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INLEIDING
Overeenkomstig artikel 111 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat, legt de minister van Begroting de jaarrekening van de federale Staat voor
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan het Rekenhof vóór 30 september van het jaar dat volgt op
het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
Artikel 110 van die wet bepaalt dat de minister van Begroting de jaarrekening van de federale Staat opstelt op
basis van de boekhoudkundige verrichtingen verstrekt door alle diensten, met uitzondering van deze die door
het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) niet werden geclassificeerd onder de centrale overheid (code
S1311). Onder dienst verstaat de wet de entiteiten die kunnen worden geclassificeerd in één van de volgende
categorieën:





het algemeen bestuur;
de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA);
de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer (AOI‐MB) of met
beheersautonomie (AOI‐BA);
de instellingen gelijkgesteld met de AOI‐BA.

Voor de laatste categorie bepaalt de wetgeving dat een entiteit met rechtspersoonlijkheid niet alleen door het
INR moet zijn geclassificeerd onder code S1311, maar ook op een lijst in de begrotingswet moet worden vermeld
om als gelijkgestelde instelling in de jaarrekening te worden opgenomen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen overeenkomstig de economische classificatie. Deze documenten moeten vergezeld
gaan van een verantwoordingsbijlage van de geconsolideerde jaarrekening.
De staatssecretaris voor Begroting heeft de jaarrekening 2019 van de federale Staat officieel aan het Rekenhof
toegestuurd met een brief van 12 november 2020. Deze rekening wordt, samen met de commentaren van het
Rekenhof op de opmaak ervan, gepubliceerd in dit deel IV van het 177e Boek. Dit deel is enkel elektronisch
beschikbaar, op www.rekenhof.be.
Vanaf het begrotingsjaar 2020 zullen de jaarrekeningen van de federale Staat samen met het
certificeringsverslag van het Rekenhof worden gepubliceerd in deel IV van het Boek.
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DEEL I

Commentaar
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Opmaak van de geconsolideerde
jaarrekening van de federale Staat
2019
De geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat voor het boekjaar 2019 bevat voor het
eerst alle entiteiten van de consolidatieperimeter, aangezien ook de gelijkgestelde instellingen
sinds 2019 onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003.
Het Rekenhof stelt vast dat niet werd tegemoetgekomen aan de aanbevelingen die het voordien
had geformuleerd over de voorbereiding op de opmaak en over de geconsolideerde jaarrekening
2018. Door het ontbreken van een toelichting en door de beperkte inhoud van de
verantwoordingsbijlage bevat de rekening te weinig informatie om het getrouw beeld van de
geconsolideerde cijfers te kunnen beoordelen. Daarnaast zijn er consolidatiefouten vastgesteld,
werd slechts een deel van de onderlinge transacties geëlimineerd in de balans en de
resultatenrekening en zijn er in de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
geen consolidatie‐eliminaties geboekt. De vastgestelde tekortkomingen zijn deels het gevolg
van een onvolledig regelgevend kader. Daarnaast heeft de Federale Accountant de instructies
en procedures onvoldoende uitgewerkt.
Het consolidatieproces dat in deze audit werd onderzocht, is slechts het sluitstuk om op basis
van de individuele rekeningen van de diensten tot een geconsolideerde rekening van de federale
Staat te komen. Aangezien deze geconsolideerde rekening vanaf 2020 wordt gecertificeerd,
dringt het Rekenhof er nogmaals op aan de nodige initiatieven te nemen zodat deze rekening
een getrouw beeld kan geven.

1

Inleiding

Het Rekenhof rapporteerde in voorgaande jaren over de voorbereidingen van de Federale
Accountant1 op de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat2 en
over de eerste geconsolideerde rekening over het boekjaar 20183. Bij de geconsolideerde
rekening 2019 heeft het Rekenhof de uitgevoerde consolidatieprocedure nagekeken en is het
ook nagegaan welk gevolg de Federale Accountant ondertussen heeft gegeven aan de eerder
geformuleerde aanbevelingen.
De jaarrekening van de federale Staat wordt, overeenkomstig artikel 110, eerste lid, van de
wet van 22 mei 2003, opgesteld door de minister van Begroting op basis van de
boekhoudkundige verrichtingen verstrekt door de diensten bedoeld in artikel 2 van de wet

1

Afkorting voor het Directoraat‐Generaal Federale Accountant en Procurement van de FOD Beleid & Ondersteuning.

2

Rekenhof, “Voorbereiding van de Federale Accountant op de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de
federale Staat”, 176e Boek ‐ Deel III: algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2019, p. 133 e.v., www.rekenhof.be.

3

Rekenhof, “Opmaak van de geconsolideerde jaarrekeningen van de Federale Staat 2018 door de Federale Accountant –
opvolgingsaudit”, 177e Boek ‐ Deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Verslag aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p. 139 e.v., www.rekenhof.be.
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met uitzondering van die welke door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) niet
werden geclassificeerd onder de centrale overheid, zijnde code S1311.
De Federale Accountant is verantwoordelijk voor het proces van consolidatie van de
boekhoudkundige gegevens van de diensten in de jaarrekening van de federale Staat. Hij
begeleidt de volledige boekhoudcyclus en bereidt de jaarrekening van de federale Staat voor
die de minister van Begroting moet opstellen en bezorgen aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en aan het Rekenhof.
Het management van elke dienst waarvan de boekhoudkundige verrichtingen worden
geconsolideerd in de jaarrekening van de federale Staat, is verantwoordelijk voor de
voorbereiding en de getrouwe weergave van de jaarrekening van die dienst in
overeenstemming met het financiële rapporteringskader zoals opgelegd door de wet van 22
mei 2003. Het is verantwoordelijk voor de interne beheersing die het noodzakelijk acht om
een jaarrekening van de dienst te kunnen opmaken die geen afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
In het kader van de consolidatie worden de diensten als één enkele economische entiteit
beschouwd waarvoor dezelfde waarderings‐ en aanrekeningsregels moeten worden
toegepast. Om de kwaliteit van de jaarrekening van de federale Staat te beoordelen, moet
dus naast de vaststellingen over het consolidatieproces die in dit artikel aan bod komen, ook
rekening gehouden worden met de opmerkingen over de individuele rekeningen van de
geconsolideerde diensten. Het is daarom van fundamenteel belang dat ook die rekeningen
een voldoende kwaliteitsniveau kunnen garanderen. Het Rekenhof stelde met name vast,
voor het algemeen bestuur4, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
(ADBA’s), de administratieve openbare instellingen(AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen5,
dat er nog geen volledige inventaris is van al hun bezittingen, rechten, schulden en
verplichtingen conform artikel 16 van de wet van 22 mei 2003.
In het kader van een informele tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof dit artikel
voor commentaar bezorgd aan de Federale Accountant en aan de beleidscel van de
staatssecretaris voor Begroting. De Federale Accountant en de staatssecretaris voor
Begroting antwoordden gezamenlijk op 29 april 2021. Hun antwoord werd verwerkt in dit
artikel.

2

Onderzoeksresultaten

2.1

Opmaak en overlegging van de rekening 2019

Vóór 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarop de jaarrekening van de federale
Staat betrekking heeft, moet de minister van Begroting deze jaarrekening toezenden aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan het Rekenhof, zoals bepaald in artikel 111 van de

4
Rekenhof, “Jaarrekening 2019 van het algemeen bestuur”, 177e Boek ‐ Deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen
bestuur van de federale Staat, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p. 85 e.v.,
www.rekenhof.be.
5

Rekenhof, “Inventaris”, 177e Boek – deel I ‐ Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, p. 38‐39, www.rekenhof.be.
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wet van 22 mei 2003. Vanaf de rekeningen over het begrotingsjaar 2020 moet deze rekening
voor certificering aan het Rekenhof worden voorgelegd.
Zoals voor de geconsolideerde jaarrekening 2018 is deze timing niet gerespecteerd. De
staatssecretaris voor Begroting heeft de rekening op 12 november 2020 toegestuurd aan het
Rekenhof via e‐mail. De voorgelegde rekening bevat een geconsolideerde balans, een
resultatenrekening en een samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, een
verantwoordingsbijlage waarin de uitgevoerde consolidatieoefening beknopt wordt
toegelicht en een samenvatting van de balans en de resultatenrekening per entiteit6.
Het Rekenhof stelt enkele formele tekortkomingen vast bij de inhoud van de voorgelegde
rekening. Zo is de synthesetabel van de rechten en verplichtingen buiten balans niet
ingevuld7. Daarnaast is enkel een Franstalige versie van de verantwoordingsbijlage opgesteld.
Daarnaast merkt het Rekenhof op dat de rekening geen vergelijkende cijfers bevat8 en dat
voorlopig ook nog geen gevolg is gegeven aan zijn aanbeveling om toelichtingen te
verstrekken zoals dat wel het geval is bij de individuele jaarrekeningen. Deze informatie,
waaronder de gehanteerde waarderingsregels, is nochtans nodig zodat de gebruiker van de
geconsolideerde cijfers deze rekening kan interpreteren.
Het Rekenhof herhaalt daarnaast ook dat de datum voor de certificering door het Rekenhof
nog bij wet moet worden bepaald9 en dat moet worden verduidelijkt ten behoeve van wie
deze certificering gebeurt.
Volgens artikel 112 van de wet van 22 mei 2003 moet de jaarrekening van de federale Staat in
het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt, via de minister van Begroting. Voor de
jaarrekening 2018 was dit bij het afsluiten van dit onderzoek in mei 2021 nog niet gebeurd.
2.2

Consolidatieperimeter

Zoals al vermeld, bepaalt artikel 110 van de wet van 22 mei 2003 dat de jaarrekening van de
federale Staat wordt opgesteld door de minister van Begroting op basis van de
boekhoudkundige verrichtingen verstrekt door alle diensten met uitzondering van deze die
door het INR niet werden geclassificeerd onder de centrale overheid.
Artikel 2 van dezelfde wet definieert welke instellingen er als 'diensten' moeten worden
beschouwd:



het algemeen bestuur, dat alle federale overheidsdiensten hergroepeert;
de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA);

6

Het algemeen bestuur is hierin niet opgenomen.

7

Voor alle rubrieken van deze tabel is foutief ‐1.026.086.949,45 euro als bedrag ingevuld.

8

Vergelijkende cijfers worden wel opgenomen in de jaarrekening van het algemeen bestuur, maar zijn nog niet
opgenomen in de rekeningen van de ADBA’s, AOI’s en gelijkgestelde instellingen.
9

Zie Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 ‐ vervolg”, 174e Boek, Volume I ‐ Commentaar, Verslag aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 135.,www.rekenhof.be.
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de administratieve openbare instellingen (AOI) met ministerieel beheer of met
beheersautonomie;
de entiteiten die worden gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen
met beheersautonomie.

Voor deze laatste categorie verduidelijkt artikel 2 dat gelijkgestelde instellingen worden
bepaald op basis van een dubbele voorwaarde dat zij door het INR geclassificeerd worden
onder de centrale overheid en dat zij worden opgenomen in een lijst in de begrotingswet.
Aangezien de wet van 22 mei 2003 pas op 1 januari 2019 in werking is getreden voor de
gelijkgestelde instellingen, kan voor het boekjaar 2019 voor het eerst een volledige
consolidatie gebeuren voor alle entiteiten die onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003.
In zijn verantwoordingsbijlage bij de geconsolideerde rekening 2019 heeft de Federale
Accountant een lijst van 87 entiteiten opgenomen, buiten het algemeen bestuur, die onder
de toepassing van de wet van 22 mei 2003 vallen. Om tot de consolidatieperimeter te komen
moeten acht entiteiten die geen deel uitmaken van de centrale overheid, worden uitgesloten.
In de voorgelegde jaarrekening worden bijgevolg naast de diensten van het algemeen bestuur
79 entiteiten mee geconsolideerd.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de boekhoudgegevens van die acht entiteiten, die geacht
worden uitgesloten te zijn, werden geïntegreerd in de geconsolideerde samenvattende
rekening van de begrotingsverrichtingen. De begrotingsontvangsten en ‐uitgaven van de
geconsolideerde samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen zijn dus te hoog
geraamd, en meer bepaald ten belope van het bedrag van de begrotingsverrichtingen van die
ten onrechte geconsolideerde entiteiten10.
De entiteiten SPV 162 nv, SPV Zwankendamme nv en SPV Brussels Port nv zijn niet
opgenomen in de laatste lijst van de met de AOI met beheersautonomie gelijkgestelde
instellingen voor het begrotingsjaar 2019, meer bepaald de lijst die werd opgesteld door de
wet van 31 oktober 2019 tot opening van de voorlopige kredieten voor november en december
2019. Die entiteiten maken dus geen deel uit van de consolidatieperimeter van de federale
Staat voor 2019 en hun rekeningen zouden bijgevolg niet moeten worden geconsolideerd.
Hun verrichtingen werden echter geïntegreerd in de rekeningen van Infrabel met het
akkoord van de minister van Begroting11 en komen dus voor in de geconsolideerde
rekeningen van de federale Staat.
Zoals vermeld in het 177e Boek deel I van het Rekenhof12 heeft de minister van Begroting de
rekeningen 2019 voor het War Heritage Institute (WHI), het Instituut voor Gerechtelijke

10
Het gaat om de volgende entiteiten: de Regie van de Gevangenisarbeid, de Proefbank voor Vuurwapens (nihil), de
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging, het Bureau voor Normalisatie,
Delcredere – Eigen rekening, de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen, het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en Helena en Isabella Godtschalk (nihil).
11

Deze beslissing was bedoeld om voor die entiteiten gemakkelijker tot een positief vorderingensaldo te komen, vermits
het negatieve resultaat van een entiteit kan worden gecompenseerd door het positieve resultaat van een andere entiteit.

12

Zie Rekenhof, 177e Boek – deel I ‐ Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2020, www.rekenhof.be.
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Opleiding, de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), het Belgisch
Ontwikkelingsagentschap (Enabel), het Congrespaleis, de Belgische Investeringsmaatschappij
voor Ontwikkelingsland (Bio Invest) en Academia Belgica niet aan het Rekenhof
voorgelegd doordat deze niet tijdig beschikbaar waren of als ontoereikend werden
beschouwd. In de verantwoordingsbijlage bij de geconsolideerde rekening wordt
verduidelijkt dat voor de volledigheid deze laattijdige rekeningen toch mee opgenomen
werden in de consolidatie omdat deze instellingen op het moment van consolidatie
(september 2020) minimaal een proef‐ en saldibalans en een rapport met intercompany‐
verrichtingen hadden ingediend in eBMC13.
Het Rekenhof wijst erop dat er slechts sprake is van officiële algemene rekeningen van
ADBA’s, AOI’s en gelijkgestelde instellingen als deze vóór 31 maart van het jaar n+1 aan het
Rekenhof worden toegestuurd14, zodat het Rekenhof vóór 31 mei jaar n+1 deze rekeningen
samen met zijn opmerkingen kan voorleggen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat de officieuze cijfers die in de consolidatie werden
opgenomen voor sommige entiteiten niet door de bevoegde minister werden goedgekeurd
voordat de geconsolideerde rekening werd opgemaakt.
Het Rekenhof dringt er daarom nogmaals op aan dat alle nodige inspanningen worden
geleverd om ervoor te zorgen dat alle entiteiten hun rekeningen tijdig voorleggen. Enkel op
die manier kan een volledige geconsolideerde rekening worden opgesteld op basis van cijfers
die officieel door de individuele entiteiten werden gerapporteerd en door het Rekenhof
werden gecontroleerd.
2.3

Geconsolideerde balans en resultatenrekening

De geconsolideerde balans en resultatenrekening 2019 kunnen als volgt worden
samengevat:

13

Budget – Monitoring – Consolidation. Dit is een informaticatool voor de financiële rapportering, zowel voor de
opmaak en de opvolging van de begroting, de monitoring als voor de consolidatie.

14

Artikel 82 en 92 van de wet van 22 mei 2003.
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Tabel 1 – Samenstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening van de federale Staat 2019 (in miljoen
euro)
Elementen van de geconsolideerde
rekening(1)
Jaarrekening van het algemeen bestuur
Tegenboeking eliminaties
subconsolidatie
Overige correcties
Subtotaal algemeen bestuur voor
eliminaties
Consolidatie ADBA's voor eliminaties
Consolidatie AOI’s en gelijkgestelde
instellingen voor eliminaties
Entiteiten buiten de
consolidatieperimeter
Subtotaal ADBA's, AOI’s en
gelijkgestelde instellingen
Neutralisatie participaties binnen de
consolidatieperimeter
Overige eliminaties
Geconsolideerd totaal

Balanstotaal

Resultatenrekening(2)

110.817,4
2,1

139.825,6
13,9

110.819,5

11,7
139.851,2

3.921,0

404,1

36.408,6

8.453,8

-3.358,3

-769,6

36.971,3

8.088,3

-8.900,4
-92,2
138.798,2

-1.993,1
145.946,4

(1)Opgesteld volgens de methode van de integrale consolidatie, waarbij de individuele jaarrekening van de
moedermaatschappij lijn per lijn worden samengevoegd met die van elk van haar dochterondernemingen waarna de
wederzijdse verrichtingen en saldi worden geëlimineerd en rekening wordt gehouden met minderheidsbelangen in de
dochterondernemingen.
(2)

De cijfers die in deze kolom zijn opgenomen zijn het totaal van de klasse 6 (kosten) of het totaal van de klasse 7
(opbrengsten). Beide cijfers zijn gelijk omdat ook de resultaatsverwerking hierin werd opgenomen.

Bron: Rekenhof, op basis van de verantwoordingsbijlage van de rekening van de federale Staat 2019
en informatie van de FOD BOSA over deze rekening
De voorstellingswijze van bovenstaande tabel verschilt van de tabel die in de
verantwoordingsbijlage
is
opgenomen
omdat
in
die
laatste
tabel
geen
rechtstreekse afstemming mogelijk is met de cijfers in de jaarrekening 2019 van het
algemeen bestuur. Het Rekenhof herhaalt daarom de aanbeveling om die
voorstellingswijze aan te passen zodat afstemming met de officieel overgelegde rekening
mogelijk wordt.
Het Rekenhof stelt vast dat de Federale Accountant de consolidatiemethode beperkt
gewijzigd heeft ten opzichte van de geconsolideerde rekening 2018. Terwijl in
de rekening 2018 expliciet consolidatieverschillen tot uiting werden gebracht16 als gevolg
van verschillen tussen de gerapporteerde intercompanytransacties, heeft de Federale
Accountant nu enkel eliminaties uitgevoerd voor het bedrag van dergelijke transacties
waarover een consensus
bereikt
is
tussen
beide
betrokken
entiteiten.
Hierdoor
worden
de consolidatieverschillen mee opgenomen in de rubrieken waarop
de verschillen betrekking hebben. Het Rekenhof merkt op dat deze wijziging de
transparantie van de rekeningen niet ten goede komt en dat ook in de
verantwoordingsbijlage geen enkele toelichting over de consolidatieverschillen is
opgenomen.
16

322,6 miljoen euro in de balans en 769,9 miljoen euro in de resultatenrekening.
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2.3.1 Algemeen bestuur
Door de uitbreiding van de consolidatiekring is het aandeel van het algemeen bestuur in de
geconsolideerde rekening afgenomen. Toch vormt het algemeen bestuur nog steeds bijna
80% van het balanstotaal en meer dan 95% van de geconsolideerde resultatenrekening.
Terwijl de jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het algemeen bestuur, zijn de
individuele departementen verantwoordelijk voor hun eigen boekhouding. Deze voeren
immers elk hun boekhouding in Fedcom onder een eigen entiteitsnummer waarbij de
Federale Accountant een afzonderlijke subconsolidatie opmaakt17. Het Rekenhof stelt vast
dat de eliminaties van de onderlinge verrichtingen die in de rekening van het algemeen
bestuur werden geboekt ongedaan werden gemaakt18 zodat voor de opmaak van de rekening
van de federale Staat van niet‐geconsolideerde cijfers kan worden vertrokken. Dit heeft een
invloed op de uiteindelijke geconsolideerde cijfers omdat onderlinge verrichtingen voor
leveringen van goederen en diensten als intercompanyverrichtingen voor de jaarrekening
van het algemeen bestuur worden beschouwd en niet voor de geconsolideerde rekening
van de federale Staat19.
2.3.2 ADBA’s, AOI’s en gelijkgestelde instellingen
Voor de cijfers van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen werd er gesteund
op de gegevens die zij rapporteren via eBMC. Aangezien sommigen geen deel uitmaken van
de consolidatieperimeter wordt voor de verdere consolidatie geen rekening gehouden met
hun cijfers (3.358,3 miljoen euro voor de balans en 769,6 miljoen euro in de
resultatenrekening).
Het Rekenhof heeft de officieel voorgelegde rekeningen 2019 op rubriekniveau vergeleken
met de cijfers die gebruikt werden in de consolidatie en heeft hierbij geen verschillen
vastgesteld. Daarnaast zijn in de balans 1.298,7 miljoen euro en in de resultatenrekening
407,2 miljoen euro opgenomen op basis van officieuze cijfers van de zeven entiteiten
waarvan de individuele rekening 2019 nog niet aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
is voorgelegd.
2.3.3 Neutralisatie van de deelnemingen binnen de consolidatiekring
De uitbreiding van de consolidatiekring zorgt ervoor dat in 2019 voor het eerst ook
consolidatieboekingen nodig zijn voor het elimineren van deelnemingen in entiteiten die
ook binnen de consolidatiekring worden opgenomen. De volgende tabel geeft een overzicht
van de geëlimineerde deelnemingen.

17

De consolidatieboekingen op het niveau van het algemeen bestuur worden in een afzonderlijke entiteit FE01 verwerkt.
In deze entiteit zijn ook terreinen en gebouwen van het algemeen bestuur opgenomen die om praktische redenen niet
verspreid worden geboekt over de verschillende departementen.
18
In de balans 2,1 miljoen euro vorderingen en schulden en in de resultatenrekening 13,9 miljoen euro kosten en
opbrengsten.
19

Zie verder, punt 2.3.4.
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Tabel 2 – Geëlimineerde deelnemingen binnen de consolidatiekring 2019 (in miljoen euro)
Entiteit

Geëlimineerd
bedrag

Astrid
Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden
Belgische Maatschappij voor Internationale
Investering
Certi-fed
Congrespaleis

80,1

Deelnemingspercentage
binnen de
consolidatiekring
100,00

935,4

100,00

12,4

60,03

35,1

100,00

35,1

100,00

Dexia

3.960,6

52,78

Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij
Fonds Spoorweginfrastructuur

2.351,4

100,00

89,6

100,00

Infrabel

1.343,8

99,89

Paleis voor Schone Kunsten

37,0

100,00

TUC Rail

19,4

10,00

0,3

100,00

Zephyr-Fin
Totaal

8.900,4

Bron: Rekenhof, op basis van de informatie van de FOD BOSA over de rekening van de federale Staat
2019
In de verantwoordingsbijlage bij de geconsolideerde rekening wordt vermeld dat alle
entiteiten die in de consolidatiekring zijn opgenomen worden beschouwd als 100% behorend
tot de federale Staat. Nochtans blijkt uit bovenstaande tabel dat dit voor sommige entiteiten
niet het geval is.
Zo wordt voor de deelneming in Dexia het geconsolideerde eigen vermogen en resultaat
vertekend aangezien de federale Staat slechts 52,78% eigenaar is van Dexia en er toch 100%
in de consolidatie is opgenomen. Volgens de gebruikelijke regels van de integrale
consolidatiemethode zou een “belang van derden” (in dit geval de Franse Staat) tot uiting
moeten komen, maar dat is niet gebeurd.
Het Rekenhof stelt daarnaast vast dat bovenstaande lijst onvolledig is. Doordat de
participaties in APETRA (497,7 miljoen euro) en ENABEL (20,2 miljoen euro) ten onrechte
niet werden geëlimineerd, is het balanstotaal overschat.
2.3.4 Eliminaties van verrichtingen tussen verschillende entiteiten
De Federale Accountant heeft net zoals voor de geconsolideerde rekening 2018 de eliminaties
uitgevoerd volgens consolidatieprincipes die geïnspireerd zijn op de ESR‐normen. Hierdoor
werd er een vereenvoudigde consolidatiestrategie toegepast die slechts betrekking heeft op
32 rubrieken20. Het Rekenhof herinnert eraan dat deze werkwijze niet overeenstemt met
de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden die van toepassing zijn krachtens

20

In de praktijk werden op veertien ervan eliminaties uitgevoerd aangezien voor de andere geen intercompanytransacties
werden gerapporteerd.
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artikel 12 van de wet van 22 mei 2003. Volgens die regels moeten alle verrichtingen binnen
de groep (inclusief leveringen van goederen en diensten) in de geconsolideerde rekening
geëlimineerd worden. Ook volgens artikel 137 van de wet van 22 mei 2003 moet het
geheel van de grootboekrekeningen geconsolideerd worden. Het Rekenhof heeft de
cijfermatige impact van deze tekortkoming niet kunnen becijferen.
Voor de uitgevoerde eliminaties werd gebruik gemaakt van de overzichten van de
intercompanytransacties die elke entiteit via eBMC rapporteerde. De verrichtingen tussen
verschillende entiteiten binnen de consolidatiekring worden in de voorgelegde rekening niet
toegelicht, maar kunnen als volgt worden samengevat21:
Tabel 3 – Samenvatting van de verrichtingen met verbonden entiteiten (in miljoen euro)

Vorderingen

Bedrag
opgenomen in de
individuele
rekeningen
610,4

Geëlimineerd
bedrag

Consolidatieverschil

92,2

518,1

Schulden
Kosten

630,3
2.064,9

92,2
1.993,1

538,1
71,9

Opbrengsten

3.071,1

1.993,1

1.078,0

Bron: Rekenhof, op basis van de informatie van de FOD BOSA over de rekening van de federale Staat
2019
Hoewel de voorafgaande afstemmingsprocedure die de FOD BOSA in 2019 heeft opgezet
voor enige vooruitgang heeft gezorgd, merkt het Rekenhof op dat er afstemmingsverschillen
ontstaan met name doordat niet alle intercompanyverrichtingen moeten worden
gerapporteerd. Het Rekenhof benadrukt daarom nogmaals het belang van deze procedures
die nog verder verfijnd moeten worden. Gelet op de impact van de significante verschillen
op het getrouwe beeld van de geconsolideerde jaarrekening, is het voor de certificering vanaf
het boekjaar 2020 belangrijk afstemmingsverschillen op te lossen voor de afsluiting van het
boekjaar.
2.4
Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de
economische classificatie
Op basis van de toelichting bij de jaarrekening van de federale Staat kan de consolidatie van
de samenvattende rekeningen van de begrotingsverrichtingen als volgt worden voorgesteld:

21

Hierbij werd geen rekening gehouden met 46.171,0 miljoen euro thesaurie‐ en overige transferten tussen
departementen van het algemeen bestuur.
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Tabel 4 ‐ Consolidatie van de samenvattende rekeningen van de begrotingsverrichtingen (in miljoen euro)
Elementen van de
geconsolideerde rekening
Algemeen bestuur

Uitgaven - Klasse 8

ADBA's, AOI’s en gelijkgestelden
Geconsolideerd totaal

Ontvangsten - Klasse 9

99.031,3

108.713,2

6.796,6

6.813,5

105.827,9

115.526,7

Bron: Rekenhof, op basis van de toelichting bij de jaarrekening 2019
Voor het algemeen bestuur stemmen de gegevens die werden gehanteerd voor de
consolidatie overeen met de gegevens in de samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen die door de minister van Begroting werd doorgestuurd. Voor
bepaalde andere geconsolideerde entiteiten heeft het Rekenhof daarentegen verschillen
vastgesteld.
De cel Consolidatie van de Federale Accountant heeft bij het consolidatieproces immers ten
onrechte de rekening van uitvoering van de begroting gebruikt in plaats van de
samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. Aangezien bepaalde entiteiten
rekeningen van uitvoering van de begroting en samenvattende rekeningen van de
begrotingsverrichtingen hebben voorgelegd die niet gereconcilieerd kunnen worden, zijn er
afwijkingen (al dan niet van materieel belang) aan het licht gekomen. Deze vloeien voort uit
de moeilijkheden die sommige entiteiten die aan de wet van 22 mei 2003 zijn onderworpen
ondervinden om een conforme samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen op
te stellen22.
Bij de 87 entiteiten die de Federale Accountant heeft opgenomen in de consolidatieperimeter
vertonen er 31 entiteiten afwijkingen voor de begrotingsontvangsten en/of –uitgaven. Voor
acht van deze 31 entiteiten hadden de verschillen betrekking op meer dan een miljoen euro.

