
TIME: 2019.12  ENTITY: EN_61013

NB

Rubriek Bedrag Rubriek PASSIEF Bedrag

EIGEN VERMOGEN

Netto-actief of maatschappelijk vermogen 

- Nettopassief (-) (toestand op het einde 

van de periode)

201 0,00 101 Netto-actief of maatschappelijk 

vermogen van de boekhoudkundige 

entiteit (andere dan Staatsbedrijf)

2.422.231,60

202 113.864,41 102 Netto-actief van de boekhoudkundige 

entiteit : Staatsbedrijf

0,00

113.864,41

108 

(nég)

Nettopassief (-) van de boekhoudkundige 

entiteit (voor te stellen in negatief op het 

passief van de Balans)

-4.603.700,29

109 Netto vermogen bij opstart algemene 

boekhouding

649.201.867,28

110 Herwaarderingsmeerwaarden 0,00

647.020.398,59

Gereserveerde eigen fondsen

120 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

7.410.744,21

121 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

210 0,00 122 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

220 0,00 123 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

221 0,00 124 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

222 0,00 125 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

223 0,00 126 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

224 0,00 127 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

228 0,00 128 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

Oprichtingskosten - Immateriële vaste 

activa

Oprichtingskosten

Immateriële Vaste Activa

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

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

VASTE ACTIVA

(netto- en, in voorkomend geval 

geherwaardeerde waarden)

Terreinen en Gebouwen

Gebouwen in aanbouw

Terreinen van gebouwen

Terreinen van infrastructuurwerken 

(werken van burgerlijke bouwkunde)

Niet-bebouwde terreinen

Gebouwen (met uitsluiting van de 

terreinen waarop ze werden opgericht)

Juridisch niet te onderscheiden terreinen 

en gebouwen

Beplantingen, teelten en andere 

opstanden op terreinen die niet zijn 

opgenomen in de rubriek 222
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229 0,00 129 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te 

splitsen volgens aard

0,00

0,00 7.410.744,21

Gedesaffecteerde terreinen en gebouwen 

(te gelde te maken of te vernietigen)
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Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel

130 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

131 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

132 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

133 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

134 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

135 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

230 3.181,07 136 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

231 3.364,71 137 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

232 292.277,67 138 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

239 0,00 139 Sociale Fondsen ten gunste van het 

personeel, uit te splitsen volgens aard

0,00

298.823,45 0,00

VOORZIENINGEN VOOR TOEKOMSTIGE 

KOSTEN

240 34.245,92 140 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

961.480,94

241 0,00 141 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

238.825,14

242 0,00 142 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

0,00

243 269.244,04 143 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

0,00

244 332.531,73 144 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

0,00

245 948.115,40 145 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

0,00

246 72.919.447,77 146 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

0,00

247 572.051.567,90 147 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

0,00

Meubilair en materieel – Dieren en planten

(met uitsluiting van het met 

vernietigingswapens gelijkgesteld materieel 

van de Krijgsmacht)

Rollend materieel

Varend materieel

Installaties, machines en uitrusting voor  

exploitaties

Installaties voor exploitatie

Machines voor exploitatie

Uitrusting voor exploitatie

Gedesaffecteerde installaties, machines 

en uitrusting voor exploitatie (te gelde te 

maken of te vernietigen)

Vliegend materieel

Informatica- en telematicamaterieel

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)

Werken van bibliotheken

Kunstwerken en -voorwerpen, zeldzaam 

materieel en zeldzame instrumenten

ACTIEF
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248 0,00 148 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

0,00

249 0,00 149 Voorzieningen voor toekomstige kosten, 

uit te splitsen volgens aard

0,00

646.555.152,76 1.200.306,08

250 0,00

251 0,00

252 0,00

253 0,00

0,00

Dieren en planten

Nog niet in gebruik genomen Materiële 

Vaste Activa

Vaste materiële activa in het bezit op grond 

van leasing en andere zakelijke rechten dan 

eigendomsrechten 

Terreinen en gebouwen in Leas.AZR

Installaties voor exploitatie in Leas.AZR

Machines en uitrusting voor exploitatie in 

Leas.AZR

Meubilair en materieel in Leas.AZR
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260 0,00

