
auxtoegerekend
classes 1, 2,in
4,de
ouklassen
0 et dans
reeds
werden
1, les
4, 5 of 0 en
sous-classes
50 à50
57tot
(comptes
de (passiefrekeningen)
passif)
in
de subklassen
en met 57

0,00

WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN
VAN HET PASSIEF

0,00
53 €

0,00
57 €
0,00
59 €

20.884,77
49 €

COMPTES
PASSIF DE
WACHTENDE
REGULARISATIEREKENINGEN
RÉGULARISATION
VAN
HET PASSIEF ET D'ATTENTE

HOOFDSTUK 2
De resultatenrekening

CHAPITRE 2
Le compte de résultats

Artikel 9

Article 9

De resultatenrekening is als volgt :

60

44 €
149.202,74

0,00

0,00
0,00

20.884,77

Le compte de résultats s’établit comme suit :

KOSTEN

3.000.000,00 €

KOSTEN
CHARGES

3.000.000,00

COURANTE KOSTEN

1.545.681,50 €

COURANTE
KOSTEN
CHARGES COURANTES

1.545.681,50

PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEKOSTEN
Aanwending van consumptiegoederen en diensten van derden voor bewerking of doorverkoop
Andere aanwendingen van verbruiksgoederen en van diensten van derden
Directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en van daarmee gelijkgestelde personen
Economische afschrijvingen op oprichtingskosten, op
immateriële vaste activa en op materiële vaste activa

PRODUCTIEEXPLOITATIEKOSTEN
CHARGES DEEN
PRODUCTION
ET D'EXPLOITATION
Aanwending
consumptiegoederen
ende
dienUtilisation devan
biens
de consommation et
sten
van derden
services
de tiersvoor
pourbewerking
fabricationofoudoorverkoop
revente
61 € Andere
aanwendingen
van verbruiksgoe1.489.616,44
Autres utilisations
de biens
de consomderen
vantiers
derden
mationenetvan
de diensten
services de
62 € Directe
en indirecte
bezoldigingen
van
0,00
Rémunérations
directes
et indirectes
duhet personeel
en vanetdaarmee
gelijkgestelde
personen
personnel
des personnes
assimilées
26.612,75
63 € Economische
Amortissements
afschrijvingen
économiques
opsur
oprichtingskosten,
frais d'étaop
immateriële
blissement, sur
vaste
immobilisations
activa en op materiële
incorpo-vaste activa
relles et sur immobilisations corporelles
0,00 € ECONOMISCHE
SUBVENTIONS ÉCONOMIQUES
LAPRODUCTIE
PRODUCTION
640/648
SUBSIDIES AANÀDE
29.452,31
€ BELASTINGEN
IMPÔTS ET TAXES
A CHARGE
DELASTE VAN
619 &
EN TAKSEN
TEN
L'ENTITÉ
COMPTABLE ENTITEIT
659
DE
BOEKHOUDKUNDIGE
0,00
INTÉRÊTS ETEN
AUTRES
CHARGES
FINANCIÈRES
65 € INTERESTEN
ANDERE
COURANTE
FINANCIËLE
COURANTES
- LOYERS DE
TERRAINS
LASTEN
– HUURPRIJZEN
VOOR
TERREINEN
0,00
PRESTATIONS
SOCIALES
66 € SOCIALE
PRESTATIES
0,00&
€ ANDERE
TRANSFERTS
DE REVENUS AUTRES
649
INKOMENSOVERDRACHTEN
QUE SOCIALE
PRESTATIONS
SOCIALES
670/679 DAN
PRESTATIES

1.516.229,19
0,00

1.454.318,50 €

1.454.318,50

640/648 ECONOMISCHE SUBSIDIES AAN DE PRODUCTIE
619 & 659 BELASTINGEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN
DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT
65
INTERESTEN EN ANDERE COURANTE FINANCIËLE
LASTEN – HUURPRIJZEN VOOR TERREINEN
66
SOCIALE PRESTATIES
649 & ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN
670/679 DAN SOCIALE PRESTATIES
KAPITAALKOSTEN
687
VERMOGENSHEFFINGEN
680/689 ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN
690/698 KAPITAALVERLIEZEN

1.516.229,19 €
60 €
0,00

CHARGES EN CAPITAL
KAPITAALKOSTEN

0,00
IMPÔTS EN CAPITAL
687€ VERMOGENSHEFFINGEN
0,00 € ANDERE
AUTRES KAPITAALOVERDRACHTEN
TRANSFERTS EN CAPITAL
680/689
0,00 € KAPITAALVERLIEZEN
PERTES EN CAPITAL
690/698

1.489.616,44

0,00

26.612,75

0,00
29.452,31

0,00

0,00
0,00

Deloge
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0,00
0,00
0,00

A-507/1 - 2021/2022

699
699
699

70

71
72
73
74
75

76

KOSTEN

3.000.000,00 €

KOSTEN
CHARGES

3.000.000,00

. DOTATIES AAN DE EIGEN
GERESERVEERDE FONDSEN
. DOTATIES AAN DE SOCIALE FONDSEN
TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL
. DOTATIES AAN DE VOORZIENINGEN VOOR
RISICO'S EN TOEKOMSTIGE KOSTEN
. VERHOGING VAN HET NETTO-ACTIEF (of het
maatschappelijk vermogen) OF VERMINDERING
VAN HET NETTO-PASSIEF EN VERHOGING
VAN DE BELANGEN VAN DERDEN

699€
1.454.318,50

.. DOTATIES
AAN
DEFONDS
EIGENPROPRES AFFECTES
DOTATIONS
AUX
GERESERVEERDE FONDSEN
.. DOTATIES
AAN
DEFONDS
SOCIALE
FONDSEN
DOTATIONS
AUX
SOCIAUX
TEN
GUNSTEDU
VAN
HET PERSONEEL
EN FAVEUR
PERSONNEL
.. DOTATIES
AAN
DEPROVISIONS
VOORZIENINGEN
DOTATIONS
AUX
POUR VOOR
RISICO'S
KOSTEN
RISQUESEN
ETTOEKOMSTIGE
CHARGES A VENIR
.. VERHOGING
VAN DE
HET
NETTO-ACTIEF
(ofl'Avoir
het
AUGMENTATION
L'ACTIF
NET (ou de
maatschappelijk
vermogen) DU
OF VERMINDERING
social) OU DIMINUTION
PASSIF NET
VAN HET NETTO-PASSIEF EN VERHOGING
VAN DE BELANGEN VAN DERDEN

1.454.318,50

OPBRENGSTEN

3.000.000,00 €

OPBRENGSTEN
PRODUITS

3.000.000,00

COURANTE OPBRENGSTEN

3.000.000,00 €

COURANTE
OPBRENGSTEN
PRODUITS COURANTS

3.000.000,00

PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEOPBRENGSTEN
Verkopen van door de entiteit vervaardigde goederen
en van handelsgoederen verworven met het oog op hun
doorverkoop – « tweedehands » verkopen en bijkomstige verkopen – Zelf geproduceerde vaste activa
Gefactureerde prestaties van diensten
BELASTINGEN OP DE PRODUCTIE EN DE INVOER
COURANE BELASTINGEN OP
INKOMEN EN OP VERMOGEN
EFFECTIEVE EN TOEGEREKENDE
SOCIALE BIJDRAGEN
TE ONTVANGEN EN ANDERE COURANTE
FINANCIËLE INKOMSTEN – TE
ONTVANGEN HUURPRIJZEN VOOR
TERREINEN EN MINERALE RESERVES
ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN
BELASTINGEN EN SOCIALE BEDRAGEN
KAPITAALOPBRENGSTEN

771/776
78
790/798
799
799
799
799

VERMOGENSHEFFINGEN
ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN
KAPITAALWINSTEN
. TERUGNEMINGEN AAN DE EIGEN
GERESERVEERDE FONDSEN
. TERUGNEMINGEN AAN DE SOCIALE FONDSEN
TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL
. TERUGNEMINGEN AAN DE VOORZIENINGEN
VOOR RISICO'S EN TOEKOMSTIGE KOSTEN
. VERMINDERING VAN HET NETTO-ACTIEF (of
het maatschappelijk vermogen) OF VERHOGING
VAN HET NETTO-PASSIEF EN VERMINDERING
VAN DE BELANGEN VAN DERDEN

699€
0,00
699€
0,00
699€
0,00

0,00 €
70 €
0,00

71 €
0,00
72 €
0,00
0,00
73 €
0,00
74 €
0,00
75 €

3.000.000,00
76 €
0,00 €
0,00 €
771/776
0,00
78 €
0,00 €
790/798
0,00
799€
0,00
799€
0,00
799€
0,00
799€

PRODUCTIEEXPLOITATIEOPBRENGSTEN
PRODUITS DEEN
PRODUCTION
ET D'EXPLOITATION
Verkopen
door
de entiteit
goederen
Ventes de van
biens
fabriqués
par vervaardigde
l'entité et de marchandises
en
van handelsgoederen
verworven
met het
op hun
acquises
en vue de leur revente
- Ventes
en «oog
seconde
doorverkoop
– « tweedehands
verkopen en bijkommain » et ventes
accessoires - »Autoproduction
immobilisée
stige verkopen – Zelf geproduceerde vaste activa
Gefactureerde
van diensten
Prestations de prestaties
services facturées
BELASTINGEN
DE PRODUCTIE EN DE INVOER
IMPÔTS SUR LAOP
PRODUCTION
ET LES IMPORTATIONS
COURANE
IMPÔTS COURANTS
BELASTINGEN
SUR LE
OP
REVENU ET
INKOMEN
ENLE
OPPATRIMOINE
VERMOGEN
COTISATIONSEN
SOCIALES
EFFECTIVES ET IMPUTÉES
EFFECTIEVE
TOEGEREKENDE
SOCIALE BIJDRAGEN
INTÉRÊTS
ET AUTRES
REVENUS
FINANCIERS
TE
ONTVANGEN
EN ANDERE
COURANTE
COURANTS -INKOMSTEN
LOYERS DE TERRAINS
FINANCIËLE
– TE
ET DE GISEMENTS
A RECEVOIR
ONTVANGEN
HUURPRIJZEN
VOOR
TERREINEN EN MINERALE RESERVES
TRANSFERTS
DE REVENUS AUTRES DAN
ANDERE
INKOMENSOVERDRACHTEN
QU'IMPÔTS ET EN
COTISATIONS
SOCIALES
BELASTINGEN
SOCIALE BEDRAGEN

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

PRODUITS EN CAPITAL
KAPITAALOPBRENGSTEN

0,00

IMPÔTS EN CAPITAL
VERMOGENSHEFFINGEN
AUTRES KAPITAALOVERDRACHTEN
TRANSFERTS EN CAPITAL
ANDERE
GAINS EN CAPITAL
KAPITAALWINSTEN
REPRISES SUR FONDS
AFFECTES
.. TERUGNEMINGEN
AANPROPRES
DE EIGEN
GERESERVEERDE FONDSEN
REPRISES SUR FONDS
.. TERUGNEMINGEN
AANSOCIAUX
DE SOCIALE FONDSEN
EN FAVEUR
PERSONNEL
TEN
GUNSTEDU
VAN
HET PERSONEEL
REPRISES SUR PROVISIONS
POUR
.. TERUGNEMINGEN
AAN DE VOORZIENINGEN
RISQUES
ET CHARGES
A VENIR KOSTEN
VOOR
RISICO'S
EN TOEKOMSTIGE
DIMINUTION DE VAN
L'ACTIF
(ou de l'Avoir(of
.. VERMINDERING
HETNET
NETTO-ACTIEF
social)
OU AUGMENTATION
DUVERHOGING
PASSIF NET
het
maatschappelijk
vermogen) OF
VAN HET NETTO-PASSIEF EN VERMINDERING
VAN DE BELANGEN VAN DERDEN

0,00
0,00
0,00
0,00

HOOFDSTUK 3
De samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen

CHAPITRE 3
Le compte de récapitulation
des opérations budgétaires

Artikel 10

Article 10

De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, in ontvangsten en uitgaven, is als volgt :