22
Het Rekenhof had die moeilijkheid reeds onderstreept in punt 3.5 – Voorstelling van de rekeningen van hoofdstuk 3 van
deel I van zijn 177e Boek. Zie Rekenhof, 177e Boek, Deel I ‐ Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve
diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, p. 35‐37, www.rekenhof.be.
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Tabel 5 ‐ Afwijkingen vastgesteld op basis van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van de
geconsolideerde entiteiten (in miljoen euro)
Instellingen

Onderschatting (-) of overschatting (+)
Begrotingsresultaat

Begrotingsuitgaven

Begrotingsontvangsten

-9,0

-2,0

-11,0

+2,3

-2,3

0,0

+1,4

557,3

558,7

+8,8

-8,8

0,0

+0,8

-4,6

-3,8

+20,8

-10,6

10,2

-50,7

+2.116,1

+2.065,4

-0,2

14,1

13,9

Totale afwijkingen > 1
miljoen
Totaal andere afwijkingen

-25,9

+2.659,2

+2.633,4

+0,1

+1,6

+1,6

Totaal

-25,8

+2.660,8

+2.635,0

Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis
Belgische
Mededingingsautoriteit
Commissie voor de
Regulering van de
Elektriciteit en het Gas
Nv Fonds
Spoorweginfrastructuur
EGOV vzw
Nv APETRA
Infrabel & SPV
TUC Rail

Bron: Rekenhof, op basis van de toelichting bij de jaarrekeningen 2019 en de samenvattende rekening
van de begrotingsverrichtingen 2019 van de geconsolideerde entiteiten
De voornaamste afwijkingen hebben betrekking op de volgende twee entiteiten:


Infrabel heeft haar begrotingsverrichtingen ten onrechte ofwel in de samenvattende
rekening van de begrotingsverrichtingen ofwel in de rekening van uitvoering van de
begroting geboekt. Om het begrotingsresultaat 2019 te bepalen moeten die twee
staten worden samengevoegd, maar geen van beide staten geeft de werkelijkheid
weer. Het begrotingsresultaat in de rekening van uitvoering van de begroting
beloopt 8,4 miljoen euro, tegenover 59,1 miljoen euro in de samenvattende rekening
van de begrotingsverrichtingen, terwijl de begrotingsontvangsten en –uitgaven meer
dan 2 miljard euro verschillen.



De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft ten
onrechte aanzienlijke verrichtingen in verband met derdengelden geboekt in haar
rekening van uitvoering van de begroting23. De ontvangsten en uitgaven van de
rekening van uitvoering van de begroting belopen meer dan 570 miljoen euro, terwijl
deze in de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen elk iets meer dan
15 miljoen euro belopen. Die verrichtingen, die betrekking hebben op gelden die
voor rekening van het algemeen bestuur worden beheerd, mogen niet worden

23

Overeenkomstig artikel 19 van de wet van 22 mei 2003 mogen in de rekening van uitvoering van de begroting enkel de
verrichtingen worden opgenomen met een financiële afwikkeling die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met
derden.
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opgenomen in de begrotingsverrichtingen (samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen en rekening van uitvoering van de begroting) van de CREG.
Bovenop die afwijkingen ontbraken voor acht geconsolideerde entiteiten de algemene
rekeningen of werden deze ontoereikend bevonden toen het Rekenhof deze controleerde24.
Het blijkt dus onmogelijk om de cijfers die de Federale Accountant heeft gehanteerd te
vergelijken met de cijfers van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen die
ter controle aan het Rekenhof werd voorgelegd.
Tabel 6 – Overschattingen die voortvloeien uit ontbrekende of ontoereikende rekeningen van geconsolideerde
entiteiten (in miljoen euro)
Niet-reconcilieerbaar
begrotingsresultaat
1,0

Niet-reconcilieerbare
begrotingsuitgaven
505,5

Niet-reconcilieerbare
begrotingsontvangsten
506,6

Bron: Rekenhof, op basis van de toelichting bij de jaarrekeningen 2019
Het Rekenhof herinnert er ook aan dat de cel Consolidatie van de Federale Accountant per
vergissing acht entiteiten heeft geïntegreerd, met als gevolg een overschatting van de
geconsolideerde samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen zoals hieronder
aangegeven:
Tabel 7 – Overschattingen die voortvloeien uit rekeningen van entiteiten die onterechte werden geconsolideerd (in
miljoen euro)
Begrotingsresultaat
47,2

Begrotingsuitgaven
352,9

Begrotingsontvangsten
400,0

Bron: Rekenhof, op basis van de toelichting bij de jaarrekeningen 2019
Het Rekenhof stelt tot slot vast dat de methode die de Federale Accountant volgt om de
geconsolideerde samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen op te stellen er
gewoon in bestaat de begrotingsverrichtingen van de geconsolideerde entiteiten bij elkaar
op te tellen. De ontvangsten en uitgaven van de samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen van de federale Staat zijn bijgevolg overschat omdat de onderlinge
verrichtingen binnen de consolidatieperimeter niet worden geëlimineerd. Bovendien is er,
zoals hierboven vermeld, binnen de geconsolideerde entiteiten geen gestandaardiseerd
proces voor het opstellen van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen,
waardoor de Federale Accountant de gegevens uit de rekening van uitvoering van de
begroting heeft gebruikt.

24

Voor twee van die entiteiten (Congrespaleis en Academia Belgica) werd In de geconsolideerde samenvattende rekening
van de begrotingsverrichtingen nihil vermeld aangezien ze hun jaarrekeningen 2019 niet hebben opgesteld. Sciensano
heeft bovendien geen samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen noch een rekening van uitvoering van de
begroting voor 2019 opgesteld.
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3

Conclusies en aanbevelingen

3.1

Inhoud van de rekening

Hoewel de voorgelegde geconsolideerde rekening van de federale Staat grotendeels voldoet
aan de formele vereisten van de wet van 22 mei 2003, bevat deze rekening te weinig
informatie om de gerapporteerde cijfers te interpreteren. De inhoud van de
verantwoordingsbijlage is niet bij koninklijk besluit is vastgelegd. Dit document bevat wel
toelichting over de consolidatiekring en de manier hoe deze rekening tot stand is gekomen,
maar informatie over de waarderingsregels en de samenstelling van de rubrieken ontbreekt.
Naast de synthesetabel van de rechten en verplichtingen buiten balans die tot op heden niet
wordt ingevuld, is het ook nuttig de rekening aan te vullen met een kolom voor de
vergelijkende cijfers.
Aanbeveling
Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om in de regelgeving de inhoud van de algemene
toelichting en de bijlagen die deel uitmaken van de jaarrekening van de federale Staat
preciezer vast te leggen. Opdat de lezer van de rekening de gerapporteerde cijfers zou
kunnen begrijpen, is het ook nodig om, naar analogie met de toelichting die verstrekt moet
worden in de individuele jaarrekening, bijkomende informatie in de rekening op te nemen.
Daarnaast moet de volledige rekening inclusief de verantwoordingsbijlage zowel in het
Nederlands als in het Frans worden overgelegd.
3.2

Consolidatieprincipes en ‐procedures

De Federale Accountant gebruikt de integrale consolidatiemethode om de rekening van de
federale Staat op te stellen, maar het Rekenhof stelt vast dat deze methode onvoldoende
correct wordt toegepast. De geconsolideerde rekening wordt vertekend doordat er geen
rekening wordt gehouden met het belang van derden. In de balans en de resultatenrekening
worden ook niet alle interne stromen geëlimineerd omdat ten onrechte
consolidatieprincipes worden gehanteerd die gebaseerd zijn op de ESR‐normen. Artikel 137
van de wet van 22 mei 2003 stelt echter dat de consolidatie moet gebeuren over het geheel
van de rekeningen van het boekhoudplan van 10 november 200925. Uit dat artikel volgt ook
dat er eliminaties moeten worden verwerkt in de samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen, maar dit is niet gebeurd.
Aanbeveling
In de regelgeving moeten de te hanteren consolidatieprocedures worden verduidelijkt zodat
de geconsolideerde rekening kan worden opgesteld in overeenstemming met artikel 137 van
de wet van 22 mei 2003. Daarnaast moet in de geconsolideerde rekening ook rekening
gehouden worden met het belang van derden, zodat de rekening een getrouwe weergave kan
geven van de federale Staat.

25

Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en
op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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3.3

Kwaliteit van de onderliggende cijfergegevens

De minister van Begroting kan slechts een getrouwe geconsolideerde rekening voorleggen
als alle entiteiten die deel uitmaken van de consolidatiekring hun rekeningen tijdig en
correct opstellen. Het Rekenhof merkt op dat een groot deel van de problemen die in de
geconsolideerde rekening worden vastgesteld het gevolg zijn van tekortkomingen in de
individuele rekeningen waarover het in zijn 177e Boek deel I en III heeft gerapporteerd.
Aanbeveling
De verantwoordelijken van alle te consolideren entiteiten moeten zich bewust zijn van het
belang van de juistheid en de tijdige voorlegging van hun rekeningen. De Federale
Accountant moet op zijn beurt verder werken aan afstemmingsprocedures en een
uitgebreidere kwaliteitscontrole, die ervoor moeten zorgen dat consolidatieverschillen en
fouten worden opgelost voordat de officiële rekeningen van de individuele entiteiten worden
ingediend.
3.4

Nauwkeurigheid van de consolidatie

Uit de consolidatiefouten die in de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
en bij de eliminaties van de participaties werden vastgesteld, blijkt dat de consolidatie
onnauwkeurig is uitgevoerd.
Aanbeveling
De Federale Accountant moet ook voor de eigen consolidatiewerkzaamheden voldoende
kwaliteitsprocedures en controles uitwerken, zodat fouten intern worden gedetecteerd
voordat de rekening wordt voorgelegd.

4
Antwoord van de Federale Accountant en de staatssecretaris
voor Begroting
In hun gezamenlijke antwoord geven de Federale Accountant en de staatssecretaris voor
Begroting aan dat de Federale Accountant meer informatie zal proberen op te nemen in de
verantwoordingsbijlage met het oog op een beter begrip van de gerapporteerde cijfers. Wat
de waarderingsregels betreft, zal de Federale Accountant werken aan verdere instructies,
aanvullend op het toekomstige advies van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit.
Daarnaast zal een synthesetabel van de rechten en verplichtingen buiten balans worden
opgemaakt met geglobaliseerde cijfers. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om in de
toekomst een kolom voor de vergelijkende cijfers toe te voegen aan de verplichte rapporten
van de balans en de resultatenrekening, en dit vanaf het boekjaar 2021.
Voorts verduidelijken zij dat de eliminaties beperkt worden tot die operaties die volgens de
ESR‐normen als belangrijk worden beschouwd. De integratie van leveringen van goederen
en diensten betreft een veelheid aan vastgestelde rechten voor een relatief klein bedrag, die
volgens een macro‐economische analyse 2 tot 5% van de uitgaven of inkomsten van de
entiteiten vertegenwoordigen.
Wat de consolidatie van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen betreft,
zal de Federale Accountant de praktische haalbaarheid onderzoeken van een consolidatie‐
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oefening op het niveau van de klassen 8 en 9, waarbij die transacties worden opgenomen die
door de ESR‐normen 2010 als belangrijk worden beschouwd.
Om de kwaliteit van de onderliggende cijfergegevens te verbeteren, zal de Federale
Accountant alles in het werk stellen om de instructies voor de FOD’s en de entiteiten verder
te verbeteren. Hij heeft de entiteiten eraan herinnerd dat zij in geval van verschillen in de
gerapporteerde intercompanytransacties contact moeten opnemen met de partnerentiteit
om de gegevens op elkaar af te stemmen. Hij heeft ook een rechtvaardiging gevraagd voor
de rapporteringsverschillen in verband met het boekjaar 2020 en zal die verschillen
onderzoeken zodat hij oplossingen kan voorstellen om deze in de toekomst te
minimaliseren.
Tot slot werkt de Federale Accountant ook aan controleprocedures om fouten in de
consolidatieactiviteiten tijdig op te sporen zodat ook de fouten in de voorgelegde rekening
tot een minimum kunnen worden herleid.
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DEEL II

Tabellen
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1 – Balans
Synthesetabel van de balansactiva en –passiva (klassen 1-5)
Jaarlijks op te stellen door de aan het ARS onderworpen entiteiten
overeenkomstig artikel 17 van het KB tot vaststelling van het boekhoudplan
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I.A. - SYNTHESETABEL VAN DE BALANSACTIVA EN –PASSIVA
(KLASSEN 1-5)
Jaarlijks op te stellen door de aan het ARS onderworpen entiteiten
overeenkomstig artikel 17 van het KB tot vaststelling van het boekhoudplan
NB

Rubriek

a) De waardeverminderingen op activa die niet afzonderlijk geboekt worden en die als crediteurposten zijn te beschouwen (150 tot 159) worden op het einde
van de periode voor het geheel in mindering gebracht na de desbetreffende rubrieken van de activa en dit overeenkomstig het ARS.
b) De vorderingen en schulden tussen de diensten van dezelfde boekhoudkundige entiteit (160 tot 169) die elkaar over het geheel genomen moeten
compenseren, worden niet opgenomen in de balans, daar zij worden geconsolideerd op het einde van de periode.
c) De rubrieken moeten boekhoudkundigerwijze worden ontwikkeld door de diensten van de federale Staat in functie van de door het ARS bepaalde
subrubrieken en rekeningen.

ACTIEF

Bedrag

Rubriek

VASTE ACTIVA

PASSIEF

Bedrag

EIGEN VERMOGEN

(netto- en, in voorkomend geval
geherwaardeerde waarden)
Oprichtingskosten - Immateriële vaste
activa

201

Oprichtingskosten

202

Immateriële Vaste Activa

Netto-actief of maatschappelijk vermogen Nettopassief (-) (toestand op het einde
van de periode)

33.296.988,35

101

101X
1.495.114.424,92

Netto-actief of maatschappelijk
vermogen van de boekhoudkundige
entiteit (andere dan Staatsbedrijf)
Consolidatie verschil - Netto actief

102

Netto-actief van de boekhoudkundige
entiteit : Staatsbedrijf

108
(nég)

Nettopassief (-) van de boekhoudkundige
entiteit (voor te stellen in negatief op het
passief van de Balans)

109

Netto vermogen bij opstart algemene
boekhouding
Herwaarderingsmeerwaarden

1.528.411.413,27

110

56.819.604.168,63

0,00
59.897.232,56

-78.076.668.239,47

-332.432.736.435,53
18.495.390.290,70
-335.134.512.983,11

Gereserveerde eigen fondsen
120
Terreinen en Gebouwen
210

Gebouwen in aanbouw

220
221

121
74.663.464,46

122

Terreinen van gebouwen

4.620.195.218,01

123

Terreinen van infrastructuurwerken
(werken van burgerlijke bouwkunde)
Niet-bebouwde terreinen

1.615.899.217,90

124

275.214.759,73

125

223

Gebouwen (met uitsluiting van de
terreinen waarop ze werden opgericht)

5.459.706.915,70

126

224

Juridisch niet te onderscheiden terreinen
en gebouwen
Beplantingen, teelten en andere
opstanden op terreinen die niet zijn
opgenomen in de rubriek 222
Gedesaffecteerde terreinen en gebouwen
(te gelde te maken of te vernietigen)

47.486.090,53

127

0,00

128

5.973.618,79

129

222

228

229

12.099.139.285,12

Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard
Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard
Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard
Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard
Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard
Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard
Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard

1.187.130.053,34

Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard
Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard

0,00

Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te
splitsen volgens aard

9.905.870,02

284.570.360,15
197.992,24
28.027.784,36
26.220.415,82
0,00
0,00

0,00

1.536.052.475,93
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Rubriek

ACTIEF

Bedrag

Rubriek

130
131
132
133
134

230

Installaties, machines en uitrusting voor
exploitaties
Installaties voor exploitatie

135
555.657.540,21

136

231

Machines voor exploitatie

122.029.677,62

137

232

Uitrusting voor exploitatie

8.290.647,08

138

239

Gedesaffecteerde installaties, machines
en uitrusting voor exploitatie (te gelde te
maken of te vernietigen)

789.461,56

139

PASSIEF

Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard
Sociale Fondsen ten gunste van het
personeel, uit te splitsen volgens aard

686.767.326,47

Bedrag

2.417.199,80
3.186.105,74
0,00
4.878.337,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.481.642,58

Meubilair en materieel – Dieren en planten

240

(met uitsluiting van het met
vernietigingswapens gelijkgesteld materieel
van de Krijgsmacht)
Rollend materieel

VOORZIENINGEN VOOR TOEKOMSTIGE
KOSTEN
213.120.087,24

140

241

Varend materieel

134.067.944,42

141

242

Vliegend materieel

343.628.921,41

142

243

Informatica- en telematicamaterieel

179.779.617,50

143

244

Kantoormeubilair, -materieel en machines
Ander meubilair en materieel (met
inbegrip van deze voor bescherming, in
gebruik genomen door andere diensten
dan deze van de Krijgsmacht)

54.960.103,27

144

218.384.682,87

145

904.116.285,71

146

2.588.028.100,88

147

575.301,70

148

1.568.589.023,04

149

245

246

Werken van bibliotheken

247

Kunstwerken en -voorwerpen, zeldzaam
materieel en zeldzame instrumenten

248

Dieren en planten

249

Nog niet in gebruik genomen Materiële
Vaste Activa

6.205.250.068,04

Vaste materiële activa in het bezit op grond
van leasing en andere zakelijke rechten dan
eigendomsrechten
250

Terreinen en gebouwen in Leas.AZR

251

Installaties voor exploitatie in Leas.AZR

252

Machines en uitrusting voor exploitatie in
Leas.AZR
Meubilair en materieel in Leas.AZR

253

41.819.948,93
2.563.700,80
803.334,13
1.459.671,90
46.646.655,76
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Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard
Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard
Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard
Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard
Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard
Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard

1.036.152.651,84

Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard
Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard

814.494,79

Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard
Voorzieningen voor toekomstige kosten,
uit te splitsen volgens aard

0,00

76.324.565,06
252.513.531,34
13.749.703,67
37.530.000,00
0,00

0,00

199.580.468,84
1.616.665.415,54

ACTIEF

Rubriek

Bedrag

Rubriek

Werken van burgerlijke bouwkunde
260

Autosnelwegen, wegen en fietspaden

261

Vliegvelden

0,00

262

0,00

263

Kanalen, al dan niet bevaarbare stromen
en rivieren
Stuwdammen

264

Haveninfrastructuur

265

Infrastructuur van het openbaar vervoer
(infrastructuurwerken van metro's,
premetro's, tramlijnen en andere
vervoersnetten waarvan de
boekhoudkundige entiteit eigenaar is)
Waterzuiveringsstations
(infrastructuurwerken waarvan de
boekhoudkundige entiteit eigenaar is)
Zeewering en vaargeulen Teletransmissie - en radionetwerken en
netwerken voor geïnformatiseerde
gegevensoverdracht
Andere infrastructuurwerken
(pijpleidingen, enz.)
Gedesaffecteerde werken van burgerlijke
bouwkunde (te gelde te maken of te
vernietigen)

266

267

268
269

857.241,77

0,00
0,00
13.589.307.013,89

0,00

1.142.541,43

0,00
11.173.057,25

13.602.479.854,34

Materiële vaste activa in uitvoering
213

Installaties voor exploitatie in uitvoering

91.318.120,36

215

Kosten aan eigen onroerende goederen
voor aanpassing- en herinrichtingswerken
in uitvoering
Werken in uitvoering - Werken van
burgerlijke bouwkunde

24.243.783,01

216

1.975.381.615,86
2.090.943.519,23

Financiële vaste activa
270
271
272
273

274

275

276

Totale participaties in ingezeten
ondernemingen
Meerderheidsparticipaties (50% en +) in
ingezeten ondernemingen
Minderheidsparticipaties in ingezeten
ondernemingen
Participaties in niet-ingezeten
ondernemingen (in voorkomend geval
omgerekend in EUR)
Participaties in internationale instellingen
waarvan de entiteit lid is (omgerekend in
EUR)
Schuldvorderingen die kunnen worden
gelijkgesteld met deelnemingen
Monetaire financiële vaste activa

874.984.423,20
19.583.052.230,35
1.875.499.203,37
8.031.402.860,82

11.053.680.732,16

225.254.922,93

0,00
41.643.874.372,83

TOTAAL VASTE ACTIVA

77.903.512.495,06
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PASSIEF

Bedrag

Rubriek

ACTIEF

Bedrag

Rubriek

VORDERINGEN BINNEN DE
BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT ZELF
Leningen en voorschotten toegestaan
door Departementen, Diensten, enz. van
de boekhoudkundige entiteit aan andere
Departementen, Diensten, enz. van de
boekhoudkundige entiteit (andere dan
debetsaldi in rekening-courant)

0,00

162

163

Rekeningen-courant welke normalerwijze
een debetsaldo vertonen, van de
Departementen, Diensten, enz. voor
verrichtingen met andere Departementen,
Diensten, enz. van de boekhoudkundige
entiteit

0,00

164

281

282

Effecten van leningen op meer dan één
jaar uitgegeven door niet aan het ARS
onderworpen derden

0,00

0,00

0,00

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
Door de boekhoudkundige entiteit
uitgegeven of overgenomen leningen op
meer dan één jaar

Effecten van leningen op meer dan één jaar
uitgegeven door derden of door de
boekhoudkundige entiteit zelf

Effecten van openbare leningen op meer
dan één jaar uitgegeven door de Federale
Overheid en de AOI's die eronder
ressorteren (met inbegrip van deze van
eeuwigdurende leningen)
Effecten van openbare leningen op meer
dan één jaar uitgegeven door de
Gemeenschappen en de Gewesten en
door de AOI's die eronder ressorteren (in
EUR of in VV en omgerekend in EUR)

Leningen en voorschotten ontvangen
door Departementen, Diensten, enz. van
de boekhoudkundige entiteit vanwege
andere Departementen, Diensten, enz.
van de boekhoudkundige entiteit
(andere dan creditsaldi in rekeningcourant)
Rekeningen-courant welke
normalerwijze een creditsaldo vertonen,
van de Departementen, Diensten, enz.
voor verrichtingen met andere
Departementen, Diensten, enz. van de
boekhoudkundige entiteit
NL TOTAL DETTES AU SEIN DE L'ENTITE
COMPTABLE

0,00

VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

280

Bedrag

SCHULDEN BINNEN DE
BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT ZELF

161

NL TOTAL CREANCES AU SEIN DE L'ENTITE
COMPTABLE

PASSIEF

3.129.652.615,12

170

Eeuwigdurende leningen

0,00

171

OLO's op meer dan één jaar in EUR

158.960.993,47

172

Aangegane openbare leningen op meer
dan één jaar in EUR, andere dan OLO's

173

Leningen op meer dan één jaar
aangegaan in Vreemde Valuta en
waarvan het wisselrisico niet is gedekt
door een operatie op derivaten (OZD)

174

Leningen op meer dan één jaar
aangegaan in Vreemde Valuta maar
waarvan het wisselrisico ten opzichte van
de EUR is gedekt door een derivaat
(OGE)
Leningen op meer dan één jaar
aangegaan in Vreemde Valuta maar
waarvan het wisselrisico ten opzichte van
die vreemde valuta is gedekt door een
derivaat aangegaan in andere Vreemde
Valuta (OGV)
Private leningen op meer dan één jaar
aangegaan in EUR bij niet aan het ARS
onderworpen derden
Schatkistbons op onbepaalde termijn
uitgegeven als tegenwaarde van de
deelneming van de Belgische Staat in het
kapitaal van Internationale Instellingen
waarvan hij lid is (SBII)

0,00

323.297.956.936,01

5.184.887.400,00

3.288.613.608,59

175

176

177
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0,00

518.786.305,83

0,00

7.405.990.424,51

6.800.197.626,61

ACTIEF

Rubriek

Bedrag

Rubriek

178

PASSIEF

Schulden uitgegeven door Openbare
Instellingen verschillend van de Federale
Staat maar waarvan de lasten gedragen
worden door de Federale Staat onder de
vorm van subsidies

Bedrag

0,00

343.207.818.692,96
Andere Vorderingen op meer dan één jaar
ten opzichte van niet aan het ARS
onderworpen derden
283

284

Hypothecaire leningen (HL) op meer dan
één jaar toegestaan aan niet aan het ARS
onderworpen derden
Budgettaire voorschotten op meer dan
één jaar toegestaan aan niet aan het ARS
onderworpen derden

0,00

182

110.130.188,56

184

152

min

285

Ingevolge levering van goederen en
diensten aan niet aan het ARS
onderworpen derden ontstane
vorderingen op meer dan één jaar (niet
opgenomen onder diverse debiteuren)

21.347.330,17

150

min

-3.589.576,88

286

Kredietinstellingen - Tegoeden op
bankrekeningen op meer dan één jaar
(andere dan deze geblokkeerd als
waarborg - zie 288), in België en in het
Buitenland

287

Andere leningen en vorderingen (ALV) dan
voormelde op meer dan één jaar
verschuldigd door niet aan het ARS
onderworpen derden
min WV inzake leningen en andere
vorderingen op meer dan één jaar

153

288

289

WV inzake budgettaire
voorschotten op meer dan één jaar

Andere schulden op meer dan één jaar ten
opzichte van niet aan het ARS
onderworpen derden

Waardeverminderingen (WV)
inzake ingevolge levering van
goederen en diensten ontstane
vorderingen op meer dan één jaar

Borgtochten, consignaties en andere
deposito’s op meer dan één jaar of op
onbepaalde termijn, door de
boekhoudkundige entiteit gestort in
contanten bij niet aan het ars
onderworpen derden en borgtochten op
meer dan één jaar of op onbepaalde
termijn gevorm
Neergelegde effecten bij de Deposito- en
Consignatiekas

-109.882.295,04

Schulden in hoofdsom in EUR inzake
Leasing en Soortgelijke rechten op meer
dan één jaar
Schulden op meer dan één jaar in EUR
ingevolge aankopen van goederen en
diensten bij niet aan het ARS
onderworpen derden