261 0,00

262 0,00

263 0,00

264 0,00

265 0,00

266 0,00

267 0,00

268 0,00

269 0,00

0,00

213 0,00

215 0,00

216 0,00

0,00

270 0,00

271 0,00

272 0,00

273 0,00

274 0,00

275 0,00

276 0,00

0,00

646.967.840,62

Autosnelwegen, wegen en fietspaden

Vliegvelden

Kanalen, al dan niet bevaarbare stromen 

en rivieren

Stuwdammen

Haveninfrastructuur

Werken van burgerlijke bouwkunde

Materiële vaste activa in uitvoering

Installaties voor exploitatie in uitvoering

Kosten aan eigen onroerende goederen 

voor aanpassing- en herinrichtingswerken 

in uitvoering

Werken in uitvoering - Werken van 

burgerlijke bouwkunde

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)

Participaties in internationale instellingen 

waarvan de entiteit lid is (omgerekend in 

EUR)

Schuldvorderingen die kunnen worden 

gelijkgesteld met deelnemingen

Monetaire financiële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

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)

ACTIEF
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SCHULDEN BINNEN DE 

BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT ZELF

161 0,00 162 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 rekening-courant)

0,00

163 0,00 164 Rekeningen-courant welke 

normalerwijze een creditsaldo vertonen, 

van de Departementen, Diensten, enz. 

voor verrichtingen met andere 

Departementen, Diensten, enz. van de 

boekhoudkundige entiteit

0,00

0,00
NL TOTAL DETTES AU SEIN DE L'ENTITE 

COMPTABLE
0,00

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

Door de boekhoudkundige entiteit 

uitgegeven of overgenomen leningen op 

meer dan één jaar 

280 0,00 170 Eeuwigdurende leningen 0,00

281 0,00 171 OLO's op meer dan één jaar in EUR 0,00

282 0,00 172 Aangegane openbare leningen op meer 

dan één jaar in EUR, andere dan OLO's

0,00

0,00

173 Leningen op meer dan één jaar 

aangegaan in Vreemde Valuta en 

waarvan het wisselrisico niet is gedekt 

door een operatie op derivaten (OZD)

0,00

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)

0,00

175 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)

0,00

VORDERINGEN OP MEER DAN EEN 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)

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)

Rekeningen-courant welke normalerwijze 

een debetsaldo vertonen, van de 

Departementen, Diensten, enz. voor 

verrichtingen met andere Departementen, 

Diensten, enz. van de boekhoudkundige 

entiteit

NL TOTAL CREANCES AU SEIN DE L'ENTITE 

COMPTABLE

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)

Effecten van leningen op meer dan één 

jaar uitgegeven door niet aan het ARS 

onderworpen derden

ACTIEF
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176 Private leningen op meer dan één jaar 

aangegaan in EUR bij niet aan het ARS 

onderworpen derden

0,00

177 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
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178 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

0,00

0,00

Andere schulden op meer dan één jaar 

ten opzichte van niet aan het ARS 

onderworpen derden

283 0,00 182 Schulden in hoofdsom in EUR inzake 

Leasing en Soortgelijke rechten op meer 

dan één jaar

0,00

284 0,00 184 Schulden op meer dan één jaar in EUR 

ingevolge aankopen van goederen en 

diensten bij niet aan het ARS 

onderworpen derden

0,00

152 min WV inzake budgettaire 

voorschotten op meer dan één 

jaar

0,00

285 0,00 185 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

150 min Waardeverminderingen (WV) 

inzake ingevolge levering van 

goederen en diensten ontstane 

vorderingen op meer dan één jaar

0,00

286 0,00 186 Andere schulden op meer dan één jaar 

dan voormelde in EUR (ASE) ten opzichte 

van niet aan het ARS onderworpen 

derden

0,00

287 0,00 187 Andere schulden op meer dan één jaar 

dan voormelde in Vreemde Valuta 

(ASVV) ten opzichte van niet aan het ARS 

onderworpen derden

0,00

153 min WV inzake leningen en andere 

vorderingen op meer dan één jaar

0,00

288 3.775,00 188 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

0,00

289 0,00

3.775,00 0,00

Andere Vorderingen op meer dan één jaar 

ten opzichte van  niet aan het ARS 

onderworpen derden

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

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)

