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1.

Voorwoord financieel beheerder

Deze jaarrekening 2014 is voor mij persoonlijk de 10de in de rij als financieel beheerder. Het is
de 1ste in zijn huidige vorm, volgens de nieuwe beleids-en beheerscyclus of kortweg BBC. Het is
bijgevolg een rekening die de link legt tussen 2 totaal verschillende boekhoudingen nl. de nieuwe
gemeentelijke boekhouding (NGB) die in alle gemeenten gevoerd werd sinds 1995 en de beleidsen beheerscyclus (BBC) die voor alle gemeenten verplicht werd op 1 januari 2014 omwille van
het gemeentedecreet.
Het is duidelijk dat de opmaak van de 1ste rekening 2014 in een nieuw boekhoudsysteem veel
voeten in de aarde heeft gehad. Voor alle medewerkers van financiën was er niet alleen de
complexiteit van de nieuwe BBC wetgeving maar ook de overschakeling naar een nieuwe ERP
tool voor de boekhouding (Agresso). Bij het analyseren van de documenten zal u, net zoals
financiën, een aantal vaststellingen doen. Eerst en vooral is een vergelijking met een vorig
boekjaar zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, omwille van de totaal verschillende
boekhoudprincipes. In de NGB konden bijvoorbeeld kredieten zowel in de gewone als
buitengewone dienst overgedragen worden van het ene boekjaar naar het andere via het
formulier T. In de BBC is dit enkel mogelijk voor investeringskredieten. Ook de kersverse
Vlaamse beleidsprioriteiten met de toepassing van de deelrapportagecodes zijn geen sinecure in
de praktijk. Op financiën zijn wij er ons zeker van bewust dat het bijhouden en het rapporteren
hierover nog bijsturing vereist. Daarnaast werd niet altijd het boekhoudkundig onderscheid
tussen prioritair beleid en recurrent beleid correct gemaakt. Bij het opmaken van de
jaarrekening werd duidelijk dat stadsdiensten prioritair beleid met doelstellingen en acties soms
verkeerdelijk toewezen aan hun recurrent beleid. Tot slot moest de interface met de loonmotor
opgezet worden met alle parametrisering. Dit gaf in de jaarrekening 2014 o.a. als resultaat dat
niet alle personeelsuitgaven onmiddellijk aan een juiste actie werden gelinkt.
Ondanks de vele kinderziektes - zowel door het toepassen van de nieuwe BBC wetgeving als het
implementeren van de nieuwe softwaretool met zijn koppelingen – is financiën erin geslaagd om
de jaarrekening 2014 tijdig en kwaliteitsvol aan deze gemeenteraad voor te leggen. Ieder
gemeenteraadslid zal merken dat de inhoud van de jaarrekening volledig veranderd is t.o.v. de
vorige boekjaren. De nadruk ligt in de BBC op de beleidsevaluatie in vergelijking met het
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019. Zowel deze beleidsevaluatie als het werken met
indicatoren staat in zijn kinderschoenen en zal de komende jaren verder uitgebouwd en verfijnd
worden.
En hoe bedank je een financiënteam die sinds medio 2013 alles op alles zet om de continuïteit
van de financiële werking van de stad, ondanks alle veranderingen, te blijven garanderen? Er zijn
niet genoeg dankwoorden voor! Ik kan alleen maar stellen dat ik als financieel beheerder
uitermate fier ben op de realisaties van het voltallig Brugs financiënteam. Met vallen en opstaan
is iedereen er ten volle blijven voor gaan – vaak ten koste van zichzelf – en heeft ondanks de
aanhoudende kritiek op de BBC Agresso-implementatie en de achterstand standgehouden.
Financiën Brugge is zeker niet de slechtste leerling van de klas in de BBC implementatie,
integendeel. Ik daag trouwens iedere lezer uit na te gaan welke (centrum)stad de 1ste BBC
jaarrekening even tijdig, goed of beter afgewerkt heeft.
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Het komt er nu op neer om zowel de opgedane BBC kennis als de ERP tool de komende
boekjaren verder uit te bouwen en te optimaliseren. Ieder gemeenteraadslid die een nuttige
inbreng wenst te doen om financiën hierbij te helpen, is zeker welkom met constructieve tips. De
hoofddoelstelling blijft alvast onveranderd: de financiële positie van de stad Brugge onder
controle houden en zo transparant mogelijk financieel rapporteren volgens de vigerende
decretale principes.
Brugge, 24 april 2015
Cathy Brouckaert
Financieel beheerder
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2.

