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Inleiding 

AGB Holar heeft in 2019 een meerjarenplan (MJP) opgemaakt voor de periode 
van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot en met 
2025. Het bevat de te bereiken resultaten en de actieplannen die het bestuur 
daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de 
verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode 2020 tot en met 2025 en de 
kredieten voor het boekjaar 2021. 

Besturen moeten hun meerjarenplan aanpassen om: 

 de kredieten van het volgende jaar vast te stellen; en/of 
 de kredieten van het lopende jaar aan te passen. 

Daarnaast zal AGB Holar zijn meerjarenplan ook aanpassen bij belangrijke 
bijsturingen van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties). 

Deze aanpassing van het meerjarenplan (AMJP) heeft tot doel de ramingen uit 
het meerjarenplan van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode 
2021 tot 2025 te herzien en de kredieten voor 2021 vast te stellen.  

Het overzicht van de reeds aan de raad voorgelegde beleidsrapporten is als 
volgt: 

Datum Rapport Omschrijving inhoud 

12/12/2019 Initieel MJP - Ramingen 2020 – 2025  
- Vaststellen kredieten 2020 

24/08/2020 AMJP 1 - Vaststellen aangepaste kredieten 2020 

14/12/2020 AMJP 2 
- Ramingen 2021 – 2025 
- Vaststellen kredieten 2021 

De minimale inhoud van de AMJP en de bijhorende documentatie is vastgelegd in 
het BVR BBC en het MB BBC. 



4 
 

De AMJP bestaat uit 4 onderdelen: 

 

Bij de AMJP hoort ook documentatie: 
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Wijzigingen aan de strategische nota 

Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de strategische nota, aangezien AGB 
Holar geen prioritaire actieplannen uitvoert. 



SN: Strategische Nota

2020-2025
Journaalvolgnummers: Budg. 3920

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Bram Wouters

Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Mobiliteit
Kwalitatieve omschrijving: Hoeilaart beschikt over een betrouwbaar, toegankelijk en veilig mobiliteitsnetwerk en dringt de
verkeersoverlast in de woon- en verblijfsomgevingen terug.

Het mobiliteitsnetwerk, de congestie van de wegen en de impact van de acties die ondernomen worden om verandering te
verwezenlijken, stoppen niet aan de gemeentegrens. Hoeilaart werkt daarom samen met zijn buurgemeenten en met bovenlokale
diensten. Dit realiseren we door deelname aan de vervoerregioraad en door het opvolgen van de geplande werken aan de Ring 0.

Samen met de mobiliteitsraad tekenen we de fiets- en wandelroutes van Hoeilaart uit, zodat we met infrastructuurwerken, maar
ook met kleine ingrepen, bijdragen tot het verbeteren van deze routes. We creëren nadrukkelijk ruimte voor de zachte
weggebruikers, doorgaand verkeer leiden we naar de grote verkeersaders en inwoners en bezoekers stimuleren we om elk
afzonderlijk bij te dragen tot een modal shift.

Concrete realisaties verbonden aan de gehele doelstelling:
- Mobiliteitsvraagstukken worden geanalyseerd door studiebureaus;
- Mobiliteitsoverleg met buurgemeenten;
- Opstellen fiets- en wandelroutes van en naar het centrum;
- Deelname aan vervoerregioraad en aan besprekingen over de werken aan Ring Oost.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur
We streven de betrouwbare verplaatsing van elke weggebruiker na en optimaliseren de veilige en vlotte verplaatsing van de
zachte weggebruikers.

Naast het vaste onderhoud van wegen en waterlopen en de ijzelbestrijding, voorziet Hoeilaart de nodige budgetten om de
schoolomgeving (2021-2022), de Nilleveldstraat (2021) en een deel van de Tenboslaan (2021) en Jozef Kumpsstraat (2021)
beter in te richten. In de wijk Sloesveld worden verbeteringswerken uitgevoerd aan de toegang tot de woonblokken en de
voetpaden (2021). In 2024 wordt de verkeersinfrastructuur naar en rond het nieuwe sport- en jeugdcentrum aangelegd.
De aanleg van een fietspad tussen Groenendaal en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gepland voor uitvoering in 2021.
Samen met de Vlaamse Landmaatschappij werken we verder aan de trage verbinding langs de IJsevallei.

Jaarlijks wordt er ook een budget uitgetrokken voor veilige infrastructuur op maat van de zachte weggebruiker. Wat dit
concreet inhoudt, zal bepaald worden op basis van de resultaten van de analyses uitgevoerd door het studiebureau.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP-2.2: We ontmoedigen het sluipverkeer
Door investeringen in onze infrastructuur en aanpassing van onze inrichting ontmoedigen we het sluipverkeer.

We hebben oog voor maatregelen tegen sluipverkeer en zullen verder (proef)projecten op touw zetten. Bij de herinrichting
van de Nilleveldstraat en de schoolomgeving worden extra aanpassingen meegenomen om het sluipverkeer te weren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritair actieplan: AP-2.3: We zetten in op combimobiliteit
We zetten in op combimobiliteit om het voor iedereen mogelijk te maken volwaardig aan het gemeenschapsleven deel te
nemen.

We voorzien een beloningssysteem voor kinderen die met de fiets naar school gaan en blijven tussenkomen in de Buzzy
Pazzen die voor en door Hoeilaartse kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar bij De Lijn aangekocht worden. Het project
wijkbus is ondertussen afgelopen. We buigen ons verder over oplossingen voor ‘vervoer op maat’.