21.154.807,68

998.494.796,53

185

Schulden op meer dan één jaar in
Vreemde Valuta ingevolge aankopen van
goederen en diensten bij niet aan het
ARS onderworpen derden (SAVV)

0,00

348.081.315,56

186

Andere schulden op meer dan één jaar
dan voormelde in EUR (ASE) ten opzichte
van niet aan het ARS onderworpen
derden

1.036.396.486,42

3.963.794.168,76

187

Andere schulden op meer dan één jaar
dan voormelde in Vreemde Valuta
(ASVV) ten opzichte van niet aan het ARS
onderworpen derden

662.979,91

188

Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op meer dan één jaar of op
onbepaalde termijn gestort in contanten
door niet aan het ARS onderworpen
derden

3.553.698.222,92

-284.603.440,61

15.015.832,93

0,00
4.060.293.523,45

5.610.407.293,46
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Rubriek

ACTIEF

Bedrag

Rubriek

Andere vorderingen op meer dan één jaar
ten opzichte van aan het ARS onderworpen
derden

PASSIEF

Bedrag

Andere schulden op meer dan één jaar ten
opzichte van aan het ARS onderworpen
derden

290

Vorderingen voortvloeiend uit private
leningen op meer dan één jaar aangegaan
bij de boekhoudkundige entiteit door
derden onderworpen aan het ARS en
behorend tot dezelfde Institutionele
Groep als de boekhoudkundige entiteit

204.711.166,59

190

Private leningen op meer dan één jaar
aangegaan bij aan het ARS onderworpen
derden van dezelfde Institutionele Groep
als de boekhoudkundige entiteit

4.000.000,00

291

Vorderingen voortvloeiend uit private
leninen op meer dan één jaar aangegaan
bij de boekhoudkundige entiteit door
derden onderworpen aan het ARS en
behorend tot een andere Institutionele
Groep dan deze van de boekhoudkundige
entiteit
Budgettaire voorschotten op meer dan
één jaar toegestaan door de
boekhoudkundige entiteit aan derden
onderworpen aan het ARS en behorend
tot dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

0,00

191

Private leningen op meer dan één jaar
aangegaan bij aan het ARS onderworpen
derden van een andere Institutionele
Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit

0,00

0,00

192

Schulden ingevolge budgettaire
voorschotten op meer dan één jaar
toegekend door aan het ARS
onderworpen derden van dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

4.000.000,00

193

Schulden ingevolge budgettaire
voorschotten op meer dan één jaar
toegekend door aan het ARS
onderworpen derden van een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit

0,00

0,00

194

Schulden op meer dan één jaar ingevolge
aankopen van goederen en diensten bij
aan het ARS onderworpen derden van
dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

0,00

38.491,90

195

Schulden op meer dan één jaar ingevolge
aankopen van goederen en diensten bij
aan het ARS onderworpen derden van
een andere Institutionele Groep dan
deze van de boekhoudkundige entiteit

0,00

1.284.316.286,04

196

Andere schulden op meer dan één jaar
dan voormelde ten opzichte van aan het
ARS onderworpen derden van dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

319.542.698,60

197

Andere schulden op meer dan één jaar
dan voormelde ten opzichte van aan het
ARS onderworpen derden van een
andere Institutionele Groep dan deze van
de boekhoudkundige entiteit

128.726,88

198

In contanten gestorte borgtochten,
consignaties en andere deposito's op
meer dan één jaar of op onbepaalde
termijn vanwege aan het ARS
onderworpen derden van dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

292

293

Budgettaire voorschotten op meer dan
één jaar toegestaan door de
boekhoudkundige entiteit aan derden
onderworpen aan het ARS en behorend
tot een andere Institutionele Groep dan
deze van de boekhoudkundige entiteit

294

Vorderingen op meer dan één jaar
ingevolge levering van goederen en
diensten aan derden onderworpen aan
het ARS en behorend tot dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit
Vorderingen op meer dan één jaar
ingevolge levering van goederen en
diensten aan derden onderworpen aan
het ARS en behorend tot een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit
Andere leningen en vorderingen op meer
dan één jaar dan voormelde verschuldigd
door aan het ARS onderworpen derden
van dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

295

296

297

Andere leningen en vorderingen op meer
dan één jaar dan voormelde verschuldigd
door aan het ARS onderworpen derden
van een andere Institutionele Groep dan
deze van de boekhoudkundige entiteit

298

Borgtochten, consignaties en andere
deposito’s op meer dan één jaar of op
onbepaalde termijn, door de
boekhoudkundige entiteit gestort in
contanten bij derden onderworpen aan
het ARS en behorend tot dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige ent
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29.747,22

520.456.389,00

445.409,12

1.050,00

Rubriek

ACTIEF

299

Borgtochten, consignaties en andere
deposito’s op meer dan één jaar of op
onbepaalde termijn, door de
boekhoudkundige entiteit gestort in
contanten bij derden onderworpen aan
het ARS en behorend tot een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoud

TOTAAL VORDERINGEN OP MEER DAN EEN
JAAR

Bedrag

Rubriek

0,00

199

300

Voorraden van hulpstoffen voor
bewerking

TOTAAL SCHULDEN OP MEER DAN EEN
JAAR

9.161.644.502,05

3.058.687,53
3.058.687,53

256.533.032,06
256.533.032,06

Goederen in bewerking
320

Goederen in bewerking

99.656.855,45
99.656.855,45

Voorraden van bewerkte eindproducten
330

Voorraden van bewerkte eindproducten

2.024.878,85
2.024.878,85

Voorraden van handelsgoederen
verworven met het oog op wederverkoop
340

Voorraden van handelsgoederen
verworven met het oog op wederverkoop

1.941.093.831,24

1.941.093.831,24

350
354

355
356
357
358
359

360
361
362

Voorraden van energetische
consumptieproducten
Voorraden van stookolie voor verwarming
Voorraden van steenkool, cokes,
bruinkool en andere brandstoffen voor
verwarming
Voorraden van benzine voor
vervoermiddelen
Voorraden van dieselolie voor
vervoermiddelen
Voorraden van LPG voor vervoermiddelen
Voorraden van andere brandstoffen voor
vervoermiddelen (kerosine, enz.)
Niet-uitgesplitste voorraden van
energetische consumptieproducten

Voorraden van
bewapeningsconsumptiegoederen of als
dusdanig beschouwde goederen
Voorraden van vernietigingswapens Krijgsmacht
Munitievoorraden - Krijgsmacht
Voorraden van wisselstukken Krijgsmacht

Bedrag

9.503,85

524.942.099,19

Voorraden van hulpstoffen voor bewerking
310

In contanten gestorte borgtochten,
consignaties en andere deposito's op
meer dan één jaar of op onbepaalde
termijn vanwege aan het ARS
onderworpen derden van een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit

1.812.737.370,01

VOORRADEN VOOR BEWERKING
EN ANDERE VOORRADEN
Voorraden van grondstoffen voor
bewerking
Voorraden van grondstoffen voor
bewerking

PASSIEF

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
30.931,32
35.814.093,72
35.845.025,04

6.945.995,33
222.534.272,16
1.841.549.388,02
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349.343.168.085,61

Rubriek

363
364

ACTIEF

Voorraden van kleine uitrustingen met
militair karakter - Krijgsmacht
Munitievoorraden - Federale Politie

Bedrag

Rubriek

340.152.894,21
1.446.274,31

365

Voorraden van wisselstukken (voor
beschermingswapens) - Federale Politie

366

Voorraden van kleine uitrustingen met
militair karakter - Federale Politie

0,00

367

Munitievoorraden - Andere diensten

0,00

368

Voorraden van wisselstukken (voor
beschermingswapens) - Andere diensten

0,00

369

Voorraden van kleine uitrustingen met
militair karakter - Andere diensten

0,00

7.619.284,20

2.420.248.108,23

370

371

373

374

376

378

379

Voorraden van consumptiegoederen
bestemd voor de gezinnen als sociale
prestaties in natura
Voorraden van farmaceutische producten
rechtstreeks bestemd voor militaire en
burgerslachtoffers van oorlogen en
politieke gebeurtenissen
Voorraden van farmaceutische producten
rechtstreeks bestemd voor gehandicapten
Voorraden van prothesen en andere
apparatuur rechtsreeks bestemd voor
militaire en burgerslachtoffers van
oorlogen en politieke gebeurtenissen
Voorraden van prothesen en andere
apparatuur rechtsreeks bestemd voor
gehandicapten
Voorraden van allerhande benodigdheden
bestemd voor de beroepsopleiding van
volwassenen
Andere voorraden van
consumptiegoederen bestemd voor
sociale prestaties in natura
Niet-uitgesplitste voorraden van
consumptiegoederen bestemd voor de
toekenning van sociale prestaties in
natura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.732.401,74

2.900,38

4.735.302,12

Voorraden bureeelbenodigdheden
390

Voorraden bureeelbenodigdheden

32.461.372,23
32.461.372,23

TOTAAL VOORRADEN VOOR BEWERKING
EN ANDERE VOORRADEN

4.795.657.092,75
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PASSIEF

Bedrag

ACTIEF

Rubriek

400

151

401

154
402

403

155

404

PASSIEF

SCHULDEN 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)

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)

Vorderingen op ten hoogste één jaar op
niet aan het ars onderworpen derden
ingevolge de levering van goederen en
diensten
min WV inzake ingevolge levering van
goederen en diensten ontstane
vorderingen op ten hoogste één
jaar
Fiscale schuldvorderingen op niet aan het
ARS onderworpen derden (met inbegrip
evenwel van de vorderingen op de aan
het ars onderworpen derden ingevolge
eigen belasingheffingen))
min

WV inzake fiscale
schuldvorderingen
Vorderingen inzake directe en indirecte
bezoldigingen van het personeel en van
het aan de boekhoudkundige entiteit
gehecht personeel

Budgettaire voorschotten op ten hoogste
één jaar aan niet aan het ars onderworpen
derden
min WV inzake budgettaire
voorschotten op ten hoogste één
jaar
Thesaurievoorschotten aan niet aan het
ars onderworpen derden

min

407

Vorderingen voortvloeiend uit jegens de
staatsrekenplichtigen in te vorderen
tekorten

158

min

406

Domaniale schuldvorderingen

157

min

153

Rubriek

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

156

405

Bedrag

WV inzake thesaurievoorschotten

WV inzake tekorten van de
staatsrekenplichtigen

WV inzake domaniale
schuldvorderingen
Vorderingen voortvloeiend uit de
inschrijvingen op leningen van de
boekhoudkundige entiteit door derden
(VIL) evenals uit de in het bezit van de
boekhoudkundige entiteit zijnde
financiële waardepapieren (VBF)
min WV inzake leningen en andere
vorderingen op meer dan één jaar
vervallend binnen de 12 maanden

673.771.030,56

Bedrag

440

Schulden op ten hoogste één jaar
ingevolge de aankoop van goederen en
diensten bij niet aan het ARS
onderworpen derden

1.528.635.562,19

441

Fiscale schulden ten opzichte van niet
aan het ARS onderworpen derden - Aan
de belastingplichtigen terug te betalen
belastingen en taksen

12.965.322,83

-2.782.401,02

442

Andere fiscale schulden ten opzichte van
niet aan het ARS onderworpen derden Voor rekening van die derden geheven
belastingen en taksen

1.419.813.976,27

29.004,71

443

Eigen fiscale schulden - Roerende en
Onroerende Voorheffing en andere eigen
fiscale schulden

49.598.489,78

444

Schulden inzake directe en indirecte
bezoldigingen van het personeel en de
aan de boekhoudkundige entiteit
gehechte personen

392.988.661,32

532.968,73

445

Schulden voortvloeiend uit de financiële
dienstverlening voor leningen uitgegeven
door de boekhoudkundige entiteit of
door haar overgenomen (SDL) evenals uit
de verwerving van financiële
waardepapieren door de
boekhoudkundige entiteit (SVF)

198.872.026,87

0,00

446

Schulden voortvloeiend uit beleggingen
van liquiditeiten van niet aan het ARS
onderworpen derden bij de Thesaurie
van de Federale Overheid (KB van 15 juli
1997)

756.801.320,74

447

Andere schulden op ten hoogste één jaar
ten opzichte van niet aan het ARS
onderworpen derden (met uitsluiting van
de certificaten en bons op ten hoogste
één jaar en de bankleningen op ten
hoogste één jaar - zie klasse 5)

-67.462.081,73

13.028.412.392,08

-13.292.896.855,94

0,00

2.714.784,15

0,00

84.737.786,31
0,00
5.780.264.617,53

0,00

31/82

33.339.533.713,50

Rubriek

ACTIEF

408

Andere vorderingen op ten hoogste één
jaar op niet aan het ars onderworpen
derden (met uitsluiting van
bankrekeningen op zicht en op ten
hoogste één jaar (klasse 5))
min WV inzake andere vorderingen op
ten hoogste één jaar
Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op ten hoogste één jaar, door
de boekhoudkundige entiteit gestort in
contanten bij niet aan het ARS
onderworpen derden en Borgtochten op
ten hoogste één jaar onder de vorm van
geblokkeerde bankrekeningen van

159
409

Bedrag

PASSIEF

Rubriek

1.703.908.843,78

448

Andere REPO's

187.914.468,50

449

Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op ten hoogste één jaar,
gestort in contanten door niet aan het
ARS onderworpen derden (hoofdzakelijk
bij de deposito- en consignatiekas)

614.639.357,70

-2.213.416,41
717.852,94

7.909.734.525,69

38.501.762.899,70

Vorderingen op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen op niet aan het ARS onderworpen
derden

Schulden op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen ten opzichte van niet aan het
ARS onderworpen derden

413

Hypothecaire leningen op meer dan één
jaar welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen, toegestaan aan niet
aan het ARS onderworpen derden
(bedragen in hoofdsom) (BHHL)

0,00

414

Budgettaire voorschotten op meer dan
één jaar welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen, toegestaan aan niet
aan het ARS onderworpen derden

0,00

415

Ingevolge levering van goederen en
diensten aan niet aan het ARS
onderworpen derden ontstane
vorderingen op meer dan één jaar, welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen
Kredietinstellingen - Tegoeden op
bankrekeningen op meer dan één jaar
welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen (andere dan deze
geblokkeerd als waarborg - zie 419), in
België en in het Buitenland
Andere leningen en vorderingen (ALV) op
meer dan één jaar dan voormelde welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen, verschuldigd door niet aan het
ARS onderworpen derden

35.777,56

416

417

419

Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen, door de boekhoudkundige
entiteit gestort in contanten bij niet aan
het ARS onderworpen derden en
Borgtochten op meer dan één jaar welke
b

Bedrag

452

Schulden in hoofdsom inzake Leasing en
Soortgelijke rechten op meer dan één
jaar welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen

3.864.274,98

455

Schulden op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen ingevolge aankopen van
goederen en diensten bij niet aan het
ARS onderworpen derden

207.619.840,17

457

Andere leningen en schulden (ALS) op
meer dan één jaar welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen ten
opzichte van niet aan het ARS
onderworpen derden

454.250.444,64

0,00

458

Borgtochten, consignaties en andere
deposito’s op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen, gestort in contanten door niet
aan het ars onderworpen derden (bij de
deposito- en consignatiekas, adba van de
federale overheidsdienst f

20.241.796,71

16.641.968,32

19.222.509,35

226.878.127,08

494.998.484,65
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Rubriek

ACTIEF

Bedrag

Rubriek

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)
420

421

422

Ingevolge de levering van goederen en
diensten ontstane vorderingen op ten
hoogste één jaar op aan het ARS
onderworpen derden van dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit
Ingevolge de levering van goederen en
diensten ontstane vorderingen op ten
hoogste één jaar op aan het ARS
onderworpen derden van een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit
Fiscale vorderingen en andere
vorderingen dan voormelde op ten
hoogste één jaar op aan het ARS
onderworpen derden van dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

Bedrag

Schulden op ten hoogste een jaar ten
opzichte van aan het ARS onderworpen
derden (met uitsluiting van eigen fiscale
schulden van de boekhoudkundige
entiteit)
481.984.417,23

460

Schulden op ten hoogste één jaar
ingevolge de aankoop van goederen en
diensten bij aan het ARS onderworpen
derden van dezelfde Institutionele Groep
als de boekhoudkundige entiteit

518.685.521,94

72.534.140,52

461

163.604.659,20

230.984.801,86

462

Schulden op ten hoogste één jaar
ingevolge de aankoop van goederen en
diensten bij aan het ARS onderworpen
derden van een andere Institutionele
Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit
Fiscale schulden en andere schulden op
ten hoogste één jaar dan voormelde ten
opzichte van aan het ARS onderworpen
derden van dezelfde Institutionele Groep
als de boekhoudkundige entiteit (met
uitsluiting van de eigen schulden van de
boekhoudkundige entit

12.017.545,54

463

423

Fiscale vorderingen en andere
vorderingen dan voormelde op ten
hoogste één jaar op aan het ARS
onderworpen derden van een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit

424

Budgettaire voorschotten op ten hoogste
één jaar toegestaan aan derden
onderworpen aan het ARS en behorend
tot dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

-723,34

464

425

Budgettaire voorschotten op ten hoogste
één jaar toegestaan aan derden
onderworpen aan het ARS en behorend
tot een andere Institutionele Groep dan
deze van de boekhoudkundige entiteit

0,00

465

426

Leningen en voorschotten op ten hoogste
één jaar toegestaan door de Thesaurie
aan derden onderworpen aan het ARS en
behorend tot dezelfde Institutionele
Groep als de boekhoudkundige entiteit

39.348,16

466

427

Leningen en voorschotten op ten hoogste
één jaar toegestaan door de Thesaurie
aan derden onderworpen aan het ARS en
behorend tot een andere Institutionele
Groep dan deze van de boekhoudkundige
entiteit
Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op ten hoogste één jaar, door
de boekhoudkundige entiteit gestort in
contanten bij aan het ARS onderworpen
derden van dezelfde Institutionele Groep
als de boekhoudkundige entiteit

5.080,00

467

0,00

468

428

PASSIEF

33/82

2.276.874.170,24

Fiscale schulden en andere schulden op
ten hoogste één jaar dan voormelde ten
opzichte van aan het ARS onderworpen
derden van een andere Institutionele
Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit (met uisluiting
van de eigen schulden van de
boekhoudkun
Schulden op ten hoogste één jaar
ingevolge budgettaire voorschotten
toegekend door derden onderworpen
aan het ARS en behorend tot dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit
Schulden op ten hoogste één jaar
ingevolge budgettaire voorschotten
toegekend door derden onderworpen
aan het ARS en behorend tot een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit
Schulden ingevolge thesaurieleningen en
thesaurievoorschotten toegekend door
derden onderworpen aan het ARS en
behorend tot dezelfde Institutionele
Groep als de boekhoudkundige entiteit

811.496.538,45

Schulden ingevolge thesaurieleningen en
thesaurievoorschotten toegekend door
derden onderworpen aan het ARS en
behorend tot een andere Institutionele
Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit
Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op ten hoogste één jaar,
gestort in contanten door aan het ARS
onderworpen derden van dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

83.321,16

113.603.517,71

0,00

-1.743.560,43

0,00

Rubriek

429

ACTIEF

Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op ten hoogste één jaar, door
de boekhoudkundige entiteit gestort in
contanten bij aan het ARS onderworpen
derden van een andere Institutionele
Groep dan deze van de boekhoudkundige
entiteit

Bedrag

5.000,00

Rubriek

PASSIEF

469

Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op ten hoogste één jaar,
gestort in contanten door aan het ARS
onderworpen derden van een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit

797.569.609,97

0,00

3.882.604.168,27

Vorderingen op meer dan een jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen op aan het ARS onderworpen
derden
430

Bedrag

Dettes à plus d'un an d'échéance envers
des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les
douze mois à venir

Vorderingen ingevolge private leningen op
meer dan één jaar welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen,
toegestaan door de boekhoudkundige
entiteit aan derden onderworpen aan het
ARS en behorend tot dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundi
Vorderingen ingevolge private leningen op
meer dan één jaar welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen,
toegestaan door de boekhoudkundige
entiteit aan derden onderworpen aan het
ARS en behorend tot een andere
Institutionele Groep dan deze van de bo

304.076,33

470

Schulden ingevolge private leningen op
meer dan één jaar welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen,
aangegaan door de boekhoudkundige
entiteit bij aan het ARS onderworpen
derden van dezelfde Institutionele Groep
als de boekhoudkundige entiteit

0,00

471

Schulden ingevolge private leningen op
meer dan één jaar welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen,
aangegaan door de boekhoudkundige
entiteit bij aan het ARS onderworpen
derden van een andere Institutionele
Groep dan deze van de
boekhoudkundige en

432

Budgettaire voorschotten op meer dan
één jaar welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen, toegestaan door de
boekhoudkundige entiteit aan derden
onderworpen aan het ARS en behorend
tot dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

0,00

472

Schulden ingevolge budgettaire
voorschotten op meer dan één jaar
welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen, toegekend door aan
het ARS onderworpen derden van
dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

433

Budgettaire voorschotten op meer dan
één jaar welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen, toegestaan door de
boekhoudkundige entiteit aan derden
onderworpen aan het ARS en behorend
tot een andere Institutionele Groep dan
deze van de boekhoudkundige

0,00

473

Schulden ingevolge budgettaire
voorschotten op meer dan één jaar
welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen, toegekend door aan
het ARS onderworpen derden van een
andere Institutionele Groep dan deze van
de boekhoudkundige entiteit

434

Vorderingen op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen ingevolge de levering van
goederen en diensten aan derden
onderworpen aan het ARS en behorend
tot dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

0,00

474

Schulden op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen ingevolge de aankoop van
goederen en diensten bij aan het ARS
onderworpen derden van dezelfde
Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

0,00

435

Vorderingen op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen ingevolge de levering van
goederen en diensten aan derden
onderworpen aan het ARS en behorend
tot een andere Institutionele Groep dan
deze van de boekhoudkundige entiteit

0,00

475

Schulden op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen ingevolge de aankoop van
goederen en diensten bij aan het ARS
onderworpen derden van een andere
Institutionele Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit

0,00

431

34/82

0,00

9.838,65

0,00

123.488,62

Rubriek

ACTIEF

436

Andere toegestane leningen en
vorderingen op meer dan één jaar dan
voormelde welke binnen de komende
twaalf maanden vervallen verschuldigd
door aan het ARS onderworpen derden
van dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

437

Bedrag

Rubriek

PASSIEF

Bedrag

12.666.600,11

476

Andere schulden op meer dan één jaar
dan voormelde welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen ten
opzichte van aan het ARS onderworpen
derden van dezelfde Institutionele Groep
als de boekhoudkundige entiteit

Andere toegestane leningen en
vorderingen op meer dan één jaar dan
voormelde welke binnen de komende
twaalf maanden vervallen verschuldigd
door aan het ARS onderworpen derden
van een andere Institutionele Groep dan
deze van de boekhoudkundige entiteit

0,00

477

Andere schulden op meer dan één jaar
dan voormelde welke binnen de
komende twaalf maanden vervallen ten
opzichte van aan het ARS onderworpen
derden van een andere Institutionele
Groep dan deze van de
boekhoudkundige entiteit

3.536,84

438

Borgtochten, consignaties en andere
deposito’s op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen, door de boekhoudkundige
entiteit gestort in contanten bij aan het
ARS onderworpen derden van dezelfde
Institutionele Groep als de boekhou

0,00

478

Borgtochten, consignaties en andere
deposito's op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen, gestort in contanten door aan
het ARS onderworpen derden van
dezelfde Institutionele Groep als de
boekhoudkundige entiteit

0,00

439

Borgtochten, consignaties en andere
deposito’s op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen, door de boekhoudkundige
entiteit gestort in contanten bij aan het
ARS onderworpen derden van een andere
Institutionele Groep dan deze van

0,00

12.970.676,44
TOTALEN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE
EEN JAAR

500

501

502

7.503.871,24
TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN
JAAR

8.947.152.939,18

FINANCIELE BELEGGINGEN OP TEN
HOOGSTE EEN JAAR – FINANCIELE
LIQUIDITEITEN –
AANDELEN EN DEELBEWIJZEN EN HUN
AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN

FINANCIELE LENINGEN OP TEN HOOGSTE
EEN JAAR

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

Leningen op meer dan één jaar uitgegeven
of overgenomen door de
boekhoudkundige entiteit welke binnen
de komende twaalf maanden vervallen

Effecten van openbare leningen op meer
dan één jaar welke binnen de komende
twaalf maanden vervallen, uitgegeven
door de Federale Overheid en de AOI's die
eronder ressorteren
Effecten van openbare leningen op meer
dan één jaar welke binnen de komende
twaalf maanden vervallen, uitgegeven
door de gemeenschappen en de gewesten
en de AOI's die eronder ressorteren
Effecten van leningen op meer dan één
jaar welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen, uitgegeven door niet
aan het ARS onderworpen derden

7.367.007,13

2.085.246.213,20

511

OLO's op meer dan één jaar welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen in EUR (passiva)

0,00

512

Openbare ontleningen op meer dan één
jaar in EUR, andere dan OLO's, welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen

0,00

513

Leningen op meer dan één jaar
aangegaan in vreemde valuta en
waarvan het wisselrisico niet is gedekt
door een operatie op derivaten, welke
binnen de komende twaalf maanden
vervallen (OZD)

2.085.246.213,20

35/82

42.886.869.423,86

19.459.191.801,60

44.117.600,00

0,00

ACTIEF

Rubriek

Bedrag

Rubriek

Schatkistcertificaten, schatkistbons en
analoge effecten uitgegeven door derden
op ten hoogste één jaar (in het bezit van de
boekhoudkundige entiteit)
521

Door de federale overheid in EUR
uitgegeven schatkistcertificaten
schatkistbons op ten hoogste één jaar

522

523

514

1.647.000.000,00

515

Door de federale overheid in vreemde
valuta uitgegeven schatkistbons op ten
hoogste één jaar

0,00

516

Andere door de Federale Overheid en de
eronder ressorterende (en aan het ARS
onderworpen) AOI's uitgegeven effecten
op ten hoogse één jaar
Door de Gemeenschappen en de
Gewesten en de eronder ressorterende
(en aan het ARS onderworpen) AOI's
uitgegeven effecten op ten hoogste één
jaar
Door niet aan het ARS onderworpen
derden uitgegeven effecten op ten
hoogste één jaar, andere dan aandelen

0,00

PASSIEF

Bedrag

Leningen op meer dan één jaar
aangegaan in vreemde valuta maar
waarvan het wisselrisico ten opzichte van
de EUR is gedekt door een derivaat,
welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen (OGE)
Leningen op meer dan één jaar
aangegaan in vreemde valuta maar
waarvan het wisselrisico ten opzichte van
die vreemde valuta is gedekt door een
derivaat aangegaan in andere vreemde
valuta, welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen (OGV)

0,03

Private leningen op meer dan één jaar
welke binnen de komende twaalf
maanden vervallen, aangegaan in EUR bij
niet aan het ARS onderworpen derden

1.547.378.902,77

0,00

21.050.688.304,40

524

525

0,00

0,00

1.647.000.000,00
Bank- en postrekeningen op zicht – Kassen
met contanten en gelijkaardige activa

