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FINANCIËLE DIENST. JAARREKENING 2021. VASTSTELLING. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 

 

Voorgeschiedenis 

 

/ 

 

Feiten en context 

 

De boekhouding van AGB Holar wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het 

toezicht van de Raad van Bestuur (Art. 242 van het Decreet Lokaal Bestuur). Conform 

artikel 243 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur spreekt de Raad van Bestuur zich uit over 

de vaststelling van de BBC-jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het 

boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. 

 

Voor wat betreft de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen (NBB-

jaarrekening) dienen de bestuurders de jaarrekening op te maken en ter goedkeuring voor 

te leggen aan de algemene vergadering. Vermits de gemeenteraad als algemene 

vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de door de Raad van Bestuur opgemaakte 

NBB-jaarrekening goedkeuren. 

 

Juridische gronden 

 

● Decreet Lokaal Bestuur Art. 242 eerste lid en Art. 243, §1; 

● Wetboek van Vennootschappen Art. 92; 

● Beheersovereenkomst §9 en §11. 
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Advies 

 

Overeenkomstig Art. 243 § 2 van het Decreet Lokaal Bestuur dient de gemeenteraad geen 

advies uit te brengen bij de jaarrekening van AGB Holar omdat de gemeenteraad ervoor 

gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de Raad van 

Bestuur. 

 

Argumentatie 

 

De BBC-jaarrekening eindigt met: 

● een positief exploitatiesaldo van 297.640,91 EUR; 

● een positief investeringssaldo van 63.112,40 EUR; 

● een negatief financieringssaldo van -355.210,23 EUR. 

 

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt aldus 5.543,08 EUR. 

 

De NBB-jaarrekening eindigt met: 

● een balanstotaal van 10.167.883,06 EUR; 

● een resultaat van het boekjaar voor belastingen van 114.637,78 EUR; 

● een raming van de vennootschapsbelasting ten belope van 17.350,65 EUR; 

● een te bestemmen winst van 97.287,13 EUR. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad van bestuur stelt de BBC-jaarrekening van 2021 vast zoals ze in bijlage is 

toegevoegd aan de beslissing. 

 

Artikel 2 

De raad van bestuur keurt het verslag van de raad van bestuur aan de gemeenteraad goed 

over de NBB-jaarrekening van 2021 zoals het als bijlage is toegevoegd aan deze beslissing. 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift, 
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