Samen met verschillende partners (De Lijn/TEC, NMBS, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, Provincie
Vlaams-Brabant) leggen we een mobipunt aan bij het station van Groenendaal.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:
- BD-1: Veiligheid
- BD-4: Welzijn
- BD-6: Organisatie en dienstverlening
- BD-5: Gemeenschapsvorming
- BD-3: Duurzaamheid

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota 2020-2025
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.hoeilaart.be/strategische-en-financiele-beleidsrapporten
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Financiële nota 

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de 
strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 
2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. 

Het aangepaste meerjarenplan moet namelijk financieel in evenwicht zijn. Dit is 
het geval als het voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: 

1. het geraamde beschikbare budgettaire resultaat is jaarlijks positief. Dit 
betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even 
groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (het toestandsevenwicht); 

2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk 
aan nul. Dit houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van 2025 moet 
volstaan om de periodieke aflossingen van de financiële schulden te dekken 
(het structurele evenwicht). 

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de AFM in 
2025 maar de Vlaamse Regering rekent erop dat de besturen hun 
verantwoordelijkheid nemen om gedurende de hele periode van het meerjarenplan 
te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën. 

De 2 bovenvermelde normen worden aangevuld met 2 indicatoren (geen normen): 

1. het geconsolideerd financieel evenwicht (niet van toepassing bij AGB Holar); 
2. de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen 

financieringswijze. Zo krijgen de raadsleden een vollediger beeld van de 
financiën en de schuldenstructuur van het bestuur. Belangrijke afwijkingen 
tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM worden verklaard in de toelichting. 

De financiële nota bestaat uit de volgende 3 onderdelen: 

1. het financiële doelstellingenplan (schema M1); 
2. de staat van het financieel evenwicht (schema M2); 
3. het overzicht van de kredieten (schema M3). 
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Financieel doelstellingenplan (M1) 

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde 
ontvangsten en uitgaven weer van de verschillende prioritaire 
beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële 
gevolgen van het geplande beleid. 

Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het aangepaste 
meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering: 

1. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per 
prioritaire beleidsdoelstelling; 

2. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het 
totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen; 

3. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het 
totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen zijn gekoppeld. 

Het financieel doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1. 



M1: Financieel doelstellingenplan
2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3920

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414) Algemeen directeur: Bram Wouters

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Mobiliteit
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 201.995 224.861 221.800 226.330 228.900 233.830

Ontvangst 115.966 110.614 139.405 139.405 139.405 139.405

Saldo -86.030 -114.247 -82.395 -86.925 -89.495 -94.425

Investering
Uitgave 695.715 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo -695.715 -65.000 -40.000 -40.000 -409.369 -40.000

Financiering

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 77.613 71.494 66.949 62.311 57.035 52.026

Ontvangst 472.979 531.843 462.771 466.699 477.627 481.555

Saldo 395.366 460.349 395.822 404.388 420.592 429.529

Investering
Uitgave 1.250 0 0 0 0 0

Ontvangst 20.985 0 0 0 0 0

Saldo 19.735 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgave 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

Ontvangst 926.965 295.000 270.000 270.000 639.369 270.000

Saldo 420.879 -238.093 -265.781 -262.053 113.646 -263.692

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025
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Totaal
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 279.608 296.355 288.749 288.641 285.935 285.856

Ontvangst 588.945 642.457 602.176 606.104 617.032 620.960

Saldo 309.337 346.102 313.427 317.463 331.097 335.104

Investering
Uitgave 696.965 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000

Ontvangst 20.985 0 0 0 0 0

Saldo -675.980 -65.000 -40.000 -40.000 -409.369 -40.000

Financiering
Uitgave 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

Ontvangst 926.965 295.000 270.000 270.000 639.369 270.000

Saldo 420.879 -238.093 -265.781 -262.053 113.646 -263.692

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)
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Staat financieel evenwicht (M2) 

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar voor de periode van 2020 tot 
en met 2025: 

1. de raming van het beschikbaar budgettair resultaat;  
2. de autofinancieringsmarge (AFM); en  
3. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.  

Op deze manier wordt het financieel evenwicht bekeken vanuit 3 invalshoeken. 

De staat van het financieel evenwicht wordt opgemaakt volgens het schema M2. 



M2: Staat van het financieel evenwicht
2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3920

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414) Algemeen directeur: Bram Wouters

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 309.337 346.102 313.427 317.463 331.097 335.104

a. Ontvangsten 588.945 642.457 602.176 606.104 617.032 620.960

b. Uitgaven 279.608 296.355 288.749 288.641 285.935 285.856

II. Investeringssaldo -675.980 -65.000 -40.000 -40.000 -409.369 -40.000

a. Ontvangsten 20.985 0 0 0 0 0

b. Uitgaven 696.965 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000

III. Saldo exploitatie en investeringen -366.643 281.102 273.427 277.463 -78.272 295.104

IV. Financieringssaldo 420.879 -238.093 -265.781 -262.053 113.646 -263.692

a. Ontvangsten 926.965 295.000 270.000 270.000 639.369 270.000

b. Uitgaven 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

V. Budgettair resultaat van het boekjaar 54.236 43.009 7.646 15.410 35.374 31.412

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 170.585 224.821 267.830 275.476 290.886 326.260

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 170.585 224.821 267.830 275.476 290.886 326.260

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 224.821 267.830 275.476 290.886 326.260 357.673