Le compte de récapitulation des opérations budgétaires
de l’année, en recettes et en dépenses, s’établit comme suit :

SEC

Benamingen

SEC

80100
80310
80320

Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9
Diverse interne verrichtingen
Verrekeningen met andere dienstjaren

xxxxx Uitgaven
€ Dépenses
à ventiler
les groupes principaux
1 à9 9
80100
te verdelen
overentre
de hoofdgroepen
1 tot en met
xxxxx Diverse
€ Opérations
internes diverses
80310
interne verrichtingen
xxxxx Verrekeningen
€ Régularisations
avec d'autres
exercices
80320
met andere
dienstjaren

0,00

0,00

0,00

Benamingen
Libellés

Deloge
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x
x
x

SEC

Benamingen

80400
81111
81112
81120

81221

Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings
Bezoldiging volgens weddeschalen
Overige bezoldigingselementen
Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen
Directe toelagen
Doorbetaling van loon
Pensioenen van overheidspersoneel
Lonen in natura
Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector
Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

81222

Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

81250

Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van
wegen- en waterbouwkundige werken : Kosten vergoed
aan andere sectoren dan de overheidssector

81131
81132
81133
81140
81211
81212

81410

81420

Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken :
Kosten vergoed binnen de overheidssector

82110
82120
82130

Rente op overheidsschuld in euro
Rente op overheidsschuld in vreemde valuta
Rente op schuld binnen de overheidssector

82140
82150
82160
82410
82420

Rente op commerciële schuld
Rente op financiële leasings
Andere rente
Huurgelden van gronden : Betalingen aan
andere sectoren dan de overheidssector
Huurgelden van gronden : Betalingen binnen de overheidssector

82500
83111

Uitbetaalde dividenden
Rentesubsidies aan overheidsbedrijven

83112
83121

Rentesubsidies aan andere bedrijven
Prijssubsidies aan overheidsbedrijven

83122

Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven

83131

Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven

83132

83300

Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen
Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

83410

Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel

83420
83431

Inkomensoverdrachten aan gezinnen : Oorlogspensioenen
Inkomensoverdrachten aan gezinnen : Geldelijke uitkeringen

83432

Inkomensoverdrachten aan gezinnen : Uitkeringen in natura

83441

Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers : Geldelijke uitkeringen

83140
83200

A-507/1 - 2021/2022
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SEC

Benamingen
Libellés

80400
met
financiële
leasings
xxxxx Annuïteiten
€ Annuités
enbetrekking
matière detot
leasings
financiers
81111
volgenssuivant
weddeschalen
xxxxx Bezoldiging
€ Rémunération
les barèmes
81112 Overige
bezoldigingselementen
108.955,75
€ Autres
éléments de la rémunération
81120
bijdragensociales
ten lasteà van
de werkgevers,
xxxxx Sociale
€ Cotisations
charge
des employeurs,
afgedragen
instellingen
of ou
fondsen
verséesaan
à des
institutions
fonds
81131 Directe
toelagen directes
22.294,09
€ Allocations
81132
loon du salaire
xxxxx Doorbetaling
€ Paiementvan
maintenu
81133
vanduoverheidspersoneel
xxxxx Pensioenen
€ Pensions
personnel des administrations publiques
81140 Lonen
in natura
781.646,84
€ Salaire
en nature
81211 Algemene
werkingskosten
vergoed aan andere
349.698,67
€ Frais généraux
de fonctionnement
payés à des secteurs
sectoren
danque
de le
overheidssector
autres
secteur des administrations publiques
81212 Huurgelden
vande
gebouwen
andere
167.021,13
€ Locations
bâtimentsvergoed
payées aan
à des
secteurs autres
sectoren
de overheidssector
que dan
le secteur
des administrations publiques
81221
werkingskosten
vergoed binnen
de àoverheidssector
xxxxx Algemene
€ Frais généraux
de fonctionnement
payés
l'intérieur du secteur des administrations publiques
81222
vande
gebouwen
de overheidssector
xxxxx Huurgelden
€ Locations
bâtimentsvergoed
payées binnen
à l'intérieur
du secteur des administrations publiques
81250 Indirecte
belastingen
29.452,31
€ Impôts
indirects betaald
payés àaan
dessubsecsous-secteurs
toren du
vansecteur
de overheidssector
des administrations publiques
81410
en niet-waardevermeerderend
onderhoud
vandes
xxxxx Herstel
€ Frais
payés à des secteurs autres que
le secteur
wegenen waterbouwkundige
: Kosten
vergoed
administrations
publiqueswerken
en matière
de réparaaan andere
dan
de overheidssector
tions etsectoren
entretien
d'ouvrages
en matière de travaux
routiers et hydrauliques n'augmentant pas la valeur
81420
en niet-waardevermeerderend
xxxxx Herstel
€ Frais
payés à l'intérieur du secteuronderdes adminishoud trations
van wegenen waterbouwkundige
werken : et
publiques
en matière de réparations
Kosten
vergoedd'ouvrages
binnen deen
overheidssector
entretien
matière de travaux routiers
et hydrauliques n'augmentant pas la valeur
82110
op overheidsschuld
in euro en euros
xxxxx Rente
€ Intérêts
de la dette publique
82120
op overheidsschuld
in vreemde
valuta étrangères
xxxxx Rente
€ Intérêts
de la dette publique
en monnaies
82130
op schuld
binnen
overheidssector
xxxxx Rente
€ Intérêts
de la
dette de
publique
à l'intérieur du
secteur des administrations publiques
82140
op commerciële
xxxxx Rente
€ Intérêts
de la detteschuld
commerciale
82150
op financiële
leasings
xxxxx Rente
€ Intérêts
sur leasings
financiers
xxxxx Andere
€ Autres
82160
renteintérêts
xxxxx Huurgelden
€ Paiements
d'autres: secteurs
queaan
le secteur des admi82410
van àgronden
Betalingen
nistrations
publiques
en matière de location de terres
andere
sectoren dan
de overheidssector
xxxxx Huurgelden
€ Paiements
l'intérieur
du secteurbinnen
des administra82420
van àgronden
: Betalingen
de overheidssector
tions publiques en matière de location de terres
xxxxx Uitbetaalde
€ Dividendes
distribués
82500
dividenden
xxxxx Rentesubsidies
€ Subventions
les inté83111
aanréduisant
overheidsbedrijven
rêts aux entreprises publiques
xxxxx Rentesubsidies
€ Subventions
les intérêts aux autres entreprises
83112
aanréduisant
andere bedrijven
xxxxx Prijssubsidies
€ Subventions
matière de prix
83121
aan en
overheidsbedrijven
aux entreprises publiques
xxxxx Overige
€ Autres
subventions d'exploita83122
exploitatiesubsidies
aan overheidsbedrijven
tion aux entreprises publiques
xxxxx Prijssubsidies
€ Subventions
matière
de prix à des
83131
aan en
andere
producenten
dan producoverheidsbedrijven
teurs autres que les entreprises publiques
xxxxx Overige
€ Autres
subventions d'exploitation
des produc83132
exploitatiesubsidies
aan andereàproduteurs
que les entreprises publiques
centen
danautres
overheidsbedrijven
xxxxx Vermindering
€ Réductionvan
de werkgeversbijcotisations patronales ciblées
83140
dragen voor bepaalde doelgroepen
xxxxx Inkomensoverdrachten,
€ Transferts de revenus,
autresexploitatiesubsique des subventions
83200
die geen
d'exploitation,
aux en
entreprises
institutions financières
dies zijn,
aan bedrijven
financiëleetinstellingen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
ASBL
83300
aan aux
vzw's
ten behoeve van de gezinnen
au service des ménages
xxxxx Weduwen€ Pensions
de veuves et orphelins
du overheidspersoneel
personnel
83410
en wezenpensioenen
van het
des administrations publiques
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
ménages
- Pensions de guerre
83420
aan aux
gezinnen
: Oorlogspensioenen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
ménages
83431
aan aux
gezinnen
: Geldelijke uitkeringen
- Prestations en espèces
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
ménages
83432
aan aux
gezinnen
: Uitkeringen in natura
- Prestations en nature
xxxxx Overige
€ Autres
prestations
ménages
tant que
83441
uitkeringen
aanaux
gezinnen
als en
verbrui- Prestations en espèces
kers :consommateurs
Geldelijke uitkeringen

x
x
108.95
x

22.29
x
x
781.64
349.69

167.02

x

x

29.45

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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SEC

Benamingen

SEC

83442
83450
83510
83520

Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers : Uitkeringen in natura
Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten
Inkomensoverdrachten aan EU-instellingen
Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)

83530

Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

83540

Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Inkomensoverdrachten aan landen andere dan
de lidstaten van de EU (overheden)
Inkomensoverdrachten aan landen andere dan
de lidstaten van de EU (niet-overheden)
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : aan de institutionele overheid
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele
groep : aan niet-organieke begrotingsfondsen
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : aan administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep :
aan administratieve openbare instellingen (AOI)
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep :
aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : aan vzw's van de overheid
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele
groep : aan andere eenheden van de overheid
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Ouderdom, overlijden, nabestaanden
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Invaliditeit en handicap
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Werkloosheid
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Gezinslasten
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Arbeidsongevallen en beroepsziekten

83442
uitkeringen
aanaux
gezinnen
als en
verbruixxxxx Overige
€ Autres
prestations
ménages
tant que
kers :consommateurs
Uitkeringen in natura
- Prestations en nature
83450
uitkeringen
aanaux
gezinnen
als en
producenten
xxxxx Overige
€ Autres
prestations
ménages
tant que producteurs
83510
aan aux
EU-instellingen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
institutions de l'UE
83520
aan aux
lidstaten
de EU (overheden)
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
pays van
membres
de l'UE (administrations publiques)
83530
aan aux
lidstaten
van de EUde(niet-overheden)
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
pays membres
l'UE (non-administrations publiques)
83540
aan aux
internationale
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
institutionsinstelinternalingentionales
andere autres
dan deque
EU-instellingen
les institutions de l'UE
83550
aan aux
landen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
paysandere
autresdan
que les pays
de lidstaten
vandedel'UE
EU (administrations
(overheden)
membres
publiques)
83560
aan aux
landen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
paysandere
autresdan
que les pays
de lidstaten
vandedel'UE
EU (non-administrations
(niet-overheden)
membres
publiques)
84110
binnen
een institutioxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un
nele groep
de institutionele
GI : au: aan
pouvoir
institutionneloverheid
84120
binnen
een institutionele
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI :
groepaux
: aan
niet-organieke
fonds
budgétairesbegrotingsfondsen
non organiques
84130
binnen
een institutioxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI : aux services
nele groep
: aan administratieve
diensten
met(SACA)
administratifs
à comptabilité
autonome
boekhoudkundige autonomie (ADBA)
84140
binnen
een institutionele
groep :
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI : aux
aan administratieve
openbare instellingen
(AOI)
organismes administratifs
publics (OAP)
84150
binnen
een institutionele
groep
:
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI : aux
établisaan onderwijsinstellingen
van du
de pouvoir
institutionele
overheid
sements d'enseignement
institutionnel
84160
binnen
een institutioxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI :
nele groep
: aan des
vzw's
van de overheid
aux ASBL
administrations
publiques
84170
binnen
een institutionele
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un
groepGI
: aan
andere
van de overheid
: aux
autreseenheden
untés publiques
84210
aan aux
de socialezekerheidsinxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations de
stellingen
- Ouderdom,
overlijden,décès,
nabestaanden
sécurité
sociale - Vieillesse,
survie
84220
aan aux
de socialezexxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrakerheidsinstellingen
Ziekte - Maladie
tions de sécurité- sociale
84230
aan aux
de socialezekerheidsxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations de
instellingen
Invaliditeit
en handicap
sécurité- sociale
- Invalidité
et handicap
84240
aan aux
de socialezekerxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administraheidsinstellingen
- Werkloosheid
tions de sécurité
sociale - Chômage
84250
aan aux
de socialezekerxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations
heidsinstellingen
- Gezinslasten
de sécurité sociale
- Charges de famille
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administra84260
aan aux
de socialezekerheidsintions -de
sécurité sociale - Accidents
de
stellingen
Arbeidsongevallen
en beroepsziekten
travail et maladies professionnelles
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations de sécurité
84270
aan aux
de socialezekerheidsinsociale
- Formation professionnelle
des adultes
stellingen
- Beroepsopleiding
voor volwassenen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations de sécurité
84280
aan aux
de socialezekerheidsinstel- Subvention
globale
à la
sécurité
sociale
lingensociale
- Globale
rijkstoelage
aan de
sociale
zekerheid
xxxxx Overige
€ Autres
transferts de revenusaan
auxdeadmi84290
inkomensoverdrachten
socinistrations de sécurité sociale
alezekerheidsinstellingen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
provinces
84311
aan aux
provincies
- Algemene bijdragen
- Contributions générales
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
provinces
84312
aan aux
provincies
- Specifieke bijdragen
- Contributions spécifiques
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
provinces 84313
aan aux
provinaux
charges d'intérêt
cies -Contributions
Bijdragen voor
rentelasten
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
provinces
- Contributions
84314
aan aux
provincies
- Bijdragen
traitements
du personnelpersoneel
enseignant
voor aux
lonen
van het onderwijzend
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
provinces
- Contributions
84315
aan aux
provincies
- Bijdragen
voor
aux pensions
enseignant
rustpensioenen
vandu
hetpersonnel
onderwijzend
personeel
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
provinces
- Contributions
84316
aan aux
provincies
- Bijdragen
autres
frais de fonctionnement
de l'enseignement
voor aux
overige
werkingskosten
van het onderwijs
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
communes
84321
aan aux
gemeenten
- Algemene bijdragen
- Contributions générales
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
communes
84322
aan aux
gemeenten
- Specifieke bijdragen
- Contributions spécifiques
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
communes 84323
aan aux
gemeenten
Contributions
aux charges d'intérêt
- Bijdragen
voor rentelasten

