
bijlage3_2008_UitvoeringNGK_SpecialeOverdracht_begrotingskenmerk2 
 

 

 

 
Ordonnanceringskredieten en hun uitvoering van het lopend jaar van de niet-gesplitste 
ordonnanceringskredieten (NGK) met begrotingskenmerk 2 en waarvoor een speciale 
overdrachtsregeling geldt op basis van bepalingen in de begrotingsdecreten. Bij deze 
regeling wordt in principe het nog beschikbare saldo samengevoegd met de gelijkaardige 
kredieten van het volgende begrotingsjaar, hierdoor is het mogelijk deze kredieten nogmaals 
over te dragen. Bij de gewone overdrachtsregeling bepaald in artikel 34 van gecoördineerde 
wetten op de Rijkscomptabiliteit worden deze kredieten niet samengevoegd maar 
afzonderlijk in de boekhouding bijgehouden en worden ze na één jaar geannuleerd. 
 
Deze tabel bevat volgende gegevens: 

 

 Ok DecretaalBudget: het decretaal voorziene budget; 

 OkOverdrOk Vorige Jaren: de overdracht van het kredietsaldo van het vorige 
begrotingsjaar, bij de NGK komt dit vrij veel voor, vooral bij de dotaties bestemd voor 
de Vlaamse Openbare Instellingen, deze uitzonderingen worden geregeld door 
bepalingen in de begrotingsdecreten; 

 Ok Overige: specifieke begrotingsverrichtingen, komen weinig voor; 

 Totaal OK: het totaal van de beschikbare ordonnanceringskredieten; 

 Totaal VK: het totaal van de nog beschikbare vastleggingskredieten; 

 Aangevraagde OR: het bedrag van de aangerekende kredieten, dus de 
ordonnanceringen; 

 OK Beschikbaar Huidig Jaar: het saldo van het lopend begrotingsjaar; 

 Over te dragen: naar het volgende begrotingsjaar over te dragen kredieten; meestal 
gelijk aan het nog beschikbare saldo op de basisallocatie; 

 Te Annuleren: op het einde van het lopend begrotingsjaar te annuleren kredieten; 

 Netto overdracht: de werkelijk uitgevoerde overdracht, deze kan afwijken van het nog 
beschikbare saldo maar mag natuurlijk nooit hoger zijn dan het laatste bedrag. 
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DOTATIE AAN HET U.Z. GENT VOOR LOONLASTEN 

VOORTVLOEIEND UIT AKKOORDEN MET DE VLAAMSE 

REGERING INZAKE SECTORALE PROGRAMMATIE

0,00 131.876,84 0,00 131.876,84 131.876,84 0,00 131.876,84 131.876,84 0,00 131.876,84 

Totaal Progamma 0,00 131.876,84 0,00 131.876,84 131.876,84 0,00 131.876,84 131.876,84 0,00 131.876,84 

Totaal Entiteit 0,00 131.876,84 0,00 131.876,84 131.876,84 0,00 131.876,84 131.876,84 0,00 131.876,84 

Totaal Beleidsdomein 0,00 131.876,84 0,00 131.876,84 131.876,84 0,00 131.876,84 131.876,84 0,00 131.876,84 

Page 1