Kredietinstellingen - Tegoeden op 

bankrekeningen op meer dan één jaar 

(andere dan deze geblokkeerd als 

waarborg - zie 288), in België en in het 

Buitenland

Andere leningen en vorderingen (ALV) dan 

voormelde op meer dan één jaar 

verschuldigd door niet aan het ARS 

onderworpen derden

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 gevormd door geblokkeerde 

bankrekeningen van de boekhoudkundige 

entiteit

Neergelegde effecten bij de Deposito- en 

Consignatiekas

ACTIEF
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Andere schulden op meer dan één jaar 

ten opzichte van aan het ARS 

onderworpen derden 

290 0,00 190 Private leningen op meer dan één jaar 

aangegaan bij aan het ARS onderworpen 

derden van dezelfde Institutionele Groep 

als de boekhoudkundige entiteit

0,00

291 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

292 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

0,00

293 0,00 193 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

294 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

295 0,00 195 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

296 0,00 196 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

0,00

297 0,00 197 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

0,00

Andere vorderingen op meer dan één jaar 

ten opzichte van aan het ARS onderworpen 

derden

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

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

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

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

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

ACTIEF
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298 0,00 198 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

0,00Borgtochten, 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 entiteit
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299 0,00 199 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

0,00

0,00 0,00

3.775,00
TOTAAL SCHULDEN OP MEER DAN EEN 

JAAR
0,00

300 0,00

0,00

310 0,00

0,00

320 0,00

0,00

330 0,00

0,00

340 340.850,33

340.850,33

350 0,00

354 0,00

355 0,00

356 0,00

357 0,00

358 0,00

359 0,00

0,00

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 

boekhoudkundige entiteit

TOTAAL VORDERINGEN OP MEER DAN EEN 

JAAR

VOORRADEN VOOR BEWERKING

EN ANDERE VOORRADEN

ACTIEF

Goederen in bewerking

Goederen in bewerking

Voorraden van bewerkte eindproducten

Voorraden van bewerkte eindproducten

Voorraden van grondstoffen voor 

bewerking

Voorraden van grondstoffen voor 

bewerking

Voorraden van hulpstoffen voor bewerking

Voorraden van hulpstoffen voor 

bewerking

Voorraden van LPG voor vervoermiddelen

Voorraden van andere brandstoffen voor 

vervoermiddelen (kerosine, enz.)

Niet-uitgesplitste voorraden van 

energetische consumptieproducten

Voorraden van handelsgoederen 

verworven met het oog op wederverkoop

Voorraden van handelsgoederen 

verworven met het oog op wederverkoop

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
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360 0,00

361 0,00

362 0,00

Voorraden van 

bewapeningsconsumptiegoederen of als 

dusdanig beschouwde goederen

Voorraden van vernietigingswapens - 

Krijgsmacht

Munitievoorraden - Krijgsmacht

Voorraden van wisselstukken - 

Krijgsmacht
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363 0,00

364 0,00

365 0,00

366 0,00

367 0,00

368 0,00

369 0,00

0,00

370 0,00

371 0,00

373 0,00

374 0,00

376 0,00

378 0,00

379 0,00

0,00

390 0,00

0,00

340.850,33
TOTAAL VOORRADEN VOOR BEWERKING 

EN ANDERE VOORRADEN

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

Voorraden van wisselstukken (voor 

beschermingswapens) - Federale Politie

Voorraden van kleine uitrustingen met 

militair karakter - Federale Politie

Munitievoorraden - Andere diensten

Voorraden van wisselstukken (voor 

beschermingswapens) - Andere diensten

Voorraden van kleine uitrustingen met 

militair karakter - Andere diensten

Voorraden van kleine uitrustingen met 

militair karakter - Krijgsmacht

ACTIEF

Voorraden bureeelbenodigdheden

Voorraden bureeelbenodigdheden

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

Munitievoorraden - Federale Politie
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SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

