
 
 
 

Provincie: Limburg 
Arrondissement: HASSELT 

 
Nummer bij Belfius: BE68 0910 0047 5834 

BIC code: GKCCBEBB 

 

Gemeente Herk-de-Stad 
 
 
 
 
 
 

JAARREKENING 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen directeur Nathalie Creten Tel.: 013/38 03 11 

Financieel directeur Ive Vanderlee Tel.: 013/38 03 26 

Adres Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad  

NIS  71024 

 
  



Gemeente Herk-de-stad Jaarrekening 2019 2 

 Gemeente Herk-de-stad | Pikkeleerstraat 14 | 3540 Herk-de-stad | NIS: 71024 

Inhoudsopgave 
1. Beleidsnota ............................................................................................ 3 

1.1. Doelstellingenrealisatie ......................................................................... 4 

1.2. Schema J1 – de doelstellingenrekening ..................................................... 16 

1.3. De financiële toestand ......................................................................... 19 

2. Financiële nota ....................................................................................... 21 

2.1. Schema J2 - exploitatierekening ............................................................. 21 

2.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening ..................................................... 23 

2.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening ........................................................... 30 

3. Algemene boekhouding ............................................................................. 32 

3.1. Schema J6 – Balans ............................................................................. 32 

3.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten ............................................. 35 

4. Toelichting ............................................................................................ 37 

4.1. Toelichting bij de financiële nota ............................................................ 37 

4.1.1. Schema TJ1 - Exploitatierekening per beleidsdomein ............................. 38 

4.1.2. Schema TJ2 – Evolutie van de exploitatierekening ................................. 39 

4.1.3. Schema TJ3 – Investeringsverrichtingen per beleidsdomein ....................... 40 

4.1.4. Schema TJ4 – Evolutie van de investeringsverrichtingen .......................... 42 

4.1.5. Schema TJ5 – Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen .......... 43 

4.1.6. Schema TJ6 – Evolutie van de liquiditeitenrekening ............................... 46 

4.1.7. Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening ............ 47 

4.1.8. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld ............................. 61 

4.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen .......................... 62 

4.2.1. Schema TJ7 – Toelichting bij de balans .............................................. 63 

4.2.2. Waarderingsregels ....................................................................... 66 

4.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .......................... 80 



Gemeente Herk-de-stad Jaarrekening 2019: beleidsnota 3 

 Gemeente Herk-de-stad | Pikkeleerstraat 14 | 3540 Herk-de-stad | NIS: 71024 

1. Beleidsnota 

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen 
opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat voor iedere gemeente, OCMW, stad 
en provincie uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. 

Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en 
operationele realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende 
vragen. Deze vragen vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de 
beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat:  

 wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen 
in het budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? 

 wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties 
die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? 

 wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het 
financiële boekjaar?  

Nadien wordt het J1-schema en de financiële toestand weergegeven. 
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1.1. Doelstellingenrealisatie 

Per prioritaire doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en 
operationele realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate 
doelstellingen financieel gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er 
effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een 
operationele voortgang van de doelstellingen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het 
bestuur moet aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn; of het vooropgestelde 
resultaat of effect gerealiseerd is, bv. a.d.h.v. indicatoren. 
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Een overzicht van de financiële en operationele realisatie van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen is 
opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening. 
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1.2. Schema J1 – de doelstellingenrekening 

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 
van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld 
volgens de beleidsdomeinen. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit 
het meerjarenplan en het B1-schema uit het budget.
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1.3. De financiële toestand 

De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de 
autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de 
autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar. 

In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het 
bestuur vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee 
invalshoeken: 

• het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht 
(nettowerkkapitaal); 

• de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke 
mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking  
(exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het 
afsluiten van leningen te dragen). 

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de 
financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en 
liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen: 

• het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; 
• het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; 
• het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. 
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2. Financiële nota 

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de 
financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de 
liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers 
opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt 
bedoeld het budget na de laatste budgetwijziging. Dat past in de evaluatiefunctie van de 
jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel 
van de evaluatie van het beleid en de autorisatie. 

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan 
verder in detail toegelicht. 

2.1. Schema J2 - exploitatierekening 

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van 
ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie. 
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2.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening 

De investeringsrekening bestaat uit twee delen: 

• Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van 
het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen,  
investeringssubsidies en schenkingen.  

• Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten 
investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat 
de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de 
investeringssubsidies en de schenkingen.  Het is de verantwoording van de kredieten 
voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten 
kunnen beschouwd worden.  
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2.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening 

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het 
betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële 
boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het 
liquiditeitenbudget en bevat: 

• de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 
• de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; 
• de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of 

investeringsrekening; 
• het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 
• de bestemde gelden 
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3. Algemene boekhouding 

3.1. Schema J6 – Balans 

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het 
financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De 
balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit 
activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.  

De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze 
toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen 
opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC). 

De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR 
BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. 
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3.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten 

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële 
boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en 
kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie 
verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten 
dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar 
tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn 
verhoogd of afgenomen. 
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4. Toelichting 

4.1. Toelichting bij de financiële nota 

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit 
de volgende vier onderdelen: 

• de toelichting bij de exploitatierekening met: 

o een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten 
en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste 
budgetwijziging; 

o een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de 
exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1); 

o de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2). 

• de toelichting bij de investeringsrekening met: 

o een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten 
en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste 
budgetwijziging; 

o een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van 
investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het 
financiële boekjaar (schema TJ3); 

o de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen 
zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen 
(schema TJ4); 

o de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5). 

• de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) 

• een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. 
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4.1.1. Schema TJ1 - Exploitatierekening per beleidsdomein 
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4.1.2. Schema TJ2 – Evolutie van de exploitatierekening 
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4.1.3. Schema TJ3 – Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 
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4.1.4. Schema TJ4 – Evolutie van de investeringsverrichtingen 
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4.1.5. Schema TJ5 – Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 
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4.1.6. Schema TJ6 – Evolutie van de liquiditeitenrekening 
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4.1.7. Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening 

Exploitatie – uitgaven 
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(1) Deze onderbenutting is hoofdzakelijk te wijten aan de werkingsbijdrage voor Limburg.net die in 2019 33.511,50 euro lager lag dan geraamd. 
(2) Te wijten aan de overraming op een heel aantal posten doorheen het budget. 
(3) In navolging van een opmerking van ABB worden de subsidies aan Sint-Truiden (ikv muziekschool) en provincie Limburg (ikv dierenasiel) 

geboekt op deze algemene rekening als een specifieke werkingssubsidie ipv als een algemene werkingssubsidie. 
(4) Ten gevolge van de overname van het voormalig politiegebouw door de gemeente is het bedrag op het aanslagbiljet ikv de onroerende 

voorheffing sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit verklaart mede de overschrijding van het exploitiebudget binnen het 
beleidsdomein algemene financiering.  

(5) Op het college van 18 april 2017 werd beslist om een vordering lastens Immo Bouw Invest, voor een bedrag van 25.000 euro, als oninbaar te 
stellen. Deze oninbaarstelling werd nog niet eerder verwerkt in de boekhouding. Dit verklaart mede de overschrijding van het 
exploitiebudget binnen het beleidsdomein algemene financiering.  
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(6) Het bedrag aan eigen ontvangsten gerealiseerd door het AGB is hoger dan geraamd waardoor de prijssubsidie (factor toegepast op de eigen 
ontvangsten van het AGB) ook hoger uitvalt dan geraamd. 
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Exploitatie – ontvangsten 
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(1) Naar aanleiding van het werkingsjaar 2018 van Wonen West-Limburg werd er zowel vanwege de Vlaamse overheid als vanwege de provincie 
Limburg een negatieve afrekening (op het ontvangen voorschot) bekomen in plaats van een saldobetaling. 

(2) Gelet op de tegenvallende subsidies mbt het werkingsjaar 2018 van Wonen West-Limburg dient een groter deel van de kosten gerecupereerd te 
worden bij de gemeente Lummen (als andere deelnemende partner). In de loop van 2019 is ook de gemeente Halen ingestapt en zij nemen 
tevens een deel van de kosten van Wonen West-Limburg op zich. 

(3) De ontvangsten in het kader van de onroerende voorheffing werden onderraamd. 
(4) Door een versnelling in de inkohiering (t.o.v. 2018) door de federale overheid liggen de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting hoger 

dan geraamd. Dit is een eenmalig effect. 
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Investeringen – uitgaven
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(1) Bij de tweede budgetwijziging werd het budget voor het plein in Berbroek (IE-23) 
verlaagd aangezien er van uitgegaan werd dat alle facturen verwerkt waren. 
Uiteindelijk werden er toch nog uitgaven aangerekend voor elektriciteitswerken/ 
openbare verlichting (uitgevoerd door Fluvius). 