Inleiding Jaarrekening

Het gemeentedecreet heeft het resultaatgerichte publieke management hoog op de agenda
geplaatst van de Vlaamse gemeenten. De verschillende fasen van de beleids- en beheerscyclus
en de onderliggende financiële cyclus werden grondig gewijzigd. Zo wordt in de organieke
decreten onder meer het planmatige beleid en het strategisch management verankerd door de
bepalingen rond de opmaak van het meerjarenplan en van het jaarlijkse budget. De
responsabilisering van de administratie wordt vergroot door de invoering van het
budgethouderschap en de oprichting van het managementteam. Ondertussen blijven wel een
aantal “oude” principes van het Public Management behouden zoals het autoriserende karakter
van het jaarlijkse budget.
Een goed beleids- en beheersinstrumentarium veronderstelt in de eerste plaats goede
beleidsrapporten, zowel in de planningsfase, in de uitvoeringsfase als in de evaluatiefase van de
beleidscyclus.
De beleidsrapporten moeten de vertaling bevatten van de beleidskeuzes van de gemeenteraad
en ze moeten zo de basis vormen van het beleid. Deze rapporten zullen ruimer moeten zijn dan
louter een verzameling van financiële gegevens. Ze moeten toelaten het beleid te sturen en op te
volgen. Dat maakt van de beleidsrapporten politiek belangrijke documenten. De
beleidsrapporten zijn naast een ondersteuning van het beleid ook een basis voor een goed
beheer. Zij moeten een belangrijke ondersteuning zijn van het interne controlesysteem van het
bestuur. Zij maken het immers mogelijk dat de toegekende delegaties aan de budgethouders
kunnen opgevolgd worden. Bovendien moeten zij een hulpmiddel zijn voor de controle op de
financiële procedures, in het bijzonder rond het beheer van het budget.
Kortom, de beleids- en beheersrapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering
van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen de besturen.
De nieuwe wetgeving (BBC) voorziet in volgende vijf beleidsrapporten:
1. Het meerjarenplan;
2. De aanpassing van het meerjarenplan;
3. Het budget;
4. De budgetwijziging;
5. De jaarrekening.
Op 1 januari 2014 stapte de Stad Brugge in deze nieuwe regelgeving. Daartoe werden de nieuwe
beleidsrapporten (meerjarenplan, budget, aanpassingen aan het meerjarenplan en
budgetwijzigingen) al eerder aan de gemeenteraad voorgelegd.
Als sluitstuk van deze nieuwe beleidscyclus volgt hierna de jaarrekening 2014. De jaarrekening is
het resultaat van een evaluatieproces. Het geeft een antwoord op welke beleidsdoelstellingen uit
het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. Verder moet uit de jaarrekening blijken
hoeveel middelen aan de realisatie van de doelstellingen werden besteed en tot welke financiële
toestand dit voor het bestuur heeft geleid.
In tegenstelling tot de vorige boekhouding werkt de beleids- en beheerscyclus op basis van één
geïntegreerd registratiesysteem dat instaat voor twee types van boekhoudkundige registraties.
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Enerzijds zijn er de budgettaire boekingen die dienen als autorisatie en opvolging van het gebruik
van de kredieten. Anderzijds geven die budgettaire registraties op een bepaald moment
aanleiding tot een boeking in de algemene boekhouding.
Voor verrichtingen die een budgettaire invloed hebben, gebeurt dit op het moment dat het
transactiekrediet aangerekend wordt (voorheen: op het moment van de aangegane
verbintenissen). Die dubbele registratie gebeurt automatisch via de software.
Daarnaast worden in de algemene boekhouding tal van verrichtingen geboekt die niet
voortkomen uit een budgettaire registratie zoals afschrijvingen, waardeverminderingen,
overboekingen van schulden van lange naar korte termijn.
Deze nieuwe werkwijze maakt het moeilijk om cijfers voor en na de invoering van de BBC met
elkaar te vergelijken. De grootste voorzichtigheid is hierin aan te bevelen.
De jaarrekening is qua vorm, structuur en inhoud grotendeels opgebouwd als de
beleidsrapporten van het meerjarenplan en het budget.
Het omvat:
1.