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)

400 435.092,14 440 Schulden op ten hoogste één jaar 

ingevolge de aankoop van goederen en 

diensten bij niet aan het ARS 

onderworpen derden

294.519,37

151 min WV inzake ingevolge levering van 

goederen en diensten ontstane 

vorderingen op ten hoogste één 

jaar

0,00

401 0,00 441 Fiscale schulden ten opzichte van niet 

aan het ARS onderworpen derden - Aan 

de belastingplichtigen terug te betalen 

belastingen en taksen

26.565,00

154 min WV inzake fiscale 

schuldvorderingen

0,00

402 0,00 442 Andere fiscale schulden ten opzichte van 

niet aan het ARS onderworpen derden - 

Voor rekening van die derden geheven 

belastingen en taksen

0,00

403 0,00 443 Eigen fiscale schulden - Roerende en 

Onroerende Voorheffing en andere eigen 

fiscale schulden

0,00

155 min WV inzake budgettaire 

voorschotten op ten hoogste één 

jaar

0,00

404 0,00 444 Schulden inzake directe en indirecte 

bezoldigingen van het personeel en de 

aan de boekhoudkundige entiteit 

gehechte personen

553.785,86

156 min WV inzake thesaurievoorschotten 0,00

407 0,00 445 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)

0,00

158 min WV inzake tekorten van de 

staatsrekenplichtigen

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)

0,00

406 0,00

157 min WV inzake domaniale 

schuldvorderingen

0,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar op 

niet aan het ARS onderworpen derden 

(met inbegrip evenwel van vorderingen 

ingevolge eigen belastingheffingen op aan 

het ARS onderworpen derden)

Vorderingen op ten hoogste één jaar op 

niet aan het ars onderworpen derden 

ingevolge de levering van goederen en 

diensten

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))

Vorderingen inzake directe en indirecte 

bezoldigingen van het personeel en van 

het aan de boekhoudkundige entiteit 

gehecht personeel

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

ACTIEF

Budgettaire voorschotten op ten hoogste 

één jaar aan niet aan het ars onderworpen 

derden

Thesaurievoorschotten aan niet aan het 

ars onderworpen derden

Vorderingen voortvloeiend uit jegens de 

staatsrekenplichtigen in te vorderen 

tekorten

Domaniale schuldvorderingen
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405 0,00 447 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)

0,00

153 min WV inzake leningen en andere 

vorderingen op meer dan één jaar 

vervallend binnen de 12 maanden

0,00

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)
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408 0,00 448 Andere REPO's 0,00

159 min WV inzake andere vorderingen op 

ten hoogste één jaar

0,00

409 0,00 449 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)

0,00

435.092,14 874.870,23

Schulden op meer dan één jaar welke 

binnen de komende twaalf maanden 

vervallen ten opzichte van niet aan het 

ARS onderworpen derden

413 0,00 452 Schulden in hoofdsom inzake Leasing en 

Soortgelijke rechten op meer dan één 

jaar welke binnen de komende twaalf 

maanden vervallen

0,00

414 0,00

415 0,00 455 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

0,00

416 0,00

417 0,00 457 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

0,00

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 de 

boekhoudkundige entiteit

Vorderingen op meer dan één jaar welke 

binnen de komende twaalf maanden 

vervallen op niet aan het ARS onderworpen 

derden

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)

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))

ACTIEF

Budgettaire voorschotten op meer dan 

één jaar welke binnen de komende twaalf 

maanden vervallen, toegestaan aan niet 

aan het ARS onderworpen derden

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
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419 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 financiën, en bij 

diensten van andere aan het ars 

onderworpen derden)

