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Rubriek Boekjaar Rubriek

Sub-

rubriek

Sub-

rubriek

NIET UIT TE SPLITSEN UITGAVEN

802 Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de 

markt produceren, dan wel financieren of verzekeren : 0,00

907

8021 . Lopende uitgaven 0,00 9071

8022 . Kapitaaluitgaven 0,00 9072

803 Interne verrichtingen : 0,00 908

8031 . In uitgaven gedane verrekeningen met verzamelstaten
0,00

9081

8032 . Verrekeningen met andere boekjaren 0,00 9082

8033 . Overige interne verrichtingen 0,00 9083

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN

DIENSTEN

811 Lonen en sociale lasten : 54 672 775,51 912

8111 . Eigenlijke lonen :
38 932 867,27

9121

. bezoldiging volgens salarisschalen 32 772 351,72

. overige bezoldigingselementen 6 160 515,55

8112 . Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, 

afgedragen aan instellingen of fondsen
15 577 966,85

9122

Europese macro-economische voorstelling van de budgettaire verrichtingen

BIJLAGE 3 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT TOT

SYNTHESETABEL VAN DE SAMENVATTENDE REKENING VAN DE BEGROTINGSVERRICHTINGEN

(KLASSEN 8 EN 9)

Door de aan het ARS onderworpen entiteiten jaarlijks op te stellen

overeenkomstig artikel 17 van het KB tot vaststelling van het boekhoudplan

die gedurende het jaar zijn doorgevoerd

a) De niet-uitgesplitste uitgaven en ontvangsten op het niveau van de begroting van de boekhoudkundige entiteit moeten noodzakelijkerwijze op het niveau van de uitvoering van de begroting 

worden uitgesplitst.b) De totalen van de uitgevoerde budgettaire uitgaven en ontvangsten en het boekhoudkundig saldo dat is vastgesteld ten aanzien van deze totalen, moeten identiek zijn aan deze vastgesteld door 

de uitvoeringsrekening van de begroting van de boekhoudkundige entiteit.

KLASSE 8



8113 . Overige sociale lasten van de werkgever 161 941,39

. directe toelagen 161 941,39

. doorbetalingen van loon 0,00

. pensioenen van overheidspersoneel 0,00

8114 . Lonen in natura 0,00

812 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 541 939 772,79 916

8121 . Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 

de sector overheid : 528 274 271,85
9161

. algemene werkingskosten 61 148 231,15

. huurgelden van gebouwen 467 126 040,70

. operationele leasings

8122 . Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 

: 8 503 585,89
9162

. algemene werkingskosten 5 400 987,39

. huurgelden van gebouwen 3 102 598,50

8125 . Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de 

sector overheid 5 161 915,05

813 Aankopen van duurzame militaire goederen die niet behoren 

tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en 

daarmee gelijkgestelde goederen)
0,00

917

814 Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van 

wegen- en waterbouwkundige werken 0,00
918

8141
. Kosten vergoed aan andere sectoren dan de sector overheid 0,00

9181

8142 . Kosten vergoed binnen de sector overheid 0,00 9182

815 Toegerekende kosten (thans niet in gebruik)
0,00

919

8151 . Afschrijvingen op onroerende goederen 0,00

8152 . Afschrijvingen op duurzame roerende goederen 0,00

816 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten (-) 4 500,00

RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE 

EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVER-

HEIDSBEDRIJVEN

821 Renten op overheidsschuld : 3 878 210,41 926



8211 . Renten op overheidsschuld in nationale valuta
1 963 595,51

9261

8212 . Renten op overheidsschuld in vreemde valuta 0,00 9262

8213 . Renten op schuld binnen de sector overheid 0,00

8214 . Renten op commerciële schuld 1 350 665,63 927

8215 . Renten op financiële leasings 372 698,78

8216 . Andere renten 191 250,49

822 Bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van 

overheidsbedrijven (pro memorie)
0,00

9271

9272

9273

823 Toegerekende debetrente (thans niet in gebruik)
0,00

9274

9275

824 Huurgelden van gronden : 635 359,37 928

8241 . Betalingen aan andere sectoren dan de sector overheid
0,00

9281

8242 . Betalingen binnen de sector overheid 635 359,37 9282

9283

929

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE

SECTOREN

831 Exploitatiesubsidies : 0,00 936

8311 . Rentesubsidies : 0,00 9361

. aan overheidsbedrijven 0,00 9362

. aan andere bedrijven 0,00 9363

9364

9365

8312 . Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven :
0,00

9366

. Prijssubsidies 0,00 9367

. andere subsidies
0,00

9368

9369

8313 . Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 

overheidsbedrijven :
0,00

. Prijssubsidies 0,00

. andere subsidies 0,00



832 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsi
1 674 844,53

937

833 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 

zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen
0,00

9371

834 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen :

0,00

9372

8341 . Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel
0,00

9373

9374

8342 . Oorlogspensioenen
0,00

9375

9376

8343 . Overige sociale uitkeringen 0,00 9377

. geldelijke uitkeringen 0,00

. uitkeringen in natura 0,00

938

8344 . Overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikers 0,00

. geldelijke uitkeringen 0,00 9381

. uitkeringen in natura 0,00 9382

9383

8345 . Autres prestations aux ménages en tant que producteurs
0,00

9384

9385

835 Inkomensoverdrachten aan het buitenland : 0,00 939

8351 . Aan EU-instellingen 0,00 9391

8352 . Aan de lidstaten van de EU-landen (overheden) 0,00 9392

8353 . Aan de lidstaten van de EU-landen (niet-overheden) 0,00 9393

8354 . Aan andere internationale instellingen dan de EU 0,00 9394

8355 . Aan andere landen dan de lidstaten van de EU-landen 

(overheden)
0,00

9395

8356 . Aan andere landen dan de lidstaten van de EU-landen (niet-

overheden)
0,00

9396

838 Andere inkomensoverdrachten 17 669,33

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE

SECTOR OVERHEID

841 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde

institutionele groep :
285 397,10

946



8411 . Aan de institutionele overheid 78 297,10 9461

8412 . Aan de niet-organieke begrotingsfondsen 0,00 9462

8413 . Aan administratieve diensten met

boekhoudkundige autonomie (ADBA)
0,00

9463

8414 . Aan administratieve openbare instellingen (AOI)
0,00

9464

8415 . Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid
0,00

9465

8416 . Aan bijzondere/vrije universiteiten en/of

hogescholen (pro memorie)
207 100,00

9466

9467

842 Inkomensoverdrachten aan de sociale

zekerheidsinstellingen :
0,00

947

8421 . Ouderdom, overlijden, nabestaanden 0,00 9471

8422 . Ziekte 0,00 9472

8423 . Invaliditeit en lichamelijke of geestelijke

handicap
0,00

9473

8424 . Werkloosheid 0,00 9474

8425 . Gezinslasten 0,00 9475

8426 . Arbeidsongevallen en beroepsziekten 0,00 9476

8427 . Beroepsopleiding voor volwassenen 0,00 9477

8428 . Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid 0,00 9478

8429 . Andere 0,00 9479

843 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden: 0,00 948

8431 . Aan provincies : 0,00 9481

. algemene bijdragen 0,00

. specifieke bijdragen 0,00

. bijdragen voor rentelasten 0,00

. bijdragen voor lonen van het onderwijzend

personeel
0,00

9482

. bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend

personeel
0,00

. bijdragen voor overige werkingskosten van het

onderwijs
0,00

8432 . Aan gemeenten : 0,00 9483

. algemene bijdragen 0,00

. specifieke bijdragen

0,00

9484

. bijdragen voor rentelasten 0,00

. bijdragen voor lonen van het onderwijzend

personeel
0,00

9485

. bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend

personeel
0,00

. bijdragen voor overige werkingskosten van het

onderwijs
0,00



8433 . Aan polders en wateringen 0,00

8434 . Aan instellingen zonder winstoogmerk die op

lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid,

dan wel door de overheid in overwegende mate

worden gefinancierd

0,00

8435 . Aan andere lokale overheden 0,00

. algemene bijdragen 0,00

. specifieke bijdragen 0,00

844 Inkomensoverdrachten aan het autonoom

gesubsidieerd onderwijs :
0,00

8441 . Bijdragen voor lonen van het onderwijzend

personeel
0,00

8442 . Bijdragen voor rustpensioenen van het

onderwijzend personeel
0,00

8443 . Bijdragen voor overige werkingskosten van het

onderwijs
0,00

8444 . Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 0,00

845 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen :
0,00

949

8451 . Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies
0,00

9491

8452 . Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 0,00 9492

. Dotaties 0,00

. toegewezen gedeelten van belastingen en

heffingen
0,00

9493

. Andere 0,00

9494

8453 . Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 0,00

. dotaties
0,00

. toegewezen gedeelten van belastingen en

heffingen
0,00

. andere 0,00

8454 . Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 0,00