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 224.821 267.830 275.476 290.886 326.260 357.673

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 309.337 346.102 313.427 317.463 331.097 335.104

II. Netto periodieke aflossingen 276.086 303.093 305.781 302.053 295.723 303.692

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

b. Periodieke terugvordering leningen 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

IV. Autofinancieringsmarge 33.251 43.009 7.646 15.410 35.374 31.412

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Staat van het financieel evenwicht 2020-2025
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Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge 33.251 43.009 7.646 15.410 35.374 31.412

II. Correctie op de periodieke aflossingen -168.471 -156.734 -116.599 -80.664 -47.630 -30.353

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 674.557 689.827 652.380 612.718 573.353 564.045

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -135.220 -113.725 -108.953 -65.254 -12.256 1.059

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Autonoom gemeentebedrijf 224.821 267.830 275.476 290.886 326.260 357.673

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 224.821 267.830 275.476 290.886 326.260 357.673

II. Autofinancieringsmarge
- Autonoom gemeentebedrijf 33.251 43.009 7.646 15.410 35.374 31.412

Totale Autofinancieringsmarge 33.251 43.009 7.646 15.410 35.374 31.412

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Autonoom gemeentebedrijf -135.220 -113.725 -108.953 -65.254 -12.256 1.059

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -135.220 -113.725 -108.953 -65.254 -12.256 1.059

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Staat van het financieel evenwicht 2020-2025
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Overzicht kredieten (M3) 

Deze AMJP heeft alleen betrekking op de vaststelling van de kredieten voor 2021. 
Het overzicht van de kredieten bevat dus alleen de kredieten voor boekjaar 2021. 
De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2021 in het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de 
financiering, omvatten dus ook de kredieten voor dat jaar. 

De kredieten zijn limitatief op het niveau van: 

 het totaal van de exploitatie-uitgaven; 
 het totaal van de investeringsuitgaven; 
 het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings; en  
 het totaal van de uitgaven voor de toegestane leningen en betalingsuitstel. 

Het annaliteitsbeginsel is gevrijwaard doordat de raadsleden jaarlijks de kredieten 
moeten vaststellen die in het meerjarenplan of de aanpassing ervan zijn 
opgenomen. 

Het overzicht van de kredieten wordt opgesteld volgens het schema M3. 



M3: Overzicht van de kredieten
2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3920

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414) Algemeen directeur: Bram Wouters

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

2021

Uitgaven Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf

Exploitatie 296.355 642.457

Investeringen 65.000 0

Financiering 533.093 295.000
Leningen en leasings 533.093 65.000

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 230.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Overzicht van de kredieten 2020-2025
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TOELICHTING
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Toelichting 

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen van het aangepaste 
meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een 
beslissing te kunnen nemen. De minimale inhoud is vastgesteld bij Ministerieel 
Besluit van 26 juni 2018. 

De toelichting bevat de volgende informatie: 

1. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 
(schema T1); 

2. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard 
(schema T2); 

3. de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een 
prioritair actieplan (schema T3); 

4. de evolutie van de financiële schulden (schema T4); 
5. een overzicht van de financiële risico’s; 
6. een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties gehanteerd bij 

de opmaak van het aangepaste meerjarenplan; 
7. een verklaring van de belangrijke afwijkingen tussen de AFM en de 

gecorrigeerde AFM; 
8. een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie 

beschikbaar is. 
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Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een 
samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens 
de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld. Het bevat voor elk 
beleidsdomein per jaar van het aangepaste meerjarenplan de verwachte 
ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, en dit zowel voor de 
exploitatie, de investeringen als de financiering. 



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3920

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414) Algemeen directeur: Bram Wouters

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 75.333 64.924 60.149 55.311 49.835 44.626

Ontvangsten 108.064 114.432 94.500 88.428 82.356 76.284

Saldo 32.731 49.508 34.351 33.117 32.521 31.658

Investeringen
Uitgaven 125.000 25.000 0 0 0 0

Ontvangsten 20.985 0 0 0 0 0

Saldo -104.015 -25.000 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

Ontvangsten 926.965 295.000 270.000 270.000 639.369 270.000

Saldo 420.879 -238.093 -265.781 -262.053 113.646 -263.692

Algemeen bestuur
Exploitatie

Uitgaven 8.290 12.600 12.900 13.200 13.500 13.800

Ontvangsten 21 51 51 51 51 51

Saldo -8.270 -12.549 -12.849 -13.149 -13.449 -13.749

Investeringen
Uitgaven 1.250 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.250 0 0 0 0 0

Financiering
Leven

Exploitatie
Uitgaven 195.985 218.831 215.700 220.130 222.600 227.430

Ontvangsten 480.861 527.974 507.625 517.625 534.625 544.625

Saldo 284.875 309.143 291.925 297.495 312.025 317.195

Investeringen
Uitgaven 570.715 40.000 40.000 40.000 409.369 40.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -570.715 -40.000 -40.000 -40.000 -409.369 -40.000

Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025
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Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard 
(T2) 

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer 
gedetailleerde informatie over de verschillende samenstellende componenten van 
het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het aangepaste meerjarenplan. 

Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor 
de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane 
subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens 
het type van de betrokken partij. 