550

Zichtrekeningen bij de NBB

551

Postrekeningen

552

Zichtrekeningen in EUR bij andere
ingezeten Kredietinstellingen

553

Zichtrekeningen in EUR bij andere nietingezeten Kredietinstellingen

554

Zichtrekeningen in vreemde valuta bij
ingezeten Kredietinstellingen

555

Zichtrekeningen in vreemde valuta bij nietingezeten Kredietinstellingen

556

Kassen met contanten en gelijkaardige
activa

Schatkistcertificaten, schatkistbons en
analoge effecten uitgegeven door de
boekhoudkundige entiteit op ten hoogste
één jaar – muntstukken uitgegeven door
het Muntfonds (ADBA)

68.178.425,34
27.333.211.145,14

531

45.303.168,93

532

9.122.970,68

533

700.601,12

534

28.624.279,42

538

4.491.890,61
27.489.632.481,24

Schatkistcertificaten en schatkistbons
uitgegeven door de federale overheid in
EUR op ten hoogste één jaar
Schatkistbons uitgegeven door de
federale overheid in vreemde valuta op
ten hoogste één jaar
Andere analoge effecten uitgegeven
door de boekhoudkundige entiteit op ten
hoogste één jaar
Posities in euro van schatkistbons (BTB's)
en analoge leningen uitgegeven op ten
hoogste één jaar in vreemde valuta en
ingedekt door een deviezenswap of door
een aankoop op termijn
Muntstukken uitgegeven door het
Muntfonds (ADBA) (leningen onder de
vorm van in omloop zijnd metaalgeld)

31.367.347.497,64

-3.999.999,98

0,00

0,00

43.069.692,80

31.406.417.190,46
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Rubriek

ACTIEF

Bedrag

Rubriek

PASSIEF

Bedrag

Te incasseren vervallen waarden - Interne
financiële overboekingen
557

558

Te incasseren vervallen waarden (reeds
ter incasso aangeboden of nog aan te
bieden)
Interne financiële overboekingen

3.437.268,92

-331.430,63
3.105.838,29

560
561

562

563

Bankrekeningen en beleggingen bij banken
op ten hoogste één jaar, andere dan deze
op zicht
Bankrekeningen op ten hoogste één jaar
bij de N.B.B.
Bankrekeningen op ten hoogste één jaar
in EUR bij andere ingezeten
Kredietinstellingen
Bankrekeningen op ten hoogste één jaar
in EUR bij niet-ingezeten
Kredietinstellingen
Bankrekeningen op ten hoogste één jaar
in vreemde valuta (omgerekend in EUR)
bij ingezeten Kredietinstellingen

564

Bankrekeningen op ten hoogste één jaar
in vreemde valuta (omgerekend in EUR)
bij niet-ingezeten Kredietinstellingen

565

Bancaire beleggingen op ten hoogste één
jaar in EUR bij ingezeten
Kredietinstellingen
Bancaire beleggingen op ten hoogste één
jaar in EUR bij niet-ingezeten
Kredietinstellingen
Bancaire beleggingen op ten hoogste één
jaar in vreemde valuta (omgerekend in
EUR) bij ingezeten Kredietinstellingen

566

567

568

Bancaire beleggingen op ten hoogste één
jaar in vreemde valuta (omgerekend in
EUR) bij niet-ingezeten Kredietinstellingen

Bij banken aangegane leningen op ten
hoogste één jaar
1.152.830.000,00

571

59.650.003,31

572

0,00

573

13.432,84

574

0,00

575

221.837.006,62

541

542

179,07

1.175.000.000,00

0,00

0,00

7.190.304,62

576

Bij ingezeten Kredietinstellingen in
vreemde valuta aangegane bancaire
leningen op ten hoogste één jaar, maar
waarvan het wisselrisico volledig wordt
gedekt door een derivaat (LWD)

0,00

0,00

577

Bij niet-ingezeten Kredietinstellingen in
vreemde valuta aangegane bancaire
leningen op ten hoogste één jaar, maar
waarvan het wisselrisico volledig wordt
gedekt door een derivaat

0,00

1.175.000.179,07

Aandelen en deelbewijzen die geen
deelneming vormen
Op een markt genoteerde aandelen en
deelbewijzen in ingezeten ondernemingen
(MAIO)
Op een markt genoteerde aandelen en
deelbewijzen in niet-ingezeten
ondernemingen (MANIO)
Niet op een markt genoteerde aandelen
en deelbewijzen in ingezeten
ondernemingen (NMAIO)

Bij niet-ingezeten Kredietinstellingen in
EUR aangegane bancaire leningen op ten
hoogste één jaar
Bij ingezeten Kredietinstellingen in
vreemde valuta aangegane bancaire
leningen op ten hoogste één jaar
(omgerekend in EUR) en waarvan het
risico niet wordt gedekt door een
operatie op derivaten
Bij niet-ingezeten Kredietinstellingen in
vreemde valuta aangegane bancaire
leningen op ten hoogste één jaar
(omgerekend in EUR) en waarvan het
risico niet wordt gedekt door een
operatie op derivaten

0,00

0,00

1.441.520.747,39

540

Bij de NBB aangegane leningen op ten
hoogste één jaar (pro memorie)
Bij andere ingezeten Kredietinstellingen
in EUR aangegane bancaire leningen op
ten hoogste één jaar

734,70

0,00

0,00
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Rubriek

ACTIEF

543

548

Niet op een markt genoteerde aandelen
en deelbewijzen in niet-ingezeten
ondernemingen (NMANIO)
Deelbewijzen in collectieve
beleggingsinstellingen
Deelbewijzen in coöperatieve
vennootschappen
Vastgoedcertificaten

549

Andere beleggingseffecten

545
547

Bedrag

Rubriek

PASSIEF

Bedrag

0,00

0,00
8.602,90
0,00
1.229.163,24
1.238.500,84

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)

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)

580

Afgeleide financiële instrumenten die zijn
verbonden aan aandelen, deelbewijzen of
beursindexen met betrekking tot aandelen
of deelbewijzen (actiefrekeningen)

52.021,05

590

581

Optionele afgeleide financiële
intrumenten waarvan de optie slaat op de
uitstaande schulden en/of de derivaten
verbonden met de uitstaande schulden

0,00

591

582

Optionele afgeleide financiële
instrumenten waarvan de optie slaat op
de uitstaande schuldvorderingen en/of de
derivaten verbonden met de uitstaande
schuldvorderingen
Optionele afgeleide financiële
instrumenten waarvan de optie slaat op
de toekomstige schulden en/of de
derivaten verbonden met de toekomstige
schulden
Optionele afgeleide financiële
instrumenten waarvan de optie slaat op
de toekomstige schuldvorderingen en/of
de derivaten verbonden met de
toekomstige schuldvorderingen
Te ontvangen bedragen met betrekking
tot vaststaande financiële derivaten die
niet verbonden zijn met schulden of
schuldvorderingen
Vaststaande afgeleide instrumenten met
betrekking tot uitstaande of toekomstige
schulden, die nergens anders voorzien zijn

0,00

592

0,00

593

0,00

594

0,00

595

1.716.016.025,06

596

0,00

597

583

584

585

586

587

Vaststaande afgeleide instrumenten met
betrekking tot uitstaande of toekomstige
schuldvorderingen, die nergens anders
voorzien zijn

TOTAAL FINANCIELE BELEGGINGEN OP TEN
HOOGSTE EEN JAAR

481

1.716.068.046,11

Afgeleide financiële instrumenten die zijn
verbonden aan aandelen, deelbewijzen
of beursindexen met betrekking tot
aandelen of deelbewijzen
(passiefrekeningen)
Optionele afgeleide financiële
instrumenten waarvan de optie slaat op
de uitstaande schulden en/of de
derivaten verbonden met de uitstaande
schulden
Optionele afgeleide financiële
instrumenten waarvan de optie slaat op
de uitstaande schuldvorderingen en/of
de derivaten verbonden met de
uitstaande schuldvorderingen
Optionele afgeleide financiële
instrumenten waarvan de optie slaat op
de toekomstige schulden en/of de
derivaten verbonden met de
toekomstige schulden
Optionele afgeleide financiële
instrumenten waarvan de optie slaat op
de toekomstige schuldvorderingen en/of
de derivaten verbonden met de
toekomstige schulvorderingen
Te betalen bedragen met betrekking tot
de vaststaande fianciële derivaten die
niet verbonden zijn met schulden of
schuldvorderingen
Vaststaande afgeleide financiële
instrumenten met betrekking tot
uitstaande of toekomstige schulden, die
nergens anders voorzien zijn
Vaststaande afgeleide instrumenten met
betrekking tot uitstaande of toekomstige
schuldvorderingen, die nergens anders
voorzien zijn

TOTAAL FINANCIELE LENINGEN OP TEN
HOOGSTE EEN JAAR

34.383.811.827,07

WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN
VAN HET ACTIEF

WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN
VAN HET ACTIEF

Wacht- en regularisatierekeningen van het
Actief

Wacht- en regularisatierekeningen van het
Passief

Over te dragen financiële kosten

3.949.784.852,50

491
494
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Gelopen maar niet vervallen financiële
kosten
Wachtrekeningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.659.055.071,94

0,00

1.659.055.071,94
55.291.160.745,87

5.582.708.668,95
37.959.878,66

ACTIEF

Rubriek

Bedrag

Rubriek

PASSIEF

Over te dragen financiële opbrengsten

482

Gelopen maar niet vervallen financiële
opbrengsten

40.462.454,12

492
493

Derden gelden

485

Over te dragen niet-financiële kosten

42.681.761,01

495

Gelopen maar niet vervallen nietfinanciële kosten

486

Gelopen maar niet vervallen nietfinanciële opbrengsten
Wachtrekeningen met normalerwijze een
debetsaldo

24.613.115,68

496

-451.100.882,77

498

Over te dragen niet-financiële
opbrengsten
Wachtrekeningen met normalerwijze
een creditsaldo
Andere wachtrekeningen

488

499
3.606.441.300,54

ALGEMEEN TOTAAL VAN HET ACTIEF
controle

Bedrag

16.251.270.180,15
163.540.622,28
92.097.959,57

1.093.831.053,99
7.487.972,96
19.439.013,81
23.248.335.350,37

138.798.220.156,65

ALGEMEEN TOTAAL VAN HET PASSIEF

138.798.220.156,65

39/82

138.798.220.156,65
138.798.220.156,65

I.B. – SYNTHESETABEL VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS
INZAKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN
door de entiteiten onderworpen aan het ARS

NB

Rubriek

Het gaat hier om rechten en verplichtingen die, hoewel zij wellicht zouden kunnen geschat worden, nog niet de concrete vorm van kosten of opbrengsten
hebben aangenomen en nog geen invloed hebben op de resultatenrekening en de balans van de boekhoudkundige entiteit. De jaarlijkse opvolging hiervan is
nochtans belangrijk voor een vooruitziend, financieel beheer door de entiteit. Het feit dat deze kosten nog niet zijn vastgesteld, vormt geen beletsel voor de
entiteit om voorzieningen voor toekomstige kosten aan te leggen (rubrieken 140 tot 149), indien deze kosten zich onvermijdelijk zouden aandienen in de
toekomst.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TEN GUNSTE
VAN
DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT

Bedrag

Rubriek

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TEN LASTE
VAN
DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT

Bedrag

030

-1.026.086.949,45

010

-1.026.086.949,45

031

-1.026.086.949,45

011

-1.026.086.949,45

040

-1.026.086.949,45

020

-1.026.086.949,45

041

-1.026.086.949,45

021

-1.026.086.949,45

042

-1.026.086.949,45

022

-1.026.086.949,45

050

-1.026.086.949,45

051

-1.026.086.949,45

052

-1.026.086.949,45

053

-1.026.086.949,45

054

-1.026.086.949,45

055

-1.026.086.949,45

056

-1.026.086.949,45

057

-1.026.086.949,45

060

-1.026.086.949,45

061

-1.026.086.949,45

070

-1.026.086.949,45

071

-1.026.086.949,45

072

-1.026.086.949,45

073

-1.026.086.949,45

074

-1.026.086.949,45

075

-1.026.086.949,45

076

-1.026.086.949,45

077

-1.026.086.949,45

078

-1.026.086.949,45

079

-1.026.086.949,45
Uitstaande budgettaire vastleggingen (die
nog geen aanleiding hebben gegeven tot
een budgettaire vereffening)

090
093

………………………………

080

-1.026.086.949,45

081

-1.026.086.949,45

082

-1.026.086.949,45

083

-1.026.086.949,45

084

-1.026.086.949,45

085

-1.026.086.949,45

086

-1.026.086.949,45

087

-1.026.086.949,45

088

-1.026.086.949,45

089

-1.026.086.949,45

092

-1.026.086.949,45

093
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………………………………

2 – Resultatenrekening
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II.A. RESULTATENREKENING VAN DE COURANTE VERRICHTINGEN
INZAKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Rubriek

COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEKOSTEN

604 (-)

607 (±)
601
604 (-)

608 (±)

602

605 (-)

603

606 (-)

609 (±)

Aankopen van grondstoffen voor
bewerking
Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten op aankopen van grondstoffen
voor bewerking (die aanleiding geven tot
terugbetaling)
Voorraadwijzigingen van grondstoffen
voor bewerking
Aankopen van hulpstoffen voor bewerking
Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten op aankopen van hulpstoffen
voor bewerking (die aanleiding geven tot
terugbetaling)
Voorraadwijzigingen van hulpstoffen voor
bewerking

Aankopen van diensten, werken en
studies van derden voor bewerking
Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten op aankopen van diensten,
werken en studies van derden voor
bewerking (die aanleiding geven tot een
terugbetaling)
Aankopen van handelsgoederen bestemd
voor doorverkoop

Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten op aankopen van
handelgoederen bestemd voor
doorverkoop (die aanleiding geven tot een
terugbetaling)
Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
bestemd voor doorverkoop

Bedrag

PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEOPBRENGSTEN

Aanwending van consumptiegoederen en
diensten van derden voor bewerking of
doorverkoop

600

COURANTE OPBRENGSTEN

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

700

Verkopen van door de boekhoudkundige
entiteit vervaardigde goederen

-28.776,38

701 (-)

-93.262,81

702 (±)

247.997.588,09

703 (±)

Toegekende kortingen, ristorno's en
rabatten (die aanleiding geven tot
terugbetaling) op verkopen van
vervaardigde goederen
Wijzigingen in de voorraad goederen in
bewerking
Wijzigingen in de voorraad eindproducten
(door de entiteit)
Verkopen van handelsgoederen
verworven met het oog op hun
doorverkoop

9.339.374,79

-70.449,40

704

-35.165.002,50

705

Toegekende kortingen, ristorno's en
rabatten op verkopen van
handelsgoederen verworven met het oog
op doorverkoop (die aanleiding geven tot
een terugbetaling die wordt aangerekend
als budgettaire uitgaven of als negatieve
budgettaire ontvangst)

0,00

706

Tweedehands verkopen van in gebruik
genomen consumptiegoederen (min
toegekende kortingen, ristorno's en
rabatten)

156.908.044,29

707

-26.076,12

708

Bijkomstige verkopen van bosbouw-,
landbouw-, tuinbouw- en
visteeltproducten (min toegekende
kortingen, ristorno's en rabatten)
Zelf geproduceerde vaste activa

-248.236.195,45

709

Verkoop overig materiaal

90.853.788,94

-239,27

-15.246.437,11
-3.194.026,77
123.877.148,50

-5.496,07

231.250.512,77

361.875.757,28

12.470.898,65

640.653,96

385.238.068,76

48.846.523,78

643.480.883,37
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Rubriek

COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

Andere aanwendingen van
verbruiksgoederen en van diensten van
derden
610

611

612

Erelonen, vergoedingen voor geleverde
diensten en terugbetaling van loonkosten,
verschuldigd aan andere derden dan
personeelsleden en ermee gelijkgestelde
personen
Terugbetalingen van individuele en
collectieve onkosten, compensatoire
onkostenvergoedingen en allerhande
beheerskosten (niet elders vermeld)
verschuldigd aan om het even welke
derde
Courante kosten voor lokalen (met
uitzondering van energiekosten)

COURANTE OPBRENGSTEN

Gefactureerde prestaties van diensten

1.270.305.567,40

710

Forfaitaire en getarifeerde rechten en
retributies die de tegenhanger vormen
van geleverde diensten

885.747.007,22

560.007.664,00

711

Studies, opzoekingen en enquêtes
uitgevoerd door de boekhoudkundige
entiteit voor rekening van derden

151.129.308,09

984.131.189,06

712

Tussenkomsten van de
leerlingen/studenten of van hun families
in de onderwijsuitgaven
Toegangsbewijzen, ingangsprijzen,
abonnementen en andere tussenkomsten
van derden op cultureel en sportief gebied
(andere dan in de 712)

613

Courante kantoorkosten en financiële
administratieve kosten

231.324.397,41

713

614

Energieverbruik

251.331.254,04

714

615

Specifieke courante kosten voor
informatica-en telematicabeheer

537.011.893,37

715

616

Specifieke courante werkingskosten voor
het ander materieel dan kantoormaterieel
of informatica- en telematicamaterieel
(met uitzondering van de kosten voor
energieverbruik)
Specifieke courante kosten gemaakt voor
werken van burgerlijke bouwkunde (met
inbegrip van de militaire
infrastructuurwerken) (met uitzondering
van de afschrijvingen op deze werken)

675.973.348,67

716

127.058.530,16

717

Aanwending van consumptiegoederen, of
als dusdanig beschouwde goederen met
betrekking tot de wapens
(Landsverdediging, Federale Politie,
Douane, Boswachters, enz.)

36.184.320,22

718

Bijdragen verschuldigd aan de
boekhoudkundige entiteit voor het
bekomen van haar financiële waarborg

719

Verhuringen van gebouwen, meubilair en
materieel (met uitsluiting van verhuringen
van terreinen - 759)

617

618

Bedrag

4.673.328.164,33
Directe en indirecte bezoldigingen van het
personeel en van daarmee gelijkgestelde
personen
621

Salarissen, weddes en andere geldelijke
bezoldigingen van het personeel en van
daarmee gelijkgestelde personen

622

Bezoldigingen in natura van het personeel
(die aanleiding geven tot facturatie op
naam van de boekhoudkundige entiteit)

47.516.141,48

623

Aan Instellingen van Sociale Zekerheid te
storten effectieve sociale
werkgeversbijdragen

448.066.316,82

6.241.340.427,04
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Beschermings-, bewakings- en
beveiligingsopdrachten uitgevoerd door
de boekhoudkundige entiteit voor
rekening van derden
Factureringen aan derden van door de
boekhoudkundige entiteit uitgevoerde
werken van burgerlijke bouwkunde (WBB)
en werken van andere investeringen
(WAI)
Andere terugvorderingen van kosten
welke werden betaald door de
boekhoudkundige entiteit maar dienen
gedragen door derden (andere dan
voormelde)
Verlenen van niet-forfaitaire of nietgetarifeerde diensten (andere dan
verhuringen - 719)

0,00

31.560.416,68

17.495.484,46

26.018.718,67

510.655.193,84

1.818.749.314,30

469.607,16

71.657.676,15

3.513.482.726,57

Rubriek

COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

624

Aan andere entiteiten dan Instellingen van
Sociale Zekerheid verschuldigde effectieve
sociale werkgeversbijdragen

113.385.703,30

629

Toegerekende sociale
werkgeversbijdragen (die eventueel in een
nettoversie van de resultatenrekening
kunnen worden geconsolideerd met de
749)

3.003.904,32

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

6.853.312.492,96

Economische afschrijvingen op
oprichtingskosten, op immateriële vaste
activa en op materiële vaste activa

630

Afschrijvingen op oprichtingskosten

631

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

81.080.616,15

632

Afschrijvingen op gebouwen (in de
eigenlijke zin van het woord) (los van de
onderliggende terreinen)
Afschrijvingen op bebouwde terreinen
(niet opdeelbaar in terreinen en
gebouwen)
Afschrijvingen op installaties, machines en
uitrusting voor exploitatie

93.848.016,17

633

634

635

636

637

4.927.494,66

2.828.072,70

26.645.069,46

Afschrijvingen op ander meubilair en
materieel dan voor exploitatie en dan in
leasing (factuurbedrag hoger dan 500
EURO)
Afschrijvingen op materiële vaste activa
(met uitsluiting van de terreinen) in het
bezit op grond van leasing en andere
zakelijke rechten dan eigendomsrecht
(erfpacht, recht van opstal, enz.)

240.046.388,62

Afschrijvingen op werken van burgerlijke
bouwkunde (met inbegrip van de militaire
infrastructuurwerken)

592.817.109,55

4.991.750,85

1.047.184.518,15
TOTAAL PRODUCTIE- EN
EXPLOITATIEKOSTEN

TOTAAL PRODUCTIE- EN
EXPLOITATIEOPBRENGSTEN

12.935.700.932,72

ECONOMISCHE SUBSIDIES AAN DE
PRODUCTIE

640

641

642

643

Subsidies aan de producenten die verband
houden met de prijzen van de producten
(subsidies per eenheid geproduceerde
goederen of diensten) ("productgebonden
subsidies")
Aan producenten voorwaardelijk
toegekende exploitatiesubsidies (bijv. in
verband met een programmacontract)

Subsidies die overeenkomen met
rentebonificaties toegekend door de
Ondernemingen aan hun cliënten en met
huurprijsverminderingen toegekend aan
sommige producenten
Subsidies toegekend aan de producenten
met het oog op de vermindering van de
vervuiling en de verbetering van het
milieu

4.156.963.609,94

BELASTINGEN OP DE PRODUCTIE
EN DE INVOER

57.179.149,71

720

Belasting over de toegevoegde waarde
(BTW) (min het bedrag dat toekomt aan
de EU))

1.524.704.775,07

721

Accijnzen

3.493.929.803,08

0,00

722

Andere belastingen op de consumptie

5.865.897.476,69

11.873.274,90

723

Belasting op de inverkeerstelling,
verkeersbelasting op de autovoertuigen
en Eurovignet

44/82

41.796.897.740,26

55.411,00

Rubriek

644

645

646

647

648

COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

Directe subsidies aan de producenten
voor de dekking van loonkosten (b.v.
indienstneming van werklozen)
Indirecte subisidies toegekend aan de
producenten via de inningsorganismen
van Sociale Zekerheid t

0,00

724

Taksen op milieuhinder en ter verbetering
van het leefmilieu

386.891.840,93

0,00

725

Registratierechten (andere dan
schenkingsrechten) - Zegelrechten en met
het Zegel Gelijkgestelde Taksen

272.486.444,97

Subsidies aan de producenten die
overeenstemmen met de dekking van
courante kosten van door hen uitgegeven
leningen
Subsidies aan de producenten met het
oog op de gehele of gedeeltelijke dekking
van het tijdens het boekjaar door hen
geleden verlies
Andere economische subsidies aan de
productie

0,00

726

432.337.291,24

0,45

727

Taksen op exploitatie (drankslijterij en verbruik, spelen en weddenschappen,
spektakels en ontspanning,
verdeelautomaten, enz.)
Administratieve taksen (die niet de prijs
uitmaken van een specifieke dienst)

403.174.452,25

728

TOTAAL ECONOMISCHE SUBSIDIES AAN DE
PRODUCTIE

729

Kijk- en Luistergeld (totaliteit van het Kijken Luistergeld)
Allerhande belastingen en rechten op de
productie en de invoer
TOTAAL BELASTINGEN OP DE PRODUCTIE
EN DE INVOER

1.996.931.652,38

BELASTINGEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN
DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT

103.638.669,71

0,00
139.798.260,74

52.491.932.938,62

COURANE BELASTINGEN OP INKOMEN
EN OP VERMOGEN

619

Onroerende voorheffingen en allerhande
taksen

48.173.448,16

730

Personenbelasting (PB) (met uitsluiting
van de aanvullende belastingen voor de
gemeenten alsmede van de bijzondere
sociale zekerheidsbijdrage))

39.690.672.176,88

659

Verschuldigde belastingen op roerende
inkomsten van de boekhoudkundige
entiteit

61.517.892,21

731

Vennootschapsbelasting (Ven.B.)