De beleidsnota waarin de mate van realisatie van de prioritaire doelstellingen wordt
opgenomen. Ze bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de
financiële toestand

2.

De financiële nota waarin het gebruik van de toegekende kredieten wordt geëvalueerd.
Ze bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening.

3.

De samenvatting van de algemene rekeningen. Hiermee wordt bedoeld de samenvatting
in een balans en resultatenrekening (ook wel staat van kosten en opbrengsten
genoemd).

De jaarrekening wordt verduidelijkt door een toelichting bij de jaarrekening.
De toelichting bestaat deels uit verplichte onderdelen (de zgn. TJ schema’s). Ze omvat eveneens
begeleidende informatie en documentatie die relevant geacht wordt voor een beter begrip van de
jaarrekening.
De voorgelegde jaarrekening 2014 is een eerste ervaring in uitvoering. Ze wordt opgemaakt in
een nieuw financieel instrument dat eveneens in gebruik werd genomen in 2014.
De overstap naar zowel BBC als de nieuwe software was bijzonder ambitieus en had een grote
impact op de werking van zowel de stadsadministratie als de financiële dienst.
Toch kan er vandaag een jaarrekening worden voorgelegd die voldoet aan de wettelijke vereisten
maar die eveneens voorziet in extra informatie wat een beter begrip van de cijfers en informatie
ondersteunt.
Met het verwerven van meer ervaring in de komende jaren zal de jaarrekening en de
rapportering zeker verder groeien.
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Het gemeentedecreet voorziet daarnaast in een aantal bijkomende rapporteringsverplichtingen
van de financieel beheerder, nl:
° De financiële toestand van de gemeente. Dit rapport omvat een overzicht van de
thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de evolutie van de budgetten en de beheerscontrole.
° Het voorafgaand visum van de financieel beheerder. De financieel beheerder verleent zijn
visum, indien uit dit onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis
blijkt.
° Het debiteurenbeheer: de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
Deze rapporten, evenals het rapport van de secretaris met betrekking tot de uitvoering van het
budgethouderschap, werden in 2014 voor het 2e en 3e kwartaal reeds voorgelegd aan de
gemeenteraad. De stand per 31/12/2014 wordt aan de jaarrekening 2014 toegevoegd voor zover
de informatie niet opgenomen is in de jaarrekening zelf.
Volgens art 99 tot en met 101 van het gemeentedecreet dient er jaarlijks gerapporteerd te
worden over het interne controlesysteem aan de gemeenteraad. Het rapport 2014 wordt
eveneens aan deze jaarrekening toegevoegd.
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3.