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3920

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414) Algemeen directeur: Bram Wouters

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele uitgaven 217.865 238.400 235.699 240.571 243.355 248.552

1. Goederen en diensten 190.215 207.011 204.000 208.530 211.100 216.030

5. Andere operationele uitgaven 27.650 31.389 31.699 32.041 32.255 32.522

B. Financiële uitgaven 61.743 56.598 51.453 46.307 41.162 36.017

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 61.743 56.598 51.453 46.307 41.162 36.017

- aan andere entiteiten 61.743 56.598 51.453 46.307 41.162 36.017

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 1.357 1.597 1.763 1.418 1.287

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele ontvangsten 516.061 575.614 541.405 551.405 568.405 578.405

1. Ontvangsten uit de werking 516.061 575.614 541.405 551.405 568.405 578.405

B. Financiële ontvangsten 72.885 66.843 60.771 54.699 48.627 42.555

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Exploitatiesaldo 309.337 346.102 313.427 317.463 331.097 335.104

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 1.250 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.250 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 689.715 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 689.715 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000

a. Terreinen en gebouwen 554.403 25.000 0 0 328.369 0

b. Wegen en andere infrastructuur 7.515 0 0 0 41.000 0

c. Roerende goederen 127.797 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 6.000 0 0 0 0 0

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B. Verkoop van materiële vaste activa 20.985 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.985 0 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 20.985 0 0 0 0 0

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)



2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Investeringssaldo -675.980 -65.000 -40.000 -40.000 -409.369 -40.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo exploitatie en investeringen -366.643 281.102 273.427 277.463 -78.272 295.104

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Vereffening van financiële schulden 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Aangaan van financiële schulden 696.965 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 696.965 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

1. Terugvordering van toegestane leningen 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

a. Periodieke terugvorderingen 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Financieringssaldo 420.879 -238.093 -265.781 -262.053 113.646 -263.692

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budgettair resultaat van het boekjaar 54.236 43.009 7.646 15.410 35.374 31.412

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)
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Investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken 
van een prioritair actieplan (T3) 

De investeringsprojecten geven de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en 
uitgevoerde investeringsuitgaven en –ontvangsten voor de verschillende 
actieplannen. 

AGB Holar plant geen investeringsuitgaven en –ontvangsten voor een prioritair 
actieplan. Daarom is schema T3 blanco. 



T3: Investeringsproject
2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3920

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414) Algemeen directeur: Bram Wouters

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Investeringsproject 2020-2025

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)
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Financiële schulden (T4) 

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in 
de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot en met 2025. 
Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de 
schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen. 



T4: Evolutie van de financiële schulden
2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3920

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414) Algemeen directeur: Bram Wouters

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 8.089.751 7.618.969 7.126.916 6.641.193 6.516.870 6.031.870

1. Financiële schulden op 1 januari 7.925.879 8.089.750 7.618.969 7.126.916 6.641.193 6.516.870

2. Nieuwe leningen 696.965 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000

4. Overboekingen -533.093 -535.781 -532.053 -525.723 -533.692 -525.000

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

533.093 535.781 532.053 525.723 533.692 525.000

1. Financiële schulden op 1 januari 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692

2. Aflossingen -506.086 -533.093 -535.781 -532.053 -525.723 -533.692

3. Overboekingen 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692 525.000

Totaal financiële schulden 8.622.844 8.154.750 7.658.969 7.166.916 7.050.562 6.556.870

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Evolutie van de financiële schulden 2020-2025

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)
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Financiële risico’s 

Dit overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt 
en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die 
risico’s in te dekken. Een volledig en transparant overzicht is onontbeerlijk om een 
correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën 
van het bestuur. 

Omdat financiële risico’s de eigenlijke inhoud van het aangepaste meerjarenplan 
in belangrijke mate kunnen nuanceren, moeten de raadsleden over die essentiële 
informatie kunnen beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over het 
aangepaste meerjarenplan. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op 
risico’s die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het 
bestuur als ze zich zouden voltrekken. 

Risico’s inzake het schuldbeheer 

A. Renterisico 

Een belangrijke schuld kent een rentevoetherziening in 2022. Het betreft de 
doorgeeflening van het gemeentebestuur voor de bouw van GCFS. Alle 
andere leningen zijn renteloos toegekend door het gemeentebestuur. De 
zwakkere economische vooruitzichten, met een inflatie die onder het 
streefcijfer blijft, hebben eerder dit jaar geleid tot bijkomende of hernieuwde 
monetaire stimuleringsmaatregelen bij de centrale banken. Aangezien de 
inflatie in de eurozone onder de middellangetermijndoelstelling van de ECB 
zal blijven en risicofactoren zoals de COVID-19 pandemie de Europese 
groeidynamiek negatief beïnvloeden zal de ECB haar monetaire beleid in de 
komende jaren hoogstwaarschijnlijk zeer soepel of ongewijzigd houden met 
lage of ongewijzigde beleidsrentes tot gevolg. 

Beheersmaatregel en opvolging: / 

B. Lopende lening- en leasingovereenkomsten of op te nemen leningen die niet 
worden terugbetaald volgens het klassieke patroon van periodieke 
aflossingen 

AGB Holar heeft geen lopende overeenkomsten of plant geen op te nemen 
leningen waarvan de schuld (of een deel ervan) pas wordt afgelost op een 
tijdstip dat in de verre toekomst ligt en die dus niet worden terugbetaald 
volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen. 