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE

SECTOREN



956

9561

9562

9563

9564

9565

851 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

1 483,47

957

8511 . Investeringsbijdragen : 0,00 9572

. investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven
0,00

9573

. investeringsbijdragen aan privé-bedrijven
0,00

9574

8512 . Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven

1 483,47

958

. overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven 0,00

. overige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven 1 483,47

8513 . Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 9581

8514 . Overige kapitaaloverdrachten aan 

verzekeringsmaatschappijen
0,00

9582

852 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke

instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen:
0,00

8521 . Investeringsbijdragen 0,00

8522 . Overige kapitaaloverdrachten 0,00

853 Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen : 0,00

8531 . Investeringsbijdragen 0,00

8532 . Overige kapitaaloverdrachten 0,00

854 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland : 0,00 959

8541 . Kapitaaloverdrachten aan EU-instellingen : 0,00 9591

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00



8542 . Kapitaaloverdrachten aan de lidstaten van de EU 

(overheden) :
0,00

9592

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8543 . Kapitaaloverdrachten aan de lidstaten van de EU (niet-

overheden) :
0,00

9593

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8544 . Kapitaaloverdrachten aan andere internationale instellingen 

dan de EU :
0,00

9594

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8545 . Kapitaaloverdrachten aan andere landen dan de lidstaten 

van de EU (overheden) :
0,00

9595

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8546 . Kapitaaloverdrachten aan andere landen dan de lidstaten 

van de EU (niet-overheden) :
0,00

9596

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE

SECTOR OVERHEID

861 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde

institutionele groep :
0,00

966

8611 . Aan de institutionele overheid : 0,00 9661

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8612 . Aan niet-organieke begrotingsfondsen : 0,00 9662

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8613 Aan administratieve diensten met

boekhoudkundige autonomie (ADBA) :
0,00

9663

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00



8614 . Aan administratieve openbare instellingen (AOI):
0,00

9664

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8615 . Aan onderwijsinstellingen van de institutionele

overheid :
0,00

9665

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8616 . Aan bijzondere/vrije universiteiten en/of

hogescholen (pro memorie)
0,00

9666

862 Kapitaaloverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen:
0,00

967

8621 . Investeringsbijdragen 0,00

8622 . Overige kapitaaloverdrachten 0,00

863 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden : 0,00 968

8631 . A. Aan provincies : 0,00 9681

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. bijdragen aan het onderwijs 0,00

8632 . Aan gemeenten : 0,00 9682

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. bijdragen aan het onderwijs 0,00

8633 . Aan polders en wateringen : 0,00 9683

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8634 . Aan instellingen zonder winstoogmerk die op

lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid,

dan wel door de overheid in overwegende mate

worden gefinancierd :

0,00

9684

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

8635 . Aan andere lokale overheden : 0,00 9685



. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

864 Kapitaaloverdrachten aan het autonoom

gesubsidieerd onderwijs
0,00

8641 . Investeringsbijdragen 0,00

8642 . Overige kapitaaloverdrachten 0,00

865 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele

groepen (federale overheid, gemeenschappen,

gewesten, gemeenschapscommissies)