(2) Het kapitaal van de deelnemende gemeenten in Limburg.net is aangepast aan de 
evolutie van het officiële bevolkingscijfer (IE-66). 

 
Bij de investeringsuitgaven stellen we vast dat er in het budget van 2019 een uitgavekrediet 
werd ingeschreven van 4.877.584,62 euro waarvan 3.230.906,39 euro werd gerealiseerd.  
 
Binnen de volgende investeringsenveloppen werden de grootste uitgaven gerealiseerd in 2019: 

1) Huis van het Kind (IE-12): 1.414.131,78 euro; 
2) Kleine Kruisstraat (IE-25): 382.645,87 euro; 
3) Trompetweg (IE-17): 340.302,12 euro; 
4) Buitengewoon onderhoud wegennet (IE-16): 214.879,69 euro; 
5) Uitbreiding administratieve ruimtes gemeentelijke werkplaats (IE-80): 168.854,57 

euro; 
6) Buitengewoon onderhoud sporthal Schulen (IE-7): 151.179,09 euro. 
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Investeringen – ontvangsten 

 

Bij de investeringsontvangsten stellen we vast dat er in het budget van 2019 een ontvangstkrediet werd ingeschreven van 673.957,84 euro. Hiervan 
werd 173.239,50 euro gerealiseerd.   
 
Het is met name de betaling vanwege AWV ikv de overname van gronden (IE-106  Doelstraat-Pierpontstraat) die op zich laat wachten gelet op de 
vertraging bij het verlijden van de akten (1). 
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Financiering– uitgaven 

 

(1) Ten gevolge van een renteherziening eind 2019 is het afgeloste kapitaalgedeelte beperkt hoger (gelet op het principe van de constante 
betalingen (rente+kapitaal)). 

(2) In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2018, waarbij de gemeente het politiegebouw volledig in bezit neemt door 
overname van de delen van Halen en Lummen, neemt de gemeente ook de in het kader van het correctiemechanisme voorziene 
verplichtingen (in verband met het eertijds als Rijkswachtgebouw verkregen onroerend goed) over van Halen en Lummen. Door de volledige 
overname stijgt de jaarlijkse aflossing vanaf 2019. In de jaarrekening 2019 worden de aflossingen mbt 2017, 2018 en 2019 aangerekend.  
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Financiering– ontvangsten 

 

(1) Op de gemeenteraad van 13 mei 2019 werden de contractvoorwaarden voor het aangaan van leningen goedgekeurd voor een maximaal 
bedrag van 3.000.000 euro. Uiteindelijk werd een leningsbedrag van 2.700.000 euro opgenomen (minimum contractueel voorziene opname). 

(2) Ten gevolge van een renteherziening eind 2019 is het afgeloste kapitaalgedeelte beperkt hoger (gelet op het principe van de constante 
betalingen (rente+kapitaal)). Deze hogere kapitaalaflossing werd doorgerekend aan de kerkfabriek Schakkebroek. 

(3) In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2018, waarbij de gemeente het politiegebouw volledig in bezit neemt door 
overname van de delen van Halen en Lummen, neemt de gemeente ook de in het kader van het correctiemechanisme voorziene 
verplichtingen (in verband met het eertijds als Rijkswachtgebouw verkregen onroerend goed) over van Halen en Lummen. 
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4.1.8. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld 

Een overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening. 
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4.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende 
drie onderdelen: 

• de toelichting bij de balans (schema TJ7); 

• een overzicht van de toegepaste waarderingsregels; 

• de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 
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4.2.1. Schema TJ7 – Toelichting bij de balans 
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Mutatie financiële vaste activa 

Naast de aanpassing van het kapitaal van de deelnemende gemeenten in Limburg.net aan de evolutie van het officiële bevolkingscijfer, is de 
gemeente in de loop van  2019 ook uit de intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg gestapt. Het ingebrachte kapitaal 
werd niet teruggevorderd met als gevolg dat er in 2019 een minderwaarde van 14.000 euro wordt gerealiseerd op dit financieel vast actief.
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4.2.2. Waarderingsregels 
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4.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

 