83550
83560
84110
84120
84130
84140
84150
84160
84170
84210
84220
84230
84240
84250
84260
84270

84311

Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Beroepsopleiding voor volwassenen
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid
Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen
Inkomensoverdrachten aan provincies - Algemene bijdragen

84312

Inkomensoverdrachten aan provincies - Specifieke bijdragen

84313

84321

Inkomensoverdrachten aan provincies - Bijdragen voor rentelasten
Inkomensoverdrachten aan provincies - Bijdragen
voor lonen van het onderwijzend personeel
Inkomensoverdrachten aan provincies - Bijdragen voor
rustpensioenen van het onderwijzend personeel
Inkomensoverdrachten aan provincies - Bijdragen
voor overige werkingskosten van het onderwijs
Inkomensoverdrachten aan gemeenten - Algemene bijdragen

84322

Inkomensoverdrachten aan gemeenten - Specifieke bijdragen

84323

Inkomensoverdrachten aan gemeenten
- Bijdragen voor rentelasten

84280
84290

84314
84315
84316

Benamingen
Libellés

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Benamingen

SEC

84340
84351

Inkomensoverdrachten aan gemeenten - Bijdragen
voor lonen van het onderwijzend personeel
Inkomensoverdrachten aan gemeenten - Bijdragen voor
rustpensioenen van het onderwijzend personeel
Inkomensoverdrachten aan gemeenten - Bijdragen
voor overige werkingskosten van het onderwijs
Inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden
Inkomensoverdrachten aan lokale overheden : Politiezones

84352

Inkomensoverdrachten aan lokale overheden : OCMW's

84353

Inkomensoverdrachten aan lokale overheden :
Intercommunales van de sector S.1313
Inkomensoverdrachten aan lokale overheden : Hulpverleningszones
Inkomensoverdrachten aan lokale overheden : Overige lokale overheden
Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel

84324
aan aux
gemeenten
- Bijdragen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
communes
- Contributions
voor lonen
van het onderwijzend
aux traitements
du personnelpersoneel
enseignant
84325
aan aux
gemeenten
- Bijdragen
voor
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
communes
- Contributions
rustpensioenen
vandu
hetpersonnel
onderwijzend
personeel
aux pensions
enseignant
84326
aan aux
gemeenten
- Bijdragen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
communes
- Contributions
voor overige
werkingskosten
van het onderwijs
aux autres
frais de fonctionnement
de l'enseignement
84340
aan aux
vzw's
van de
overheden
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
ASBL
deslokale
pouvoirs
locaux
84351
aan aux
lokale
overheden
: Politiezones
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administrations publiques locales - zone de police
84352
aan aux
lokale
overheden
: OCMW's
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administrations publiques locales - CPAS
84353
aan aux
lokale
overheden
:
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administrations
Intercommunales
van de
sector S.1313 du secteur S.13.13
publiques locales
- Intercommunales
84354
aan aux
lokale
overxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administrahedentions
: Hulpverleningszones
publiques locales - Zones de secours
84359
aan aux
lokale
overxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administrations
hedenpubliques
: Overigelocales
lokale -overheden
Autres pouvoirs locaux
84410
aan àhet
gesubsidieerdautoautonoom onderxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
l'enseignement
wijs -nome
Bijdragen
voor- Contributions
lonen van het onderwijzend
personeel
subsidié
aux traitements du personnel enseignant
84420
aan àhet
gesubsidieerd autoxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
l'enseignement
noomautonome
onderwijssubsidié
- Bijdragen
voor rustpensi- Contributions
aux
oenenpensions
van het onderwijzend
personeel
du personnel enseignant
84430
aan àhet
gesubsidieerdautoautonoom onderxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
l'enseignement
wijs -nome
Bijdragen
voor- Contributions
overige werkingskosten
subsidié
aux autres van
fraishet onderwijs
de fonctionnement de l'enseignement
84440
aan àhet
gesubsidieerd autonoom
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
l'enseignement
onderwijs
- Bijdragen
voor
rentelasten van
autonome
subsidié
- Contributions
auxhet onderwijs
charges d'intérêt de l'enseignement
84511
aan aux
de gemeenschapscomxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
Commissions commumissies
: Franse: Commission
Gemeenschapscommissie
nautaires
communautaire française
84512
aan aux
de gemeenschapscomxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
Commissions commumissies
: Vlaamse
Gemeenschapscommissie
nautaires
: Commission
communautaire flamande
84513
aan aux
de gemeenschapscommisxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
Commissions commusies : nautaires
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
: Commission
communautaire commune
84524
aan aux
de gemeenxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
commuschappen
: Franse
Gemeenschap
nautés
: Communauté
française
84525
aan aux
de gemeenxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
commuschappen
: Vlaamse
Gemeenschap
nautés
: Communauté
flamande
84526
aan aux
de gemeenxxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
commuschappen
: Duitstalige
Gemeenschap
nautés
: Communauté
germanophone
84534
aan aux
de gewesten
Waals Gewest
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
régions : :Région
wallonne
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
régions : :
84535
aan aux
de gewesten
Région
de Bruxelles-Capitale
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
84540
aan au
de pouvoir
federalefédéral
overheid
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
des unités eenheden
interrégionales
84550
aan vers
interregionale
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux entreprises publiques
85111
aan overheidsbedrijven
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux entreprises privées
85112
aan privébedrijven
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
entreprises publiques
85121
kapitaaloverdrachten
aanaux
overheidsbedrijven
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
entreprises privées
85122
kapitaaloverdrachten
aanaux
privébedrijven
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
institutions de crédit
85130
kapitaaloverdrachten
aanaux
kredietinstellingen
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
sociétés d'assurance
85140
kapitaaloverdrachten
aanaux
verzekeringsmaatschappijen
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
auxten
ASBL
85210
aan vzw's
behoeve van de gezinnen
au service des ménages
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
ASBL
85220
kapitaaloverdrachten
aanaux
vzw's
au service
ten behoeve
vandes
de ménages
gezinnen
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux ménages
85310
aan gezinnen
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
ménages
85320
kapitaaloverdrachten
aanaux
gezinnen
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
institutions de
85411
aan aux
EU-instellingen
: investeringsbijdragen
l'UE : aides à l'investissement
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
institutions de
85412
aan aux
EU-instellingen
:
l'UE
: autres transferts en capital
overige
kapitaaloverdrachten
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays van
membres
85421
aan aux
lidstaten
de EUde l'UE
(administrations
publiques) : aides à l'investissement
(overheden)
: investeringsbijdragen
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays van
membres
l'UE
85422
aan aux
lidstaten
de EUde(over(administrations
publiques) : autres tranferts en capital
heden)
: overige kapitaaloverdrachten

84325
84326

84354
84359
84410
84420
84430

Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel
Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs - Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs

84440

Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom
onderwijs - Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs

84511

Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies : Franse Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies : Vlaamse Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen : Franse Gemeenschap
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen : Vlaamse Gemeenschap
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen : Duitstalige Gemeenschap
Inkomensoverdrachten aan de gewesten : Waals Gewest
Inkomensoverdrachten aan de gewesten :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inkomensoverdrachten aan de federale overheid
Inkomensoverdrachten aan interregionale eenheden
Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven
Investeringsbijdragen aan privébedrijven
Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven
Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen
Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen
Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

84512
84513
84524
84525
84526
84534
84535
84540
84550
85111
85112
85121
85122
85130
85140
85210
85220
85310
85320
85411
85412
85421
85422

Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's
ten behoeve van de gezinnen
Investeringsbijdragen aan gezinnen
Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen
Kapitaaloverdrachten aan EU-instellingen : investeringsbijdragen
Kapitaaloverdrachten aan EU-instellingen :
overige kapitaaloverdrachten
Kapitaaloverdrachten aan lidstaten van de EU
(overheden) : investeringsbijdragen
Kapitaaloverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden) : overige kapitaaloverdrachten

Benamingen
Libellés

Deloge
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84324
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SEC

Benamingen

SEC

85431

Kapitaaloverdrachten aan lidstaten van de EU
(niet-overheden) : investeringsbijdragen

85432

Kapitaaloverdrachten aan lidstaten van de EU
(niet-overheden) : overige kapitaaloverdrachten

85441

Kapitaaloverdrachten aan internationale instellingen
andere dan de EU-instellingen : investeringsbijdragen

85442

Kapitaaloverdrachten aan internationale instellingen andere
dan de EU-instellingen : overige kapitaaloverdrachten

85451

Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten
van de EU (overheden) : investeringsbijdragen

85452

Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten
van de EU (overheden) : overige kapitaaloverdrachten

85461

Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten
van de EU (niet-overheden) : investeringsbijdragen

85462

Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van
de EU (niet-overheden) : overige kapitaaloverdrachten

86111
86112
86121

Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid
Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid
Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen

86122

86161

Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen
Investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)
Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI)
Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid

86162

Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid

86171
86172

Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid
Overige kapitaaloverdrachten aan andere
eenheden van de overheid
Investeringsbijdragen aan de socialezekerheidsinstellingen