4 000 000,00

969

8651 . Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies
0,00

9691

8652 . Kapitaaloverdrachten aan de 

gemeenschappen :
0,00

9692

. Dotaties 0,00

. toegewezen gedeelten van vermogensbelastingen

en –heffingen
0,00

. autres 0,00

8653 . Transferts en capital aux Régions : 0,00 9693

. dotations 0,00

. parties attribuées d'impôts et de perceptions en capital 0,00

. Andere 0,00

8654 . Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 0,00 9694

8655 . Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden 4 000 000,00

INVESTERINGEN

871 Aankopen van gronden en gebouwen in het

binnenland
4 557 998,81

872

8711 . Aankopen van gronden :
4 107 998,81

8721

. binnen de sector overheid 1 953 132,86 8722

. bij andere sectoren dan de sector overheid 2 154 865,95 8723

8712 . Aankopen van bestaande wegen- en

waterbouwkundige werken
0,00

. binnen de sector overheid 0,00

. bij andere sectoren dan de sector overheid 0,00



8713 . Aankopen van bestaande gebouwen : 450 000,00

. binnen de sector overheid 27 374,96

. bij andere sectoren dan de sector overheid 422 625,04

872 Nieuwbouw van gebouwen :
118 515 939,22

974

8721 . Uitgevoerd door andere sectoren dan de sector

overheid
118 515 939,22

9741

8722 . Uitgevoerd in eigen beheer 0,00

8723 . Uitgevoerd door andere overheidsdiensten 0,00 9742

873 Aanleggen van wegen- en waterbouwkundige

werken
0,00

976

9761

8731 . Wegenbouwkundige werken 0,00

. uitgevoerd door andere sectoren dan de sector

overheid
0,00

. uitgevoerd in eigen beheer 0,00

. uitgevoerd door andere overheidsdiensten
0,00

9762

8732 . Waterbouwkundige werken 0,00

. uitgevoerd door andere sectoren dan de sector

overheid
0,00

9763

. uitgevoerd in eigen beheer 0,00

. uitgevoerd door andere overheidsdiensten 0,00

8733 . Pijpleidingen 0,00

. uitgevoerd door andere sectoren dan de sector

overheid
0,00

. uitgevoerd in eigen beheer 0,00

. uitgevoerd door andere overheidsdiensten 0,00

8734 . Overige werken 0,00

. uitgevoerd door andere sectoren dan de sector

overheid
0,00

. uitgevoerd in eigen beheer 0,00

. uitgevoerd door andere overheidsdiensten 0,00

874 Verwerving van overige investeringsgoederen,

waaronder onlichamelijke zaken
1 973 950,34

977

8741 . Aankopen van vervoermaterieel 268 271,39 9771

8742 . Verwervingen van overig materieel : 863 696,29 9772

. vervaardigd door ander overheidsdiensten 0,00

. vervaardigd door andere sectoren
863 696,29

9773



9774

8743 . Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van

gronden en gebouwen
0,00

9775

8744 . Verwervingen van patenten, octrooien en ander 

onlichamelijke zaken
0,00

8745 . Verwervingen van waardevolle voorwerpen 0,00

8746 . Verwervingen van teeltgoederen (planten en

dieren)
0,00

8748 Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling; 841 982,66

8749 . Verrichtingen in eigen beheer 0,00

875 Voorraadvormingen (thans niet in gebruik) 0,00 978

979

SUBTOTAAL

(800 TOT 875) 732 157 900,88

 

