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Inleiding 

De bespreking van de jaarrekening van AGB Herk-de-Stad bevat een aantal onderdelen, conform 
de BBC-wetgeving. 

In het eerste hoofdstuk wordt de beleidsevaluatie besproken. De beleidsevaluatie bevat een 
korte financiële en inhoudelijke rapportering per prioritaire beleidsdoelstelling die deel 
uitmaakt van de gezamelijke doelstellingenboom van gemeente, OCMW en autonoom 
gemeentebedrijf (AGB).  

Het tweede hoofdstuk bevat de financiële nota. Op basis van schema’s J1 t.e.m. J5 worden de 
financiële cijfers van AGB Herk-de-Stad verder toegelicht en dit zowel budgettair als 
boekhoudkundig. 

Het derde hoofdstuk bevat verdere toelichtingen bij deze cijfers. 
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Korte samenvatting 

Voor het boekjaar 2020 werd er nog geen budget/meejarenplan goedgekeurd waardoor een 
vergelijking tussen de rekeningcijfers en de voorziene budgetten niet mogelijk is. Een 
meerjarenplan voor het AGB zal kortstonds na de goedkeuring van de jaarrekening 2020 aan de 
raad van bestuur en de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden. In de mate van het 
mogelijke wordt dus in de eerste plaats vergeleken met de rekeningcijfers voor het boekjaar 
2019. 

Het budgettair resultaat bedraagt voor het boekjaar 2020 -73.878 euro. Dit is een daling ten 
opzichte van het resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2019 (-54.037 euro) die volledig te 
wijten is aan de impact van de coronacrisis waardoor het bedrag aan verkopen sterk gedaald is 
binnen het AGB en waardoor ook de ontvangen prijssubsidie vanuit de gemeente sterk gedaald 
is. Deze daling werd voor een groot deel getemperd door de gedeeltelijke schuldkwijtschelding 
vanuit de gemeente waardoor de jaarlijkse aflossing van de lening gedaald is van 150.000 euro 
naar 60.000 euro. Het gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat eind 2020 blijft positief, 
met name 363.795 euro. 

De autofinancieringsmarge voor het boekjaar 2020 bedraagt 775.638 euro en dit is een zeer 
sterke verbetering ten opzichte van het boekjaar 2019 (-53.252 euro). Deze sterke verbetering 
is voor een groot deel eenmalig en te wijten aan de schuldkwijtschelding waarbij een eenmalige 
meerwaarde (848.920,69 euro) werd geboekt ter hoogte van het kwijtgescholden bedrag. Langs 
de andere kant is er ook een structureel positief gevolg van de schuldkwijtschelding, met name 
de daling van jaarlijkse aflossing van de lening. In 2020 werd deze positieve tendens nog voor 
een groot stuk getemperd door de coronacrisis ten gevolge waarvan de exploitatieontvangsten 
sterk gedaald zijn. 

In 2019 was er een boekhoudkundig overschot van 60.809 euro.  In 2020 stijgt dit overschot 
naar 799.612 euro. Ook hier zien we enerzijds het eenmalige positieve gevolg van de 
schuldkwijtschelding door de gemeente die het in 2016 geboekte eenmalige tekort in het kader 
van de verkoop van een deel van de sporthal aan KaSo Sint-Martinus grotendeels compenseert. 
Langs de andere kant hebben de dalende verkopen ten gevolge van de coronacrisis ook zijn 
impact op het overschot. 

Het netto-actief verbetert dan ook, van -161.049 euro euro eind 2019 naar 638.563 euro eind 
2020. 
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1.  Beleidsevaluatie 

In het lokaal bestuur van Herk-de-Stad is een gezamelijke doelstellingenboom opgezet voor 
gemeente, OCMW en autonoom gemeentebedrijf (AGB). In het kader van deze 
doelstellingenboom werden een aantal prioritaire acties gedefinieerd. Over deze prioritaire 
acties wordt in de beleidsevaluatie gerapporteerd, zowel inhoudelijk als financieel. 

Aangezien de prioritaire acties die werden bepaald in de doelstellingenboom eerder betrekking 
hebben op de materie die gemeente en OCMW toebehoort, zal u in deze beleidsevaluatie een 
inhoudelijke rapportering kunnen terugvinden maar tevens vast kunnen stellen dat er binnen 
het autonoom gemeentebedrijf noch ontvangsten noch uitgaven met betrekking tot deze 
prioritaire acties werden gerealiseerd. 
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2. Financiële nota 

2.1. Schema J1 – de doelstellingenrekening 

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van 
de verschillende beleidsdoelstellingen en van het overige beleid. 

  

. 
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2.2. Schema J2 - De staat van het financieel evenwicht 

De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het beschikbaar budgettair resultaat 
en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het beschikbaar budgettair resultaat en 
de autofinancieringsmarge in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. 