20.615.340.321,03

732

Rechtspersonenbelasting (RPB) en
(jaarlijkse) Taks tot vergoeding der
successierechten
Belasting van niet-inwoners (BNI) (met
uitsluiting van de verwijlinteresten maar,
wat de natuurlijke personen betreft, met
inbegrip van de aanvullende belasting die
in de plaats van de aanvullende
belastingen voor de gemeenten en de
agglomeratie wordt geh

109.691.340,37

733

0,00

271.132.332,28

735

Onroerende Voorheffing (OV) (met
uitsluiting van de gemeentelijke en
provinciale opcentiemen)
Roerende voorheffing (RV)

736

Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen

737

Jaarlijkse taks op de collectieve
beleggingsinstellingen, op de
kredietinstellingen, op de
verzekeringsmaatschappijen
Schiet-, jacht- en visvergunningen

163.848.908,66

Allerhande courante belastingen op
inkomen en op vermogen geheven door
de Overheid (met uitsluiting van de
verwijlinteresten)

358.021.372,31

734

738
739
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0,00

4.153.330.227,47
0,00

441,67

65.252.345.780,30

Rubriek

COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

EFFECTIEVE EN TOEGEREKENDE
SOCIALE BIJDRAGEN
(andere dan deze geheven voor rekening
van de
Instellingen van Sociale Zekerheid)
741

Persoonlijke sociale bijdragen voor de
overlevingspensioenen (overlevende
echtgenoot en wezen) van de statutaire
ambtenaren in activiteit (WWP = Weduween Wezenpensioenen)

0,00

742

Andere persoonlijke sociale bijdragen van
de statutaire ambtenaren in activiteit
(andere dan deze die toekomen aan de
ISZ)
Persoonlijke sociale bijdragen van de
gepensioneerde ambtenaren en hun
rechthebbenden (andere dan deze die
toekomen aan de ISZ)
Aan de Federale Overheid verschuldigde
sociale werkgeversbijdragen voor
rustpensioenen van hun ambtenaren door
instellingen van sociale zekerheid

64.872.812,62

746

Aan de Federale Overheid verschuldigde
sociale werkgeversbijdragen voor
rustpensioenen van hun ambtenaren door
andere overheidsinstellingen

417.393,28

747

Aan de Federale Overheid verschuldigde
sociale werkgeversbijdragen voor
Staatsrustpensioenen van hun
ambtenaren door bepaalde openbare
ondernemingen (of ondernemingen die
vroeger het karakter hadden van
openbare onderneming)

748

Door (private en openbare)
Ondernemingen verschuldigde sociale
werkgeversbijdragen voor bepaalde door
de Overheden, andere dan ISZ, beheerde
sociale risico's
Toegerekende sociale
werkgeversbijdragen (welke in een nettoresultatenrekening eventueel kunnen
worden geconsolideerd met de rubriek
629)

743

745

749
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0,00

1.777,28

0,00

441,00

0,00

65.292.424,18

Rubriek

COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

INTERESTEN EN ANDERE COURANTE
FINANCIËLE LASTEN – HUURPRIJZEN VOOR
TERREINEN

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

TE ONTVANGEN EN ANDERE COURANTE
FINANCIËLE INKOMSTEN – TE ONTVANGEN
HUURPRIJZEN VOOR TERREINEN EN
MINERALE
RESERVES

650

Gelopen interesten op openbare leningen
van oorspronkelijk op meer dan één jaar,
uitgegeven of overgenomen door de
boekhoudkundige entiteit, en op bij niet
aan het ARS onderworpen derden
aangegane private leningen van
oorspronkelijk op meer dan één jaar

9.874.492.392,74

750

Gelopen interesten op effecten van
openbare leningen van oorspronkelijk op
meer dan één jaar, uitgegeven of
overgenomen door het niet aan het ARS
onderworpen derden

1.526.792,06

651

Gelopen interesten op openbare leningen
van oorspronkelijk op ten hoogste één
jaar, uitgegeven of overgenomen door de
boekhoudkundige entiteit, en op bij niet
aan het ARS onderworpen derden
aangegane private leningen van
oorspronkelijk op ten hoogste één

-114.023.541,81

751

Gelopen interesten op effecten van
openbare leningen van oorspronkelijk op
meer dan één jaar, uitgeven of
overgenomen door aan het ARS
onderworpen derden

64.591.168,18

652

Gelopen interesten op schulden in
hoofdsom inzake leasing en soortgelijke
rechten

226.114,62

752

653

Gelopen interesten op private leningen
aangegaan bij aan het ARS onderworpen
derden

-497.937,73

753

654

Gelopen interesten op borgtochten,
consignaties en andere deposito's
ontvangen vanwege niet aan het ARS
onderworpen derden en allerhande
gelopen of verschuldigde courante
financiële kosten ten opzichte van niet
aan het ARS onderworpen derden

295.956.943,85

754

655

Gelopen interesten op borgtochten,
consignaties en andere deposito's
ontvangen vanwege aan het ARS
onderworpen derden en allerhande
gelopen of verschuldigde courante
financiële kosten ten opzichte van aan het
ARS onderworpen derden

3.041.152,47

755

Gelopen interesten op andere effecten
dan aandelen van oorspronkelijk op ten
hoogste een jaar uitgegeven of
overgenomen door niet aan het ars
onderworpen derden
(schatkistcertificaten, schatkistbons, enz.)
(met uitsluiting van de interesten op
obligaties
Gelopen interesten op andere effecten
dan aandelen van oorspronkelijk op ten
hoogste één jaar uitgegeven of
overgenomen door aan het ARS
onderworpen derden
(schatkistcertificaten, schatkistbons,
kasbons enz.) (met uitsluiting van de
inkomsten uit obligati
Gelopen interesten op toegestane private
leningen, op bankrekeningen, op
hypothecaire leningen, op budgettaire
voorschotten, op borgtochten,
consignaties en andere deposito’s
toegestaan of toevertrouwd aan niet aan
het ars onderworpen derden alsmede
ander
Gelopen interesten op toegestane private
leningen, op borgtochten, consignaties en
andere deposito’s toevertrouwd aan
derden onderworpen aan het ARS en
andere gelopen of verschuldigde
interesten en vergelijkbare inkomsten te
ontvangen vanwege aan het ARS

656

Op de periode toe te rekenen pro rata's
van uitgifte-, aankoop- en
omruilingsverschillen terugbetalingspremies - loten van
leningen ten laste van de
boekhoudkundige entiteit

165.840.586,52

756

47/82

Op de periode toe te rekenen pro rata's
van uitgifte-, aankoop- en
omruilingsverschillen Terugbetalingspremies - loen van
lotenleningen welke toekomen aan de
boekhoudkundige entiteit

20,00

66.729,00

616.129.657,37

16.985.161,07

1.473.891.628,75

Rubriek

657

658

COURANTE KOSTEN

Ten laste van afdelingen of diensten van
de boekhoudkundige entiteit langs de
debetzijde toegerekende interne
interesten (tegenhanger van de 757)
(enkel te gebruiken in het geval dat de
boekhoudkundige entiteit aan analytische
boekhouding voert)
Huurprijzen van terreinen en
erfpachtvergoedingen voor terreinen ten
laste van de boekhoudkundige entiteit

Bedrag

Rubriek

757

Langs de creditzijde toegerekende interne
interesten tussen afdelingen of diensten
van de boekhoudkundige entiteit
(tegenhanger van de 657)

0,01

657.614,36

758

Aan de boekhoudkundige entiteit
toekomende huurprijzen van de terreinen,
erfpachtvergoedingen voor terreinen en
huurprijzen van minerale reserves

4.971.355,63

759

Dividenden van aandelen en andere
kapitaalbezoldigingen afkomstig van
ondernemingen - netto-inkomsten uit
eigendommen gelegen in het buitenland

10.227.172.470,48

660

Rustpensioenen toegekend aan het ander
statutair Overheidspersoneel dan dit van
de Lagere Overheden en van bepaalde
Openbare Ondernemingen

5.660.452,97

661

Overlevingspensioenen toegekend aan de
overlevende echtgenoten en wezen van
het statutair personeel van de Overheid
en van bepaalde Openbare
Ondernemingen
Doorbetaling van het loon van de
ambtenaren in non-activiteit
Allerhande geldelijke sociale toelagen
rechtstreeks uitgekeerd aan de
ambtenaren en hun rechthebbenden
Pensioenen, toelagen en rentes
toegekend aan slachtoffers van oorlogen
en politieke gebeurtenissen
Rechtstreekse geldelijke tussenkomsten in
de ziekenhuiskosten van de bevolking (die
niet worden vereffend via Instellingen van
Sociale Zekerheid)

0,00

663

664

665

666

Aan gehandicapte personen toegekende
geldelijke sociale tegemoetkomingen

667

In het kader van de beroepsopleiding voor
volwassenen toegekende geldelijke
sociale tegemoetkomingen
Andere toegekende geldelijke sociale
tegemoetkomingen
Verstrekte of terugbetaalde sociale
prestaties in natura

668
669

Bedrag

1.479.145,46

1.444.271.405,04

3.622.433.917,11

SOCIALE PRESTATIES

662

COURANTE OPBRENGSTEN

13.968.015,39
2.138.583,47

19.294.654,07

0,00

1.789.856.006,24

0,00

612.985.260,84
126.788.735,97
2.570.691.708,95
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COURANTE KOSTEN

Rubriek

Bedrag

ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN
SOCIALE PRESTATIES

670

Inkomensoverdrachten aan
Ondernemingen en aan de IZW'S ten
dienste van die Ondernemingen
Inkomensoverdrachten aan Gezinnen
(andere dan sociale prestaties zie 66)

Inkomensoverdrachten vanwege derden
niet onderworpen aan het ARS

60.644.094,86

140.810.682,33

760

Inkomensoverdrachten (andere dan
belastingen en sociale bijdragen)
afkomstig van Ondernemingen en IZW's
ten dienste van die Ondernemingen

145.054.289,05

761

Inkomensoverdrachten (andere dan
belastingen en sociale bijdragen)
afkomstig van Gezinnen en IZW's ten
dienste van de Gezinnen
Inkomensoverdrachten (andere dan
belastingen) afkomstig van de Rest van de
Wereld
Inkomensoverdrachten afkomstig van
Belgische Instellingen van Sociale
Zekerheid
Inkomensoverdrachten afkomstig van de
Lagere Overheden (met inbegrip van de
Onderwijsinstellingen)
Inkomensoverdrachten afkomstig van niet
aan het ARS onderworpen instellingen van
het Gesubsidieerd Autonoom Onderwijs

671

Inkomensoverdrachten aan Instellingen
zonder winstoogmerk ten dienste van de
Gezinnen (werkingssubsidies en andere
courante inkomensoverdrachten)

672

Inkomensoverdrachten aan de Rest van
de Wereld

4.588.082.543,14

762

673

Inkomensoverdrachten aan Belgische
Instellingen van Sociale Zekerheid (ISZ)

34.127.263.511,60

763

674

Inkomensoverdrachten aan de Lagere
Overheden (met inbegrip van hun
Onderwijsinstellingen)
Inkomensoverdrachten aan niet aan het
ARS onderworpen instellingen van het
gesubsidieerd autonoom onderwijs en
courante dotaties aan diverse niet aan het
ARS onderworpen instellingen van de
federale Staat

2.929.862.768,43

764

68.440.765,37

765

675

42.060.158.654,78

Inkomensoverdrachten aan de
communautaire en federale
onderwijsinstellingen en
inkomensoverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit

NB:

677

7.628.344.437,69

61.450.689,85

164.315.898,66

12.569.528,24

93.448,24

Inkomensoverdrachten vanwege
derden onderworpen aan het ARS
102.685.624,73

766
partim

Inkomensoverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstelling afkomstig van aan het
ARS onderworpen derden en
Inkomensoverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstelling (Ontvangsten)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
NB:

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen niet op te
nemen daar zij op het einde van de
periode geconsolideerd worden.

Inkomensoverdrachten aan andere
institutionele overheden dan deze
waaronder de boekhoudkundige entiteit
ressorteert (courante globale dotaties,
gedeelten in de belastingen en heffingen
en andere inkomensoverdrachten)

625.313.561,44

8.492.087.564,12

Inkomensoverdrachten aan derden
onderworpen aan het ARS
676
partim

Bedrag

ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN
BELASTINGEN EN SOCIALE BEDRAGEN

Inkomensoverdrachten aan derden
niet onderworpen aan het ARS

649

COURANTE OPBRENGSTEN

Rubriek

55.348.469.861,39

767

49/82

2.096.000,00

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen niet op te
nemen daar zij op het einde van de
periode geconsolideerd worden.

Inkomensoverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit : Institutionele
Overheid afkomstig van boekhoudkundige
entiteiten van een andere Institutionele
Groep (courante globale dotaties,
gedeelten in de belastingen (met
uitzondering van deze geheven voor rek

9.967.127,56

Rubriek

COURANTE KOSTEN

678

Inkomensoverdrachten aan ADBA's en
AOI's (andere dan Onderwijsinstellingen)
van een andere Institutionele Groep dan
deze waaronder de boekhoudkundige
entiteit ressorteert

679
partim

Inkomensoverdrachten vanwege de
boekhoudkundige entiteit aan andere
boekhoudkundige entiteiten van dezelfde
Institutionele Groep (andere dan
Onderwijsinstellingen) en
Inkomensoverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit zelf (die geen
Onderwijsinstelli
NB:

Bedrag

3.853.997,39

440.434.350,43

COURANTE OPBRENGSTEN

Rubriek

768

769
partim

Inkomensoverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit : ADBA of AOI
(andere dan Onderwijsinstelling) en
afkomstig van boekhoudkundige
entiteiten van een andere Institutionele
Groep
Inkomensoverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit afkomstig van
andere boekhoudkundige entiteiten van
dezelfde Institutionele Groep (andere dan
Onderwijsinstellingen) en
Inkomensoverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit zelf (die geen
Onderwijsin
NB:

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit, andere
dan onderwijsinstellingen, niet op
te nemen daar zij op het einde van
de periode geconsolideerd
worden.

TOTAAL VAN DE COURANTE KOSTEN
(behalve interne, reeds geconsolideerde
kosten)

9.467.963,21

40.697.450,25

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit, andere
dan onderwijsinstellingen, niet op
te nemen daar zij op het einde van
de periode geconsolideerd
worden.

55.895.443.833,94
TOTAAL ANDERE
INKOMENSOVERDRACHTEN DAN SOCIALE
PRESTATIES

Bedrag

62.228.541,02
TOTAAL ANDERE
INKOMENSOVERDRACHTEN DAN
BELASTINGEN EN SOCIALE BEDRAGEN

97.955.602.488,72

TOTAAL VAN DE COURANTE OPBRENGSTEN
(behalve interne, reeds geconsolideerde
opbrengsten)

125.795.790.593,62

8.554.316.105,14

134.143.284.775,29

over te dragen naar II.C.

over te dragen naar II.C.
125.795.790.593,62

134.143.284.775,29

50/82

II.B. RESULTATENREKENING VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN
INZAKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Rubriek

KAPITAALKOSTEN

Bedrag

Rubriek

VERMOGENSHEFFINGEN
687
partim

Vermogensheffingen verschuldigd door de
boekhoudkundige entiteit

KAPITAALOPBRENGSTEN

VERMOGENSHEFFINGEN
0,00

771
772
773
775
776

Successierechten (door de gewesten te
boeken in de opbrengsten)
Rechten van overgang bij overlijden (nietRijksinwoners)
Schenkingsrechten (Registratierechten op
schenkingen onder de levenden)
Taks op het lange termijnsparen
Belastingen op het kapitaal (geheven na
de oorlog 1940-1945) (regularisaties)

0,00
ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN

ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN

Aan derden niet onderworpen aan het ARS

Vanwege derden niet onderworpen aan het
ARS

Kapitaaloverdrachten aan Ondernemingen
en aan Instellingen zonder Winstoogmerk
ten dienste van die Ondernemingen
(verschuldigde bedragen)

1.551.763.940,98

780

Kapitaaloverdrachten afkomstig van
Ondernemingen en IZW's ten dienste van
die Ondernemingen

681

Kapitaaloverdrachten aan Gezinnen en
aan Instellingen zonder Winstoogmerk ten
dienste van die Gezinnen

33.576.175,80

781

Kapitaaloverdrachten afkomstig van
Gezinnen en IZW's ten dienste van die
Gezinnen

682

Kapitaaloverdrachten aan de Rest van de
Wereld (verschuldigde bedragen)
Kapitaaloverdrachten aan Belgische
Instellingen van Sociale Zekerheid

181.155.154,51

782

0,00

783

Kapitaaloverdrachten aan de Lagere
Overheden (met inbegrip van de
onderwijsinstellingen)
Kapitaaloverdrachten aan Instellingen van
het Gesubsidieerd Autonoom Onderwijs
en Dotaties in kapitaal aan diverse niet
aan het plan onderworpen Instellingen
van de federale Staat

27.646.108,97

784

0,00

785

Kapitaaloverdrachten afkomstig van de
Rest van de Wereld
Kapitaaloverdrachten afkomstig van de
Belgische Instellingen van Sociale
Zekerheid
Kapitaaloverdrachten afkomstig van de
Lagere Overheden (met inbegrip van hun
Onderwijsinstellingen)
Kapitaaloverdrachten afkomstig van niet
aan het ARS onderworpen instellingen van
het gesubsidieerd autonoom onderwijs

684

685

0,00
0,00
534.547,49
0,00
0,00

534.547,49

680

683

Bedrag

1.794.141.380,26

17.837.279,63

159.349.477,65

8.942.753,73
0,00

0,00

0,00

186.129.511,01
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KAPITAALKOSTEN

Rubriek

Bedrag

Aan derden onderworpen aan het ARS

686
partim

Kapitaaloverdrachten aan
Onderwijsinstellingen van de
Gemeenschappen en van de Federale
Overheid en Kapitaaloverdrachten binnen
de boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen (Uitgaven)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
van de boekhoudkundige
NB:

0,00

786
partim

Kapitaaloverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstelling afkomstig van aan het
ARS onderworpen derden en
Kapitaaloverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstelling (Ontvangsten)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
NB:

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen niet op te
nemen daar zij op het einde van de
periode geconsolideerd worden.

Kapitaaloverdrachten aan andere
Institutionele Overheden dan deze
waaronder de boekhoudkundige entiteit
ressorteert en Vermogensheffingen
verschuldigd aan voornoemde Overheden

69.591.979,04

787

688

Kapitaaloverdrachten aan ADBA's en AOI's
(andere dan Onderwijsinstellingen) van
een andere Institutionele Groep dan deze
waaronder de boekhoudkundige entiteit
ressorteert

0,00

788

689
partim

Kapitaaloverdrachten door de
boekhoudkundige entiteit aan andere
boekhoud-kundige entiteiten van dezelfde
Institutionele Groep (andere dan
Onderwijsinstellingen) en
Kapitaaloverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit die geen
Onderwijsinstelling is (U

198.673.942,93

789
partim

Kapitaaloverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit afkomstig van
andere boekhoudkundige entiteiten van
dezelfde Institutionele Groep (andere dan
Onderwijsinstellingen) en
Kapitaaloverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit (andere dan
een Onderwijsi

691
692

Kapitaalverliezen op financiële transacties
(KVF)

693

Kapitaalverliezen vastgesteld naar
aanleiding van oninvorderbare of
verjaarde vorderingen

0,00

663.887.868,86

663.887.868,86
TOTAAL ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN

2.062.407.302,23

KAPITAALVERLIEZEN
Kapitaalverliezen opgelopen ter
gelegenheid van verkopen en afstanden
ten bezwarende titel van immateriële en
materiële vaste activa
Vernieling, verduistering en diefstal

0,00

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit, andere
dan onderwijsinstellingen, niet op
te nemen daar zij op het einde van
de periode geconsolideerd
worden.

268.265.921,97

690

0,00

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen niet op te
nemen daar zij op het einde van de
periode geconsolideerd worden.

Kapitaaloverdrachten (andere dan
belastingen) ten gunste van de
boekhoudkundige entiteit : Institutionele
Overheid en afkomstig van
boekhoudkundige entiteiten van een
andere Institutionele Groep
Kapitaaloverdrachten ten gunste van de
boekhoudkundige entiteit : ADBA of AOI
(die geen Onderwijsinstelling is) van een
institutionele groep en afkomstig van
boekhoudkundige entiteiten van een
andere Institutionele Groep

NB:

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit, andere
dan onderwijsinstellingen, niet op
te nemen daar zij op het einde van
de periode geconsolideerd
worden.

TOTAAL ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN

Bedrag

Vanwege derden onderworpen aan het ARS

687

NB:

KAPITAALOPBRENGSTEN

Rubriek

850.017.379,87

KAPITAALWINSTEN
1.525.381,38

790

Gerealiseerde kapitaalwinsten op
verkopen en afstanden ten bezwarende
titel van immateriële en materiële vaste
activa

15.790.434,78

380.752.064,92

792

327.473.703,49

5.893.089,14

793

Gerealiseerde kapitaalwinsten ter
gelegenheid van financiële transacties
(KWF)
Vastgestelde kapitaalwinsten ingevolge
verjaring van schulden

69.496.281,60
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177.311,79

Rubriek

694

695

696

697
698

KAPITAALKOSTEN

Herwaarderingsminderwaarden op
immateriële en materiële vaste activa,
andere dan werken van burgerlijke
bouwkunde, in het bezit op het einde van
het jaar
Herwaarderingsminderwaarden op
werken van burgerlijke bouwkunde in het
bezit op het einde van het jaar
Herwaarderingsminderwaarden op
financiële activa in het bezit op het einde
van het jaar
Waardeverminderingen op activa
(positieve wijzigingen)
Kapitaalverliezen ten gevolge van de
herschatting van bestanddelen van de
balans
TOTAAL KAPITAALVERLIEZEN

TOTAAL VAN DE KAPITAALKOSTEN
(behalve interne, reeds geconsolideerde
kosten)

Rubriek

KAPITAALOPBRENGSTEN

-2.098.681,47

794

Herwaarderingsmeerwaarden op
immateriële en materiële activa, andere
dan werken van burgerlijke bouwkunde,
in het bezit op het einde van het jaar

0,00

795

193.273.664,55

796

14.575.253.822,93

797

2.333.346,52

798

Herwaarderingsmeerwaarden op werken
van burgerlijke bouwkunde in het bezit op
het einde van het jaar
Herwaarderingsmeerwaarden op
financiële activa in het bezit op het einde
van het jaar
Waardeverminderingen op activa
(negatieve wijzigingen)
Kapitaalwinsten ten gevolge van de
herschatting van bestanddelen van de
balans

Bedrag

Bedrag

5.100,00

0,00

2.389.565.525,51

235.046.565,35
6.667.011,91

15.226.428.969,57

TOTAAL KAPITAALWINSTEN

2.974.725.652,83

17.288.836.271,80

TOTAAL VAN DE KAPITAALOPBRENGSTEN
(behalve interne, reeds geconsolideerde
opbrengsten)

3.825.277.580,19

over te dragen naar II.C.

over te dragen naar II.C.
17.288.836.271,80

3.825.277.580,19
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II.C. SAMENVATTENDE REKENING VAN DE ECONOMISCHE RESULTATEN
EN BESTEMMING VAN HET GLOBAAL SALDO

Totalen
en Rubrieken

Totalen
en Rubrieken

Bedrag

TOTAAL VAN DE COURANTE KOSTEN (II.A.)

TOTAAL VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN
INZAKE KOSTEN (II.B.)

TOTAAL VAN DE COURANTE OPBRENGSTEN
(II.A.)

125.795.790.593,62

TOTAAL VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN
INZAKE OPBRENGSTEN (II.B.)

17.288.836.271,80

------------------TOTAAL KOSTEN

699
partim
699
partim

DOTATIES AAN DE EIGEN GERESERVEERDE
FONDSEN
DOTATIES AAN DE SOCIALE FONDSEN TEN
GUNSTE VAN HET PERSONEEL

32.179.783,47

699 DOTATIES AAN DE VOORZIENINGEN VOOR
partim RISICO'S EN TOEKOMSTIGE KOSTEN

191.807.324,73

799
partim
799
partim

ALGEMEEN TOTAAL

CONTROLE

3.825.277.580,19

399.360,51

137.968.562.355,48

TERUGNEMINGEN AAN DE EIGEN
GERESERVEERDE FONDSEN
TERUGNEMINGEN AAN DE SOCIALE
FONDSEN TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL

2.310.881.517,56

799 TERUGNEMINGEN AAN DE VOORZIENINGEN
partim VOOR RISICO' EN TOEKOMSTIGEKOSTEN

314.287.372,32

-------------------

699 VERHOGING VAN HET NETTO-ACTIEF (of het
partim maatschappelijk vermogen) OF
VERMINDERING VAN HET NETTO-PASSIEF
699X Overboeking - Consolidatie Verschillen

134.143.284.775,29

------------------TOTAAL OPBRENGSTEN

143.084.626.865,42

SUBTOTAAL

Bedrag

54.370,25

------------------SUBTOTAAL

224.386.468,71
2.637.424.373,48

799 VERMINDERING VAN HET NETTO-ACTIEF (of
partim het maatschappelijk vermogen) OF
VERHOGING VAN HET NETTO-PASSIEF
799X Overboeking - Consolidatie Verschillen

0,00

ALGEMEEN TOTAAL

145.946.437.707,61

143.309.013.334,13
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ONWAAR

2.625.223.260,13
5.352.652.092,00

0,00

145.946.437.707,61

140.593.785.615,61

3 – Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
overeenkomstig de economische classificatie (klasse 8 en 9)
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2019
Geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat - Deel 3 : Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen overeenkomstig de economische classificatie (Klasse 8 en 9)
Les comptes annuels consolidés de l'Etat fédéral - Partie 3 : Compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique (Classe 8 et 9)
KLASSE 8
80
803
803100
803200
81
811
811000
811110
811115
811120
811125
811200
811205
811310
811315
811320
811325
811330
811335
811400
811405
812
812110
812115
812120
812125
812210
812215
812220
812225
812500
812505
82
821
821100
821200
821300
821400
821500
821600
824
824100
824200
825
825000
83
831
831120
831125
831210
831220
831320
832
832000
832005
833
833000
833005
834
834200
834205
834310
834315
834320
834410
834415
834500
835
835000
835100
835105
835200

NIET-UITGESPLITSTE UITGAVEN
Interne verrichtingen
Diverse interne verrichtingen
Interne verrichtingen - verrekeningen met andere boekjaren
LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN
Lonen en sociale lasten
Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
Bezoldiging volgens salarisschalen
Bezoldiging volgens salarisschalen (-)
Overige bezoldigingselementen
Overige bezoldigingselementen (-)
Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen (-)
Directe toelagen
Directe toelagen (-)
Doorbetaling van loon
Doorbetaling van loon (-)
Pensioenen van overheidspersoneel
Pensioenen van overheidspersoneel (-)
Lonen in natura
Lonen in natura (-)
Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid (-)
Huurgelden van gebouwen
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector (-)
Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid
Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid (-)
Huurgelden van gebouwen binnen de overheid sector
Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector (-)
Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid
Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid
RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Renten op overheidsschuld
Rente op overheidsschuld in euro
Rente op overheidsschuld in vreemde valuta
Rente op schuld binnen de sector overheid
Rente op commerciële schuld
Rente op financiële leasings
Gerechtelijke intresten
Huurgelden van gronden
Huurgelden van gronden, betaald aan andere sectoren dan de overheidssector
Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector
Toegekende dividenden
Toegekende dividenden
INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN
Exploitatiesubsidies
Rentesubsidies aan andere bedrijven
Rentesubsidies aan andere bedrijven (-)
Prijssubsidies aan overheidsbedrijven
Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven
Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen
Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen
Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen (-)
Inkomensoverdrachten aan de gezinnen
Oorlogspensioenen
Oorlogspensioenen (-)
Inkomensoverdrachten aan gezinnen - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen
Inkomensoverdrachten aan gezinnen - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen (-)
Uitkeringen in natura als sociale uitkeringen
Overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen
Overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen onverschuldigde bedragen (-)
Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten
Inkomensoverdrachten aan het buitenland
Inkomensoverdrachten aan het buitenland niet verdeeld
Inkomensoverdrachten aan het buitenland aan EU-instellingen
Inkomensoverdrachten aan EU-instellingen (-)
Inkomensoverdrachten aan het buitenland aan de lidstaten van de EU (overheden)

105.827.862.416,90
916.323,68
916.323,68
916.323,68
0,00
11.767.602.548,77
7.569.326.553,53
99.028.711,17
5.342.501.293,45
-15.506.767,68
1.396.230.622,80
-5.978.798,97
660.300.936,87
-641.197,01
30.324.183,42
-4.663,48
16.031.581,10
-355.983,38
2.309.591,00
-19.087,64
45.300.148,64
-194.016,76
4.198.275.995,24
3.458.429.466,32
-163.426.971,64
609.573.338,27
-2.709.752,59
261.498.011,82
-1.424,00
6.733.753,76
-60.995,01
30.805.899,81
-2.565.331,50
8.561.040.396,77
8.515.715.810,30
8.291.381.617,77
215.113.520,95
80.000,00
1.947.024,94
1.110.607,58
6.083.039,06
911.926,47
276.567,10
635.359,37
44.412.660,00
44.412.660,00
9.891.243.381,26
1.802.401.919,81
31.838.748,33
-499.338,00
57.179.149,71
1.685.214.383,84
28.668.975,93
75.075.942,75
75.086.310,42
-10.367,67
308.454.429,12
308.454.429,12
0,00
3.054.484.322,88
23.182.000,00
-3.887.345,93
2.403.834.524,74
-215.416,19
482.568.601,13
149.004.141,73
-4.182,60
2.000,00
4.650.826.766,70
0,00
3.521.726.015,74
-129.707,00
43.776.056,83
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CLASSE 8
DEPENSES NON VENTILEES
Opérations internes
Opérations internes diverses
Opérations internes - régularisation avec d'autres exercices
DEPENSES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales: budget non ventilé
Rémunération suivant les barèmes
Rémunération suivant les barèmes (-)
Autres éléments de la rémunération
Autres éléments de la rémunération (-)
Cotisations sociales à charge des employeurs
Cotisations sociales à charge des employeurs (-)
Allocations directes
Allocations directes (-)
Paiement maintenu du salaire
Paiement maintenu du salaire (-)
Pensions du personnel des administrations publiques
Pensions du personnel des administrations publique (-)
Rémunération en nature
Rémunération en nature (-)
Achats de biens non durables et de services
Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques
Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques (-)
Locations de bâtiments
Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (-)
Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques
Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques (-)
Location de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques
Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques (-)
Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques
Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques
INTERETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D'EXPLOITATION OCCASIONNELLES D'ENTREPRISES PUBLIQUES
Intérêts de la dette publique
Intérêts de la dette publique en euros
Intérêts de la dette publique en monnaies étrangères
Intérêts de la dette à l'intérieur du secteur administrations publiques
Intérêts de la dette commerciale
Intérêts sur leasings financiers
Intérêts judiciaires
Locations de terres
Locations de terres à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
Locations de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques
Dividendes distribués
Dividendes distribués
TRANSFERTS DE REVENUS A DESTINATION D'AUTRES SECTEURS
Subventions d'exploitation
Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises
Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises (-)
Subventions en matière de prix aux entreprises publiques
Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques
Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques
Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières
Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières
Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages
Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif, au service des ménages
Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages
Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages (-)
Transferts de revenus aux ménages
Pensions de guerre
Pensions de guerre (-)
Transferts de revenus aux ménages - autres prestations sociales - prestations en espèces
Transferts de revenus aux ménages - autres prestations sociales - prestations en espèces (-)
Prestations en nature comme prestations sociales
Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs - prestations en espèces
Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs - prestations en espèces - INDUS (-)
Autres prestations aux ménages en tant que producteurs
Transferts de revenus à l'étranger
Transferts de revenus à l'étranger non ventilé
Transferts de revenus à l'étranger aux institutions de l'UE
Transferts de revenus aux institutions de l'UE (-)
Transferts de revenus à l'étranger aux pays membres de l'UE (administrations publiques)