KREDIETVERLENINGEN, DEELNEMINGEN

EN ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN

881 Kredietverleningen aan en deelnemingen in

bedrijven en andere financiële producten 0,00

986

8811 . Kredietverleningen aan bedrijven : 0,00 9861

. kredietverleningen aan overheidsondernemingen 0,00

. kredietverleningen aan privé-ondernemingen 0,00

8812 . Kredietverleningen aan kredietinstellingen : 0,00 9862

. kredietverleningen aan publiekrechtelijke

kredietinstellingen
0,00

. kredietverleningen aan privé-kredietinstellingen 0,00

8813 . Kredietverleningen aan verzekeringsmaatschappijen:
0,00

9863

. kredietverleningen aan publiekrechtelijke

verzekeringsmaatschappijen
0,00

. kredietverleningen aan privé-verzekeringsmaatschappijen 0,00



8814 . Deelnemingen in bedrijven : 0,00 9864

. deelnemingen in overheidsbedrijven 0,00

. deelnemingen in privé-bedrijven 0,00

8815 . Deelnemingen in kredietinstellingen :
0,00

9865

. deelnemingen in publiekrechtelijke kredietinstellingen 0,00

. deelnemingen in privé-kredietinstellingen 0,00

8816 . Deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen :
0,00

9866

. deelnemingen in publiekrechtelijke

verzekeringsmaatschappijen
0,00

. deelnemingen in privé-verzekeringsmaatschappijen 0,00

8817 . Andere financiële producten 0,00 9867

882 Kredietverleningen aan privaatrechtelijke

instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 0,00

987

883 Kredietverleningen aan de gezinnen
0,00

9871

9872

884 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland
5 574 441,55

988

8841 . Kredietverleningen aan het buitenland : 5 574 441,55 9881

. aan EU-instellingen 5 574 441,55

. aan de lidstaten van de EU (overheden) 0,00

. aan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0,00

. aan andere internationale instellingen dan de EU
0,00

. aan andere landen dan de lidstaten van de EU

(overheden)
0,00

. aan andere landen dan de lidstaten van de EU

(niet-overheden)
0,00

8842 . Deelnemingen in het buitenland :
0,00

9882

. in EU-instellingen 0,00

. in de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0,00

. in andere internationale instellingen dan de EU
0,00

. in andere landen dan de lidstaten van de EU

(niet-overheden)
0,00



885 Kredietverleningen binnen de sector overheid : 0,00 989

8851 . Binnen eenzelfde institutionele groep : 0,00 9891

. aan de institutionele overheid 0,00

. aan niet-organieke begrotingsfondsen 0,00

. aan administratieve diensten met boekhoudkundige

autonomie (ADBA)
0,00

. aan administratieve openbare instellingen (AOI)
0,00

. aan onderwijsinstellingen van de institutionele

overheid
0,00

. aan bijzondere /vrije universiteiten en/of

hogescholen
0,00

8852 . Aan sociale zekerheidsinstellingen 0,00 9892

8853 . Aan lokale overheden : 0,00 9893

. aan provincies 0,00

. aan gemeenten 0,00

. aan polders en wateringen 0,00

. aan instellingen zonder winstoogmerk die op

lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid,

dan wel door de overheid in overwegende mate

worden gefinancierd

0,00

. aan andere lokale overheden 0,00

8854 . Aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs 0,00 9894

8855 . Aan een andere institutionele groep

0,00

9895

SUBTOTAAL

(800 tot 885) 737 732 342,43

OVERHEIDSSCHULD -

BOEKHOUDKUNDIG SALDO

891 Aflossingen van de geconsolideerde overheidsschuld: 16 311 786,82 996

8911 . Aflossingen van de schuld in nationale valuta 14 268 057,64 9961

8912 . Aflossingen van de schuld in vreemde valuta 0,00 9962

8913 . Aflossingen van de schuld binnen de sector

overheid
0,00

9963

8914 . Verliezen bij terugbetalingen boven pari (pro

memorie)
0,00

9964



8915 . Verschillen op uitgiften onder pari
0,00

9965

8916 . Koersverliezen op aflossingen van de schuld 0,00 9966

8917 . Afschrijvingen bij financiële leasings
2 043 729,18

9967

892 Demonetisaties (thans niet in gebruik) 0,00 997

893 Dotaties aan reservefondsen 0,00 998

894 Aflossingen van de korte termijnschuld 0,00 999

SUBTOTAAL

(800 TOT 893) 754 044 129,25

895 BOEKHOUDKUNDIG SALDO (9>8) 58 935 352,02 995

ALGEMEEN TOTAAL 812 979 481,27



Boekjaar

NIET UIT TE SPLITSEN ONTVANGSTEN

Ontvangsten van overheidsdiensten die overwegend voor de 

markt produceren, dan wel financieren of verzekeren : 0,00

. Lopende ontvangsten 0,00

. Kapitaalontvangsten 0,00

Interne verrichtingen : 0,00

. In ontvangsten gedane verrekeningen met verzamelstaten
0,00

. Verrekeningen met andere boekjaren 0,00

. Overige interne verrichtingen 0,00

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN

GOEDEREN EN DIENSTEN

Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten (-) 3 797 967,41

. Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 

de sector overheid (-) : 3 797 967,40

. algemene werkingskosten 1 188 814,81

. huurgelden van gebouwen 2 609 152,59

. Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 

(-) : 0,01

. algemene werkingskosten

. huurgelden van gebouwen 0,01

Europese macro-economische voorstelling van de budgettaire verrichtingen

BIJLAGE 3 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT TOT

SYNTHESETABEL VAN DE SAMENVATTENDE REKENING VAN DE BEGROTINGSVERRICHTINGEN

(KLASSEN 8 EN 9)

Door de aan het ARS onderworpen entiteiten jaarlijks op te stellen

overeenkomstig artikel 17 van het KB tot vaststelling van het boekhoudplan

die gedurende het jaar zijn doorgevoerd

a) De niet-uitgesplitste uitgaven en ontvangsten op het niveau van de begroting van de boekhoudkundige entiteit moeten noodzakelijkerwijze op het niveau van de uitvoering van de begroting 

worden uitgesplitst.b) De totalen van de uitgevoerde budgettaire uitgaven en ontvangsten en het boekhoudkundig saldo dat is vastgesteld ten aanzien van deze totalen, moeten identiek zijn aan deze vastgesteld door 

de uitvoeringsrekening van de begroting van de boekhoudkundige entiteit.