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 beschikbaar budgettair resultaat: 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). 
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2.3. Schema J3 – de realisatie van de kredieten 

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de 
kredieten die voor dit boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan. 
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2.4. Schema J4 – de 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 J4. 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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2.5. Schema J5 - 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 J5. 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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3. Toelichting 

In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven.  
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3.1. Schema T1 – Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 
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3.2. Schema T2 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard 
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3.3. Schema T3 – Investeringsprojecten 

 

Niet van toepassing 
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3.4. Schema T4 – Overzicht van de evolutie van de financiële schulden 
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3.5. Schema T5 – Toelichting bij de balans 
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3.6. Waarderingsregels  
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3.7. Waarderingsregels BBC 
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3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

AR Omschrijving Debetsaldo Creditsaldo 

0940000 Overige diverse rechten en verplichtingen   € 1.002.106,76 

0960000 Overige diverse rechten en verplichtingen € 1.002.106,76   

 

Het betreft hier het niet-betaalde gedeelte bij de overdracht van een deel van de sportzaal naar KaSO Sint-Martinus Herk-de-Stad. 

Hiermee wordt de in het kader van de jaarrekening 2016 bepaalde boekingswijze behouden en wordt dus geen gevolg gegeven aan de opmerking van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van de voorgaande jaarrekening waarbij onderstaande boekingswijze werd geadviseerd: 

AR 0700 gebruiksrechten op lange termijn, terreinen en gebouwen 

@ AR 0710 crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 
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3.9. Overgedragen investeringskredieten naar 2021 

Er werden geen niet-aangewende investeringskredieten overgedragen naar 2021. 
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3.10. Materiële verschillen tussen de geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven 

Aangezien er geen goedgekeurd budget is voor 2020 wordt een vergelijking gemaakt tussen de ontvangsten en uitgaven 2020 en de ontvangsten en 
uitgaven 2019. 

Exploitatieuitgaven: 

AR AR Omschrijving Aanrekening 2020 
Aannrekening 
2019 Verschil  

6102001 Periodieke erfpachtvergoedingen 54,01 53,80 0,21  
6103001 Onderhoud en herstellingen gebouwen 5 696,60 1 636,70 4 059,90  
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0,00 2 276,85 -2 276,85  
6110000 Elektriciteit 10 337,62 17 126,50 -6 788,88 (1) 
6111000 Gas 6 216,00 7 350,21 -1 134,21  
6113000 Water 1 194,03 1 832,58 -638,55  
6120100 Brandverzekering 4 144,23 4 024,69 119,54  
6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid 710,00 710,00 0,00  
6120999 Overige verzekeringen 189,44 187,12 2,32  
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 6 334,98 0,00 6 334,98 (2) 
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy 3 250,00 4 200,00 -950,00  
6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 202,45 536,93 -334,48  

6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 8 150,00 7 944,85 205,15  
6141001 Kantoor- en computerbenodigdheden 127,63 93,31 34,32  
6142300 Onderhoud computermaterieel 0,00 3 526,09 -3 526,09 
6142800 Onderhoudscontracten computer- en bureaumaterieel 1 577,87 0,00 1 577,87  
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0,00 92,69 -92,69  
6149000 Overige administratie- en kantoorkosten 0,00 71,57 -71,57  
6150001 Aankoop klein materieel 1 262,37 0,00 1 262,37  
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6150002 Aankoop technisch materiaal 679,73 649,50 30,23  
6150005 Vervoer 0,00 440,57 -440,57  
6150013 Drukwerk voor exploitatie 45,82 0,00 45,82  
6150200 Huur technisch materieel 4 453,75 4 056,65 397,10  
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel 72,50 951,22 -878,72  
6159999 Overige exploitatiekosten 0,00 335,93 -335,93  
6170001 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur 100 712,15 127 452,82 -26 740,67 (3) 
6400000 Onroerende voorheffing 0,00 1 525,61 -1 525,61  
6400002 Registratie-, successie- en schenkingsrechten 1 370,00 0,00 1 370,00 (4) 
6400016 Administratieve geldboete 125,00 50,00 75,00  
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 19 871,27 22 042,03 -2 170,76 (5) 
6570001 Debetintresten bankrekeningen 955,61 0,00 955,61 (6) 
  Totaal 177 733,06 209 168,22 -31 435,16  

 

(1) In 2020 is sporthal Herkules gedurende lange periodes gesloten geweest ten gevolge van de coronacrisis hetgeen ook heeft gezorgd voor een 
daling in het elektriciteitsverbruik. Ook voor water- en gasverbruik wordt een daling vastgesteld. 