80
803
803100
803200
81
811
811000
811110
811115
811120
811125
811200
811205
811310
811315
811320
811325
811330
811335
811400
811405
812
812110
812115
812120
812125
812210
812215
812220
812225
812500
812505
82
821
821100
821200
821300
821400
821500
821600
824
824100
824200
825
825000
83
831
831120
831125
831210
831220
831320
832
832000
832005
833
833000
833005
834
834200
834205
834310
834315
834320
834410
834415
834500
835
835000
835100
835105
835200

835300
835400
835405
835500
835600
835605
84
841
841100
841300
841400
841500
841600
841700
842
842100
842200
842205
842300
842400
842600
842800
842805
842900
843
843110
843120
843125
843210
843220
843225
843510
843520
843525
843540
843590
844
844300
845
845110
845130
845230
845240
845250
845260
845300
845310
845330
845340
845350
845400
845500
85
851
851110
851125
851220
851300
852
852100
852200
853
853200
853205
854
854110
854120
854410
854420
854510
854520
854620
86
861
861310
861410
861420
861710
861720
863
863210
863540
864
864205
865

Inkomensoverdrachten aan het buitenland aan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
Inkomensoverdrachten aan het buitenland aan andere internationale instellingen dan de EU
Inkomensoverdrachten aan het buitenland aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Inkomensoverdrachten aan het buitenland aan andere landen dan de lidstaten van de EU (overheden)
Inkomensoverdrachten aan het buitenland aan andere landen dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
Inkomensoverdrachten aan het buitenland aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) (-)
INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep aan de institutionele overheid - Federaal
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Inkomensoverdrachten- aan AOI (Administratieve openbare instelling )
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - VZW Sociale Diensten
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid
Inkomensoverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Ouderdom, overlijden, nabestaanden
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte (-)
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Invaliditeit en lichamelijk of geestelijk gebrek
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Werkloosheid
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - arbeidsongevallen en beroepsziekten
Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid
Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid (-)
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen - Andere
Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden
Inkomensoverdrachten aan provincies Algemene bijdragen
Inkomensoverdrachten aan provincies Specifieke bijdragen
Inkomensoverdrachten aan provincies Specifieke bijdragen [-]
Inkomensoverdrachten aan gemeenten Algemene uitkeringen
Inkomensoverdrachten aan gemeenten Specifieke bijdragen
Inkomensoverdrachten aan gemeenten Specifieke bijdragen (-)
Inkomensoverdrachten aan de overige lokale overheden - Algemene bijdragen
Inkomensoverdrachten aan de overige lokale overheden - Specifieke uitkeringen
Inkomensoverdrachten aan de overige lokale overheden - Specifieke uitkeringen (-)
Inkomensoverdrachten aan andere lokale overheden : hulpverleningszones
Inkomensoverdrachten aan de overige lokale overheden
Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs
Bijdragen voor overige werkingskosten van het gesubsidieerd autonoom onderwijs
Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen : (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen: Franse gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen: Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen - Andere
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Franse Gemeenschap
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Vlaamse Gemeenschap
Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Duitstalige Gemeenschap
Inkomensoverdrachten aan de gewesten
Inkomensoverdrachten aan de gewesten - Dotaties
Inkomensoverdrachten aan de gewesten - Andere
Inkomensoverdrachten aan de gewesten Waals Gewest
Inkomensoverdrachten aan de gewesten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inkomensoverdrachten aan de federale overheid
Inkomensoverdrachten aan interregionale eenheden
KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN
Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
Kapitaalsoverdrachten : Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven
Investeringsbijdragen aan privébedrijven
Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen
Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen
Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen
Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen
Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen (-)
Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
Kapitaaloverdrachten aan EU-instellingen: investeringsbijdragen
EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten
Kapitaaloverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen
Overige kapitaaloverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen
Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten
Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten
KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID
Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)
Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI)
Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid
Overige kapitaaloverdrachten andere eenheden van de overheid
Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden
Investeringsbijdragen aan gemeenten
Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden : Hulpverleningszones
Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs
Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs - uitvoering waarborgen (-)
Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen : (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

939.404,88
649.381.347,37
0,00
83.553.561,63
351.580.087,26
0,00
36.656.364.143,88
2.293.932.219,82
70.906.928,56
189.507.513,03
1.609.637.419,86
2.096.000,00
11.391.404,00
410.392.954,37
17.840.721.745,83
12.136.667.611,60
23.109.723,00
-109.041,00
498.000,00
125.575.319,00
12.885.539,51
5.545.296.000,00
-3.311.100,18
109.693,90
2.828.658.541,28
1.411.936,44
26.672.416,96
-17.004,35
132.139.230,98
72.066.478,97
-986.895,48
988.234.094,95
1.459.266.248,17
-392.998,68
150.265.033,32
0,00
5.000,00
5.000,00
13.693.046.636,95
0,00
1.301.469.433,17
0,00
4.152.317.660,07
7.783.027.089,70
91.868.243,00
0,00
0,00
0,00
11.168.395,32
348.541.473,52
853.342,17
3.801.000,00
2.026.012.659,35
1.561.571.347,77
1.541.228.769,60
-2.886.364,23
21.130.202,54
2.098.739,86
117.023,92
87.362,34
29.661,58
33.459.151,88
33.459.151,88
0,00
430.865.135,78
650.000,00
10.590.000,00
31.974.551,31
107.470.791,55
105.420.690,24
174.682.110,68
76.992,00
398.030.510,20
297.679.862,13
301.204,89
103.793.379,94
187.754.978,12
830.299,18
5.000.000,00
27.646.108,97
27.408.405,39
237.703,58
-887.439,94
-887.439,94
73.591.979,04
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Transferts de revenus à l'étranger aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
Transferts de revenus à l'étranger à des institutions internationales autres que l'UE
Transferts de revenus à l'étranger aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE
Transferts de revenus à l'étranger à des pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)
Transferts de revenus à l'étranger à des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
Transferts de revenus à l'étranger aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) (-)
TRANSFERTS DE REVENUS A L'INTERIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - au pouvoir institutionnel Fédéral
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - aux SACA (Services administratifs à comptabilité autonome)
Transferts de revenus aux OAP (Organismes administratifs publics)
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel : Aux établissements d'enseignement du Pouvoir institutionnel
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - aux ASBL de Service Social
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - aux autres unités publiques
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale - Vieillesse, décès, survie
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale - Maladie
Transferts de revenus aux administrations de Sécurité Sociale - Maladie (-)
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale - Invalidité et handicap physique ou mental
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale - Chômage
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale - Accidents de travail et maladies professionnelles
Subvention globale à la sécurité sociale
Subvention globale à la sécurité sociale (-)
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale - autres
Transferts de revenus aux administrations publiques locales
Transferts de revenus aux provinces Contributions générales
Transferts de revenus aux provinces Contributions spécifiques
Transferts de revenus aux provinces Contributions spécifiques [-]
Transferts de revenus aux communes Contributions générales
Transferts de revenus aux communes Contributions spécifiques
Transferts de revenus aux communes Contributions spécifiques (-)
Transferts de revenus aux autres administrations publiques locales - Contributions générales
Transferts de revenus aux autres administrations publiques locales - Contributions spécifiques
Transferts de revenus aux autres administrations publiques locales - Contributions spécifiques (-)
Transferts de revenus aux autres administrations publiques locales : Zones de secours
Transfert de revenus aux autres administrations publiques locales
Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié
Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié: Contributions aux autres frais de fonctionnement de l'enseignement
Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels : (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels : Commission communautaire Française
Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels : Commission communautaire commune
Transferts de revenus aux Communautés : autres
Transferts de revenus aux communautés - Communauté Française
Transferts de revenus aux communautés - Communauté Flamande
Transferts de revenus aux communautés - Communauté Germanophone
Transferts de revenus aux Régions
Transferts de revenus aux Régions - Dotations
Transferts de revenus aux Régions - autres
Transferts de revenus aux régions - Région Wallonne
Transferts de revenus aux régions - Région Bruxelles Capitale
Transferts de revenus au pouvoir fédéral
Transferts de revenus vers des unités interrégionaux
TRANSFERTS EN CAPITAL A DESTINATION D'AUTRES SECTEURS
Transferts en capital aux entreprises et institutions financières
Transferts de revenus : Aides à l'investissement aux entreprises publiques
Transferts de revenus : Aides à l'investissement aux entreprises privées
Autres transferts en capital aux entreprises privées
Autres transferts en capital aux institutions de crédit
Transferts en capital aux organismes sans but lucratif au service des ménages
Transferts de revenus : Aides à l'investissement aux ASBL au service des ménages
Transferts en capital aux organismes privés OSBL au service des ménages
Transferts en capital aux ménages
Autres transferts en capital aux ménages
Autres transferts en capital aux ménages (-)
Transferts en capital à l'étranger
Transferts en capital aux institutions de l'UE : aides à l'investissement
Institutions de l'UE: autres transferts en capital
Transferts en capital aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE : aides à l'investissement
Autres transferts en capital aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE
Aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques) : aides à l'investissement
Aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques) : autres transferts en capital
Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
TRANSFERTS EN CAPITAL A L'INTERIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel
Aides à l'investissement aux Services administratifs à comptabilité autonome (SACA)
Aides à l'investissement aux Organismes administratifs publics (OAP)
Autres transferts en capital aux Organismes administratifs publics (OAP)
Aides à l'investissement aux autres unités publiques
Autres transferts en capital aux autres unités publiques
Transferts en capital aux administrations publiques locales
Transferts en capital aux administrations publique locales : Aides à l'investissement aux communes
Transferts en capital aux admininstrations publiques locales : Zones de secours
Transferts en capital à l'enseignement autonome subsidié
Transferts en capital à l'enseignement autonome subsidié - exécution de garanties (-)
Transferts en capital à d'autres groupes institutionnels : (Pouvoir fédéral, Communautés, Régions, Commissions communautaires

835300
835400
835405
835500
835600
835605
84
841
841100
841300
841400
841500
841600
841700
842
842100
842200
842205
842300
842400
842600
842800
842805
842900
843
843110
843120
843125
843210
843220
843225
843510
843520
843525
843540
843590
844
844300
845
845110
845130
845230
845240
845250
845260
845300
845310
845330
845340
845350
845400
845500
85
851
851110
851125
851220
851300
852
852100
852200
853
853200
853205
854
854110
854120
854410
854420
854510
854520
854620
86
861
861310
861410
861420
861710
861720
863
863210
863540
864
864205
865

865350
865500
87
871
871110
871120
871310
871320
872
872000
872005
873
873200
873400
874
874100
874220
874225
874300
874400
874500
874600
874700
874800
875
875000
88
881
881110
881120
881410
881420
881510
881700
883
883000
884
884110
884120
884130
884140
884150
884160
884175
884230
884240
885
885130
885170
885610
89
891
891100
891200
891700
892
892000

Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden
INVESTERINGEN
Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland
Aankoop van gronden binnen de overheidssector
Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector
Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector
Nieuwbouw van gebouwen
Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid
Nieuwbouw van gebouwen (-)
Aanleggen van wegen- en waterbouwkundige werken
Waterbouwkundige werken
Overige werken
Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken
Aankoop van vervoermaterieel
Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken vervaardigd door andere sectoren dan de overheid
Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken vervaardigd door andere sectoren dan de overheid (-)
Overdrachtskosten aan-en verkoop grond en gebouw
Verwerving patenten, octrooien, andere immateriële zaken
Verwerving van waardevolle voorwerpen
Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)
Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder onlichamelijke zaken : duurzame militaire goederen
Verwervingen onderzoek en ontwikkeling
Voorraadvormingen
Voorraadtoename
KREDIETVERLENINGEN, DEELNEMINGEN EN ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN
Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en andere financiële producten
Kredietverleningen aan overheidsbedrijven
Kredietverleningen aan privé-bedrijven
Deelnemingen in overheidsbedrijven
Deelnemingen in privébedrijven
Deelnemingen in openbare kredietinstellingen
Andere financiële producten
Kredietverleningen aan de gezinnen
Kredietverleningen aan gezinnen
Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland
Kredietverleningen aan EU-instellingen
Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (overheden)
Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (niet-overheden)
Kredietverleningen aan internationale instellingen
Kredietverleningen aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)
Kredietverleningen aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
Subsidies voor de financiering van projecten (-)
Deelnemingen in internationale instellingen
Deelnemingen in niet-overheden <> EU
Kredietverleningen binnen de sector overheid
Kredietverleningen aan administratieve diensten
Kredietverleningen binnen de overheidssector aan andere eenheden van de overheid
Deelnemingen binnen de overheidssector : Binnen de institutionele groep
OVERHEIDSSCHULD - BOEKHOUDKUNDIG SALDO
Aflossingen van de geconsolideerde overheidsschuld
Aflossingen van de schuld in euro
Aflossingen van de schuld in vreemde valuta
Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar
Ontmuntingen
Ontmuntingen

90
906
906000
908
908100
91
916
916110
916115
916120
916130
916200
92
926
926100
926200
928
928100
928200
928300
93
936
936100

NIET-UITGESPLITSTE ONTVANGSTEN
Ontvangsten te verdelen
Ontvangsten uit te splitsen over de subklassen 91 tot en met 99
Interne verrichtingen
Overige interne verrichtingen
LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen (-)
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid
Verkoop goederen en diensten in overheidssector
INKOMSTEN UIT EIGENDOM
Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen
Renteontvangsten van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheid
Renteontvangsten van overheidsvorderingen binnen de sector overheid
Overige opbrengsten van vermogen
Overige opbrengsten uit vermogen Concessies
Dividenden
Huurgelden van gronden
INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN
Indirecte belastingen en heffingen
Invoerrechten
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69.591.979,04
4.000.000,00
1.474.801.892,51
13.027.426,65
1.953.132,86
2.632.379,95
27.374,96
8.414.538,88
181.757.049,23
181.786.554,04
-29.504,81
584.934.547,69
0,00
584.934.547,69
696.524.475,94
169.432.024,70
225.092.149,40
-760,00
0,00
3.169.243,31
1.773.559,92
116.792,00
296.099.483,95
841.982,66
-1.441.607,00
-1.441.607,00
7.079.956.954,39
6.693.499.650,55
0,00
30.210.993,00
225.000,00
170.251.668,00
2.507.534,70
6.490.304.454,85
239.142,11
239.142,11
259.328.161,73
5.574.441,55
244.889,09
49.974.833,00
80.550.000,00
17.495.251,49
49.974.833,00
162.661,04
12.515.419,56
42.835.833,00
126.890.000,00
21.890.000,00
40.000.000,00
65.000.000,00
27.971.893.606,09
27.962.722.715,84
27.959.285.310,41
0,00
3.437.405,43
9.170.890,25
9.170.890,25

115.526.691.254,56
36.230.198,64
24.431.617,32
24.431.617,32
11.798.581,32
11.798.581,32
3.240.674.744,66
3.240.674.744,66
1.585.410.827,53
-4.500,00
437.285.406,31
643.385.581,53
574.597.429,29
1.816.864.274,51
363.591.095,48
283.251.615,61
80.339.479,87
1.453.273.179,03
3.283.739,22
1.445.273.533,63
4.715.906,18
68.344.271.753,46
23.263.629.436,96
23.230.445,82
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Transferts en capital à d'autres Groupes institutionnels : Région Bruxelles Capitale
Transferts en capital vers des unités interrégionales
INVESTISSEMENTS
Achats de terrains et de bâtiments dans le pays
Achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques
Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur des administration publiques
Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques
Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
Constructions de bâtiments
Constructions de bâtiments, effectuées par d'autre secteurs que le secteur administrations publiques
Constructions de bâtiments (-)
Travaux routiers et hydrauliques
Travaux hydrauliques
Autres ouvrages
Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
Achats de matériel de transport
Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels par d'autres secteur que le secteur administrations publiques
Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels par d'autres secteur que le secteur administrations publiques (-)
Frais enregistrés à l'achat-vente de terrains-batiments
Acquisitions de patentes, brevets, autres biens incorporels
Acquisitions d'objets de valeur
Acquisitions d'actifs cultivés (végétaux et animaux)
Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels : Biens militaires durables
Acquisitions recherche et développement
Constitution de stocks
Constitution de stocks
OCTROIS DE CREDITS, PARTICIPATIONS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS
Octrois de crédits aux entreprises et participations dans les entreprises et autres produits financiers
Octrois de crédits aux entreprises publiques
Octrois de crédits à des entreprises privées
Participations dans des entreprises publiques
Participations dans des entreprises privées
Participations dans des institutions publiques de crédit
Autres produits financiers
Octrois de crédits aux ménages
Octrois de crédits aux ménages
Octrois de crédits et participations à l'étranger
Octrois de crédits aux institutions de l'UE
Octrois de crédits aux pays membres de l'UE (administrations publiques)
Octrois de crédits à l'étranger aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
Octrois de crédits aux institutions internationales
Octrois de crédits aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)
Octrois de crédits à l'étranger aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
Subsides pour le financement des projets (-)
Participations dans institutions internationales
Participations dans non-administrat publiques<>UE
Octrois de crédits à l'intérieur du secteur administrations publiques
Octrois de crédits aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)
Octrois de crédits à l'intérieur du secteur des administrations publiques aux autres unités publiques
Prises de participations à l'intérieur des administrations publiques : A l'intérieur du groupe institutionnel
DETTE PUBLIQUE - SOLDE COMPTABLE
Remboursement de la dette publique consolidée
Remboursements de la dette en euros
Remboursements de la dette en monnaies étrangères
Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an
Démonétisations
Démonétisations

865350
865500
87
871
871110
871120
871310
871320
872
872000
872005
873
873200
873400
874
874100
874220
874225
874300
874400
874500
874600
874700
874800
875
875000
88
881
881110
881120
881410
881420
881510
881700
883
883000
884
884110
884120
884130
884140
884150
884160
884175
884230
884240
885
885130
885170
885610
89
891
891100
891200
891700
892
892000

CLASSE 9
RECETTES NON VENTILÉES
Recettes à ventiler
Recettes à ventiler entre les sous-classes 91 à 99
Opérations internes
Autres opérations internes
RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES
Ventes de biens non durables et de services
Ventes biens non-durables & services aux entreprises, institutions de crédit et sociétés d'assurance (-)
Ventes biens non-durables & services aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages et aux ménages
Ventes biens non-durables & services à l'étranger
Ventes biens non-durables & services à l'intérieur du secteur administrations publiques
Ventes de biens et de services dans le secteur public
REVENUS DE LA PROPRIETE
Intérêts de créances des pouvoirs publics
Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques
Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur administrations publiques
Autres produits du patrimoine
Autres produits du patrimoine concessions
Dividendes
Locations de terres
TRANSFERTS DE REVENUS EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS
Impôts indirects et taxes
Taxe à l'importation

90
906
906000
908
908100
91
916
916110
916115
916120
916130
916200
92
926
926100
926200
928
928100
928200
928300
93
936
936100

936200
936205
936300
936400
936500
936600
936900
937
937000
937100
937200
937400
937700
938
938000
938100
938105
938200
938300
938400
938500
938600
939
939100
939105
939200
939300
939400
939500
939600
94
946
946100
946200
946300
946400
946700
947
947100
947200
947400
947800
948
948120
948210
948220
948300
948510
948520
949
949110
949120
949200
949240
949250
949260
949300
949340
949350
95
957
957200
958
958200
959
959110
959520
959600
96
966
966110
966120
966310
966420
97
976
976110
976120
976310
976320
977
977100
977200
977300
977700

Accijnzen en andere verbruiksbelastingen
Accijnzen en andere verbruiksbelastingen (-)
Belasting op de toegevoegde waarde
Registratierechten
Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter
Verkeersbelasting
Diverse Indirecte belastingen en heffingen bv. de kansspelbelastingen, uitvoerheffingen, keurings- rechten en vermakelijkheidsbelastingen
Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale zekerheidsinstellingen
Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekerheidsinstellingen
Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen
Sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de andere werkgevers
Andere verplichte bijdragen
Overige inkomensoverdrachten
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
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 de gezinnen
Ontvangen subsidies
Inkomensoverdrachten van het buitenland
Inkomensoverdrachten van EU-instellingen (-)
Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
Inkomensoverdrachten van het buitenland van lidstaten van de EU (overheden)
Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden)
Inkomensoverdrachten van het buitenland 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 DE SECTOR OVERHEID
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Inkomensoverdrachten in eenzelfde institutionele groep - Van de institutionele overheid
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van niet-organieke begrotingsfondsen
Inkomensoverdrachten in eenzelfde institutionele groep - Van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Inkomensoverdrachten van AOI 's
Inkomensoverdrachten in eenzelfde institutionele groep van een administratieve openbare instelling (AOI)
Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen
Ouderdom, overlijden, nabestaanden
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Ziekte
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Werkloosheid
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - Andere
Inkomensoverdrachten van de lokale overheden
Inkomensoverdrachten van provincies: specifieke bijdragen
Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen
Inkomensoverdrachten van gemeenten - Specifieke bijdragen
Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - van polders en wateringen
Inkomensoverdrachten van andere lokale overheden
Inkomensoverdrachten van OCMW's
Inkopmensoverdrachten van andere institutionele groepen ( federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies
Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen
Inkomensoverdrachten van de Franse gemeenschap
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap
Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap
Inkomensoverdrachten van de gewesten
Inkomensoverdrachten van het Waals gewest
Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN
Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief de vermogensheffingen)
Overige kapitaalsoverdrachten van bedrijven
Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief de vermogensheffingen)
Kapitaaloverdrachten van gezinnen
Kapitaaloverdrachten van het buitenland
Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen
Andere kapitaaloverdrachten van overheden <> EU
Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID
Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid
Investeringsbijdragen van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI)
DESINVESTERINGEN
Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland
Verkoop van gronden binnen de overheidssector
Verkoop van gronden in het binnenland aan andere sectoren dan de overheidssector
Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken
Verkoop van vervoermaterieel
Verkoop van overig materieel
Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
Verwerving van duurzame militaire goederen

9.790.020.060,36
-19.062.887,00
12.156.490.316,18
156.042.654,46
179.208.565,00
74.113,63
977.626.168,51
37.041.097.303,66
826.701.439,93
20.639.038.301,10
15.373.541.342,94
64.872.812,62
136.943.407,07
7.966.829.381,04
7.242.235.230,80
524.174.754,90
-86.948,22
23.037.488,35
5.949.776,09
892.398,47
161.543.177,87
9.083.502,78
72.715.631,80
59.603.802,71
-777.855,60
920.405,24
445.052,64
9.168.863,01
2.023.308,93
1.332.054,87
2.448.165.426,08
2.236.743.662,14
1.863.363.880,64
0,00
5.593.446,44
353.902.616,97
13.883.718,09
182.055.439,39
151.722.221,61
29.296.909,00
220.301,58
816.007,20
3.702.483,61
3.000,00
57.500,00
2.579.508,36
0,00
9.021,25
1.053.454,00
25.663.840,94
122.000,00
117.000,00
0,00
1.476.366,93
18.176.815,42
57.239,80
0,00
3.949.879,25
1.764.539,54
268.519.945,78
10.441.187,73
10.441.187,73
139.723.819,21
139.723.819,21
118.354.938,84
23.702.315,25
751.892,89
93.900.730,70
1.249.622.068,36
1.249.622.068,36
980.395.888,88
185.723.596,77
55.114.876,71
28.387.706,00
102.424.102,47
95.334.433,83
2.309.482,95
9.391.687,56
31.152.920,52
52.480.342,80
7.089.668,64
3.863.859,54
2.833.892,35
0,00
391.916,75
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Droit d'accise & autres impôts sur la consommation
Droits d'accise et autres impôts sur la consommation (-)
Taxe sur la valeur ajoutée
Droit d'enregistrement
Bénéfices des monopoles fiscaux des pouvoirs publics ou d'entreprises publiques à caractère de monopole
Taxe de circulation
Divers impôts indirects et taxes: parmi lesquelles les taxes sur les jeux, taxes à l'export, droits et taxes sur les spectacles et autres divertisseme
Impôts directs et cotisations versés aux administrations de sécurité sociale
Impôts directs et cotisations versées aux administrations de sécurité sociale
Impôts directs à charge des entreprises institutions de crédit et sociétés d'assurance
Impôts directs à charge des ménages et des ASBL au service des ménages
Contributions de sécurité sociale à charge d'autres employeurs
Autres contributions de nature obligatoire
Autres transferts de revenus
Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, organismes privés sans but lucratif au service des ménages et par les ménages
Autres transferts de revenus des entreprises
Autres transferts de revenus des entreprises (-)
Autres transferts de revenus des institutions de crédit
Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance
Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages
Autres transferts de revenus des ménages
Subsides reçus
Transferts de revenus de l'étranger
Transferts de revenus des institutions de l'UE (-)
Transferts de revenus des institutions de l'UE
Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)
Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
Transferts de revenus de l'étranger des institutions internationales autres que les institutions de l'UE
Transferts de revenus d'autres pays que les pays membres de l'Union Européeene ( administrations publiques)
Transferts de revenus d'autres pays que les pays membres de l'Union Européeene ( non-administrations publiques)
TRANSFERTS DE REVENUS A L'INTERIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - du pouvoir institutionnel
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - des fonds budgétaires non organiques
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - SACA (Services administratifs à comptabilité autonome)
Transferts de revenus des OAP
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - OAP (Organismes administratifs)
Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale
Vieillesse, décès, survie
Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale - Maladie
Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale - Chômage
Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale - Autres
Transferts de revenus des administrations publiques locales
Transferts de revenus des provinces : contributions spécifiques
Transferts de revenus des communes : contributions générales
Transferts de revenus des communes Contributions spécifiques
Transfert de revenus des administrations publiques locales - Des "polders en wateringen"
Transferts de revenus des autres administrations publiques locales
Transferts de revenus des CPAS
Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française
Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande
Transferts de revenus des communautés
Transferts de revenus de la communauté française
Transferts de revenus de la communauté flamande
Transferts de revenus de la Communauté Germanophone
Transferts de revenus des régions
Transferts de revenus de la Région wallonne
Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale
TRANSFERTS EN CAPITAL EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS
Transferts en capital des entreprises et institutions financières (à l'exclusion des impôts en capital)
Transferts en capital des entreprises
Transferts en capital d'organismes privés sans but lucratif au service des ménages et par les ménages (à l'exclusion des impôts en capital)
Transferts en capital des ménages
Transferts en capital de l'étranger
Transferts en capital des institutions de l'UE : aides à l'investissement
Autres transferts en capital des admin publiq<>UE
Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
TRANSFERS EN CAPITAL A L'INTERIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel
Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel
Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel
Aides à l'investissement des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)
Autres transferts en capital des organismes administratifs publics (OAP)
DESINVESTISSEMENTS
Ventes de terrains et de bâtiments dans le pays
Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques
Ventes de terrains dans le pays à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques
Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels
Ventes de matériel de transport
Ventes d'autre matériel
Ventes des patentes, brevets et autres biens incorporels
Ventes de biens militaires durables