0,00

0,00 0,00

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 

binnen de komende twaalf maanden 

vervallen onder de vorm van geblokkeerde 

bankrekeningen van de boekhoudkundige 

entiteit
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Schulden op ten hoogste een jaar ten 

opzichte van aan het  ARS onderworpen 

derden (met uitsluiting van eigen fiscale 

schulden van de boekhoudkundige 

entiteit)

420 284.501,64 460 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

22.539,58

421 26.969,56 461 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

0,00

422 0,00 462 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

0,00

423 0,00 463 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

0,00

424 0,00 464 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

0,00

425 0,00 465 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

0,00

426 0,00 466 Schulden ingevolge thesaurieleningen en 

thesaurievoorschotten toegekend door 

derden onderworpen aan het ARS en 

behorend tot dezelfde Institutionele 

Groep als de boekhoudkundige entiteit

0,00

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)

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

ACTIEF

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

Budgettaire voorschotten op ten hoogste 

één jaar toegestaan aan derden 

onderworpen aan het ARS en behorend 

tot dezelfde Institutionele Groep als de 

boekhoudkundige entiteit

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

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
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427 0,00 467 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

0,00

428 0,00 468 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

0,00

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
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429 0,00 469 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

0,00

311.471,20 22.539,58

Dettes à plus d'un an d'échéance envers 

des tiers soumis au P.C.G. échéant dans 

les douze mois à venir

430 0,00 470 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

431 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 entiteit

0,00

432 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

0,00

433 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

0,00

434 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

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

Vorderingen op meer dan een jaar welke 

binnen de komende twaalf maanden 

vervallen op aan het ARS onderworpen 

derden

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 

boekhoudkundige entiteit

ACTIEF

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 

boekhoudkundige entiteit

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

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 entiteit

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
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435 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

0,00Vorderingen 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
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436 0,00 476 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

0,00

437 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

0,00

438 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 0,00

0,00 0,00

746.563,34
TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN 

JAAR
897.409,81

FINANCIELE LENINGEN OP TEN HOOGSTE

EEN JAAR

Leningen op meer dan één jaar 

uitgegeven of overgenomen door de 

boekhoudkundige entiteit welke binnen 

de komende twaalf maanden vervallen

500 0,00 511 OLO's op meer dan één jaar welke 

binnen de komende twaalf maanden 

vervallen in EUR (passiva)

0,00

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

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 

boekhoudkundige entiteit

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 de 

boekhoudkundige entiteit

TOTALEN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 

EEN JAAR

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

ACTIEF

FINANCIELE BELEGGINGEN OP TEN 

HOOGSTE EEN JAAR – FINANCIELE 

LIQUIDITEITEN –

 AANDELEN EN DEELBEWIJZEN EN HUN 

AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN

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

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
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501 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

502 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)

0,00

0,00

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
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514 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)

0,00

521 0,00 515 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)

0,00

522 0,00 516 Private leningen op meer dan één jaar 

welke binnen de komende twaalf 

maanden vervallen, aangegaan in EUR bij 

niet aan het ARS onderworpen derden

0,00

0,00

523 0,00

524 0,00

525 0,00

0,00

Schatkistcertificaten, schatkistbons en 

analoge effecten uitgegeven door de 

boekhoudkundige entiteit op ten hoogste 

één jaar – muntstukken uitgegeven door 

het Muntfonds (ADBA)

550 0,00

551 10.783.148,54 531 Schatkistcertificaten en schatkistbons 

uitgegeven door de federale overheid in 

EUR op ten hoogste één jaar

0,00

552 11.076,78 532 Schatkistbons uitgegeven door de 

federale overheid in vreemde valuta op 

ten hoogste één jaar

0,00

553 0,00 533 Andere analoge effecten uitgegeven 

door de boekhoudkundige entiteit op ten 

hoogste één jaar

0,00

554 0,00 534 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

0,00

555 0,00 538 Muntstukken uitgegeven door het 

Muntfonds (ADBA) (leningen onder de 

vorm van in omloop zijnd metaalgeld)