Beheersmaatregel en opvolging: / 
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Risico’s inzake het thesauriebeheer 

A. De solvabiliteit van de instelling waarbij wordt belegd 

De EU-wijde EBA-stresstest van 2018 bevestigde de soliditeit en 
weerbaarheid van thuisbank Belfius: na toepassing van de stresstest 
behaalde Belfius een solide CET 1 ratio van 13,2%. Het is een 
weerspiegeling van de sterke solvabiliteit van Belfius. De rating agencies 
Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch beoordelen Belfius Bank in oktober 
2020 met een rating van respectievelijk A-, A1 en A-. 

Beheersmaatregel en opvolging: op geregelde basis de solvabiliteit van 
de instelling verifiëren en monitoren. 

B. De mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd 

AGB Holar bezit geen beleggingen, enkel liquiditeiten op korte termijn. Deze 
kapitalen zijn beperkt gewaarborgd door het Belgische Garantiefonds ten 
belope van 100.000 EUR per entiteit. 

Beheersmaatregel en opvolging: het spreiden van de middelen over 
verschillende instellingen is een mogelijkheid maar weinig werkbaar. Het 
risico wordt geaccepteerd. 

C. De mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd 

Gezien AGB Holar enkel liquiditeiten op korte termijn bezit dewelke zijn 
geplaatst op een zichtrekening, is er geen gewaarborgde opbrengst. 

Beheersmaatregel en opvolging: / 

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten 

A. Prijssubsidies 

Het gemeentebestuur heeft enkele jaren geleden de wijze van financiering 
van AGB Holar moeten wijzigingen om die in overeenstemming te brengen 
met de geldende btw-wetgeving. 

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer worden gewerkt met 
werkingssubsidies en moet er een verband bestaan tussen de prijs en de 
subsidie die de gemeente betaalt. Het ‘tekort’ van het AGB moet daarom 
worden opgevangen door een prijssubsidie waarbij de gemeente – om een 
economisch rendabel AGB te hebben – tegemoetkomt in het tarief van de 
aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook BTW betaalt. Aangezien 
deze BTW voor de gemeente niet aftrekbaar is, resulteert dit in extra 
uitgaven voor de gemeente. In de meerjarenplanning houdt de gemeente 
rekening met deze financieringswijze, waarbij de prijssubsidie jaarlijks 
fluctueert, hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt. 

Beheersmaatregel en opvolging: evalueren en monitoren van de winst 
in het AGB. Permanente opvolging en bijsturing van de prijssubsidies. 
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Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven 

A. Toenemende exploitatie-uitgaven 

N.V.T. 

B. Nieuwe exploitatie-uitgaven 

N.V.T. 

Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten 

A. Borgstellingen 

N.V.T. 

B. Geraamde uitgaven investeringen voor jeugd- en sportsite Koldam 

De investeringswerken op de jeugd- en sportsite Koldam verlopen in 
verschillende fasen. De opdracht werd gegund in 2017. Voor de fasen die 
worden gerealiseerd tijdens het meerjarenplan is een prijsherziening 
mogelijk. Hierop werd geanticipeerd in de opgenomen ramingen. Dit zijn 
echter assumpties. De werkelijke herzieningen kunnen hoger zijn. 

C. Geraamde ontvangsten uit investeringssubsidies 

N.V.T. 

D. Toegestane leningen 

N.V.T. 

Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen 

Op datum van opmaak van het meerjarenplan heeft het bestuur geen kennis van 
verbonden partijen waarbij het bestuur wettelijk, statutair of feitelijk verplicht zou 
worden om, op korte termijn, tussen te komen in verliezen of tekorten. 

Andere risico’s 

A. Hangende juridische geschillen 

Op datum van opmaak van het meerjarenplan had het bestuur geen kennis 
van hangende juridische geschillen met een mogelijke (negatieve) financiële 
impact. 

B. Impact evolutie COVID-19 pandemie 

De verdere evolutie van de gezondheidscrisis omtrent COVID-19 kan een 
negatieve financiële impact hebben op de omzet gerealiseerd door AGB 
Holar. Gezien de situatie waarin we ons bevinden momenteel uiterst volatiel 
is, is het onmogelijk de effecten te becijferen. 
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Beschrijving grondslagen en assumpties 

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat 
de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten 
en hypotheses die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die 
erin zijn opgenomen. 

 

UITGAVEN 

A. Verbruikte goederen, diensten en diverse leveringen 
 
Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau dd. 
6 oktober 2020 zou de gemiddelde jaarinflatie in 2021 op 1,3% uitkomen. 
Voor de jaren daarna werd gewerkt met de cijfers gerapporteerd door het 
Federaal Planbureau (Economische vooruitzichten 2020-2025; juni 2020). 
De gehanteerde groeivoeten zijn dus als volgt: 
 

2021 2022 2023 2024 2025 
1,30% 1,60% 1,70% 1,80% 1,90% 

 
B. Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage 

 
N.V.T. 

 
C. Andere operationele kosten 

 
Te betalen belastingen 
 
Vennootschapsbelasting: op basis van de geraamde opbrengsten en kosten 
werd de winst voor belasting gesimuleerd om zodoende de 
vennootschapsbelasting te kunnen berekenen. Vanaf boekjaar 2021 
(aanslagjaar 2022) wordt gewerkt met een belastingvoet van 25%. 
 
Diverse operationele kosten (o.a. ‘werkingskosten’) 
 
De ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen 
en zo nodig aangepast. 
 
Individuele hulpverlening door het OCMW 
 
N.V.T. 
 