85431
aan aux
lidstaten
de EU
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays van
membres
(niet-overheden)
: investeringsbijdragen
de l'UE (non-administrations
publiques) :
aides à l'investissement
85432
aan aux
lidstaten
de EU
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays van
membres
(niet-overheden)
: overige kapitaaloverdrachten
de l'UE (non-administrations
publiques) :
autres tranferts en capital
85441
aan aux
internationale
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
institutionsinstellingen
interandere
dan de EU-instellingen
: investeringsbijdragen
nationales
autres que les institutions
de
l'UE : aides à l'investissement
85442
aan aux
internationale
andere
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
institutionsinstellingen
interdan de
EU-instellingen
: overige
kapitaaloverdrachten
nationales
autres que
les institutions
de
l'UE : autres tranferts en capital
85451
aan aux
landen
andere
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays
autresdan
quede lidstaten
van de
(overheden)
: investeringsbijdragen
lesEU
pays
membres de
l'UE (administrations
publiques) : aides à l'investissement
85452
aan aux
landen
andere
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays
autresdan
quede lidstaten
van de
(overheden)
: overige
kapitaaloverdrachten
lesEU
pays
membres de
l'UE (administrations
publiques) : autres transferts en capital
85461
aan aux
landen
andere
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays
autresdan
quede lidstaten
van de
(niet-overheden)
: investeringsbijdragen
lesEU
pays
membres de l'UE
(non-administrations publiques) : aides à l'investissement
85462
aan aux
landen
andere
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays
autresdan
quedeleslidstaten van
de EUpays
(niet-overheden)
: overige
kapitaaloverdrachten
membres de l'UE
(non-administrations
publiques) : autres transferts en capital
86111
aan de institutionele
overheid
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
au pouvoir institutionnel
86112
kapitaaloverdrachten
aanaudepouvoir
institutionele
overheid
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
institutionnel
86121
aan niet-organieke
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux fonds begrotingsfondsen
budgétaires non organiques
86122
kapitaaloverdrachten
aanaux
niet-orxxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
fonds
ganieke
begrotingsfondsen
budgétaires
non organiques
86131
aan administratieve
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux services dienadminissten met
boekhoudkundige
autonomie(SACA)
(ADBA)
tratifs
à comptabilité autonome
86132
kapitaaloverdrachten
aanaux
administratieve
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
services admi-diensten met
boekhoudkundige
nistratifs
à comptabilitéautonomie
autonome(ADBA)
(SACA)
86141
aan administraxxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux orgatieve nismes
openbare
instellingen publics
(AOI) (OAP)
administratifs
86142
kapitaaloverdrachten
aanaux
adminisxxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
orgatratieve
openbare
instellingen
(AOI)
nismes
administratifs
publics
(OAP)
86151
aan onderwijsinstelxxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux établissements
lingend'enseignement
van de institutionele
overheid
du pouvoir
institutionnel
86152
kapitaaloverdrachten
aanaux
onderwijsinxxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
établissements
stellingen
van de institutionele
d'enseignement
du pouvoiroverheid
institutionnel
86161
aan vzw's
de overheid
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
auxvan
ASBL
des administrations publiques
86162
kapitaaloverdrachten
aanaux
vzw's
van de overheid
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
ASBL
des administrations publiques
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux eenheden
autres unités
86171
aan andere
vanpubliques
de overheid
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
autres unités publiques
86172
kapitaaloverdrachten
aanaux
andere
eenheden van de overheid
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux admi86210
aan de socialezekerheidsinstellingen
nistrations de sécurité sociale
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
86220
kapitaaloverdrachten
aanaux
de admisocinistrations de sécurité sociale
alezekerheidsinstellingen
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux provinces
86311
aan provincies
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
provinces
86312
kapitaaloverdrachten
aanaux
provincies
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux communes
86321
aan gemeenten
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
communes
86322
kapitaaloverdrachten
aanaux
gemeenten
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
aux provinces
86331
aan provinet gemeenten
communes - niet
non verdeeld
ventilé
cies en
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
provinces
86332
kapitaaloverdrachten
aanaux
provinet gemeenten
communes - niet
non verdeeld
ventilé
cies en
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
auxvan
ASBL
des pouvoirs
locaux
86341
aan vzw's
de lokale
overheden
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
86342
kapitaaloverdrachten
aanaux
vzw's van de lokale overheden
ASBL des pouvoirs locaux
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations
86351
aanaux
lokale
overheden : Politiezones
publiques locales : zone de police

86131
86132
86141
86142
86151
86152

86210
86220

86341
86342

Overige kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen
Investeringsbijdragen aan provincies
Overige kapitaaloverdrachten aan provincies
Investeringsbijdragen aan gemeenten
Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten
Investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld
Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld
Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden
Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden

86351

Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden : Politiezones

86311
86312
86321
86322
86331
86332
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86352

Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden : OCMW's

86353

Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden :
Intercommunales van de sector S.1313
Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden : Hulpverleningszones
Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden : Overige lokale overheden
Investeringsbijdragen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

86354
86359
86410
86420

86540
86550
87111

Overige kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs
Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies : Franse Gemeenschapscommissie
Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies : Vlaamse Gemeenschapscommissie
Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen : Franse Gemeenschap
Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen : Vlaamse Gemeenschap
Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen : Duitstalige Gemeenschap
Kapitaaloverdrachten aan de gewesten : Waals Gewest
Kapitaaloverdrachten aan de gewesten :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid
Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden
Aankoop van gronden binnen de overheidssector

87112

Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

87121

Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector

87122

Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige
werken in andere sectoren dan de overheidssector

87131

Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

87132

Aankoop van bestaande gebouwen in andere
sectoren dan de overheidssector
Nieuwbouw van gebouwen
Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer
Wegenbouwkundige werken
Waterbouwkundige werken
Pijplijnen
Overige werken
Infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer
Aankoop van vervoermaterieel
Niet gebruikt
Verwerving van overig materieel
Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

86510
86511
86512
86524
86525
86526
86534
86535

87200
87290
87310
87320
87330
87340
87390
87410
87421
87422
87430
87440
87450
87460
87470
87480
87490
87500
88111
88112

Verwerving van patenten, octrooien en
andere immateriële goederen
Verwerving van waardevolle voorwerpen
Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)
Verwerving van duurzame militaire goederen
Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling
Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer
Voorraadtoename
Kredietverleningen aan overheidsbedrijven
Kredietverleningen aan privébedrijven
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86352
aanaux
lokale
overheden : OCMW's
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations publiques locales : CPAS
86353
aanaux
lokale
overheden : publiques
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations
Intercommunales
van de sector S.1313
locales : intercommunales
du secteur S.1313
86354
aanaux
lokale
overxxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations
hedenpubliques
: Hulpverleningszones
locales : zones de secours
86359
aanaux
lokale
overxxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations
hedenpubliques
: Overigelocales
lokale :overheden
autres pouvoirs locaux
86410
aan het àgesubsidieerd
autonoom onderwijs
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
l'enseignement autonome subsidié
86420
kapitaaloverdrachten
aanà het
gesubxxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
l'enseisidieerd
autonoom
onderwijs
gnement
autonome
subsidié
86510
aan aux
de gemeenschapscomxxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
Commissions communaumissies
: Franse
Gemeenschapscommissie
taires
: Commission
communautaire française
86511
aan aux
de gemeenschapscomxxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
Commissions communaumissies
: Vlaamse
Gemeenschapscommissie
taires
: Commission
communautaire flamande
86512
aan aux
de gemeenschapscommisxxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
Commissions communausies : taires
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
: Commission communautaire
commune
86524
aan aux
de gemeenxxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
commuschappen
: Franse
Gemeenschap
nautés
: Communauté
française
86525
aan aux
de gemeenxxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
commuschappen
: Vlaamse
Gemeenschap
nautés
: Communauté
flamande
86526
aan aux
de gemeenxxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
communautés :
schappen
: Duitstalige
Gemeenschap
Communauté
germanophone
86534
aan aux
de gewesten
Waals Gewest
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
régions : :Région
wallonne
86535
aan aux
de gewesten
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
régions : :
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Région
de Bruxelles-Capitale
86540
aan au
de pouvoir
federale fédéral
overheid
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
86550
aan vers
interregionale
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
des unitéseenheden
interrégionales
87111
van
de overheidssector
xxxxx Aankoop
€ Achat
degronden
terrains binnen
à l'intérieur
du secteur
des administrations publiques
87112
van
andere
sectoren
danque
de overheidssector
xxxxx Aankoop
€ Achat
degronden
terrains in
dans
d'autres
secteurs
le secteur des administrations publiques
87121
vand'ouvrages
bestaande existants
wegen- en
xxxxx Aankoop
€ Achats
enwaterbouwmatière de
kundige
werken
binnen
de overheidssector
travaux
routiers
et hydrauliques
à l'intérieur
du secteur des administrations publiques
87122
vand'ouvrages
bestaande existants
wegen- en
xxxxx Aankoop
€ Achats
enwaterbouwkundige
matière de travaux
werken
in andere
sectoren dandans
de overheidssector
routiers
et hydrauliques
d'autres secteurs
que le secteur des administrations publiques
xxxxx Aankoop
€ Achats
bâtimentsgebouwen
existants binnen
à l'intérieur
du
87131
vandebestaande
de overheidssector
secteur des administrations publiques
xxxxx Aankoop
€ Achats
bâtimentsgebouwen
existants in
dans
d'autres secteurs
87132
vandebestaande
andere
que dan
le secteur
des administrations publiques
sectoren
de overheidssector
xxxxx Nieuwbouw
€ Constructions
de bâtiments
87200
van gebouwen
xxxxx Werken
€ Travaux
immobiliers
en régie
propre
87290
in onroerende
staatréalisés
uitgevoerd
in eigen
beheer
xxxxx Wegenbouwkundige
€ Travaux routierswerken
87310
xxxxx Waterbouwkundige
€ Travaux hydrauliques
87320
werken
xxxxx Pijplijnen
€ Pipe-lines
87330
xxxxx Overige
€ Autres
ouvrages
87340
werken
xxxxx Infrastructuurwerken
€ Travaux d'infrastructure
réalisés
en régie
propre
87390
uitgevoerd
in eigen
beheer
xxxxx Aankoop
€ Achats
matériel de transport
87410
vandevervoermaterieel
xxxxx Niet
€ gebruikt
Non utilisé
87421
84.038,21
€ Acquisitions
d'autre
matériel
87422 Verwerving
van overig
materieel
xxxxx Overdrachtskosten
€ Frais enregistrés
et de
87430
bij lors
aan-de
enl'achat
verkoop
vanlagronden en gebouwen
vente de terrains et bâtiments
xxxxx Verwerving
€ Acquisitions
de patentes,
brevets
87440
van patenten,
octrooien
en
et immateriële
autres biens goederen
incorporels
andere
xxxxx Verwerving
€ Acquisitions
d'objets de voorwerpen
valeur
87450
van waardevolle
xxxxx Verwerving
€ Acquisitions
d'actifs cultivés
(végétaux
et animaux)
87460
van teeltgoederen
(planten
en dieren)
xxxxx Verwerving
€ Acquisitions
de biens militaire
militairesgoederen
durables
87470
van duurzame
xxxxx Verwerving
€ Acquisitions
matière de
et développement
87480
inzakeen
onderzoek
enrecherche
ontwikkeling
xxxxx Roerende
€ Investissements
mobiliers
réalisés
en régie
propre
87490
investeringen
uitgevoerd
in eigen
beheer
xxxxx Voorraadtoename
€ Constitution de stocks
87500
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
entreprises publiques
88111
aanaux
overheidsbedrijven
60.000,00
€ Octrois de crédits
entreprises privées
88112 Kredietverleningen
aanaux
privébedrijven
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88121
88122
88131
88132
88141
88142
88151
88152
88161
88162
88170
88200
88300
88411
88412

Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen
Kredietverleningen aan privékredietinstellingen
Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen
Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen
Deelnemingen in overheidsbedrijven
Deelnemingen in privébedrijven
Deelnemingen in openbare kredietinstellingen
Deelnemingen in privékredietinstellingen
Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen
Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen
Andere financiële producten
Kredietverleningen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
Kredietverleningen aan gezinnen
Kredietverleningen aan EU-instellingen
Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (overheden)

88413

Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

88414

Kredietverleningen aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Kredietverleningen aan landen andere dan
de lidstaten van de EU (overheden)
Kredietverleningen aan landen andere dan de
lidstaten van de EU (niet-overheden)
Deelnemingen in EU-instellingen
Deelnemingen in lidstaten van de EU (niet-overheden)