KLASSE 9



Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 9 652 092,59

. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen 

de sector overheid :
3 132 239,74

. aan bedrijven, kredietinstellingen en 

verzekeringsmaatschappijen
1 960 541,15

aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 

gezinnen en aan gezinnen
1 170 777,61

. aan het buitenland 920,98

. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen 

de sector overheid
6 519 852,85

Verkopen van duurzame militaire goederen die niet behoren 

tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en 

daarmee gelijkgestelde goederen)

0,00

Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige 

werken :
0,00

. Ontvangsten van andere sectoren dan de sector overheid
0,00

. Ontvangsten binnen de sector overheid 0,00

Toegerekende baten wegens voortbrenging van 

investeringsgoederen in eigen beheer
0,00

INKOMSTEN UIT EIGENDOM

Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen: 29 440,62



. Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de sector 

overheid
29 440,62

. Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 0,00

Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven : 0,00

. Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid
0,00

. Niet-financiële overheidsbedrijven zonder 

rechtspersoonlijkheid
0,00

. Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid
0,00

. Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid
0,00

. Overheidsverzekeringsmaatschappijen 0,00

Overige opbrengsten van vermogen : 1 426 878,37

. Concessies
1 356 497,26

. Dividenden 0,00

. Huurgelden van gronden 70 381,11

Toegerekende creditrente (hans niet in gebruik) 0,00

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN

ANDERE SECTOREN

Indirecte belastingen en heffingen : 0,00

. Invoerrechten

. Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 0,00

. Belasting op de toegevoegde waarde 0,00

. Registratierechten 0,00

. Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare 

bedrijven met een monopolistisch karakter
0,00

. Verkeersbelasting
0,00

. Milieuheffingen 0,00

Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met 

uitzondering van de onroerende voorheffing
0,00

. Diverse belastingen, waaronder de kansspelbelastingen, de 

uitvoerheffingen, de keuringsrechten en de 

vermakelijkheidsbelastingen

0,00

0,00



Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale 

zekerheidsinstellingen :
0,00

. Directe belastingen ten laste van bedrijven, 

kredietinstellingen en verzekerings-maatschappijen
0,00

. Directe belastingen ten laste van de gezinnen en 

privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de 

gezinnen

0,00

. Sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de overheid als 

werkgever
0,00

. Sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de andere 

werkgevers
0,00

. Sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werknemers
0,00

. Bijdragen voor het Fonds voor de overlevingspensioenen
0,00

. Andere verplichte bijdragen 0,00

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 

instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder 

winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen :
346 708,93

. Van bedrijven 346 708,93

. Van kredietinstellingen 0,00

. Van verzekeringsmaatschappijen 0,00

. Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 

t.b.v. de gezinnen
0,00

. Van gezinnen 0,00

Inkomensoverdrachten van het buitenland : 0,00

. Van EU-instellingen 0,00

. Van de lidstaten van de EU-landen (overheden) 0,00

. Van de lidstaten van de EU-landen (niet-overheden) 0,00

. Van andere internationale instellingen dan de EU 0,00

. Van andere landen dan de lidstaten van de

EU-landen (overheden)
0,00

. Van andere landen dan de lidstaten van de

EU-landen (niet-overheden)
0,00

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE

SECTOR OVERHEID

Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde

institutionele groep :
652 858 491,09



. Van de institutionele overheid 650 908 939,00

. Van de niet-organieke begrotingsfondsen 0,00

. Van administratieve diensten met

boekhoudkundige autonomie (ADBA)
0,00

. Van administratieve openbare instellingen

(AOI)
0,00

. Van onderwijsinstellingen van de

institutionele overheid
0,00

. Van bijzondere/vrije universiteiten en/of

hogescholen (pro memorie)
0,00

. Van andere eenheden van de overheid 1 949 552,09

Inkomensoverdrachten aan de sociale

zekerheidsinstellingen :
0,00

. Ouderdom, overlijden, nabestaanden 0,00