Kerncijfers

STAD BRUGGE
KERNCIJFERS JAARREKENING 2014

Fiscale ontvangsten (EUR)

Opbrengsten uit de werking (EUR)

Ontvangen werkingssubsidies (EUR)

Ontvangsten

€

95.618.456,53

€

28.295.871,34

2,27%

€

3,50%

Toegestane werkingssubsidies (EUR)

106.616.737,85

107.121.853,54

10,44%

Bruto personeelsuitgaven (EUR)

Uitgaven

€

€

Leningsschulden (EUR)

65.096.160,38

0,22%

€

93.544.035,00

-1,16%

Resultaat op kasbasis (EUR)

-5,68%

Autofinancieringsmage (EUR)

Bestemde gelden (EUR)

Resultaten

€

-13.865.797,24

€

19.635.724,00

€

72.699.915,32

(*) pijltjes en percentages tonen de vergelijking van de jaarrekening 2014 tov de jaarrekening 2013.
De lijngrafieken tonen de evolutie over de omgezette jaarrekeningen 2010 t.e.m. 2013.
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STAD BRUGGE
KERNCIJFERS JAARREKENING 2014

RESULTAAT OP KASBASIS

JRR 2014

SCHEMA J1

UITGAVE

Algemene financiering

13.678.756

168.710.689

155.031.934

12.882.684

1.426.749

-11.455.935

796.072

167.283.941

166.487.869

111.646.267

28.260.642

-83.385.625

2.447.455

594.151

-1.853.304

109.198.812

27.666.491

-81.532.321

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar51.238.645
domein

13.327.824

-37.910.822

1.716.446

100.000

-1.616.446

Exploitatieuitgaven

220.238.997

Exploitatieontvangsten

248.835.612

SALDO OP EXPLOITATIE

28.596.615

Overig beleid

Investeringsuitgaven

58.763.611

Algemeen bestuur

Investeringsontvangsten

2.531.271

SALDO OP INVESTERINGEN

-56.232.341

Andere uitgaven

10.136.001

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire beleidsdoelstellingen
Overig beleid

SALDO

Andere ontvangsten

1.155.639

SALDO OP ANDERE

-8.980.362

Overig beleid

49.522.200

13.227.824

-36.294.376

-36.616.087

Leven en Welzijn

65.014.081

27.962.097

-37.051.984

1.351.219

472.345

-878.873

63.662.863

27.489.752

-36.173.111

47.560.859

14.261.270

-33.299.590

Prioritaire beleidsdoelstellingen

10.957.100

1.784.408

-9.172.692

Overig beleid

36.603.759

12.476.862

-24.126.898

289.138.609

252.522.522

-36.616.087

29.354.903

4.377.654

-24.977.250

259.783.706

248.144.869

-11.638.837

Budgettaire resultaat boekjaar

Prioritaire beleidsdoelstellingen

ONTVANGST

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

95.450.205

Prioritaire beleidsdoelstellingen

GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT

58.834.118

Overig beleid

Bestemde gelden

72.699.915

RESULTAAT OP KASBASIS
AUTOFINANCIERINGSMARGE

-13.865.797

Cultuur, toerisme en vrije tijd

2014

Financieel draagvlak

31.411.535

TOTAAL

Netto periodieke leningsuitgaven

11.775.811

Prioritaire beleidsdoelstellingen

AUTOFINANCIERINGSMARGE

19.635.724

Overig beleid
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4.

De beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen
opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat voor iedere gemeente, OCMW, stad en
provincie uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand.
Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele
realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen. Deze vragen
vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het
meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat:


wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in
het budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?



wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die
op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?



wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het
financiële boekjaar?

Nadien wordt de doelstellingenrekening (J1-schema) en de financiële toestand weergegeven.
4.1.

Doelstellingenrealisatie

Per prioritaire doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en
operationele realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen

financieel gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden
aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een operationele
voortgang van de doelstellingen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het bestuur moet
aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn; of het vooropgestelde resultaat of effect
gerealiseerd is, bv. a.d.h.v. indicatoren. Hiervoor verwijzen we naar de uitleg onder titel 4.1.4
(operationele situatie van de beleidsdoelstellingen).
Een eerste overzicht dat hier wordt gegeven, toont de budgetten voor de prioritaire
beleidsdoelstellingen voor de jaren 2014-2019, na de laatste budgetwijziging. Nadien wordt de
realisatiegraad per doelstelling meegegeven alsook een meer gedetailleerde tabel per
doelstelling. Voor de details per doelstelling zie 4.1.3.
U zult belangrijke verschillen zien tussen budget en realisatie. Hierbij moet u rekening houden
dat in BBC enkel de gerealiseerde prestaties worden geboekt. Dit is verschillend met de
werkwijze in de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding waar geboekt wordt op gunningsbasis in de
budgettaire boekhouding. Voorbeeld: er is in het budget 2014 10.000 euro voor een
investeringsproject voorzien. Dit project werd in 2014 toegewezen voor uitvoering voor 9.000
euro, maar de uitvoering gebeurt in 2015. Vroeger werd die 9.000 geboekt in 2014, in BBC wordt
dit pas in 2015 geboekt.
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4.1.1.