0,00

Schatkistcertificaten, schatkistbons en 

analoge effecten uitgegeven door derden 

op ten hoogste één jaar (in het bezit van de 

boekhoudkundige entiteit)

Door de federale overheid in EUR 

uitgegeven schatkistcertificaten 

schatkistbons op ten hoogste één jaar

ACTIEF

Bank- en postrekeningen op zicht – Kassen 

met contanten en gelijkaardige activa 

Zichtrekeningen bij de NBB

Postrekeningen

Zichtrekeningen in EUR bij andere 

ingezeten Kredietinstellingen

Zichtrekeningen in EUR bij andere niet-

ingezeten Kredietinstellingen

Door de federale overheid in vreemde 

valuta uitgegeven schatkistbons op ten 

hoogste één jaar

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

Zichtrekeningen in vreemde valuta bij 

ingezeten Kredietinstellingen

Zichtrekeningen in vreemde valuta bij niet-

ingezeten Kredietinstellingen

11/02/2020 00:00 25 / 32



TIME: 2019.12  ENTITY: EN_61013
556 26.573,55

10.820.798,87 0,00

Kassen met contanten en gelijkaardige 

activa
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557 0,00

558 0,00

0,00

Bij banken aangegane leningen op ten 

hoogste één jaar

560 0,00 571 Bij de NBB aangegane leningen op ten 

hoogste één jaar (pro memorie)

0,00

561 0,00 572 Bij andere ingezeten Kredietinstellingen 

in EUR aangegane bancaire leningen op 

ten hoogste één jaar

0,00

562 0,00 573 Bij niet-ingezeten Kredietinstellingen in 

EUR aangegane bancaire leningen op ten 

hoogste één jaar

0,00

563 0,00 574 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

0,00

564 0,00 575 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

565 0,00

566 0,00

567 0,00 576 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

568 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

0,00 0,00

540 0,00

Te incasseren vervallen waarden (reeds 

ter incasso aangeboden of nog aan te 

bieden)

Interne financiële overboekingen

Bankrekeningen en beleggingen bij banken 

op ten hoogste één jaar, andere dan deze 

op zicht

Te incasseren vervallen waarden - Interne 

financiële overboekingen

ACTIEF

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

Bancaire beleggingen op ten hoogste één 

jaar in vreemde valuta (omgerekend in 

EUR) bij niet-ingezeten Kredietinstellingen

Aandelen en deelbewijzen die geen 

deelneming vormen

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

Bankrekeningen op ten hoogste één jaar 

in vreemde valuta (omgerekend in EUR) 

bij niet-ingezeten Kredietinstellingen

Bancaire beleggingen op ten hoogste één 

jaar in EUR bij ingezeten 

Kredietinstellingen

Op een markt genoteerde aandelen en 

deelbewijzen in ingezeten ondernemingen 

(MAIO)
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541 0,00

542 0,00

Op een markt genoteerde aandelen en 

deelbewijzen in niet-ingezeten 

ondernemingen (MANIO)

Niet op een markt genoteerde aandelen 

en deelbewijzen in ingezeten 

ondernemingen (NMAIO)
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543 0,00

545 0,00

547 0,00

548 0,00

549 0,00

0,00

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 0,00 590 Afgeleide financiële instrumenten die zijn 

verbonden aan aandelen, deelbewijzen 

of beursindexen met betrekking tot 

aandelen of deelbewijzen 

(passiefrekeningen)