88121
aan aux
openbare
kredietinstellingen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
institutions
publiques de crédit
88122
aan aux
privékredietinstellingen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
institutions privées de crédit
88131
aan aux
openbare
verzekeringsmaatschappijen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
sociétés
publiques d'assurance
88132
aan aux
privéverzekeringsmaatschappijen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
sociétés privées d'assurance
88141
in overheidsbedrijven
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans des entreprises publiques
88142
in privébedrijven
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans des entreprises privées
88151
in openbare
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans deskredietinstellingen
institutions publiques de crédit
88152
in privékredietinstellingen
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans des institutions privées de crédit
88161
in openbare
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans desverzekeringsmaatschappijen
sociétés publiques d'assurance
88162
in privéverzekeringsmaatschappijen
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans des sociétés privées d'assurance
88170
financiële
producten
xxxxx Andere
€ Autres
produits
financiers
88200
aanaux
vzw's
ten behoeve
van
deménages
gezinnen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
ASBL
au service
des
88300
aanaux
gezinnen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
ménages
88411
aanaux
EU-instellingen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
institutions de l'UE
88412
aanaux
lidstaten
van de EUde(overheden)
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
pays membres
l'UE (administrations publiques)
88413
aanaux
lidstaten
van de EUde(niet-overheden)
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
pays membres
l'UE (non-administrations publiques)
88414
aanaux
internationale
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
institutionsinstelinternatiolingennales
andere
danque
de EU-instellingen
autres
les institutions de l'UE
88415
aanaux
landen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
paysandere
autresdan
que les pays
de lidstaten
vandedel'UE
EU (administrations
(overheden)
membres
publiques)
88416
aanaux
landen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
paysandere
autresdan
quede
les pays
lidstaten
van dedeEU
(niet-overheden)
membres
l'UE
(non-administrations publiques)
88421
in EU-instellingen
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans des institutions de l'UE
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans desvan
pays
de
88422
in lidstaten
de membres
EU (niet-overheden)
l'UE (non-administrations publiques)
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans des institutions
88423
in internationale
instel- internatioautres
les institutions de l'UE
lingennales
andere
danque
de EU-instellingen
xxxxx Deelnemingen
€ Participations
dans des
paysdan
autres
88424
in landen
andere
de que les pays
membres
l'UE
(non-administrations publiques)
lidstaten
van dedeEU
(niet-overheden)
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
institutionnel
88511
aanau
depouvoir
institutionele
overheid
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
fonds budgétaires
non organiques
88512
aanaux
niet-organieke
begrotingsfondsen
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
services administra88513
aanaux
administratieve
diensten
tifs à comptabilitéautonomie
autonome (ADBA)
(SACA)
met boekhoudkundige
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
organismes admi88514
aanaux
administra(OAP)
tieve nistratifs
openbarepublics
instellingen
(AOI)
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
établissements d'en88515
aanaux
onderwijsinsteldu pouvoiroverheid
institutionnel
lingenseignement
van de institutionele
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
ASBL
admi88516
aanaux
vzw's
van des
de overheid
nistrations publiques
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
autres
unités publiques
88517
aanaux
andere
eenheden
van de overheid
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
administra88520
aanaux
de socialezekerheidsinstellingen
tions de sécurité sociale
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
provinces
88531
aanaux
provincies
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
communes
88532
aanaux
gemeenten
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
provinces
88533
aanaux
provincies
en et
gemeenten - niet verdeeld
communes - non ventilé
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
ASBL
pouvoirs
locaux
88534
aanaux
vzw's
van des
de lokale
overheden
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
autres
admi-overheden
88535
aanaux
overige
lokale
nistrations publiques locales
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
l'enseignement
88540
aanàhet
gesubsidieerdautonome
autonoomsubsidié
onderwijs
xxxxx Kredietverleningen
€ Octrois de crédits
d'autres
groupes institutionnels
88550
aanàandere
institutionele
groepen
(federale overheid, gemeenschappen, gewesten,
xxxxx Deelnemingen
€ Prises de participations
à l'intérieur des admi88561
binnen de overheidspubliques
: à l'intérieur
sectornistrations
: Binnen de
institutionele
groep du GI
xxxxx Deelnemingen
€ Prises de participations
à l'intérieur des
admi- zekerheid
88562
binnen de overheidssector
: Sociale
nistrations publiques : sécurité sociale
xxxxx Deelnemingen
€ Prises de participations
à l'intérieur des
admi-overheden
88563
binnen de overheidssector
: Lokale
nistrations publiques : pouvoirs locaux
xxxxx Deelnemingen
€ Prises de participations
à l'intérieur des
88564
binnen de overheidssector
: administrations publiques
: enseignement
Gesubsidieerd
autonoom
onderwijs autonome subsidié
xxxxx Deelnemingen
€ Prises de participations
à l'intérieur des
88565
binnen de overheidspubliques
: autres GI
sectoradministrations
: Andere institutionele
groepen

88415
88416
88421
88422
88423

88516

Deelnemingen in internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Deelnemingen in landen andere dan de
lidstaten van de EU (niet-overheden)
Kredietverleningen aan de institutionele overheid
Kredietverleningen aan niet-organieke begrotingsfondsen
Kredietverleningen aan administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Kredietverleningen aan administratieve openbare instellingen (AOI)
Kredietverleningen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Kredietverleningen aan vzw's van de overheid

88517
88520

Kredietverleningen aan andere eenheden van de overheid
Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen

88531
88532
88533

Kredietverleningen aan provincies
Kredietverleningen aan gemeenten
Kredietverleningen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld

88534
88535

Kredietverleningen aan vzw's van de lokale overheden
Kredietverleningen aan overige lokale overheden

88540
88550

88562

Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs
Kredietverleningen aan andere institutionele groepen
(federale overheid, gemeenschappen, gewesten,
Deelnemingen binnen de overheidssector : Binnen de institutionele groep
Deelnemingen binnen de overheidssector : Sociale zekerheid

88563

Deelnemingen binnen de overheidssector : Lokale overheden

88564

Deelnemingen binnen de overheidssector :
Gesubsidieerd autonoom onderwijs
Deelnemingen binnen de overheidssector : Andere institutionele groepen

88424
88511
88512
88513
88514
88515

88561

88565

Benamingen
Libellés

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
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SEC

Benamingen

SEC

89110
89120
89130

Aflossingen van de schuld in euro
Aflossingen van de schuld in vreemde valuta
Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector

89170
89200
89300

Aflossingen bij financiële leasings
Ontmuntingen
Verlaging van het eigen vermogen

89110
van de schuld
euro en euros
xxxxx Aflossingen
€ Remboursements
de laindette
89120
van de schuld
vreemde
valuta étrangères
xxxxx Aflossingen
€ Remboursements
de laindette
en monnaies
89130
van de schuld
overheidssector
xxxxx Aflossingen
€ Remboursements
de labinnen
dette àdel'intérieur
du
secteur des administrations publiques
89170
bij financiële
leasings financiers
xxxxx Aflossingen
€ Amortissements
sur leasings
89200
xxxxx Ontmuntingen
€ Démonétisations
89300
van het
xxxxx Verlaging
€ Réduction
deeigen
fondsvermogen
propres

Totaal begroting uitgaven

90600
90810
90820
91611

Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9
Diverse interne verrichtingen
Verrekeningen met andere dienstjaren
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

91612

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan
vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
Verkoop van niet-duurzame goederen
en diensten aan het buitenland
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

91613
91620
91810
91820

Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken : ontvangsten binnen de overheidssector

91900
92610

Productie van investeringsgoederen in eigen beheer
Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

92620

Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

92810
92820
92830
93610
93620
93630
93640
93650

93730

Concessies
Dividenden
Huurgelden van gronden
Invoerrechten
Accijnzen en andere verbruiksbelastingen
Belasting op de toegevoegde waarde
Registratierechten
Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter
Verkeersbelasting
Milieuheffingen
Heffingen en belastingen op onroerende goederen,
met uitzondering van de onroerende voorheffing
Diverse belastingen
Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
Directe belastingen ten laste van gezinnen en
vzw's ten behoeve van de gezinnen
Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid

93740

Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers

93750
93760
93770
93810
93820
93830
93840

Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers
Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen
Andere verplichte bijdragen
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
Overige inkomensoverdrachten van kredietinstellingen
Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
Overige inkomensoverdrachten van vzw's
ten behoeve van de gezinnen
Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
Van EU-instellingen

93660
93670
93680
93690
93710
93720

93850
93910

Benamingen
Libellés

x
x
x

x
x
x

Totaal
begroting
1.603.107,00
Total
budgetuitgaven
des dépenses

90600
xxxxx Ontvangsten
€ Recettesteà verdelen
ventiler entre
over les
de hoofdgroepen
groupes principaux
1 tot en
1 àmet
9 9
xxxxx Diverse
€ Opérations
internes diverses
90810
interne verrichtingen
xxxxx Verrekeningen
€ Régularisations
avec d'autres
exercices
90820
met andere
dienstjaren
xxxxx Verkoop
€ Ventes
biens non durables
et de
91611
vande
niet-duurzame
goederen
en diensten aan bedrijven
services aux entreprises
xxxxx Verkoop
€ Ventes
biens non durables
et de
91612
vande
niet-duurzame
goederen
enservices
dienstenaux
aan
au service
ménages en
et aux
ménages
vzw'sASBL
ten behoeve
van des
de gezinnen
aan gezinnen
xxxxx Verkoop
€ Ventes
biens non durables
et de services à l'étranger
91613
vande
niet-duurzame
goederen
en diensten aan het buitenland
xxxxx Verkoop
€ Ventes
biens non durables
et de
91620
vande
niet-duurzame
goederen
enservices
dien- à l'intérieur de
du overheidssector
secteur des administrations publiques
sten binnen
xxxxx Ontvangsten
€ Recettesvan
d'autres
secteurs
quedan
le secteur
91810
andere
sectoren
de overheidssector
des administrations publiques en matière
de travaux routiers et hydrauliques
xxxxx Ontvangsten
€ Recettesafkomstig
à l'intérieur
secteuren
des
admi91820
vanduwegenwaterbouwkunnistrations
publiques en
matière
de
dige werken
: ontvangsten
binnen
de overheidssector
travaux routiers et hydrauliques
xxxxx Productie
€ Production
de biens d'investissement
enbeheer
régie propre
91900
van investeringsgoederen
in eigen
xxxxx Rente-ontvangsten
€ Perception d'intérêts
d'autres
secteurs
le
92610
van andere
sectoren
danque
de overheidssector
secteur des administrations publiques
xxxxx Rente-ontvangsten
€ Perception d'intérêts
du secteur
92620
binnenàdel'intérieur
overheidssector
des administrations publiques
xxxxx Concessies
€ Concessions
92810
xxxxx Dividenden
€ Dividendes reçus
92820
xxxxx Huurgelden
€ Locations
terres
92830
vande
gronden
xxxxx Invoerrechten
€ Taxes à l'importation
93610
xxxxx Accijnzen
€ Droitsend'accise
autres impôts sur la consommation
93620
andere et
verbruiksbelastingen
xxxxx Belasting
€ Taxeop
surdelatoegevoegde
valeur ajoutée
93630
waarde
xxxxx Registratierechten
€ Droits d'enregistrement
93640
xxxxx Winsten
€ Bénéfices
des monopoles
fiscaux desof
pouvoirs
publics
93650
van fiscale
overheidsmonopolies
van openou d'entreprises
publiques
à caractère
de monopole
bare bedrijven
met een
monopolistisch
karakter
xxxxx Verkeersbelasting
€ Taxe de circulation
93660
xxxxx Milieuheffingen
€ Taxes sur la pollution
93670
xxxxx Heffingen
€ Taxesen
et belastingen
impôts immobiliers,
à l'excep93680
op onroerende
goederen,
tion du précompte
met uitzondering
van deimmobilier
onroerende voorheffing
xxxxx Diverse
€ Taxes
diverses
93690
belastingen
xxxxx Directe
€ Impôts
directs ten
à charge
des entreprises,
insti93710
belastingen
laste van
bedrijven, kredietutions de
et sociétés d'assurance
tinstellingen
en crédit
verzekeringsmaatschappijen
xxxxx Directe
€ Impôts
directs ten
à charge
des ménages
93720
belastingen
laste van
gezinnen et
en
au van
service
des ménages
vzw'sdes
tenASBL
behoeve
de gezinnen
xxxxx Socialezekerheidsbijdragen
€ Contributions sécurité sociale
charge
93730
ten lasteà van
werkgevers - overheid
des employeurs - pouvoirs publics
xxxxx Socialezekerheidsbijdragen
€ Contributions sécurité sociale
93740
ten lasteà van andere werkgevers
charge d'autres employeurs
xxxxx Socialezekerheidsbijdragen
€ Contributions sécurité sociale
charge
des travailleurs
93750
ten lasteà van
werknemers
xxxxx Bijdragen
€ Retenues
le Fonds
des
pensions de survie
93760
voorpour
het Fonds
voor
Overlevingspensioenen
xxxxx Andere
€ Autres
contributions
de nature obligatoire
93770
verplichte
bijdragen
xxxxx Overige
€ Autres
transferts de revenusvan
desbedrijven
entreprises
93810
inkomensoverdrachten
xxxxx Overige
€ Autres
transferts de revenusvan
deskredietinstellingen
institutions de crédit
93820
inkomensoverdrachten
xxxxx Overige
€ Autres
transferts de revenusvan
desverzekeringsmaatschappijen
sociétés d'assurance
93830
inkomensoverdrachten
xxxxx Overige
€ Autres
transferts de revenusvan
desvzw's
93840
inkomensoverdrachten
ASBL au
des ménages
ten behoeve
vanservice
de gezinnen
xxxxx Overige
€ Autres
transferts de revenusvan
desgezinnen
ménages
93850
inkomensoverdrachten
xxxxx Van
€ EU-instellingen
Des institutions de l'UE
93910

1.603.