(2) In het kader van het BTW-geschil hebben er in 2020 een aantal betalingen aan de aangestelde advocaten plaatsgevonden. 
(3) Gelet op het feit dat de toezichters in de sporthal tijdens de sluitingsperiodes ook andere taken hebben uitgevoerd die niet te linken zijn aan 

het AGB wordt er maar 70% van de loonkost van deze toezichters teruggevorderd door de gemeente. 
(4) Neerleggingskosten van de jaarrekeningen 2016 t.e.m. 2019 bij de Nationale Bank. 
(5) De intresten die het AGB dient te betalen aan de gemeente voor de door de gemeente ter beschikking gestelde lening zijn dalende.  Het effect 

van de gedeeltelijke schuldkwijtschelding op de intresten is voor 2020 slechts beperkt aangezien deze schuldkwijtschelding pas op het einde 
van 2020 werd goedgekeurd. Deze impact zal vooral vanaf 2021 tot uiting komen. 

(6) Het AGB dient intresten de betalen aan Belfius voor bedragen die worden aangehouden op de zichtrekening boven het bedrag van 500.000 
euro. 
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Exploitatieontvangsten: 

AR AR Omschrijving Vordering 2020 Vordering 2019 Verschil  
7010002 Inschrijvingsgelden 7 540 8 955 -1 415 (1) 
7010003 Toegangsgelden 13 683 24 648 -10 965 (1) 
7070000 Prijssubsidies 128 221 0 128 221 (2) 
7078888 Doorfacturatie (2019) 0 24 019 -24 019 (3) 
7402000 Prijssubsidie gemeente 0 246 311 -246 311 (2) 
7450000 Recuperaties van kosten 15 007 1 983 13 023 (3) 
7520000 Meerwaarde op realisatie van geldbeleggingen en liquide middelen 848 921 0 848 921 (4) 
7599999 Andere financiële opbrengsten 0 0 0  
  Totaal 1 013 371 305 916 707 455  

 

(1) Ten gevolge van de coronacrisis zijn de ontvangsten uit inschrijvingsgelden voor kampen en uit toegangsgelden voor de sporthal sterk gedaald. 

(2) Dit heeft automatisch ook geleid tot een daling van de prijssubsidies vanuit de gemeente. Daarnaast worden de prijssubsidies vanaf 2020, naar 
aanleiding van een opmerking van het agentschap Binnenlands bestuur, aangerekend op een andere algemene rekening. 

(3) De kosten die doorgerekend worden aan de andere gebruikers van de sporthal (bv. school, Pelikaan,…) worden aangerekend op een andere 
algemene rekening. Bovendien zijn deze sterk gedaald. Zie ook bespreking exploitatieuitgaven (bv. elektriciteitsverbruik). 

(4) Ten gevolge van de gedeeltelijke schuldkwijtschelding door de gemeente werd in 2020 een meerwaarde gerealiseerd.  
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3.11. Toelichting bij specifieke evoluties 

In 2020 zijn er twee evoluties die een uitzonderlijke impact op het resultaat van het autonoom gemeentebedrijf hebben gehad: 

1) Gedeeltelijke schuldkwijtschelding door de gemeente 

Door de in de jaarrekening 2016 opgenomen registratiewijze voor de niet-betaalde bijdrage voor overdracht van de sportzaal had het AGB eind 2016 
een negatief netto-actief (-313.493.07 euro). Naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekeningen 2016, 2017, 2018 en 2019 heeft het autonoom 
gemeentebedrijf aan de gemeente Herk-de-Stad een gedeeltelijke schulkwijtschelding gevraagd zodanig dat het netto-actief weer boven de helft van 
het maatschappelijk kapitaal zou uitkomen. 

De gemeenteraad heeft op 9 november 2020 beslist dat van de per 31/12/2019 openstaande lening (1.448.920,69 euro) van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad 848.920,69 euro wordt kwijtgescholden. De jaarlijkse aflossing daalt hierdoor voor de resterende looptijd van de lening 
van 150.000 euro naar 60.000 euro. 

Dit heeft zowel een eenmalige positieve impact op 2020 als een weerkerende positieve impact voor de resterende jaren van de looptijd van de lening 
(dalende aflossing en dalende intrestlasten). 

2) Sluiting sporthal Herkules ten gevolge van de coronacrisis 

Ten gevolge van de coronacrisis is de Sporhal Herkules gedurende lange periodes van 2020 gesloten moeten blijven. Dit heeft een negatieve impact 
gehad op de ontvangsten uit verkopen (inschrijvingsgelden en toegangsgelden) en hiermee samenhangend de prijssubsidies die de gemeente toekent 
aan het AGB. 