Toegestane subsidies 
 
N.V.T. 
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D. Financiële kosten 
 
Kosten van bestaande schulden 
 
Voor de kosten van bestaande schulden werd gewerkt op basis van de door 
de kredietinstellingen aangeleverde budgettaire vooruitzichten. 
 
Kosten van nieuw op te nemen leningen 
 
Het bestuur heeft in het huidige meerjarenplan het voornemen om enkel 
leningen op te nemen via het gemeentebestuur. Deze leningen dienen om 
de investeringsuitgaven in het AGB te financieren. Het AGB betaalt deze 
leningen terug à rato van het afschrijvingsritme van de activa die zullen 
worden aangeschaft. Deze leningen zijn renteloos. 
 
 

ONTVANGSTEN 

A. Opbrengsten uit de werking 
 
De meeste opbrengsten uit de werking werden stabiel gehouden. Voor de 
volgende elementen gebeurde dit niet: 
1. Toegangsgelden voorstellingen in theaterzaal, toegangsgelden SJS 

Koldam en verhuring theaterzaal: de impact van het COVID-19 
coronavirus werd verwerkt in lagere ramingen voor boekjaar 2021. 

2. Prijssubsidies verkregen van de gemeente: het niveau van de 
prijssubsidies wordt geraamd op basis van de benodigde omzet in het 
AGB om fiscaal winst te kunnen maken. 

3. Concessie Sportecho: de ramingen houden rekening met de verkoop van 
Sportecho in 2021. 

 
De effecten van de wijziging van het infrastructuurreglement blijven 
onbekend en werden derhalve niet opgenomen in het meerjarenplan. Gezien 
de impact van het COVID-19 coronavirus op het gebruik van de 
infrastructuur binnen het AGB en er eveneens een overgangsfase werd 
voorzien in 2020 (en deels in 2021) wordt het moeilijk geacht dit correct te 
ramen. 
 

B. Fiscale opbrengsten en boeten 
 
N.V.T. 
 

C. Subsidies en andere ontvangsten 
 
Algemene werkingssubsidies 
 

 N.V.T. 
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Specifieke werkingssubsidies 
 
N.V.T. 
 
Andere operationele ontvangsten 
 
N.V.T. 
 

D. Financiële opbrengsten 
 
Intresten op toegestane leasing 
 
De intresten voorzien in het aflossingsplan van de leasing m.b.t. het GC 
Felix Sohie werden overgenomen in het meerjarenplan. 
 

E. Investeringsontvangsten n.a.v. de verkoop van vaste activa 
 

De geplande verkoop betreft enkele elementen in café Sportecho hetwelk 
het AGB in erfpacht heeft. De verkoop gebeurt aan boekwaarde. Op deze 
manier kan de gemeente dan het gebouw verkopen. 
 

 
DIVERSEN 

A. Gemiddelde looptijd op te nemen leningen 
 
Het bestuur heeft in het huidige meerjarenplan het voornemen om enkel 
leningen op te nemen via het gemeentebestuur. Deze leningen dienen om 
de investeringsuitgaven in het AGB te financieren. Het AGB betaalt deze 
leningen terug à rato van het afschrijvingsritme van de activa die zullen 
worden aangeschaft. Er wordt geraamd dat, gemiddeld gezien, de aan te 
schaffen activa zullen worden afschreven op 10 jaar. De looptijd van de 
toegestane leningen wordt daarom eveneens op 10 jaar geraamd. 

 
B. Gemiddelde looptijd van toegestane leningen 

 
N.V.T. 
 

C. Schema T3: kolom ‘gerealiseerd in MJP’ 
 
In deze kolom komen de bedragen die in de boekjaren 2020 tot en met 
2025 reeds gerealiseerd zijn. Bij de opmaak van de AMJP van de maand 
december komen hier de cijfers van de effectieve aanrekeningen tot en met 
31 oktober 2020. Bij de opmaak van de AMJP van de maand augustus 2021 
zullen dit de cijfers tot 30 juni 2021 zijn. 
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Verklaring over de belangrijke afwijkingen tussen de AFM en 
gecorrigeerde AFM 

Omdat de kapitaalsaflossingen van bepaalde vormen van alternatieve financiering 
(bulletleningen, balloonleningen, kortetermijnfinanciering) voor de berekening van 
de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht (de 
AFM) aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen 
financieringswijze: de gecorrigeerde AFM. 

Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM zijn de aangewezen aflossingen 
vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige 
jaar. Via deze indicator kunnen de raadsleden in de staat van het financieel 
evenwicht lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve 
financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. 

Verklaring: 

De correctie op de periodieke aflossingen is negatief. Dit betekent dat de 
periodieke aflossingen conform de lopende verbintenissen van het bestuur minder 
dan 8% bedragen van de huidige uitstaande schuld. M.a.w. de gemiddelde looptijd 
van de nog uitstaande schuld is dus veel langer dan 12 jaar (100 / 8 = 12). 

Dit blijkt ook uit de volgende kengetallen: 

 Gemiddelde looptijd van de schuld per 31 december 2020: 17,5 jaar 
 Gewogen gemiddelde looptijd van de schuld per 31 december 2020: 21,14 

jaar 

Grafisch wordt dit per 31 december 2020 als volgt weergegeven: 

 

Deze negatieve correctie zorgt ervoor dat de gecorrigeerde AFM gedurende de 
gehele planningsperiode lager ligt dan de AFM. De negatieve correctie neemt wel 
af gedurende deze periode. Dit omdat de gecorrigeerde AFM telkenmale rekent 
met een constante looptijd van 12 jaar en de werkelijke looptijd van de uitstaande 
schuld, hoe verder in de planningsperiode, naar beneden toe evolueert. 
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Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is 

Bij het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Deze 
omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan 
te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden 
moeten maken. De essentiële informatie moet in het beleidsrapport zelf 
opgenomen zijn. 