. Ziekte 0,00

. Invaliditeit en lichamelijke of geestelijke

handicap
0,00

. Werkloosheid 0,00

. Gezinslasten 0,00

. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 0,00

. Beroepsopleiding voor volwassenen 0,00

. Andere inkomensoverdrachten van de RSZ 0,00

. Andere 0,00

Inkomensoverdrachten van de lokale overheden: 0,00

. Van provincies : 0,00

. algemene bijdragen 0,00

. specifieke bijdragen 0,00

. Van gemeenten :
0,00

. algemene bijdragen
0,00

. specifieke bijdragen
0,00

. Van polders en wateringen 0,00

. Van instellingen zonder winstoogmerk die op

lokaal gebied werkzaam zijn voor de

overheid, dan wel door de overheid in

overwegende mate worden gefinancierd

0,00

. Van andere lokale overheden 
0,00

. algemene bijdragen
0,00

. specifieke bijdragen
0,00



Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen :
0,00

. Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies
0,00

. Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 0,00

. Inkomensoverdrachten van de gewesten
0,00

. Inkomensoverdrachten van de federale

overheid
0,00

. dotaties 0,00

. toegewezen gedeelten van belastingen en

heffingen
0,00

. andere
0,00

KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE

SECTOREN



Vermogensbelastingen : 0,00

. Van bedrijven 0,00

. Van kredietinstellingen 0,00

. Van verzekeringsmaatschappijen 0,00

. Van privaatrechtelijke instellingen zonder

winstoogmerk t.b.v. de gezinnen
0,00

. Van gezinnen 0,00

Kapitaaloverdrachten van bedrijven en

financiële instellingen (exclusief de

vermogensheffingen)

0,00

. Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 0,00

. Overige kapitaaloverdrachten van

kredietinstellingen
0,00

. Overige kapitaaloverdrachten van

verzekeringsmaatschappijenµ

0,00

Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke

instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de

gezinnen en van de gezinnen (exclusief de

vermogensheffingen)

0,00

. Van privaatrechtelijke instellingen zonder

winstoogmerk t.b.v. de gezinnen
0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Van de gezinnen

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

0,00

Kapitaaloverdrachten van het buitenland : 0,00

. Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen : 0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00



. Kapitaaloverdrachten van de lidstaten van de

EU (overheden) :
0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Kapitaaloverdrachten van de lidstaten van de

EU (niet-overheden) :
0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Kapitaaloverdrachten van andere

internationale instellingen dan de EU :
0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Kapitaaloverdrachten van andere landen dan

de lidstaten van de EU (overheden) :
0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Kapitaaloverdrachten van andere landen dan

de lidstaten van de EU (niet-overheden) :
0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE

SECTOR OVERHEID

Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde

institutionele groep:
89 924 019,00

. Van de institutionele overheid : 89 924 019,00

. Investeringsbijdragen 89 924 019,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Van niet-organieke begrotingsfondsen : 0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

Van administratieve diensten met

boekhoudkundige autonomie (ADBA) :
0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00



. Van administratieve openbare instellingen

(AOI) :
0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Van onderwijsinstellingen van de

institutionele overheid :
0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Van bijzondere/vrije universiteiten en/of

hogescholen (pro memorie)
0,00

Kapitaaloverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen
0,00

Kapitaaloverdrachten van lokale overheden: 0,00

. Van provincies : 0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

Van gemeenten : 0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Van polders en wateringen : 0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Van instellingen zonder winstoogmerk die op

lokaal gebied werkzaam zijn voor de

overheid, dan wel door de overheid in

overwegende mate worden gefinancierd :

0,00

. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

. Van andere lokale overheden : 0,00



. Investeringsbijdragen 0,00

. andere kapitaaloverdrachten 0,00

Kapitaaloverdrachten van andere institutionele

groepen (federale overheid, gemeenschappen en

gewesten, gemeenschapscommissies)