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
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93920

Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)

93930

Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden)

93940

Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Inkomensoverdrachten van landen andere dan
de lidstaten van de EU (overheden)
Inkomensoverdrachten van landen andere dan
de lidstaten van de EU (niet-overheden)
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : van de institutionele overheid
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele
groep : van niet-organieke begrotingsfondsen
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : van administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep :
van administratieve openbare instellingen (AOI)
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep :
van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : van vzw's van de overheid
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele
groep : van andere eenheden van de overheid
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Ouderdom, overlijden, nabestaanden
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Invaliditeit en handicap
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Werkloosheid
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Gezinslasten
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Arbeidsongevallen en beroepsziekten

93950
93960
94610
94620
94630
94640
94650
94660
94670
94710
94720
94730
94740
94750
94760
94770

94811

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Beroepsopleiding voor volwassenen
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Overige inkomenoverdrachten
van de socialezekerheidsinstellingen
Inkomensoverdrachten van provincies Algemene bijdragen

94812

Inkomensoverdrachten van provincies Specifieke bijdragen

94821

Inkomensoverdrachten van gemeenten Algemene bijdragen

94822

Inkomensoverdrachten van gemeenten Specifieke bijdragen

94840
94851

Inkomensoverdrachten Van vzw's van de lokale overheden
Inkomensoverdrachten van lokale overheden : Politiezones

94852

Inkomensoverdrachten van lokale overheden : OCMW's

94853

Inkomensoverdrachten van lokale overheden :
Intercommunales van de sector S.1313
Inkomensoverdrachten van lokale overheden : Hulpverleningszones
Inkomensoverdrachten van lokale overheden : Overige lokale overheden
Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies : Franse Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies : Vlaamse Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

94780

94854
94859
94911
94912
94913

A-507/1 - 2021/2022

93920
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
van des
lidstaten
pays membres
van de EU (overheden)
de l'UE (administrations publiques)
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
pays membres
93930
van des
lidstaten
van de EUde(niet-overheden)
l'UE (non-administrations publiques)
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
institutionsinstelinterna93940
van des
internationale
les institutions de l'UE
lingentionales
andere autres
dan deque
EU-instellingen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
paysandere
autresdan
que les pays
93950
van des
landen
membres
publiques)
de lidstaten
vandedel'UE
EU (administrations
(overheden)
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
paysandere
autresdan
que les pays
93960
van des
landen
membres
publiques)
de lidstaten
vandedel'UE
EU (non-administrations
(niet-overheden)
3.000.000,00
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un
94610 Inkomensoverdrachten
binnen
een institutioGI : du: van
pouvoir
institutionneloverheid
nele groep
de institutionele
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI :
94620
binnen
een institutionele
fonds
budgétairesbegrotingsfondsen
non organiques
groepdes
: van
niet-organieke
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI : des services
94630
binnen
een institutioadministratifs
à comptabilité
autonome
nele groep
: van administratieve
diensten
met(SACA)
boekhoudkundige autonomie (ADBA)
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI : des
94640
binnen
een institutionele
groep :
organismes administratifs
publics (OAP)
van administratieve
openbare instellingen
(AOI)
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI : des
établis94650
binnen
een institutionele
groep
:
sements d'enseignement
institutionnel
van onderwijsinstellingen
vandu
de pouvoir
institutionele
overheid
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un GI :
94660
binnen
een institutiodes ASBL
administrations
publiques
nele groep
: vandes
vzw's
van de overheid
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
à l'intérieur
d'un
94670
binnen
een institutionele
: des
autreseenheden
unités publiques
groepGI
: van
andere
van de overheid
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations de
94710
van aux
de socialezekerheidsinsécurité
sociale - Vieillesse,
survie
stellingen
- Ouderdom,
overlijden,décès,
nabestaanden
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administra94720
van aux
de socialetions de sécurité sociale
zekerheidsinstellingen
- Ziekte- Maladie
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations de
94730
van aux
de socialezekerheidssécurité- sociale
- Invalidité
et handicap
instellingen
Invaliditeit
en handicap
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administra94740
van aux
de socialezekertions de sécurité
sociale - Chômage
heidsinstellingen
- Werkloosheid
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations
94750
van aux
de socialezede sécurité sociale
- Charges de famille
kerheidsinstellingen
- Gezinslasten
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administra94760
van aux
de socialezekerheidsintions -de
sécurité sociale - Accidents
de
stellingen
Arbeidsongevallen
en beroepsziekten
travail et maladies professionnelles
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations de sécurité
94770
van aux
de socialezekerheidsinsociale
- Formation professionnelle
des adultes
stellingen
- Beroepsopleiding
voor volwassenen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
administrations de
94780
van aux
de socialezekerheidssécurité- sociale
Autres transferts de revenus
instellingen
Overige- inkomenoverdrachten
des
administrations de sécurité sociale
van de
socialezekerheidsinstellingen
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
provinces
94811
van des
provincies
Algemene bijdragen
- Contributions générales
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
provinces
94812
van des
provincies
Specifieke bijdragen
- Contributions spécifiques
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
communes
94821
van des
gemeenten
Algemene bijdragen
- Contributions générales
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
communes
94822
van des
gemeenten
Specifieke bijdragen
- Contributions spécifiques
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
ASBL
pouvoirs
locaux
94840
Vandes
vzw's
van des
de lokale
overheden
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administra94851
van des
lokale
overheden
: Politiezones
tions publiques locales - zone de police
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
adminis-: OCMW's
94852
van des
lokale
overheden
trations publiques locales - CPAS
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administrations
94853
van des
lokale
overheden
:
publiques locales
- Intercommunales
Intercommunales
van de
sector S.1313 du secteur S.13.13
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administra94854
van des
lokale
overpubliques locales - Zones de secours
hedentions
: Hulpverleningszones
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
autres
administrations
94859
van des
lokale
overAutres pouvoirs locaux
hedenpubliques
: Overigelocales
lokale -overheden
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
Commissions commu94911
van des
de gemeenschapscomnautaires
communautaire française
missies
: Franse: Commission
Gemeenschapscommissie
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
Commissions commu94912
van des
de gemeenschapscomnautaires
: Commission
communautaire flamande
missies
: Vlaamse
Gemeenschapscommissie
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
Commissions communau94913
vandes
de gemeenschapscommis: Commission communautaire
commune
sies : taires
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

x

x

x

x

x

3.000.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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94924
94925
94926
94934
94935
94940
94950
95610
95620
95630
95640
95650
95710
95720
95730
95740
95810
95820
95911
95912
95921
95922
95930

Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen : Franse Gemeenschap
Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen : Vlaamse Gemeenschap
Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen : Duitstalige Gemeenschap
Inkomensoverdrachten van de gewesten : Waals Gewest
Inkomensoverdrachten van de gewesten :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inkomensoverdrachten van de federale overheid
Inkomensoverdrachten van interregionale eenheden
Vermogensheffingen - Van bedrijven
Vermogensheffingen - Van kredietinstellingen
Vermogensheffingen - Van verzekeringsmaatschappijen
Vermogensheffingen - Van vzw's ten behoeve van de gezinnen
Vermogensheffingen - Van gezinnen
Niet gebruikt
Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven
Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen
Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
Kapitaaloverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
Kapitaaloverdrachten van gezinnen
Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen : investeringsbijdragen
Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen :
overige kapitaaloverdrachten
Kapitaaloverdrachten van lidstaten van de EU
(overheden) : investeringsbijdragen
Kapitaaloverdrachten van lidstaten van de EU (overheden) : overige kapitaaloverdrachten
Kapitaaloverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden)

95941

Kapitaaloverdrachten van internationale instellingen
andere dan de EU-instellingen : investeringsbijdragen

95942

Kapitaaloverdrachten van internationale instellingen andere
dan de EU-instellingen : overige kapitaaloverdrachten

95951

Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten
van de EU (overheden) : investeringsbijdragen

95952

Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten
van de EU (overheden) : overige kapitaaloverdrachten

95960

Kapitaaloverdrachten van landen andere dan
de lidstaten van de EU (niet-overheden)
Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid
Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen

96611
96612
96621
96622
96631
96632
96641
96642
96651
96652
96661
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Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen
Investeringsbijdragen van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Overige kapitaaloverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Investeringsbijdragen van administratieve openbare instellingen (AOI)
Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI)
Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid
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94924
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
van des
de gemeencommuschappen
nautés
: Franse
: Communauté
Gemeenschap
française
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
commu94925
van des
de gemeennautés
: Communauté
flamande
schappen
: Vlaamse
Gemeenschap
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
commu94926
van des
de gemeennautés
: Communauté
germanophone
schappen
: Duitstalige
Gemeenschap
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
régions : Région
94934
van des
de gewesten
: Waals wallonne
Gewest
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
régions : :
94935
van des
de gewesten
Région
de Bruxelles-Capitale
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
94940
van du
de pouvoir
federalefédéral
overheid
xxxxx Inkomensoverdrachten
€ Transferts de revenus
interrégionales
94950
van d'unités
interregionale
eenheden
xxxxx Vermogensheffingen
€ Impôt en capital--Van
Desbedrijven
entreprises
95610
xxxxx Vermogensheffingen
€ Impôt en capital--Van
Deskredietinstellingen
institutions de crédit
95620
xxxxx Vermogensheffingen
€ Impôt en capital--Van
Desverzekeringsmaatschappijen
sociétés d'assurance
95630
xxxxx Vermogensheffingen
€ Impôt en capital--Van
Desvzw's
ASBLten
aubehoeve
service des
95640
vanménages
de gezinnen
xxxxx Vermogensheffingen
€ Impôt en capital--Van
Desgezinnen
ménages
95650
xxxxx Niet
€ gebruikt
Non utilisé
95710
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
entreprises
95720
kapitaaloverdrachten
vandes
bedrijven
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
institutions de crédit
95730
kapitaaloverdrachten
vandes
kredietinstellingen
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
sociétés d'assurance
95740
kapitaaloverdrachten
vandes
verzekeringsmaatschappijen
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
ASBL
au service
des
95810
van des
vzw's
ten behoeve
van
deménages
gezinnen
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
ménages
95820
van des
gezinnen
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
institutions de
95911
van des
EU-instellingen
: investeringsbijdragen
l'UE : aides à l'investissement
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
institutions de
95912
van des
EU-instellingen
:
l'UE
: autres transferts en capital
overige
kapitaaloverdrachten
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays membres
95921
van des
lidstaten
van de EUde l'UE
(administrations
publiques) : aides à l'investissement
(overheden)
: investeringsbijdragen
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays membres
l'UE (admi95922
van des
lidstaten
van de EUde(overnistrations
: autres transferts en capital
heden)
: overige publiques)
kapitaaloverdrachten
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
pays membres
95930
van des
lidstaten
van de EUde(niet-overheden)
l'UE (non-administrations publiques)
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
institutionsinstellingen
inter95941
van des
internationale
nationales
autres que les institutions
de
andere
dan de EU-instellingen
: investeringsbijdragen
l'UE : aides à l'investissement
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
institutionsinstellingen
inter95942
van des
internationale
andere
nationales
autres que
les institutions
de
dan de
EU-instellingen
: overige
kapitaaloverdrachten
l'UE : autres transferts en capital
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
paysandere
autresdan
quede lidstaten
95951
van des
landen
lesEU
pays
membres de
l'UE (administrations
van de
(overheden)
: investeringsbijdragen
publiques) : aides à l'investissement
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
paysandere
autres que
95952
vandes
landen
dan de lidstaten
lesEU
pays
membres de
l'UE (administrations
van de
(overheden)
: overige
kapitaaloverdrachten
publiques) : autres transferts en capital
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
paysandere
autres que
95960
vandes
landen
dan les pays
membres
publiques)
de lidstaten
vandedel'UE
EU (non-administrations
(niet-overheden)
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
du pouvoir institutionnel
96611
van de institutionele
overheid
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
institutionnel
96612
kapitaaloverdrachten
vandudepouvoir
institutionele
overheid
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
des fonds begrotingsfondsen
96621
van niet-organieke
budgétaires non organiques
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
fonds
96622
kapitaaloverdrachten
vandes
niet-orbudgétaires
non organiques
ganieke
begrotingsfondsen
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
des services adminis96631
van administratieve
dientratifs
à comptabilité autonome
sten met
boekhoudkundige
autonomie(SACA)
(ADBA)
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
services admi-dien96632
kapitaaloverdrachten
vandes
administratieve
nistratifs
à comptabilitéautonomie
autonome(ADBA)
(SACA)
sten met
boekhoudkundige
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
des orga96641
van administraadministratifs
tieve nismes
openbare
instellingen publics
(AOI) (OAP)
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
orga96642
kapitaaloverdrachten
vandes
adminisnismes
administratifs
publics
(OAP)
tratieve
openbare
instellingen
(AOI)
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
des établissements
96651
van onderwijsinsteldu pouvoir
institutionnel
lingend'enseignement
van de institutionele
overheid
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
établissements
96652
kapitaaloverdrachten
vandes
onderwijsind'enseignement
du pouvoiroverheid
institutionnel
stellingen
van de institutionele
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
desvan
ASBL
96661
van vzw's
de overheid
des administrations publiques

Deloge
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96662

Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid

96671
96672

Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid
Overige kapitaaloverdrachten van andere
eenheden van de overheid
Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

96700
96811
96812
96821
96822
96831
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96841
96842

Investeringsbijdragen van provincies
Overige kapitaaloverdrachten van provincies
Investeringsbijdragen van gemeenten
Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten
Investeringsbijdragen van provincies en gemeenten - niet verdeeld
Overige kapitaaloverdrachten van provincies en gemeenten - niet verdeeld
Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden
Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden

96851

Kapitaaloverdrachten van lokale overheden : Politiezones

96852

Kapitaaloverdrachten van lokale overheden : OCMW's

96853

96940
96950
97611

Kapitaaloverdrachten van lokale overheden :
Intercommunales van de sector S.1313
Kapitaaloverdrachten van lokale overheden : Hulpverleningszones
Kapitaaloverdrachten van lokale overheden : Overige lokale overheden
Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies : Kapitaaloverdrachten van de federale overheid
Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies : Vlaamse Gemeenschapscommissie
Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen : Franse Gemeenschap
Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen : Vlaamse Gemeenschap
Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen : Duitstalige Gemeenschap
Kapitaaloverdrachten van de gewesten : Waals Gewest
Kapitaaloverdrachten van de gewesten :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kapitaaloverdrachten van de federale overheid
Kapitaaloverdrachten van interregionale eenheden
Verkoop van gronden binnen de overheidssector

97612

Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

97621

Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector

97622

Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige
werken aan andere sectoren dan de overheidssector

97631

Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

97632

Verkoop van bestaande gebouwen aan andere
sectoren dan de overheidssector
Verkoop van vervoermaterieel
Verkoop van overig materieel
Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
Verkoop van waardevolle voorwerpen
Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Verkoop van duurzame militaire goederen
Verkoop inzake onderzoek en ontwikkeling

96832

96854
96859
96911
96912
96913
96924
96925
96926
96934
96935

97710
97720
97730
97740
97750
97760
97770
97780
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96662
xxxxx Overige
€ Autres
kapitaaloverdrachten
transferts en capital
vandes
vzw's
ASBL
van de overheid
des administrations publiques
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
des eenheden
autres unités
96671
van andere
vanpubliques
de overheid
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
autres unités publiques
96672
kapitaaloverdrachten
vandes
andere
eenheden van de overheid
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
adminis96700
van des
de socialezekerheidsinstellingen
trations de sécurité sociale
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
des provinces
96811
van provincies
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
provinces
96812
kapitaaloverdrachten
vandes
provincies
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
des communes
96821
van gemeenten
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
communes
96822
kapitaaloverdrachten
vandes
gemeenten
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
des provinces
96831
van provinet gemeenten
communes - niet
non verdeeld
ventilé
cies en
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
provinces
96832
kapitaaloverdrachten
vandes
provinet gemeenten
communes - niet
non verdeeld
ventilé
cies en
xxxxx Investeringsbijdragen
€ Aides à l'investissement
desvan
ASBL
des pouvoirs
locaux
96841
van vzw's
de lokale
overheden
xxxxx Overige
€ Autres
transferts en capital
96842
kapitaaloverdrachten
vandes
vzw's van de lokale overheden
ASBL des pouvoirs locaux
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations
96851
vandes
lokale
overheden : Politiezones
publiques locales : zone de police
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administra96852
vandes
lokale
overheden : OCMW's
tions publiques locales : CPAS
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations
96853
vandes
lokale
overheden : publiques
locales : intercommunales
du secteur S.1313
Intercommunales
van de sector S.1313
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations
96854
vandes
lokale
overlocales : zones de secours
hedenpubliques
: Hulpverleningszones
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transfert en capital
administrations
96859
vandes
lokale
overautres pouvoirs locaux
hedenpubliques
: Overigelocales
lokale :overheden
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
Commissions communau96911
van des
de gemeenschapscommis: Commission communautaire
sies : taires
Kapitaaloverdrachten
van de federalefrançaise
overheid
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
Commissions communau96912
van des
de gemeenschapscomtaires
: Commission
communautaire flamande
missies
: Vlaamse
Gemeenschapscommissie
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
Commissions communau96913
van des
de gemeenschapscommis: Commission communautaire
commune
sies : taires
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
commu96924
van des
de gemeennautés
: Communauté
française
schappen
: Franse
Gemeenschap
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
commu96925
van des
de gemeennautés
: Communauté
flamande
schappen
: Vlaamse
Gemeenschap
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
communautés :
96926
van des
de gemeenCommunauté
germanophone
schappen
: Duitstalige
Gemeenschap
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
régions : :Région
wallonne
96934
van des
de gewesten
Waals Gewest
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
régions : :
96935
van des
de gewesten
Région
de Bruxelles-Capitale
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
96940
van du
de pouvoir
federale fédéral
overheid
xxxxx Kapitaaloverdrachten
€ Transferts en capital
interrégionales
96950
van d'unités
interregionale
eenheden
xxxxx Verkoop
€ Ventes
terrainsbinnen
à l'intérieur
du secteur
97611
vande
gronden
de overheidssector
des administrations publiques
xxxxx Verkoop
€ Ventes
terrainsaan
à d'autres
secteurs que
97612
vande
gronden
andere sectoren
dan le
de overheidssector
secteur des administrations publiques
xxxxx Verkoop
€ Ventes
matière de
97621
vand'ouvrages
bestaande existants
wegen- enenwaterbouwtravaux
routiers
et hydrauliques
à l'intérieur
kundige
werken
binnen
de overheidssector
du secteur des administrations publiques
xxxxx Verkoop
€ Ventes
matière de travaux
97622
vand'ouvrages
bestaande existants
wegen- enenwaterbouwkundige
routiers
et hydrauliques
à d'autres
secteurs que
werken
aan andere
sectoren dan
de overheidssector
le secteur des administrations publiques
xxxxx Verkoop
€ Ventes
bâtiments
existants binnen
à l'intérieur
du
97631
vande
bestaande
gebouwen
de overheidssector
secteur des administrations publiques
xxxxx Verkoop
€ Ventes
bâtiments
existants aan
à d'autres
97632
vande
bestaande
gebouwen
anderesecteurs
que dan
le secteur
des administrations publiques
sectoren
de overheidssector
xxxxx Verkoop
€ Ventes
matériel de transport
97710
vande
vervoermaterieel
xxxxx Verkoop
€ Ventes
97720
vand'autre
overigmatériel
materieel
xxxxx Verkoop
€ Ventes
patentes,octrooien
brevets et
incorporels
97730
vande
patenten,
enautres
anderebiens
immateriële
goederen
xxxxx Verkoop
€ Ventes
de valeur
97740
vand'objets
waardevolle
voorwerpen
xxxxx Verkoop
€ Ventes
cultivés(planten
(végétaux
animaux)
97750
vand'actifs
teeltgoederen
en et
dieren)
xxxxx Brussels
€ NonHoofdstedelijk
utilisé
97760
Gewest
xxxxx Verkoop
€ Ventes
biens militaires
97770
vande
duurzame
militairedurables
goederen
xxxxx Verkoop
€ Ventes
en matière
de recherche
et développement
97780
inzake
onderzoek
en ontwikkeling

Deloge
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x
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x
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97800
98610
98620
98630
98640
98650

Voorraadverminderingen
Kredietaflossingen door bedrijven
Kredietaflossingen door kredietinstellingen
Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen
Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven
Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen

98660

Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen

98670
98710

Andere financiële producten
Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen

98720
98811
98812

Kredietaflossingen door gezinnen
Kredietaflossingen door EU-instellingen
Kredietaflossingen door lidstaten van de EU (overheden)

98813

Kredietaflossingen door lidstaten van de EU (niet-overheden)

98814
98815

Kredietaflossingen door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)

98816

Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)

98821
98822

Kredietaflossingen in EU-instellingen
Kredietaflossingen in lidstaten van de EU (niet-overheden)

98823

Kredietaflossingen in internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Kredietaflossingen in landen andere dan de
lidstaten van de EU (niet-overheden)
Kredietaflossingen van de institutionele overheid
Kredietaflossingen van niet-organieke begrotingsfondsen

98824
98911
98912
98913

98916

Kredietaflossingen van administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Kredietaflossingen van administratieve openbare instellingen (AOI)
Kredietaflossingen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Kredietaflossingen van vzw's van de overheid

98917
98920

Kredietaflossingen van andere eenheden van de overheid
Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen

98931
98932
98933

Kredietaflossingen door provincies
Kredietaflossingen door gemeenten
Kredietaflossingen door provincies en gemeenten - niet verdeeld

98934

Kredietaflossingen door vzw's van de lokale overheden

98935

Kredietaflossingen door overige lokale overheden

98940

Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs

98950

Kredietaflossingen door andere institutionele groepen
(federale overheid, gemeenschappen, gewesten,
Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector : Binnen de institutionele groep
Vereffeningen van deelnemingen binnen de
overheidssector : Sociale zekerheid
Vereffeningen van deelnemingen binnen de
overheidssector : Lokale overheden
Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector : Gesubsidieerd autonoom onderwijs
Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector : Andere institutionele groepen