De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen, 
ingeschreven in het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan, voorgelegd aan 
de raadsleden. 

De volgende achtergrondinformatie wordt opgenomen: 

1. de meest actuele versie van de omgevingsanalyse; 
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn 

opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de 
bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven; 

3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per 
jaar); 

4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van 
uitmaken; 

5. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, 
statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks 
tussen te komen in verliezen of tekorten; 

6. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor 
de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn 
ingeschreven; 

7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het 
bestuur heft. 

De raadsleden kunnen de bijkomende documentatie bij het ontwerp van het 
aangepaste meerjarenplan 2020-2025 raadplegen op 
https://www.hoeilaart.be/strategische-en-financiele-beleidsrapporten. 
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MOTIVERING VAN DE 
WIJZIGING 
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Motivering van de wijzigingen 

In dit onderdeel wordt een antwoord geformuleerd op de vraag: “Wat waren de 
(beweeg)redenen om het MJP te wijzigen?” 

 

IMPACT COVID-19 CORONAVIRUS: 

Het meerjarenplan 2020-2025 was nog maar net opgesteld of het COVID-19 
coronavirus stond al voor de deur. Fictie heeft de realiteit ingehaald en plannen 
werden doorkruist. De crisis heeft dan ook een impact op de uitvoering van het 
MJP. 

Belangrijkste feiten uit het AMJP: 
 Het bestuur heeft in 2020 belangrijke uitgaven gedaan ter bestrijding van 

het virus en heeft een relancebeleid gevoerd voor gezinnen, 
ondernemingen en verenigingen. 

 Het bestuur raamt op lange termijn minder ontvangsten uit belastingen 
(zie ook ‘overzicht opbrengsten per belastingsoort’ bij de documentatie) 

 Het bestuur voert een aanwervingsstop in om de loonkost te stabiliseren 
 Het bestuur schrapt of verschuift uitgaven voor bepaalde 

investeringsprojecten: 
o Guillaume Dekleermakerstraat (geschrapt – 842.566,91 euro) 
o Kasteelstraat (verminderd met 714.000,00 euro) 
o SJC Koldam – turnhal (verschoven naar 2026 – 473.000,00 euro) 
o Trage verbinding Ijsevallei (verminderd met 100.000,00 euro) 

 
 
MEER CONCRETE KIJK OP DE WERKING VAN DE VOLGENDE JAREN: 

Binnen de budgettaire entiteit OCMW dienden enkele zaken herzien te worden. 
Zo waren de geraamde ontvangsten van de zorgkassen voor de periode 2020 – 
2025 in het vorige MJP overschat. Dit omdat er eind 2019, wegens het 
vertroebelde zicht door het voorschottensysteem, op een verkeerde basis is 
verder gewerkt. Daarnaast blijft de nood aan interim personeel budgettair 
doorwegen, ook al is een afbouwscenario voorzien. 

Omwille van boven vermelde elementen en een meer concrete kijk op de werking 
van de volgende jaren dienden de volgende wijzigingen te gebeuren: 

 Exploitatieuitgaven: 
o rechtzetten van verkeerde en/of vergeten ramingen bij opmaak van 

het originele meerjarenplan of de aanpassing in augustus 2020. Het 
correcter ramen van uitgaven op basis van de stand van zaken eind 
2020 (pro rateren). 

o herschatten van de personeelsuitgaven aan de hand van de 
verwachte personeelsinzet, de evolutie van de spilindex en de 
evolutie van de responsabiliserings-bijdrage. 

o Aanpassen van de ramingen op basis van nieuwe beschikbare 
informatie van derde partijen (IGS, HVZ, kredietinstellingen, …). 

o verwerken van genomen beslissingen door het college / vast bureau 
met een nog niet voorziene budgettaire impact in het MJP. 
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 Exploitatieontvangsten: 
o rechtzetten van ramingen en het doorvoeren van correcties n.a.v. 

de effecten van het COVID-19 coronavirus. 
o herramingen op basis van de informatie verkregen van Vlabel en de 

FOD Financiën (rekening houdend met de effecten van het COVID-
19 coronavirus) en herramingen voor de eigen belastingen op basis 
van de evolutie in de voorbije jaren. 

o Aanpassen van de ramingen op basis van nieuwe beschikbare 
informatie van derde partijen (hogere subsidiërende overheden, …). 
 

 Investeringsuitgaven en –ontvangsten:  
o evaluatie van de projecten naar timing en budget. 
o Schrappen, verminderen of verschuiven van bepaalde projecten (zie 

boven). 
 

 Financieringsuitgaven en -ontvangsten: 
o Verwerken van de financiële transacties i.v.m. OV 2.0 (light-as-a-

service van Fluvius). 

 

Het lijdt geen twijfel dat de beschikbare financiële ruimte momenteel besmet 
is door het COVID-19 coronavirus. Dit is geen reden tot paniek. Het lokaal 
bestuur heeft kunnen ingrijpen op diverse domeinen om het financieel 
evenwicht te behouden. De recente gebeurtenissen bewijzen in elk geval dat 
het inbouwen van enige financiële marge in het MJP geen overbodige luxe is. 