936200
936205
936300
936400
936500
936600
936900
937
937000
937100
937200
937400
937700
938
938000
938100
938105
938200
938300
938400
938500
938600
939
939100
939105
939200
939300
939400
939500
939600
94
946
946100
946200
946300
946400
946700
947
947100
947200
947400
947800
948
948120
948210
948220
948300
948510
948520
949
949110
949120
949200
949240
949250
949260
949300
949340
949350
95
957
957200
958
958200
959
959110
959520
959600
96
966
966110
966120
966310
966420
97
976
976110
976120
976310
976320
977
977100
977200
977300
977700

98
986
986100
986200
986400
986500
986700
987
987200
988
988130
988150
988160
988170
988220
988240
989
989110
989130
989170
989200
989500
99
996
996100
996200
996700
997
997000
998
998000

KREDIETAFLOSSINGEN, VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN EN VERKOPEN VAN ANDERE FINANCIEL PRODUCTEN
Kredietaflossingen door bedrijven, vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en verkopen van andere financële producten
Kredietaflossingen door bedrijven
Kredietaflossingen door kredietinstellingen
Vereffening van deelneming in bedrijven
Vereffening van deelneming in kredietinstellingen
Andere financiële producten
Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinen en door de gezinnen
Kredietaflossingen door gezinnen
Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland
Kredietaflossingen door lidstaten van de EU (niet-overheden)
Kredietaflossingen door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)
Kredietaflossingen door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
Kredietaflossingen door EU instellingen
Vereffening deelnemingen in niet-overheden EU
Vereffening deelneming niet-overheden <> EU
Kredietaflossingen binnen de sector overheid
Kredietaflossingen van de institutionele overheid
Kredietaflossingen van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Kredietaflossingen van andere eenheden van de overheid
Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen
Kredietaflossingen door andere institutionele groepen
OVERHEIDSSCHULD - BOEKHOUDKUNDIG SALDO
Opbrengsten van geconsolideerde leningen
Opbrengst van leningen in euro
Opbrengst van leningen in vreemde valuta
Opbrengst van leningen inzake financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar
Aanmuntingen
Aanmuntingen
Verhoging van het eigen vermogen
Verhoging van het eigen vermogen

7.659.359.128,85
7.300.661.596,85
19.598.974,83
82.048.439,53
8.301.268,00
0,00
7.190.712.914,49
344.546,14
344.546,14
92.488.599,86
23.563.833,00
14.265.249,62
23.563.833,00
2.308.350,91
1.280.000,00
27.507.333,33
265.864.386,00
26.510.000,00
15.000.000,00
2.221.486,00
62.132.900,00
160.000.000,00
30.360.559.611,75
30.295.433.832,25
30.295.056.380,08
0,00
377.452,17
22.125.779,50
22.125.779,50
43.000.000,00
43.000.000,00
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REMBOURSEMENTS DE CREDITS, LIQUIDATION DE PARTICIPATIONS ET VENTES D'AUTRES PRODUITS FINANCIERS
Remboursements de crédits par les entreprises, liquidations de participations dans les entreprises et ventes d'autres produits financiers
Remboursements de crédits par les entreprises
Remboursements de crédits par les institutions de crédit
Liquidations de participations dans les entreprises
Liquidations de participations dans les institutions de crédit
Autres produits financiers
Remboursements de crédits par les organismes privés sans but lucratif au service des ménages et par les ménages
Remboursements de crédits par les ménages
Remboursements de crédits par l'Etranger et liquidations de participations à l'Etranger
Remboursements de crédits par les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
Remboursements de crédits Par des pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)
Remboursements de crédits par des pays autres que les pays membres de l'UE (non administrations publiques)
Remboursements de crédits par les institutions UE
Liquidations participations dans non admin publ UE
Liquidations participations dans no admin publ<>UE
Remboursements de crédits à l'intérieur du secteur administrations publiques
Remboursements de crédit du pouvoir institutionnel
Remboursements de crédits des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)
Remboursements de crédits à l'intérieur du secteur administrations publiques des autres unités publiques
Remboursements de crédits par les administrations de sécurité sociale
Remboursements de crédits par d'autres groupes institutionnels
DETTE PUBLIQUE - SOLDE COMPTABLE
Produits des emprunts consolidés
Produits des emprunts en euros
Produits des emprunts en monnaies étrangères
Produits des emprunts à plus d'un an en matière de leasings financiers
Monétisations
Monétisations
Apport de fonds propres
Apport de fonds propres

98
986
986100
986200
986400
986500
986700
987
987200
988
988130
988150
988160
988170
988220
988240
989
989110
989130
989170
989200
989500
99
996
996100
996200
996700
997
997000
998
998000

4 – Verantwoordingsbijlage bij de geconsolideerde jaarrekening 2019
(enkel in het Frans beschikbaar)
De Federale Accountant heeft geen Nederlandse versie van de verantwoordingsbijlage bezorgd. Het Rekenhof
had er echter al bij de vorige rekening* op aangedrongen dit document in beide landstalen op te maken.

*

Rekenhof, “Opmaak van de geconsolideerde jaarrekeningen van de Federale Staat 2018 door de Federale Accountant – opvolgingsaudit”,

177e Boek – Deel III – Algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat, verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p.139-148, www.rekenhof.be.
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Exposé introductif
Dans le cadre de l’application de la Loi du 22 mai 2003, le SPF BOSA a pour mission de consolider
l’ensemble des comptes des entités fédérales.
Un premier exercice de consolidation partiel basé sur l’exercice comptable de 2018 a été effectué en
intégrant l’administration générale et ses SACA et OIP.
En 2020, le même exercice a été effectué sur l’exercice comptable 2019 en intégrant les entités
assimilées à des OIP.
L’exercice de consolidation effectué au moyen du software eBMC a permis d’intégrer les données
d’une centaine d’entités appartenant au périmètre SEC S1311 : Administration centrale.
Cet exercice de consolidation a permis de produire les premiers comptes consolidés de
l’administration centrale dans son intégralité.
Les points d’attention relevés lors de l’exercice précédent restent d’actualité.
-

S’assurer de la bonne conformité au PCG
Comptabiliser correctement et réciproquement les opérations interco

L’exercice de consolidation de 2019 nous a également appris qu’une attention plus particulière
devait être portée par les entités (spécifiquement les OIP assimilés) sur l’utilisation de règles
d’évaluation communes et conformes à l’Arrêté Royal du 10 Novembre 2009.
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Cet exercice reste complexe pour les OIP assimilés qui doivent parfois travailler conformément à
plusieurs cadres de rapportage (BGAAP,IFRS et secteur public).
Dans un premier temps, nous avons observé spécifiquement un écart important au niveau de la
valorisation des participations financières détenues par les OIP assimilés.
Les actions d’amélioration en vue d’une certification doivent être poursuivies.
Au niveau des SPF, la priorité sera renforcée au niveau de la bonne identification des interco’s au
travers du système Fedcom. Toute transaction interco pertinente devra être identifiée dans Fedcom.
Les écarts de réciprocité observés lors de cet exercice de consolidation doivent être analysés afin de
réduire les écarts de consolidation au maximum dans le cadre du prochain exercice de consolidation.
L’équipe consolidation du Federal Accountant continuera à soutenir les entités clientes de eBMCConso au niveau de la bonne application – voire de l’intégration – de la logique comptable du PCG au
sein de leur organisation.
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Commentaires relatifs aux comptes consolidés 2019 de l’Etat Fédéral
1. Cadre Légal
LOI DU 22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Art 2. Les entités soumises à la loi du 22 mai 2003 sont :
1° l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux;
2° les administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique,
dénommées " services administratifs à comptabilité autonome ";
3° les organismes d'administration publique dotés de la personnalité juridique, appelés "
organismes administratifs publics ", à l'exclusion des organismes publics de sécurité sociale
de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du
3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques
de sécurité sociale.
La catégorie sous 3° comprend :
a) les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du ministre dont ils
relèvent et auquel sont confiés les pouvoirs de gestion; ce sont les organismes d'intérêt
public de la catégorie A visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative aux organismes
d'intérêt public;
b) les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des
pouvoirs de tutelle et de contrôle du ministre dont ils relèvent; ce sont les organismes de la
catégorie B et C visés à l'article 1er de la loi précitée du 16 mars 1954.
Sont assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome, sur base d'une liste
établie dans la loi budgétaire, les entités, avec personnalité juridique, qui ne sont pas exclues
sur base du présent point 3° et qui sont classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous
l'administration centrale, à savoir le code S1311.
4° les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie
mais sans personnalité juridique, appelées " entreprises d'Etat ".
Art. 4. Les services établissent un compte général qui comprend les comptes annuels et le compte
d'exécution du budget

Art. 110. Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont établis par le Ministre du Budget sur la base des
opérations comptables enregistrées par chaque service à l'exception de ceux qui ne sont pas
classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir le code S1311.
" Les comptes annuels au sens du présent titre sont constitués des documents visés à l'article 17, 1°
à 3°, accompagnés d'une annexe justificative des comptes annuels consolidés.
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2. Mise en application de la Loi
Dans le cadre de l’application de la Loi du 22 mai 2003, un compte consolidé de l’administration
générale est établi depuis 2013. Ce compte consolide la situation comptable des différents SPF et
SPP.
Dans le cadre de l’application des articles 4 et 110 de cette Loi , les SACA , OIP et OIP assimilés
doivent remettre leur compte général et permettre la production d’un compte consolidé avec
l’administration générale à partir de l’exercice comptable 2019.

3. Périmètre de consolidation pour l’exercice comptable 2019
Le périmètre de consolidation : Afin d’assurer une cohérence comptable , seules les entités du
secteur SEC S1311 (Administration centrale à l’exclusion des administrations de sécurité sociale) font
l’objet d’une consolidation.
Il s’agit des SPF et SPP et des SACA, des OIP et OIP assimilés.
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Liste des SACA, OIP et OIP assimilés concernés par la loi du 22 mai 2003 (exercice comptable 2019):

Numéro
d'entité en
eBMC
EN_61004
EN_61006
EN_61007
EN_61008

Dénomination fr
Fondation Helena en Isabella Godtschalck
Bibliothèque royale Albert I
Archives générales du Royaume et
Archives de État dans les provinces
Observatoire royal de Belgique

Dénomination nl
De Stichting Helena en Isabella
Godtschalck
Koninklijke Bibliotheek Albert I

EN_61018
EN_61019

Algemeen Rijksarchief
Koninklijke Sterrenwacht België
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Institut royal météorologique de Belgique van Belgie
Institut royal d'Aéronomie Spatiale de
Koninklijk Belgisch Instituut voor
Belgique
Ruimte-Aeronomie
Institut royal des Sciences naturelles de
Koninklijk Belgisch Instituut voor
Belgique
Natuurwetenschappen
Koninklijk Museum voor MiddenMusée royal d'Afrique centrale
Afrika
Koninklijke Musea Kunst en
Musées royaux d'art et d'histoire
Geschiedenis
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Koninklijke Musea Schone Kunsten
Koninklijk Instituut voor het
Institut royal du patrimoine artistique
Kunstpatrimonium
Service d'information scientifique et
Dienst voor Wetenschappelijke en
technique
Technische Informatie
Institut national de Criminalistique et de
Nationaal Instituut voor Criminalistiek
Criminologie
en Criminologie
Belgisch
Réseau télématique belge de la recherche Telematicaonderzoeksnetwerk
(BELNET)
(BELNET)
Centre international de presse
Internationaal Perscentrum

EN_61023
EN_61024

Service de l'État à gestion séparée pour la
gestion des cartes d'identité et du Registre
national
Affaires consulaires

EN_61009
EN_61010
EN_61011
EN_61012
EN_61013
EN_61014
EN_61015
EN_61016
EN_61017

EN_61026
EN_61038
EN_61042
EN_61043
EN_61045
EN_61046

Centre de conférences internationales
Egmont II - Palais d'Egmont
FEDOREST
Service de restauration et d'Hôtellerie de
la Défense
Service central de traduction allemande
Secrétariat Polaire
Autorité belge de la concurrence
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Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer
belast met het Beheer van de
Identiteitskaarten
Consulaire zaken
Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer
Centrum voor Internationale
Conferenties Egmont II - Egmontpaleis
FEDOREST
Horeca diensten van Defensie
Centrale dienst voor Duitse vertaling
Poolsecretariaat
Belgische Mededingingsautoriteit

EN_61047
EN_62001
EN_62002
EN_62003
EN_62004
EN_62005

EN_62007
EN_62008
EN_62009
EN_62010
EN_62011
EN_62013
EN_62014
EN_62016
EN_62017
EN_62018
EN_62019
EN_62020
EN_62022
EN_62023
EN_62025
EN_62026
EN_62027
EN_62028
EN_62036
EN_62037
EN_62040
EN_62041

EN_62048
EN_62049
EN_62050
EN_65001
EN_65003
EN_65004

Commissariat général belge pour les
expositions internationales
Régie des bâtiments
Institut belge des services postaux et des
télécommunications
Bureau fédéral du plan
Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire
Agence fédérale d'accueil des demandeurs
d'asile
Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé
War Heritage Institute
Orchestre national de Belgique
Théâtre royal de la monnaie
Institut géographique national
Centre d'expertise soins santé
Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes
Office de contrôle mutualités
Agence fédérale de contrôle nucléaire
Centre d'études de l'énergie nucléaire
Institut des comptes nationaux
Cinémathèque royale de Belgique
Institution royale Messines
Agence pour le Commerce extérieur
Institut de formation judiciaire
Conseil national du travail
Conseil central de l'économie
Conseil supérieur des indépendants et des
petites et moyennes entreprises
Fonds d'aide médicale urgente
SA Palais des beaux-arts
Commission de régulation de l'électricité
et du gaz
SA Fonds Infrastr. ferroviaire
UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité
des chances et la lutte contre le racisme et
les discriminations
MYRIA - Centre fédéral Migration
Agence fédérale de la dette
ASBL Egov
ASBL Fonds social gasoil de chauffage,
pétrole lampant et propane en vrac
Autorité Nationale de Sécurité
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Belgisch Commissariaat-generaal voor
de Internationale Tentoonstellingen
Regie der Gebouwen
Belg Inst.Postdienst &Telecom
Federaal Planbureau
Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Opvang
van Asielzoekers
Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
War Heritage Institute
Nationaal Orkest van België
Koninklijke Muntschouwburg
Nationaal Geografisch Instituut
Fed. Kennisctr Gezondheidszorg
Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen
Controledienst Ziekenfondsen
Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle
Studiecentrum voor Kernenergie
Instituut Nationale Rekeningen
Koninklijk Filmarchief België
Koninklijk Gesticht van Mesen
Agentsch. Buitenlandse Handel
Instit.gerechtelijke opleiding
Nationale Arbeidsraad
Centrale Raad Bedrijfsleven
Hoge Raad Zelfstandig. &KMO's
Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl.
NV Paleis voor Schone Kunsten
Commis.Regul.Elektriciteit&Gas
NV Fonds Spoorweginfrastruct.
UNIA - Interfederal Centrum voor
Gelijke Kansen
MYRIA - Federaal Migratiecentrum
Federaal Agentschap voor de schuld
VZW Egov
VZW Sociaal Verwarmingsfonds
Nationale Veiligheidsoverheid

EN_65009

EN_65015
EN_65016
EN_65017

EN_65026
EN_65027
EN_65028
EN_65030
EN_65031
EN_65032
EN_65034
EN_65035
EN_65040
EN_65041

EN_65042
EN_65043
EN_65045
EN_65050
EN_65052
EN_65056
EN_65057
EN_65058
EN_65065
EN_65067
EN_65070
EN_65071
EN_65074
EN_65075
EN_65080
EN_65081

Commission des normes comptables

Commissie Boekhoudkund.Normen

Office national du Ducroire: opérations
pour compte de l'État
Ducroire - opé. Pour compte propre
EIG EURIDICE

Nationale Delcrederedienst:
verrichtingen voor rekening van de
Staat
Delcredere Eigen Rekening
EIG EURIDICE

ONDRAF - Organisme national des
déchets radioactifs
et des matières fissiles enrichies
Patrimoine de l'Ecole royale militaire
Activités sociales
SA APETRA
SA ASTRID
SA Belgoprocess
SA Certi-fed
SA Enabel, Agence belge de
Développement
SA Palais des Congrès
SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat.
BIO INVEST - SA Société belge
d'investissement pour les pays en
développement
SFPI - SA Société fédérale de participations
et d'investissement
SA Zephir-Fin
Service de médiation pour le
consommateur
Service de médiation pour l'énergie
Bureau de normalisation
Office d'action sociale milit.
Régie du travail pénitentiaire
Cellule de traitement des Information
Financières
SA Dexia
Sciensano (ex Centre Étude &Rech.
Vétérin | ISP)
CNP - Commission des provisions
nucléaires
ACADEMIA BELGICA
Banc d'épreuves des armes à feu
INFRABEL
TUC RAIL
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Nationale instelling voor radioactief
afval
en verrijkte splijtstoffen
Vermog. Koninkl. Milit.School
Sociale activiteiten
NV APETRA
NV ASTRID
NV Belgoprocess
NV Certi-fed
Enabel, Belg. Ontw. Agentsch.
NV Congrespaleis
NV Belg.Maats.Internation.Inv.
BIO INVEST - NV
Invest.maats.Ontwik.landen
NV Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij . FPIM
NV Zephir-Fin
Consumentenombudsdienst
Ombudsdienst voor energie
Bureau voor Normalisatie
Sociale dienst Milit Gemeensch
Regie van de gevangenisarbeid
Cel.fin informatieverwerking
NV Dexia
Sciensano (ex Centrum
Diergeneeskunde | WIV)
Commissie voor nucleaire
voorzieningen
ACADEMIA BELGICA
Proefbank voor vuurwapens
INFRABEL
TUC RAIL

Toutes ces entités sont considérées comme étant à 100% filiales de l’Etat Fédéral.
Les entités suivantes sont exclues du périmètre de consolidation pour l’exercice 2019 car non S1311

Numéro d'entité en eBMC

Dénomination

Catégorie SEC

EN_61004

Fondation Hélène et Isabelle Godtschalck: Établissement pour vieux
marins à Ostende (Zeemanshuis)

S.11001

EN_62013

Centre fédéral d'expertise des soins de santé

S.1314

EN_62016

Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de
mutualités

S1314

EN_65016

Ducroire - opérations pour compte propre

S.11001

EN_65056

Bureau de normalisation

S.11001

EN_65057

Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la
communauté militaire

S.11001

EN_65058

Régie du travail pénitentiaire

S.11001

EN_65075

Banc d'épreuves des armes à feu de Liège

S.11001

Autres exclusions : il n’y a pas d’autre exclusion. Quelle que soit l’importance relative des entités,
toutes les entités S1311 font l’objet de l’exercice de consolidation (pas de critère de taille).
Les Informations comptables concernées sont les suivantes :
-

La balance générale par rubrique : classe 1 à 7 sous format PCG (pas de consolidation
budgétaire)
La balance des soldes intercos : la balance interco reprend les soldes relatifs aux transactions
entres les entités du périmètre de consolidation.

Pour des raisons d’exhaustivité, nous avons intégré l’ensemble des entités ayant déposé une balance
générale et une balance interco en eBMC au moment du lancement de l’exercice de consolidation
(septembre 2020) et ce - même si les comptes annuels avaient été déposés après la date limite légale
(exceptionnellement portée au 20.04.2020 pour cause de COVID-19).
Nous avons également constaté que l’entité ‘Orchestre National de Belgique’ a publié des comptes
annuels fortement différents de ceux introduits en eBMC.
Nous avons pris la décision de ne pas corriger l’input de cette entité en eBMC.
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4. Nature des opérations d’élimination
Dans le cadre de la consolidation on ne retiendra que les natures d’opérations considérées comme
majeures par les normes SEC (SEC 2010 – 20.156). Lors de l’établissement des comptes consolidés
des administrations publiques, le SEC recommande en effet de consolider les opérations suivantes :
-

les transferts courants et les transferts en capital, par exemple, les dotations de
l’administration centrale aux niveaux inférieurs d’administration publique
- les intérêts sur les avoirs en actifs et en passifs financiers entre administrations publiques
- les opérations, les autres flux économiques et les stocks d’actifs et de passifs financiers, par
exemple les crédits consentis à d’autres administrations ou les acquisitions de titres d’État.
En application de la norme SEC 2010- 20.156 , des rubriques comptables de type interco ont été
identifiées afin de permettre les éliminations les plus pertinentes des opérations liées à des couples
de consolidation.
Exemple : pour le suivi et l’élimination des dotations suivantes, on examinera la rubriques 679 au
niveau du ‘donateur’ et la rubrique 769 chez le récepteur de la dotation. Grâce à la technique du
‘couple de consolidation’ on éliminera les charges par les recettes au niveau du compte consolidé.

RUBRIQUES GL
COMPTABLES
Transferts de revenus de l'entité
comptable à d'autres entités
comptables du même Groupe
institutionnel

Transferts de revenus en provenance
d'autres entités comptables du même
Groupe institutionnel

679-769

Vu leur faible importance relative, les transactions liées aux livraisons de biens et services entre
entités du groupe fédéral ne feront pas l’objet de processus d’élimination.
Remarque : Ni la TVA intracommunautaire, ni le précompte professionnel ne constituent une
opération interco.
La priorité a été donnée cette année aux transferts de revenus entre entités. Ces transferts de
revenus sont principalement constitués par les dotations.
En ce qui concerne les SPF, nous nous sommes limités aux couples de consolidation prévus et nous
avons donc exclus notamment les transactions relatives aux livraisons de biens et services.

5. Méthodologie de collecte de données
La collecte des données se fait via la plateforme eBMC.
La récolte des données (balance générale et soldes interco’s) est effectuée localement par chaque
entité (actuellement en fin d’année) dans un module de consolidation (eBMC Conso).
Les entités (non SPF’s) doivent introduire périodiquement leurs informations comptables au format
PCG.
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La plupart des entités comptables comptabilisent quotidiennement leurs opérations au format
PCMN. Afin de pouvoir introduire les informations comptables au format PCG , un système de
mapping PCMN – PCG a été implanté au niveau de chaque entité fonctionnant sur un plan comptable
différent du PCG.
Les données des SPF sont chargées automatiquement à partir de SAP-Fedcom.
Le système eBMC Conso dispose ainsi des informations comptables nécessaires de tous les services
de l’administration générale afin de permettre la consolidation..

6.

Règles de consolidation et constituants du compte consolidé

La technique de consolidation utilisée est celle de la consolidation intégrale.
Nb : Les balances générales des entités doivent refléter les règles d’évaluation définies dans l’AR de
2009. Ce point est particulièrement critique lors de l’intégration des OIP assimilés qui ont une
structure juridique de type ‘société’. Nous avons observé des discordances en ce qui concerne la
valorisation des participations (utilisation de méthodes différentes : valeur d’acquisition – discounted
cash flow au lieu de l’actif net)
Les balances générales des entités du périmètre de consolidation sont totalisées et les transactions
déclarées comme interco sont éliminées.
En cas de non réciprocité des déclarations interco entre les entités, seul le montant du consensus (le
plus petit montant) est retenu pour élimination.
Nous avons également neutralisé l’impact des participations financières comptabilisées par les
entités (principalement au niveau des SPF, de la SFPI et d’Infrabel).
L’extension du périmètre de consolidation aux OIP assimilés a mis en évidence les participations
croisées des entités S1311.
Exemples :
-

Participation de l’Etat Fédéral dans l’entité SFPI
Participation de la SFPI dans l’entité Palais des Congrès
Participation d’Infrabel dans Tuc Rail

Ces participations croisées ont fait l’objet de comptabilisations complémentaires dans eBMC afin
d’éviter une double affectation au niveau du bilan.
Les montants comptabilisés au niveau de la rubrique ‘participations’ (GL_27*) au niveau Fédéral, au
niveau de la SFPI et au niveau d’Infrabel pour des entités du périmètre ont été neutralisés car le
processus de consolidation intègre déjà les informations concernant l’actif net des bilans 2019 des
entités sous contrôle.
Ce processus de consolidation présente en outre les avantages suivants :
-

réactualiser la valeur de la participation sur base des comptes statutaires de 2019
(2018 en Fedcom)
aligner les valeurs de toutes les participations entre entités S1311 suivant l’actif net.
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Eléments constitutifs du bilan
consolidé

comptes de bilan

comptes de résultats

Bilan non consolidé SPF's
Terrains et bâtiments Administration
Générale
Sous-total Administration générale (non
consolidé)
Eliminations transferts de trésorerie et
transferts de créances (SPF)
Sous-total Administration générale :
consolidé
Bilan non consolidé entités SACA
Bilan non consolidé entités OIP et OIP
assimilés
Exclusion des entités non S1311
Sous-total SACA - OIP

105.634.895.544,90

668.858.700.649,70

5.184.596.801,56

53.539.513,48

110.819.492.346,46

668.912.240.163,18

Total consolidé intermédiaire
Neutralisation participations des entités
fédérales dans des entités du périmètre
S1311
Eliminations autres intercos
Total consolidé

-529.061.024.130,24
110.819.492.346,46

139.851.216.032,94

3.921.042.707,25

404.123.207,63

36.408.592.124,29

8.453.765.028,61

-3.358.315.725,16
36.971.319.106,38

-769.612.625,70
8.088.275.610,54

147.790.811.452,84

147.939.491.643,48

-8.900.361.401,49
-92.229.894,61
138.798.220.156,74
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-1.993.053.935,87
145.946.437.707,61

7.