98914
98915

98961
98962
98963
98964
98965
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97800
xxxxx Voorraadverminderingen
€ Réduction des stock
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursements
crédits par les entreprises
98610
doordebedrijven
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursements
crédits par les institutions de crédit
98620
doordekredietinstellingen
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursements
crédits par les sociétés d'assurance
98630
doordeverzekeringsmaatschappijen
xxxxx Vereffeningen
€ Liquidations
participations
les entreprises
98640
van de
deelnemingen
in dans
bedrijven
xxxxx Vereffeningen
€ Liquidations
participations
98650
van de
deelnemingen
in dans
kredietinstellingen
les institutions de crédit
xxxxx Vereffeningen
€ Liquidations
participations
98660
van de
deelnemingen
in dans
verzekeringsmaatschappijen
les sociétés d'assurance
xxxxx Andere
€ Autres
produits
financiers
98670
financiële
producten
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursements
crédits
les van de gezinnen
98710
doordevzw's
tenpar
behoeve
ASBL au service des ménages
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursements
crédits par les ménages
98720
doordegezinnen
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
deEU-instellingen
crédits par les institutions de l'UE
98811
door
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
delidstaten
crédits par
membres
98812
door
vanlesdepays
EU (overheden)
de l'UE (administrations publiques)
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
delidstaten
crédits par
membres
98813
door
vanlesdepays
EU (niet-overheden)
de l'UE (non-administrations publiques)
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
deinternationale
crédits par desinstelinstitutions
98814
door
que les institutions de l'UE
lingeninternationales
andere dan deautres
EU-instellingen
xxxxx Door
€ Par
des andere
pays autres
quelidstaten
les paysvan
membres
98815
landen
dan de
de EU (overheden)
de l'UE (administrations publiques)
xxxxx Door
€ Par
des andere
pays autres
quelidstaten
les paysvan
membres
98816
landen
dan de
de EU de
(niet-overheden)
l'UE (non-administrations publiques)
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
de crédits dans des institutions de l'UE
98821
in EU-instellingen
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
de créditsvan
dans
membres
98822
in lidstaten
dedes
EUpays
(niet-overheden)
de l'UE (non-administrations publiques)
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
de crédits dansinsteldes institutions
98823
in internationale
que les institutions de l'UE
lingeninternationales
andere dan deautres
EU-instellingen
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
de crédits
dansdan
desde
pays autres que les
98824
in landen
andere
paysvan
membres
l'UE (non-administrations publiques)
lidstaten
de EU de
(niet-overheden)
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
du pouvoir
institutionnel
98911
vandedecrédits
institutionele
overheid
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
crédits des fonds
98912
vandeniet-organieke
begrotingsfondsen
budgétaires non organiques
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
crédits des services
admi98913
vandeadministratieve
diensten
nistratifs à comptabilité
autonome
(SACA)
met boekhoudkundige
autonomie
(ADBA)
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
crédits des orga98914
vandeadministraadministratifs
tieve nismes
openbare
instellingen publics
(AOI) (OAP)
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
crédits des établissements
98915
vandeonderwijsinsteldu pouvoir
institutionnel
lingend'enseignement
van de institutionele
overheid
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
crédits
98916
vandevzw's
vandes
deASBL
overheid
des administrations publiques
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
créditseenheden
des autres
unités
publiques
98917
vandeandere
van
de overheid
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursements
par les admi98920
doordedecrédits
socialezekerheidsinstellingen
nistrations de sécurité sociale
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
deprovincies
crédits par les provinces
98931
door
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
degemeenten
crédits par les communes
98932
door
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
deprovincies
crédits paren
lesgemeenten
provinces - niet verdeeld
98933
door
et les communes - non ventilé
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
devzw's
créditsvan
pardeleslokale overheden
98934
door
ASBL des pouvoirs locaux
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursement
deoverige
crédits par
les overheden
autres
98935
door
lokale
administrations publiques locales
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursements
crédits
par l'en- autonoom onderwijs
98940
doordehet
gesubsidieerd
seignement autonome subsidié
xxxxx Kredietaflossingen
€ Remboursements
créditsinstitutionele
par
98950
doordeandere
groepen
d'autres
groupes
institutionnels gewesten,
(federale
overheid,
gemeenschappen,
xxxxx Vereffeningen
€ Liquidations
participations
à l'intérieur
des
98961
vande
deelnemingen
binnen
de overadministrations
publiques
: à l'intérieur
heidssector
: Binnen de
institutionele
groep du GI
xxxxx Vereffeningen
€ Liquidations
participations
à l'intérieur
des
98962
vande
deelnemingen
binnen
de
administrations
publiques
: sécurité sociale
overheidssector
: Sociale
zekerheid
xxxxx Vereffeningen
€ Liquidations
participations
à l'intérieur
des
98963
vande
deelnemingen
binnen
de
administrations
publiques
: pouvoirs locaux
overheidssector
: Lokale
overheden
xxxxx Vereffeningen
€ Liquidations
participations
à l'intérieur
des adminis98964
vande
deelnemingen
binnen
de overtrations: Gesubsidieerd
publiques : enseignement
autonome subsidié
heidssector
autonoom onderwijs
xxxxx Vereffeningen
€ Liquidations
participations
à l'intérieur
98965
vande
deelnemingen
binnen
de overdes administrations
publiquesgroepen
: autres GI
heidssector
: Andere institutionele

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Opbrengst van leningen in euro
Opbrengst van leningen in vreemde valuta
Opbrengst van leningen binnen de overheidssector
Opbrengst van leningen inzake financiële leasings
Aanmuntingen
Verhoging van het eigen vermogen
Totaal begroting ontvangsten

99610
xxxxx Opbrengst
€ Produits
vandes
leningen
emprunts
in euro
en euros
xxxxx Opbrengst
€ Produits
emprunts
en monnaies
99620
vandes
leningen
in vreemde
valutaétrangères
xxxxx Opbrengst
€ Produits
emprunts
à l'intérieur
du
99630
vandes
leningen
binnen
de overheidssector
secteur des administrations publiques
xxxxx Opbrengst
€ Produits
emprunt
en matière
de leasings
99670
vandes
leningen
inzake
financiële
leasingsfinanciers
xxxxx Aanmuntingen
€ Monétisations
99700
xxxxx Verhoging
€ Apport
dehet
fonds
propres
99800
van
eigen
vermogen
Totaal
begroting
3.000.000,00
Total
budgetontvangsten
des recettes

99670
99700
99800

x
x
x
3.000.

Resultaat

1.396.893,00
Résultat
Resultaat

1.396.

Brussel, 8 juli 2021.

Bruxelles, le 8 juillet 2021.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale,

Rudi VERVOORT

Rudi VERVOORT

De Minister van Financiën en Begroting,
Sven GATZ

x
x
x

Le Ministre des Finances et du Budget,
Sven GATZ

Deloge

99610
99620
99630
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Bijlage 1
2012 Model URB

Annexe 1
2012 Modèle CEB

Nummer

Boekhoudkundige
Entiteit

—

Numero
N° p
N° m

—

Entité
Comptable

—

Nr. m
01

BRUGEL

—

Nr. p
001

Opdracht

—

Mission
Financement
Général

Nummer

—

Entité comptable
BRUGEL

BRUGEL

Totaal/Total

—

—

ProgrammeEntite
Comptable
Algemene werkingsdotatie
BRUGEL
/
Dotation générale de fonctionnement
Total

Totaal/Total

Boekhoudkundige
entiteit

Boekhoudkundige
Programma
Entiteit

—

Numero
N° m N° p

—

—

Nummer
Vastgestelde
%ge
— rechtenOpdracht
Begroting
realisatie Programma
Numero
—m N° p — — —
—
N°
Budget
Droits Mission%age Programme
—
—constatés realisation
Nr. m
Nr. p
3.000.000,00
01
001
3.000.000,00
Financement
100%Dotation générale
Général
de fonctionnement
3.000.000,00

Vastleggings
Nummer
kredieten (c )
Opdracht

—

Mission

Nr. m Nr. p
01
001 Algemene dienst- en
adviesverlening: informatie,
klachtenbeheer, toekenning
van groenstroomcertificaten,
bescherming van verbruikers
met betalingsmoeilijkheden /
Services et conseils généraux:
information, traitement
des plaintes, octroi des
certificats verts, protection
des consommateurs en
difficulté de paiement, etc.
01
002 Algemene dienst- en
adviesverlening: informatie,
klachtenbeheer, toekenning
van groenstroomcertificaten,
bescherming van verbruikers
met betalingsmoeilijkheden /
Services et conseils généraux:
information, traitement
des plaintes, octroi des
certificats verts, protection
des consommateurs en
difficulté de paiement, etc.

3.000.000,00

100%

Vereffenings-kredieten (b)

Boekhoudkundige
——
—
Programma
Opdracht
entiteitCrédits d’engagement
Numero ( c ) Crédits de liquidation ( b )
—
— Uitvoering
N° m Uitvoering
N° p
Kredieten
— Kredieten
Programme
Mission
Entite comptable
— — —
—
—
—

Programma

—

Programme

Crédits
Nr. m Exécution
Nr. p
Crédits
Exécution
Ondersteuning
van het 2.421.000,00
2.410.000,00
BRUGEL
01 1.904.979,32
001 Algemene
dienst- en 1.427.957,00
Ondersteuning va
algemeen beleid /
adviesverlening: informatie,
algemeen beleid
Support à la
klachtenbeheer, toekenning
Support à la polipolitique générale
van groenstroomcertificaten,
tique générale
bescherming van verbruikers
met betalingsmoeilijkheden /
Services et conseils généraux: information, traitement
des plaintes, octroi des
certificats verts, protection
des consommateurs en
difficulté de paiement, etc.
Uitvoering van
de
590.000,00
590.000,00
BRUGEL
01 202.586,09
002 Algemene
dienst- en 175.150,00Uitvoering van de
wettelijke opdrachten
adviesverlening: informatie,
wettelijke opdrach
van BRUGEL /
klachtenbeheer, toekenning
van BRUGEL /
Mise en œuvre des
van groenstroomcertificaten,
Mise en œuvre de
missions légales
bescherming van verbruikers
missions légales
de BRUGEL
met betalingsmoeilijkheden / de BRUGEL
Services et conseils généraux: information, traitement
des plaintes, octroi des
certificats verts, protection
des consommateurs en
difficulté de paiement, etc.
Total
3.011.000,00 2.107.565,41 3.000.000,00 1.603.107,00

Bewoordingen
Mission
n°
—
P
Libellé
Mission
1 Algemene dienst- en
adviesverlening: informatie,
klachtenbeheer, toekenning
van groenstroomcertificaten,
bescherming van verbruikers met
betalingsmoeilijkheden /
Services et conseils généraux:
information, traitement des
plaintes, octroi des certificats verts,
protection des consommateurs
en difficulté de paiement, etc.
2 Algemene dienst- en
adviesverlening: informatie,
klachtenbeheer, toekenning
van groenstroomcertificaten,
bescherming van verbruikers met
betalingsmoeilijkheden /
Services et conseils généraux:
information, traitement des
plaintes, octroi des certificats verts,
protection des consommateurs
en difficulté de paiement, etc.

Opdracht
—
Mission

Uitvoering van de wettelijke
opdrachten van BRUGEL /
Mise en œuvre des missions
légales de BRUGEL

Bewoordingen
Programme
—
Libellé
Programme
Ondersteuning van het algemeen
beleid /
Support à la politique générale

Programma
—
Programme

0,00

0,00

0,00

En cours des
engagements
au 01.01.2012
(A)

3.011.000,00

590.000,00

2.421.000,00

2.107.565,41

202.586,09

1.904.979,32

Crédits d'en- Engagements
gagement
imputes
(B)
(C)

0,00

0,00

0,00
0,00
903.434,59

0,00

Engagements
annulés
(E)

387.413,91

516.020,68

(D) =
(B) – (C)

903.434,59

387.413,91

516.020,68

Crédits
annules
(F)

504.458,45

27.436,05

477.022,40

En cours des
engagements
au 31/12/2012
(G)

Bijlage 2
2012 model bijlage begrotingsuitvoering

Total

1

1

n° M

Numéro
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Annexe 2
2012 modèle annexe exécution budgétaire