Budget per doelstelling

Beleidsdoelstelling
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.

Type
Rekening
Exploitatie
Investeringen
Liquiditeiten

BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken

Exploitatie

om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te

Investeringen

verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.

Liquiditeiten

BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.

Exploitatie

2014
Ontvangst
3.076.114

BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en

Exploitatie

duurzaam is.

Investeringen

BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad.

Saldo

-233.157

2.332.972

3.046.375

19.000.000

10.623.944

8.376.056

19.000.000

-421.026

0
-290.765

19.000.000

10.827.592

8.172.408

5.000

407.986

-402.986

5.000

408.730

-403.730

421.026

100.000

-100.000

100.000

-100.000

0

0

0
-149.541

0

0

0

0

124.874

-124.874

0

Saldo

3.330.822

0

149.541

2018

Uitgave

2.333.109

11.290.765

0

0

Ontvangst

-713.403

0

Ontvangst
2.333.253

3.502.627

10.765.482

8.234.518

17.000.000

426.242

-426.242

0
-82.005

0

Ontvangst

3.650.594

11.634.242

5.365.758

17.000.000

11.935.632

0
-72.552

5.064.368

422.242

-422.242

422.242

-422.242

0

-1.317.291

0

0

0

Saldo

2.333.303

0

72.552

Uitgave

-1.169.374

0

0

Saldo

-997.713

0

82.005

2019

Uitgave

0

0

0

71.100

-71.100

0

0

0

71.648

-71.648

46.000

-46.000

622.715

-622.715

350.000

-350.000

170.000

-170.000

70.000

-70.000

86.000

-86.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132.000

1.004.014

-872.014

132.000

974.969

-842.969

132.000

945.944

-813.944

132.000

946.937

-814.937

132.000

947.951

-815.951

132.000

948.985

-816.985

2.857.554

-2.857.554

1.508.533

-1.508.533

2.007.069

-2.007.069

2.032.642

-2.032.642

1.775.569

-1.775.569

1.525.000

-1.525.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-192.789

0

193.409

-193.409

0

186.406

-186.406

0

186.878

-186.878

0

186.885

-186.885

0

186.896

-186.896

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.000

-24.000

0

0

0

Liquiditeiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260.461

-260.461

244.395

-244.395

219.395

-219.395

219.395

-219.395

219.395

-219.395

219.395

-219.395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103.492

-103.492

94.664

-94.664

95.812

-95.812

96.100

-96.100

97.278

-97.278

0

BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid. Exploitatie
Investeringen
Liquiditeiten
BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend

Exploitatie

detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.

Investeringen
Liquiditeiten
Exploitatie
Liquiditeiten

profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer

Investeringen

belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan.