Synthèse bilan consolidé

Présentation des comptes de bilan (classe 1 à 5)

ACTIFS IMMOBILISES
CREANCES A PLUS D'UN AN
D'ECHEANCE
STOCKS DE FABRICATION ET
AUTRES STOCKS

77.903.512.495,06
9.161.644.502,05
4.795.657.092,75

CREANCES A UN AN AU PLUS
D'ECHEANCE

8.947.152.939,18

PLACEMENTS FINANCIERS A UN AN
AU PLUS D'ECHEANCE

34.383.811.827,07

COMPTES D'ACTIF DE
REGULARISATION ET D'ATTENTE

3.606.441.300,54

TOTAL ACTIF

138.798.220.156,65

Actif net ou Avoir social Passif net (-) (situation
en fin de période)
FONDS PROPRES
AFFECTES
PROVISIONS POUR
CHARGES A VENIR
DETTES A PLUS D'UN AN
D'ECHEANCE
TOTAL DETTES A UN AN
AU PLUS D'ECHEANCE
EMPRUNTS FINANCIERS
A UN AN AU PLUS
D'ECHEANCE
COMPTES DE PASSIF DE
REGULARISATION ET
D'ATTENTE
TOTAL PASSIF

-335.134.512.983,11
1.546.534.118,51
1.616.665.415,54
349.343.168.085,61
42.886.869.423,86
55.291.160.745,87

23.248.335.350,37
138.798.220.156,65

L’actif net est équivalent au total de l’actif diminué des dettes.
Le montant de -335.134.512.983,11 représente la dette de l’entité ‘Etat Fédéral’.
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Présentation des comptes de résultats (classe 6 à 7)

ANNEE COMPTABLE 2019
Charges

Charges de production et d'exploitation
Subventions economiques a la production

Produits
12.935.700.932,72 produits de production et d'exploitation

4.156.963.609,94

1.996.931.652,38 Impôts sur la production et les importations
52.491.932.938,62

Impots et taxes a charge de l'entite comptable

109.691.340,37 Impôts courants sur le revenu et le patrimoine
65.252.345.780,30

Interets et autres charges financières courantes

10.227.172.470,48 Intérêts et autres produits financiers courants
3.622.433.917,11

Prestations sociales

2.570.691.708,95 Cotisations sociales effectives et imputées
65.292.424,18

Transferts de revenus autres que prestations
sociales
Total des charges courantes (sauf internes car déjà
consolidées)

Charges en capital

Total des charges à affecter

Dotations aux fonds propres affectés, fonds sociaux
en faveur du personnel, provisions pour risques et
charges

Total des charges

Bénéfice à reporter

Augmentation de l'actif net (ou de l'avoir social) ou
diminution du passif net

Total Général

97.955.602.488,72 Transferts de revenus autres qu' impôts et
prestations sociales
125.795.790.593,62 Total des produits courants (sauf internes car déjà
consolidées)

17.288.836.271,80 Produits en capital

143.084.626.865,42

Reprises sur fonds propres affectés, fonds sociaux
en faveur du personnel, provisions pour risques et
224.386.468,71 charges

143.309.013.334,13 Total des produits

0,00 Perte à reporter

Diminution de l'actif net (ou de l'avoir social) ou
2.637.424.373,48 augmentation du passif net

145.946.437.707,61 Total Général

Le montant de 2.715.227.718,52 représente la perte de l’exercice comptable 2019.
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8.554.316.105,14
134.143.284.775,29

3.825.277.580,19

137.968.562.355,48

2.625.223.260,13

140.593.785.615,61
2.715.227.718,52

5.352.652.092,00

145.946.437.707,61

8.

Synthèse des opérations intercos

Synthèse des éliminations et neutralisations (en
valeur absolue)

Impact Balance Sheet

Transferts de trésorerie inter SPF

Impact P&L
529.049.345.753,41

Transfert de créances inter SPF

11.678.376,83

Neutralisation des participations dans entités
S1311

8.900.361.401,49

Eliminations automatiques interco

92.229.894,61

1.993.053.935,87

0,00

7.465.452,62

92.229.894,61

1.985.588.483,25

inter spf
inter entités

Les opérations intercos sont équilibrées en ce qui concerne les transferts de trésorerie et les
transferts de créances au niveau de l’administration générale.
Il s’agit des montants éliminés les plus importants.
Les déclarations intercos des entités montrent encore pour cet exercice des écarts de réciprocité qui
ont été régularisés par des écritures d’ajustement. En cas d’écart entre 2 intercos, le montant
commun le plus bas a été éliminé. La méthode ‘always eliminate’ a été abandonnée car elle créait
des écarts de consolidation, alors qu’à l’origine il s’agissait d’écarts de déclaration. Nous avons donc
opté pour la méthode du consensus.
Pour les prochains exercices de consolidation, il faut s’attendre à une diminution des ajustements de
consolidation tels que relevés lors de la consolidation 2019.
Les entités auront en effet une vue permanente sur les opérations liées au SPF. Cela permettra
d’obtenir des déclarations intercos rapprochables et convergentes.

9.

Etat récapitulatif des opérations budgétaires (classe 8-9)

Une troisième partie des comptes annuels est constituée par le compte récapitulatif des opérations
budgétaires, conformément à la classification économique. (comme indiqué à l'article 17, 3 ° de la loi
du 22 mai 2003)
2 sources ont été utilisées comme base pour ce récapitulatif:
1. Le récapitulatif des opérations budgétaires de l'administration générale. Il s'agit du document 51a
du compte général 2019 de l'administration générale.
2. Les données de suivi de l'application e-bmc pour les institutions qui font partie du périmètre de
consolidation et qui ont soumis leur compte à temps. Ici, nous prenons les totaux par code SEC pour
les recettes budgétaires et les dépenses budgétaires. Ces chiffres sont totalisés pour toutes les
institutions et sont convertis en codes classe 8 et classe 9.

75/82

Cette transformation se déroule selon le schéma suivant:
a. Le deuxième chiffre du code SEC indique le groupe. Si le deuxième chiffre est inférieur à 6,
l'opération budgétaire concerne une dépense et un 8 est ajouté au début. S'il est supérieur ou égal à
6, il s'agit d'une recette et un 9 est ajouté à l'avant.
b. À la fin, un 5 est ajouté si les transactions de dépenses étaient initialement incluses dans le budget
des recettes ou si les transactions de recettes étaient incluses dans le budget des dépenses. Pour
tous les autres codes, un 0 est ajouté à la fin (transactions de dépenses dans le budget de dépenses
et transactions de recettes dans le budget de recettes).

Les chiffres des deux sources sont totalisés. La présentation initialement utilisée pour la direction
générale a été prise comme base cette année.
En chiffres, cela donne le résultat suivant :
Algemeen bestuur
Total des droits constatés - compte exécution recettes 108.901.727.704,84 Totaal van de vastgestelde rechten - uitvoeringsrekening ontvangsten
Total recettes classe 9 108.713.153.636,58 Totaal ontvangsten klasse 9
Différence
Total des liquidations compte exécution dépenses - Fedcom
Total dépenses classe 8
Différence

188.574.068,26 Verschil
99.219.830.612,13 Totaal vereffeningen uitvoeringsrekening uitgaven - Fedcom
99.031.256.543,87 Totaal uitgaven klasse 8
188.574.068,26 Verschil
Instellingen

Total des droits constatés - compte exécution recettes
Total recettes classe 9
Différence
Total des liquidations compte exécution dépenses
Total dépenses classe 8
Différence

6.849.565.535,22 Totaal van de vastgestelde rechten - uitvoeringsrekening ontvangsten
6.813.537.617,98 Totaal ontvangsten klasse 9
36.027.917,24 Verschil
6.832.633.790,27 Totaal vereffeningen uitvoeringsrekening uitgaven
6.796.605.873,03 Totaal uitgaven klasse 8
36.027.917,24 Verschil
Totaal

Total des droits constatés - compte exécution recettes 115.751.293.240,06 Totaal van de vastgestelde rechten - uitvoeringsrekening ontvangsten
Total recettes classe 9 115.526.691.254,56 Totaal ontvangsten klasse 9
Différence

224.601.985,50 Verschil

Total des liquidations compte exécution dépenses 106.052.464.402,40 Totaal vereffeningen uitvoeringsrekening uitgaven
Total dépenses classe 8 105.827.862.416,90 Totaal uitgaven klasse 8
Différence

224.601.985,50 Verschil
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10.

Annexes
-

COMPTES CONSOLIDES 2019 ( BILAN)
COMPTES CONSOLIDES 2019 (COMPTES DE RESULTATS)
SYNTHESE BILAN ET COMPTE DE RESULTATS 2019 PAR ENTITE

Official Accounts by 2019_synthèse par Classe 8 et 9 - R017 Consolidation Scope.xlsm
entité bilan et comptesconsolidé
de résultats
metdéfinitif
globale.xlsx
totalen.xlsx
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5 – Bijlage samenvatting balans en resultatenrekening per entiteit
(enkel in het Frans beschikbaar)
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Numéro
d'entité en
eBMC
EN_61004
EN_61006
EN_61007
EN_61008
EN_61009

Dénomination fr
Fondation Helena en Isabella Godtschalck
Bibliothèque royale Albert I
Archives générales du Royaume et Archives
de État dans les provinces
Observatoire royal de Belgique

EN_61011
EN_61012

Institut royal météorologique de Belgique
Institut royal d'Aéronomie Spatiale de
Belgique
Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique
Musée royal d'Afrique centrale

EN_61013
EN_61014

Musées royaux d'art et d'histoire
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

EN_61015

Institut royal du patrimoine artistique
Service d'information scientifique et
technique
Institut national de Criminalistique et de
Criminologie

EN_61010

EN_61016
EN_61017

EN_61018
EN_61019

EN_61023
EN_61024

Réseau télématique belge de la recherche
(BELNET)
Centre international de presse
Service de l'État à gestion séparée pour la
gestion des cartes d'identité et du Registre
national
Affaires consulaires

EN_62005

Centre de conférences internationales
Egmont II - Palais d'Egmont
FEDOREST
Service de restauration et d'Hôtellerie de la
Défense
Service central de traduction allemande
Secrétariat Polaire
Autorité belge de la concurrence
Commissariat général belge pour les
expositions internationales
Régie des bâtiments
Institut belge des services postaux et des
télécommunications
Bureau fédéral du plan
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire
Agence fédérale d'accueil des demandeurs
d'asile

EN_62007
EN_62008

Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé
War Heritage Institute

EN_61026
EN_61038
EN_61042
EN_61043
EN_61045
EN_61046
EN_61047
EN_62001
EN_62002
EN_62003
EN_62004

Total Charges avant
provisions

Total Produits
avant provisions

Résultat Exercice
avant provisions

Total Charges
(provisions
comprises)

Total Produits
(reprise de
provisions
comprises)

Résultat Exercice
après provisions et
reprises de
provisions

Dénomination nl
De Stichting Helena en Isabella
Godtschalck
Koninklijke Bibliotheek Albert I

Total Bilan
1.195.372,14
753.063.603,64

3.343.130,88
16.535.557,54

3.471.590,45
18.633.229,66

128.459,57
2.097.672,12

3.343.130,88
16.535.557,54

3.471.590,45
18.633.229,66

128.459,57
2.097.672,12

Algemeen Rijksarchief
Koninklijke Sterrenwacht België
Koninklijk Meteorologisch Instituut van
Belgie
Koninklijk Belgisch Instituut voor RuimteAeronomie
Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

283.022.080,73
22.664.334,22

17.239.653,64
14.697.874,73

17.901.011,69
11.593.191,91

661.358,05
-3.104.682,82

17.239.653,64
14.697.874,73

17.928.932,28
11.593.191,91

689.278,64
-3.104.682,82

18.257.655,84

15.721.834,91

12.507.481,19

-3.214.353,72

15.721.834,91

12.513.979,11

-3.207.855,80

17.039.681,49

13.846.185,60

8.218.251,82

-5.627.933,78

13.846.185,60

8.218.251,82

-5.627.933,78

31.630.528,01
331.458.526,33

32.768.102,10
18.289.119,16

30.875.758,64
18.775.801,19

-1.892.343,46
486.682,03

32.768.102,10
18.289.119,16

30.875.758,64
18.775.801,19

-1.892.343,46
486.682,03

659.147.759,63
1.541.855.102,11

17.034.215,51
19.329.489,68

16.402.102,23
19.298.429,16

-632.113,28
-31.060,52

17.034.215,51
19.329.489,68

16.402.102,23
19.405.434,39

-632.113,28
75.944,71

23.622.501,52

8.748.994,20

8.711.047,08

-37.947,12

8.748.994,20

8.711.047,08

-37.947,12

3.107.702,46

1.381.373,96

757.289,21

-624.084,75

1.381.373,96

757.289,21

-624.084,75

16.971.143,49

16.652.728,78

16.368.365,08

-284.363,70

16.652.728,78

16.368.365,08

-284.363,70

14.352.570,24
10.932.594,95

16.726.644,09
3.917.999,15

18.030.307,89
4.062.199,06

1.303.663,80
144.199,91

18.726.644,09
3.917.999,15

18.030.307,89
4.062.199,06

-696.336,20
144.199,91

58.789.394,76
50.038.297,22

46.821.339,15
31.613.674,14

46.845.093,90
37.357.379,35

23.754,75
5.743.705,21

46.821.339,15
31.613.674,14

46.845.093,90
37.357.379,35

23.754,75
5.743.705,21

1.189.228,70
25.900.335,66

260.394,05
32.465.449,52

349.902,67
34.690.668,41

89.508,62
2.225.218,89

300.394,05
32.465.449,52

349.902,67
34.690.668,41

49.508,62
2.225.218,89

13.679.762,19
507.390,60
654.135,48
2.517.748,37

16.208.124,08
126.369,44
5.455.311,08
10.797.671,90

16.037.387,82
168.907,80
3.471.468,82
10.880.646,68

-170.736,26
42.538,36
-1.983.842,26

16.288.079,95
126.369,44
5.455.311,08
10.797.671,90

16.167.887,74
168.907,80
3.471.468,82
11.806.631,73

-120.192,21
42.538,36
-1.983.842,26
1.008.959,83

11.627.698,84
487.396.220,90

2.354.067,02
653.040.472,11

2.028.620,96
669.365.905,93

-325.446,06
16.325.433,82

2.354.067,02
653.040.472,11

2.040.685,50
669.365.905,93

-313.381,52
16.325.433,82

66.732.509,34
10.383.872,39

41.795.680,08
11.869.278,63

72.320.649,92
12.065.193,29

195.914,66

51.187.311,08
11.869.278,63

72.325.423,92
12.065.193,29

21.138.112,84
195.914,66

179.765.992,68

180.470.979,13

180.039.337,96

-431.641,17

185.388.434,13

196.539.337,96

11.150.903,83

185.124.189,96

432.497.452,05

419.454.625,14

-13.042.826,91

432.638.578,89

432.638.578,89

0,00

106.813.280,23
18.457.319,01

88.857.872,72
14.262.126,45

86.622.052,31
14.432.712,78

-2.235.820,41
170.586,33

88.857.872,72
14.262.126,45

86.622.052,31
14.432.712,78

-2.235.820,41
170.586,33

Koninklijke Musea Kunst en Geschiedenis
Koninklijke Musea Schone Kunsten
Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium
Dienst voor Wetenschappelijke en
Technische Informatie
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie
Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk
(BELNET)
Internationaal Perscentrum
Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer
belast met het Beheer van de
Identiteitskaarten
Consulaire zaken
Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer
Centrum voor Internationale
Conferenties Egmont II - Egmontpaleis
FEDOREST
Horeca diensten van Defensie
Centrale dienst voor Duitse vertaling
Poolsecretariaat
Belgische Mededingingsautoriteit
Belgisch Commissariaat-generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen
Regie der Gebouwen
Belg Inst.Postdienst &Telecom
Federaal Planbureau
Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers
Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
War Heritage Institute
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Numéro
d'entité en
eBMC
EN_62009
EN_62010
EN_62011
EN_62013
EN_62014
EN_62016
EN_62017
EN_62018
EN_62019
EN_62020
EN_62022
EN_62023
EN_62025
EN_62026
EN_62027
EN_62028
EN_62036
EN_62037
EN_62040
EN_62041

EN_62048
EN_62049
EN_62050
EN_65001
EN_65003
EN_65004
EN_65009

EN_65015
EN_65016
EN_65017

EN_65026
EN_65027
EN_65028
EN_65030
EN_65031
EN_65032
EN_65034
EN_65035
EN_65040
EN_65041

Dénomination fr
Orchestre national de Belgique
Théâtre royal de la monnaie
Institut géographique national
Centre d'expertise soins santé
Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes
Office de contrôle mutualités
Agence fédérale de contrôle nucléaire
Centre d'études de l'énergie nucléaire
Institut des comptes nationaux
Cinémathèque royale de Belgique
Institution royale Messines
Agence pour le Commerce extérieur
Institut de formation judiciaire
Conseil national du travail
Conseil central de l'économie
Conseil supérieur des indépendants et des
petites et moyennes entreprises
Fonds d'aide médicale urgente
SA Palais des beaux-arts
Commission de régulation de l'électricité et
du gaz
SA Fonds Infrastr. ferroviaire
UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme et les
discriminations
MYRIA - Centre fédéral Migration
Agence fédérale de la dette
ASBL Egov
ASBL Fonds social gasoil de chauffage,
pétrole lampant et propane en vrac
Autorité Nationale de Sécurité
Commission des normes comptables
Office national du Ducroire: opérations pour
compte de l'État
Ducroire - opé. Pour compte propre
EIG EURIDICE
ONDRAF - Organisme national des déchets
radioactifs
et des matières fissiles enrichies
Patrimoine de l'Ecole royale militaire
Activités sociales
SA APETRA
SA ASTRID
SA Belgoprocess
SA Certi-fed
SA Enabel, Agence belge de Développement
SA Palais des Congrès
SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat.

Total Produits
Résultat Exercice
(reprise de
après provisions et
provisions
reprises de
comprises)
provisions
0,00
11.781.961,20
40.244,70
56.832.594,63
0,00
16.843.108,53
19.684,74
20.796.170,56

Total Bilan
2.564.647,84
10.041.702,75
16.615.167,04
14.472.681,57

Total Charges avant
provisions
11.781.961,20
56.123.349,93
15.618.352,72
15.301.041,26

7.747.245,91
5.221.508,93

7.924.355,95
6.449.852,55

10.165.871,81
6.421.099,99

2.241.515,86

7.924.355,95
6.488.383,16

10.165.871,81
6.833.088,77

2.241.515,86
344.705,61

36.970.902,90
271.378.812,44
12.492,67
3.578.674,98
26.048.732,17
3.364.347,67
5.665.567,33
3.281.838,88
8.840.647,84

25.872.279,86
171.566.030,23
1.287.354,85
4.311.355,46
638.231,49
4.679.597,31
18.261.839,50
3.660.965,51
5.150.711,90

28.388.522,38
169.647.560,92
1.287.354,85
3.619.498,69
604.796,89
4.628.911,71
17.263.727,38
3.595.437,98
5.223.029,32

2.516.242,52
-1.918.469,31
0,00
-691.856,77
-33.434,60
-50.685,60
-998.112,12
-65.527,53
72.317,42

25.890.864,56
175.367.940,92
1.287.354,85
4.311.355,46
638.231,49
4.679.597,31
18.261.839,50
3.660.965,51
5.150.711,90

28.413.522,38
172.163.596,57
1.287.354,85
3.619.498,69
604.796,89
4.628.911,71
17.263.727,38
3.595.437,98
5.223.029,32

2.522.657,82
-3.204.344,35
0,00
-691.856,77
-33.434,60
-50.685,60
-998.112,12
-65.527,53
72.317,42

Hoge Raad Zelfstandig. &KMO's
Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl.
NV Paleis voor Schone Kunsten

206.526,82
2.998.148,25
60.697.912,45

1.327.614,81
3.343.408,63
33.489.187,88

1.321.000,00
3.524.827,38
32.696.806,89

-6.614,81
181.418,75
-792.380,99

1.327.614,81
3.343.408,63
33.489.187,88

1.321.000,00
3.524.827,38
33.453.528,72

-6.614,81
181.418,75
-35.659,16

Commis.Regul.Elektriciteit&Gas
NV Fonds Spoorweginfrastruct.

206.356.585,82
158.324.828,71

14.515.804,46
588.197,07

14.515.804,46
1.246.985,24

0,00
658.788,17

14.515.804,46
621.136,48

14.515.804,46
1.246.985,24

0,00
625.848,76

UNIA - Interfederal Centrum voor Gelijke
Kansen
MYRIA - Federaal Migratiecentrum
Federaal Agentschap voor de schuld
VZW Egov

6.004.374,42
2.821.537,65
374.032,13
52.768.025,02

9.373.224,37
2.413.476,26
2.603.389,47
37.919.008,87

9.101.450,47
2.943.047,73
2.482.000,00
37.960.855,95

-271.773,90
529.571,47
-121.389,47
41.847,08

9.675.473,37
2.422.476,26
2.603.389,47
37.919.008,87

9.101.450,47
2.943.047,73
2.482.000,00
37.960.855,95

-574.022,90
520.571,47
-121.389,47
41.847,08

VZW Sociaal Verwarmingsfonds
Nationale Veiligheidsoverheid
Commissie Boekhoudkund.Normen

4.436.124,84
13.090.447,70
2.581.632,95

17.045.677,91
1.760.265,60
952.931,56

13.585.973,69
7.159.051,46
970.508,37

-3.459.704,22
5.398.785,86
17.576,81

17.045.677,91
1.760.265,60
952.931,56

13.585.973,69
7.159.051,46
970.508,37

-3.459.704,22
5.398.785,86
17.576,81

Nationale Delcrederedienst:
verrichtingen voor rekening van de Staat
Delcredere Eigen Rekening
EIG EURIDICE

657.780.791,07
3.223.153.988,65
3.017.413,23

849.102,32
448.524.827,85
4.385.726,14

24.666.620,84
596.985.158,62
4.385.726,14

23.817.518,52
148.460.330,77
0,00

2.475.389,23
670.644.328,11
4.385.726,14

25.896.819,83
670.644.328,11
4.385.726,14

23.421.430,60
0,00
0,00

Nationale instelling voor radioactief afval
en verrijkte splijtstoffen
Vermog. Koninkl. Milit.School
Sociale activiteiten
NV APETRA
NV ASTRID
NV Belgoprocess
NV Certi-fed
Enabel, Belg. Ontw. Agentsch.
NV Congrespaleis
NV Belg.Maats.Internation.Inv.

1.020.715.887,96
27.272.248,19
285.392,80
1.925.791.755,10
127.687.983,13
63.008.784,73
33.950.363,80
229.402.022,64
40.375.752,82
36.474.375,46

187.912.848,38
6.868.294,58
479.211,73
-91.928.614,14
67.368.345,21
64.694.274,30
3.828.245,29
237.033.095,68
6.905.902,32
3.325.551,09

196.262.617,69
6.816.437,72
551.003,06
180.293.166,73
80.490.226,94
65.972.713,97
1.230.240,97
237.015.526,09
2.976.856,03
1.881.018,21

8.349.769,31
-51.856,86
71.791,33
272.221.780,87
13.121.881,73
1.278.439,67
-2.598.004,32
-17.569,59
-3.929.046,29
-1.444.532,88

201.802.491,28
9.620.853,71
479.211,73
-91.928.614,14
68.231.043,85
64.850.417,30
3.828.245,29
236.956.324,30
6.905.902,32
3.325.551,09

201.802.491,28
9.620.853,71
589.503,06
180.293.166,73
80.490.226,94
66.030.040,33
1.230.240,97
237.015.526,09
2.983.584,51
1.881.018,21

0,00
0,00
110.291,33
272.221.780,87
12.259.183,09
1.179.623,03
-2.598.004,32
59.201,79
-3.922.317,81
-1.444.532,88

Dénomination nl
Nationaal Orkest van België
Koninklijke Muntschouwburg
Nationaal Geografisch Instituut
Fed. Kennisctr Gezondheidszorg
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen
Controledienst Ziekenfondsen
Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle
Studiecentrum voor Kernenergie
Instituut Nationale Rekeningen
Koninklijk Filmarchief België
Koninklijk Gesticht van Mesen
Agentsch. Buitenlandse Handel
Instit.gerechtelijke opleiding
Nationale Arbeidsraad
Centrale Raad Bedrijfsleven
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Total Produits
Résultat Exercice
avant provisions
avant provisions
-462.659,39
11.319.301,81
709.244,70
56.832.594,63
1.224.755,81
16.843.108,53
20.796.170,56

Total Charges
(provisions
comprises)
11.781.961,20
56.792.349,93
16.843.108,53
20.776.485,82

Numéro
d'entité en
eBMC

EN_65042
EN_65043
EN_65045
EN_65050
EN_65052
EN_65056
EN_65057
EN_65058

Dénomination fr
BIO INVEST - SA Société belge
d'investissement pour les pays en
développement
SFPI - SA Société fédérale de participations et
d'investissement
SA Zephir-Fin

Dénomination nl
BIO INVEST - NV
Invest.maats.Ontwik.landen
NV Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij . FPIM
NV Zephir-Fin

Total Charges avant
provisions

Total Bilan

Total Produits
avant provisions

Résultat Exercice
avant provisions

Total Produits
(reprise de
provisions
comprises)

Résultat Exercice
après provisions et
reprises de
provisions

1.001.368.133,30

61.680.276,85

58.221.451,34

-3.458.825,51

88.163.962,70

88.163.962,70

0,00

2.385.480.960,05
299.828,99

102.831.125,34
2.022.905,24

102.709.835,87
0,00

-121.289,47
-2.022.905,24

102.825.881,48
2.022.905,24

102.825.881,48
0,00

0,00
-2.022.905,24

650.832,74
2.513.369,30
14.354.808,51
78.619.777,33
16.959.466,50

868.993,66
1.549.186,00
10.086.645,20
33.394.808,97
15.851.932,54

911.574,10
1.744.000,00
10.036.510,90
35.437.859,42
17.696.481,10

42.580,44
194.814,00
-50.134,30
2.043.050,45
1.844.548,56

868.993,66
1.563.697,35
10.086.645,20
37.145.349,96
16.447.266,54

911.574,10
1.744.000,00
10.680.010,90
36.374.847,16
17.696.481,10

42.580,44
180.302,65
593.365,70
-770.502,80
1.249.214,56

6.558.313,99
6.558.313,99
2.273.639.392,06 2.273.639.392,06

0,00
0,00

Consumentenombudsdienst
Ombudsdienst voor energie
Bureau voor Normalisatie
Sociale dienst Milit Gemeensch
Regie van de gevangenisarbeid
Cel.fin informatieverwerking
NV Dexia
Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde
| WIV)

5.744.608,46
832.996.677,12

6.091.768,64
2.273.488.552,06

EN_65070

Service de médiation pour le consommateur
Service de médiation pour l'énergie
Bureau de normalisation
Office d'action sociale milit.
Régie du travail pénitentiaire
Cellule de traitement des Information
Financières
SA Dexia
Sciensano (ex Centre Étude &Rech. Vétérin |
ISP)

104.549.262,81

72.241.116,01

78.267.122,37

6.026.006,36

EN_65071
EN_65074
EN_65075
EN_65080
EN_65081

CNP - Commission des provisions nucléaires
ACADEMIA BELGICA
Banc d'épreuves des armes à feu
INFRABEL
TUC RAIL

Commissie voor nucleaire voorzieningen
ACADEMIA BELGICA
Proefbank voor vuurwapens
INFRABEL
TUC RAIL

301.955,76
891.642,00
4.338.121,53
22.415.363.196,66
201.921.750,09

608.716,07
528.400,22
2.020.828,09
2.227.350.765,99
169.992.256,38

608.716,07
584.162,60
2.290.513,28
2.202.111.433,12
170.071.638,14

0,00
55.762,38
269.685,19
-25.239.332,87
79.381,76

EN_65065
EN_65067

Total Charges
(provisions
comprises)

466.545,35
6.558.313,99
13.251.383,53 -2.260.237.168,53

-1.820.107.823,53
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75.563.371,79

79.329.585,26

3.766.213,47

608.716,07
608.716,07
635.168,45
587.201,16
2.020.828,09
2.340.814,72
2.210.068.425,49 2.210.068.425,49
170.169.728,41
170.169.728,41

0,00
-47.967,29
319.986,63
0,00
0,00
348.318.743,98
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