0,00

. Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies
0,00

. Kapitaaloverdrachten van de

gemeenschappen
0,00

. Kapitaaloverdrachten van de gewesten 0,00

. Transferts en capital du Pouvoir fédéral : 0,00

. Dotaties 0,00

. toegewezen gedeelten van vermogensbelastingen

en –heffingen
0,00

. Andere 0,00

DESINVESTISSEMENTS

Nieuwbouw van gebouwen (-) :
29 504,81

. Uitgevoerd door andere sectoren dan de sector

overheid (-)
29 504,81

. Uitgevoerd in eigen beheer (-) 0,00

. Uitgevoerd door andere overheidsdiensten (-) 0,00



Verwerving van overige investeringsgoederen,

waaronder onlichamelijke zaken (-)
0,00

. Aankopen van vervoermaterieel (-)
0,00

. Verwervingen van overig materieel (-) : 0,00

. vervaardigd door ander overheidsdiensten 0,00

. vervaardigd door andere sectoren 0,00

Verkopen van gronden en gebouwen in het

binnenland
33 013 023,90

. Verkopen van gronden 3 482 757,70

. binnen de sector overheid 1 892 599,51

. aan andere sectoren dan de sector overheid
1 590 158,19

. Verkopen van bestaande wegen- en

waterbouwkundige werken
0,00

. binnen de sector overheid 0,00

. aan andere sectoren dan de sector overheid

. Verkopen van bestaande gebouwen :
29 530 266,20

. binnen de sector overheid 6 099 082,00

. aan andere sectoren dan de sector overheid 23 431 184,20

Verkopen van overige investeringsgoederen,

waaronder onlichamelijke zaken
11 354,55

. Verkopen van vervoermaterieel 0,00

. Verkopen van overig materieel 11 354,55

. Verkopen van patenten, octrooien en andere

onlichamelijke zaken
0,00



. Verkopen van waardevolle voorwerpen 0,00

. Verkopen van teeltgoederen (planten en

dieren)
0,00

Voorraadverminderingen (thans niet in gebruik) 0,00

Afschrijvingen (thans niet in gebruik) 0,00

SUBTOTAAL

(900 tot 979) 791 089 481,27

KREDIETAFLOSSINGEN,

VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN EN

VERKOPEN VAN ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN

Kredietaflossingen door bedrijven,

vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en verkopen van 

andere financiële producten :

0,00

. Kredietaflossingen door bedrijven 0,00

. Kredietaflossingen door kredietinstellingen 0,00

. Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen
0,00



. Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 0,00

. Vereffeningen van deelnemingen in

kredietinstellingen
0,00

. Vereffeningen van deelnemingen in

verzekeringsmaatschappijen
0,00

. Ventes d'autres produits financiers 0,00

Remboursements de crédits par les organismes privés sans 

but lucratif au service des ménages et par les ménages : 0,00

. Par les organismes privés sans but lucratif au service des 

ménages
0,00

. Par les ménages 0,00

Remboursements de crédits par l'Etranger et liquidations de 

participations à l'Etranger :
0,00

. Remboursements de crédits par l'Etranger : 0,00

. door EU-instellingen 0,00

. door de lidstaten van de EU (overheden) 0,00

. door de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0,00

. door andere internationale instellingen dan

de EU
0,00

. door andere landen dan de lidstaten van de

EU (overheden)
0,00

. door andere landen dan de lidstaten van de

EU (niet-overheden)
0,00

. Vereffeningen van deelnemingen in het

buitenland :
0,00

. in EU-instellingen 0,00

. in de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0,00

. in andere internationale instellingen dan de

EU
0,00

. in andere landen dan de lidstaten van de EU

(niet-overheden)
0,00



. Kredietaflossingen binnen de sector overheid: 21 890 000,00

. Binnen eenzelfde institutionele groep 21 890 000,00

. van de institutionele overheid 21 890 000,00

. van niet-organieke begrotingsfondsen 0,00

. van administratieve diensten met

boekhoudkundige autonomie (ADBA)
0,00

. van administratieve openbare instellingen

(AOI)
0,00

. van onderwijsinstellingen van de

institutionele overheid
0,00

. van bijzondere /vrije universiteiten en/of

hogescholen
0,00

. Door sociale zekerheidsinstellingen 0,00

. Door lokale overheden 0,00

. door provincies 0,00

. door gemeenten 0,00

. door polders en wateringen 0,00

. door instellingen zonder winstoogmerk die

op lokaal gebied werkzaam zijn voor de

overheid, dan wel door de overheid in

overwegende mate worden gefinancierd

0,00

. door andere lokale overheden 0,00

. Door het autonoom gesubsidieerd onderwijs 0,00

. Terugbetalingen door een institutionele groep

van een geldvoorschot toegestaan door een

andere institutionele groep

0,00

SUBTOTAAL

(900 tot 989) 812 979 481,27

OVERHEIDSSCHULD -

BOEKHOUDKUNDIG SALDO

Opbrengsten van geconsolideerde leningen : 0,00

. Opbrengsten van leningen in nationale valuta 0,00

. Opbrengsten van leningen in vreemde valuta 0,00

. Opbrengsten van leningen binnen de sector

overheid
0,00

. Verschillen op uitgiften boven pari
0,00



. Opbrengsten bij aflossingen beneden pari

(pro memorie)
0,00

. Koerswinsten op aflossingen van de schuld 0,00

. Opbrengsten van leningen met betrekking tot

financiële leasings
0,00

Monetisaties (thans niet in gebruik) 0,00

Opneming van reservefondsen 0,00

Opbrengsten van korte termijnleningen 0,00

SUBTOTAAL

(900 tot 998) 812 979 481,27

BOEKHOUDKUNDIG SALDO (8>9) 0,00

ALGEMEEN TOTAAL 812 979 481,27