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatie-uitgaven 279.608 294.998 287.152 286.878 284.517 284.569 279.608 247.226 245.667 244.012 242.415 245.879 0 47.772 41.485 42.866 42.102 38.690

A. Operationele uitgaven 217.865 238.400 235.699 240.571 243.355 248.552 217.865 190.628 194.214 197.704 201.253 209.862 0 47.772 41.485 42.867 42.102 38.690

1. Goederen en diensten 190.215 207.011 204.000 208.530 211.100 216.030 190.215 162.510 165.710 168.970 172.320 180.710 0 44.501 38.290 39.560 38.780 35.320

5. Andere operationele uitgaven 27.650 31.389 31.699 32.041 32.255 32.522 27.650 28.118 28.504 28.734 28.933 29.152 0 3.271 3.195 3.307 3.322 3.370

B. Financiële uitgaven 61.743 56.598 51.453 46.307 41.162 36.017 61.743 56.598 51.453 46.308 41.162 36.017 0 0 0 -1 0 0

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 61.743 56.598 51.453 46.307 41.162 36.017 61.743 56.598 51.453 46.308 41.162 36.017 0 0 0 -1 0 0

- aan andere entiteiten 61.743 56.598 51.453 46.307 41.162 36.017 61.743 56.598 51.453 46.308 41.162 36.017 0 0 0 -1 0 0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 1.357 1.597 1.763 1.418 1.287

II. Exploitatieontvangsten 588.946 642.457 602.176 606.104 617.032 620.960 588.946 568.993 572.741 575.929 611.887 615.075 0 73.464 29.435 30.175 5.145 5.885

A. Operationele ontvangsten 516.061 575.614 541.405 551.405 568.405 578.405 516.061 502.201 512.021 521.281 563.311 572.571 0 73.413 29.384 30.124 5.094 5.834

1. Ontvangsten uit de werking 516.061 575.614 541.405 551.405 568.405 578.405 516.061 502.201 512.021 521.281 563.311 572.571 0 73.413 29.384 30.124 5.094 5.834

B. Financiële ontvangsten 72.885 66.843 60.771 54.699 48.627 42.555 72.885 66.792 60.720 54.648 48.576 42.504 0 51 51 51 51 51

III. Exploitatiesaldo 309.337 346.102 313.427 317.463 331.097 335.104 309.337 321.767 327.074 331.917 369.472 369.196 0 24.335 -13.647 -14.454 -38.375 -34.092

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Investeringsuitgaven 696.965 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000 696.965 50.000 50.000 50.000 378.369 50.000 0 15.000 -10.000 -10.000 31.000 -10.000

A. Investeringen in financiële vaste activa 1.250 0 0 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.250 0 0 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 689.715 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000 689.715 50.000 50.000 50.000 378.369 50.000 0 15.000 -10.000 -10.000 31.000 -10.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 689.715 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000 689.715 50.000 50.000 50.000 378.369 50.000 0 15.000 -10.000 -10.000 31.000 -10.000

a. Terreinen en gebouwen 554.403 25.000 0 0 328.369 0 554.403 0 0 0 328.369 0 0 25.000 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 7.515 0 0 0 41.000 0 7.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000 0

c. Roerende goederen 127.797 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 127.797 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringsontvangsten 20.985 0 0 0 0 0 20.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 20.985 0 0 0 0 0 20.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.985 0 0 0 0 0 20.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 20.985 0 0 0 0 0 20.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringssaldo -675.980 -65.000 -40.000 -40.000 -409.369 -40.000 -675.980 -50.000 -50.000 -50.000 -378.369 -50.000

Saldo exploitatie en investeringen -366.643 281.102 273.427 277.463 -78.272 295.104 -366.643 271.767 277.074 281.917 -8.897 319.196 0 9.335 -3.647 -4.454 -69.375 -24.092

I. Financieringsuitgaven 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692 506.086 545.648 546.836 544.108 538.778 576.615 0 -12.555 -11.055 -12.055 -13.055 -42.923

A. Vereffening van financiële schulden 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692 506.086 545.648 546.836 544.108 538.778 576.615 0 -12.555 -11.055 -12.055 -13.055 -42.923

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 506.086 533.093 535.781 532.053 525.723 533.692 506.086 545.648 546.836 544.108 538.778 576.615 0 -12.555 -11.055 -12.055 -13.055 -42.923

II. Financieringsontvangsten 926.965 295.000 270.000 270.000 639.369 270.000 926.965 280.000 280.000 280.000 608.369 280.000 0 15.000 -10.000 -10.000 31.000 -10.000

A. Aangaan van financiële schulden 696.965 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000 696.965 50.000 50.000 50.000 378.369 50.000 0 15.000 -10.000 -10.000 31.000 -10.000

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 696.965 65.000 40.000 40.000 409.369 40.000 696.965 50.000 50.000 50.000 378.369 50.000 0 15.000 -10.000 -10.000 31.000 -10.000

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0

1. Terugvordering van toegestane leningen 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0

III. Financieringssaldo 420.879 -238.093 -265.781 -262.053 113.646 -263.692 420.879 -265.648 -266.836 -264.108 69.591 -296.615 0 27.555 1.055 2.055 44.055 32.923

Budgettair resultaat van het boekjaar 54.236 43.009 7.646 15.410 35.374 31.412 54.236 6.119 10.238 17.809 60.694 22.581 0 36.890 -2.592 -2.399 -25.320 8.831
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