Langs de andere kant werd deze negatieve impact ook deels getemperd door dalende uitgaven. Zo is o.a. het elektricteits-, gas- en waterverbruik 
gedaald in 2020 en diende er aan de gemeente minder loonkost betaald te worden voor de personeelsleden die ter beschikking gesteld worden aan 
het AGB. 
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3.12. Financiële risico’s 

De volgende financiële risico’s worden gedetecteerd: 

1) BTW-geschil 

Er is een betwisting tussen het AGB Herk-de-Stad en de Belgische Staat betreffende de correctieopgave van 25.09.2015 en de correctieopgave van 
9.10.2016 waarbij middels akkoord van partijen de vorderingen inzake BTW gebracht werden op respectievelijk 185.025,49 euro en 230.810,60 euro 
te vermeerderen met geldboetes, intresten en kosten. 

De grond van de betwisting is tweeledig. Enerzijds gaat het over het recht op aftrek van BTW op de kosten van de overname van het recht van 
opstal evenals diverse andere kosten die betrekking hebben op het sportcomplex dat in 2013 voor 30% gratis aan de scholen ter beschikking gesteld 
werd. Anderzijds betreft het een herziening van recht op aftrek van BTW naar aanleiding van wederoverdracht van 73% van de opstallen en het 
recht van opstal naar de VZW Kaso. De rechter in eerste aanleg oordeelde dat de stelling van het AGB dat ze een onverdeeld deel nog in eigendom 
had niet bewezen was, waardoor de eerste correctieopgave de rechter gerechtvaardigd overkwam.Ook wat betreft de tweede correctieopgave 
betreffende de herverkoop van 73% van de sporthal werd het behoud van de aftrek van de BTW eveneens niet gehonoreerd door de rechter. 

Het AGB is tegen deze beslissing in beroep gegaan en in haar arrest van 1 oktober 2019 heeft het Hof van Beroep het AGB in het ongelijk gesteld. 

De uitvoering van het arrest impliceert dat het AGB Herk-de-Stad zal dienen terug te storten aan de Belgische staat een bedrag van 415.836,09 euro 
(185 025,49 euro en 230 810,60 euro) en te vermeerderen met een boete van 10% en de intrest.  

In haar zitting van 28 september 2020 heeft de raad van bestuur van het AGB beslist om over te gaan tot voorziening in cassatie aangezien er 
volgens de raadsman twee rechtsfouten hiertoe aanleiding kunnen geven. 

Teneinde eventuele intresten te stuiten werd onder voorbehoud eind 2015 reeds een totaalbedrag van 302.955,48 euro gestort aan de BTW-
administratie zonder dat dit evenwel enige nadelige bekentenis inhoudt. 

2) Vennootschapsbelasting 

Naar aanleiding van de laattijdige indiening van de jaarrekeningen 2016, 2017, 2018 en 2019 waaruit een aantal ambtshalve aanslagen zijn 
voortgekomen en meer specifiek het uitzonderlijk geboekte verlies in 2016 naar aanleiding van de overdracht van een deel van de sportzaal naar 
KaSO Sint-Martinus Herk-de-Stad voert de FOD Financiën in het kader van de vennootschapsbelasting onderzoeken uit naar de boekhouding van het 
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Autonoom Gemeentebedrijf. De gevraagde toelichtingen zijn bezorgd en het onderzoek is nog lopende zodanig dat er tot op heden (19/05/2021) nog 
geen uitsluitsel is over de conclusies vanwege de FOD Financiën. 

3) Impact Coronapandemie 

Uit de jaarrekening 2020 blijkt duidelijk welke impact de coronapandemie heeft op het gebruik van de sporthal Herkules en alzo het resultaat van 
het Autonoom Gemeentebedrijf. Ook in 2021 zal deze impact duidelijk merkbaar zijn op de ontvangsten uit toegangsgelden en inschrijvingsgelden 
(en daarmee samenhangend de ontvangsten uit de prijssubsidie vanwege de gemeente). Langs de andere kant zullen er ook een aantal uitgaven 
dalen waaronder de terbeschikking stelling van personeel van de gemeente aan het AGB (gelet dat de toezichters deels op technische werkloosheid 
geplaatst worden en/of taken uitvoeren die eerder de gemeentelijke materie toebehoren). Aanvullend kan er eventueel voor geopteerd worden om 
een verhoging van de prijssubsidie 2021 aan de gemeente te vragen. 
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3.13. Documentatie 

De documentatie bij de jaarrekening bevat de volgende elementen: 

1° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van 
ontvangsten en uitgaven; 

2° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken; 

3° een rapport inzake de journaalvolgnummers. 

Deze documentatie wordt aan de leden van de raad van bestuur en de gemeenteraadsleden ter beschikking gesteld via het notulenbeheerssysteem 
Echo en dit als bijlage bij het punt inzake de jaarrekening. 