0,00

581 0,00 591 Optionele afgeleide financiële 

instrumenten waarvan de optie slaat op 

de uitstaande schulden en/of de 

derivaten verbonden met de uitstaande 

schulden

0,00

582 0,00 592 Optionele afgeleide financiële 

instrumenten waarvan de optie slaat op 

de uitstaande schuldvorderingen en/of 

de derivaten verbonden met de 

uitstaande schuldvorderingen

0,00

583 0,00 593 Optionele afgeleide financiële 

instrumenten waarvan de optie slaat op 

de toekomstige schulden en/of de 

derivaten verbonden met de 

toekomstige schulden

0,00

584 0,00 594 Optionele afgeleide financiële 

instrumenten waarvan de optie slaat op 

de toekomstige schuldvorderingen en/of 

de derivaten verbonden met de 

toekomstige schulvorderingen

0,00

585 0,00 595 Te betalen bedragen met betrekking tot 

de vaststaande fianciële derivaten die 

niet verbonden zijn met schulden of 

schuldvorderingen

0,00

586 0,00 596 Vaststaande afgeleide financiële 

instrumenten met betrekking tot 

uitstaande of toekomstige schulden, die 

nergens anders voorzien zijn

0,00

587 0,00 597 Vaststaande afgeleide instrumenten met 

betrekking tot uitstaande of toekomstige 

schuldvorderingen, die nergens anders 

voorzien zijn

0,00

0,00 0,00

10.820.798,87
TOTAAL FINANCIELE LENINGEN OP TEN 

HOOGSTE EEN JAAR
0,00

Deelbewijzen in collectieve 

beleggingsinstellingen

Deelbewijzen in coöperatieve 

vennootschappen

Vastgoedcertificaten

Andere beleggingseffecten

Niet op een markt genoteerde aandelen 

en deelbewijzen in niet-ingezeten 

ondernemingen (NMANIO)

ACTIEF

TOTAAL FINANCIELE BELEGGINGEN OP TEN 

HOOGSTE EEN JAAR

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

Vaststaande afgeleide instrumenten met 

betrekking tot uitstaande of toekomstige 

schuldvorderingen, die nergens anders 

voorzien zijn

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 die zijn 

verbonden aan aandelen, deelbewijzen of 

beursindexen met betrekking tot aandelen 

of deelbewijzen (actiefrekeningen)

Optionele afgeleide financiële 

intrumenten 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
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WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN

VAN HET ACTIEF

Wacht- en regularisatierekeningen van 

het Passief

481 0,00 491 Gelopen maar niet vervallen financiële 

kosten

0,00

494 Wachtrekeningen 0,00

WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN

VAN HET ACTIEF

Wacht- en regularisatierekeningen van het 

Actief

Over te dragen financiële kosten
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482 0,00 492 Over te dragen financiële opbrengsten 0,00

493 Derden gelden 0,00

485 5.560,94 495 Gelopen maar niet vervallen niet-

financiële kosten

0,00

486 262.370,53 496 Over te dragen niet-financiële 

opbrengsten

2.618.900,94

488 0,00 498 Wachtrekeningen met normalerwijze 

een creditsaldo

0,00

499 Andere wachtrekeningen 0,00

267.931,47 2.618.900,94

0,00 ALGEMEEN TOTAAL VAN HET PASSIEF 0,00

controle 659.147.759,63 659.147.759,63

Over te dragen niet-financiële kosten

Gelopen maar niet vervallen niet-

financiële opbrengsten

ACTIEF

Gelopen maar niet vervallen financiële 

opbrengsten

ALGEMEEN TOTAAL VAN HET ACTIEF

Wachtrekeningen met normalerwijze een 

debetsaldo
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NB

Rubriek Bedrag Rubriek

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TEN LASTE 

VAN

DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT

Bedrag

030 0,00 010 0,00

031 0,00 011 0,00

040 0,00 020 0,00

041 0,00 021 0,00

042 0,00 022 0,00

050 0,00 051 0,00

052 0,00 053 0,00

054 0,00 055 0,00

056 0,00 057 0,00

060 0,00 061 0,00

070 0,00

071 0,00

072 0,00

073 0,00

074 0,00

075 0,00

076 0,00

077 0,00

078 0,00

079 0,00

Uitstaande budgettaire vastleggingen (die 

nog geen aanleiding hebben gegeven tot 

een budgettaire vereffening)

080 0,00

081 0,00

082 0,00

083 0,00

084 0,00

085 0,00

086 0,00

087 0,00

088 0,00

089 0,00

090 092 0,00

093 093 ………………………………

I.B. – SYNTHESETABEL VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS

INZAKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

door de entiteiten onderworpen aan het ARS

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

………………………………
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