Liquiditeiten

0

0

0

0

0

0

0

98.479

-98.479

29.786

-29.786

2.081.243

-2.081.243

603.749

-603.749

489.856

-489.856

94.123

-94.123

16.000

-16.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114.689

624.861

-510.172

100.000

667.388

-567.388

100.000

661.210

-561.210

100.000

661.707

-561.707

100.000

510.271

-410.271

100.000

508.856

-408.856

350.000

-350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

341.675

4.104.988

-3.763.313

788.220

5.018.110

-4.229.890

315.020

3.454.738

-3.139.718

170.020

3.593.463

-3.423.443

382.020

3.297.473

-2.915.453

45.020

2.931.764

-2.886.744

100.000

-100.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

Investeringen
BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

68.500

-68.000

500

89.500

-89.000

500

69.500

-69.000

500

85.500

-85.000

500

69.500

-69.000

500

75.500

-75.000

145.500

-145.500

153.000

-153.000

150.000

-150.000

168.500

-168.500

100.000

-100.000

100.000

-100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.839.734

5.115.006

-3.275.272

1.650.819

5.158.927

-3.508.108

1.734.530

5.493.970

-3.759.440

1.703.373

5.510.251

-3.806.878

1.752.420

5.683.622

-3.931.202

1.721.559

5.566.915

-3.845.356

Investeringen

4.561

3.028.942

-3.024.380

4.402.335

-4.402.335

4.152.691

-4.152.691

3.889.808

-3.889.808

3.511.434

-3.511.434

3.513.364

-3.513.364

Liquiditeiten

16.503

104.614

-88.111

17.327

8.111

18.192

8.111

19.100

8.111

20.053

8.111

429.500

-429.500

454.300

-454.300

505.116

-505.116

505.948

-505.948

506.797

-506.797

BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale Exploitatie

Exploitatie
Investeringen
Liquiditeiten

BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan Exploitatie
Liquiditeiten
Exploitatie

26.303

27.211

28.164

29.165

21.054

8.111

507.663

-507.663

102.500

-102.500

727.500

-727.500

1.502.500

-1.502.500

702.500

-702.500

102.500

-102.500

102.500

-102.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000

615.612

-606.612

9.600

605.398

-595.798

9.600

582.797

-573.197

9.600

585.965

-576.365

9.600

589.959

-580.359

9.600

595.023

-585.423

5.000

-5.000

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

662.889

1.472.553

-809.664

450.400

1.647.979

-1.197.579

419.611

1.604.524

-1.184.913

420.411

1.631.545

-1.211.134

425.411

1.654.198

-1.228.787

420.611

1.607.332

-1.186.721

0

235.118

-235.118

720.000

825.000

-105.000

Investeringen
Liquiditeiten

25.438

0

Investeringen

BDS16 Brugge is een onderwijsstad.

3.573.999

2017

Uitgave

192.789

Liquiditeiten

BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad.

3.340.842

Ontvangst

0

Investeringen

hun stad.

Saldo

0

minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie.

BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.

-132.084

2016

Uitgave

Exploitatie

Exploitatie

inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.

3.208.198

Ontvangst

Liquiditeiten

BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met

BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.

Saldo

11.000.000

Investeringen
Liquiditeiten

2015

Uitgave

33.000

-33.000

0

0

25.000

0

-25.000

25.000

0

-25.000

25.000

-25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108.278

213.278

-105.000

108.278

221.278

-113.000

108.278

225.278

-117.000

108.278

213.278

-105.000

108.278

213.278

-105.000

108.278

213.278

-105.000

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liquiditeiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239.837

143.007

96.830

239.837

125.354

114.483

239.837

140.117

99.720

239.837

118.107

121.730

239.837

121.899

117.938

239.837

121.020

118.817

Exploitatie

BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt.

Exploitatie

Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van

Investeringen

22.500

-22.500

135.250

-135.250

13.500

-13.500

13.500

-13.500

3.500

-3.500

3.500

-3.500

leefbaarheid en levenskwaliteit.

Liquiditeiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige Beleidsdoelstellingen

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liquiditeiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig Beleid

Exploitatie
Investeringen
Liquiditeiten

Totaal

17.550.780 39.578.117 -22.027.337 25.850.934 39.493.679 -13.642.745 25.138.651 36.936.966 -11.798.315 24.244.339 35.415.345 -11.171.006 22.511.483 35.442.772 -12.931.289 22.139.873 35.077.426 -12.937.553

Prioritaire beleidsdoelstellingen

17.550.780

39.578.117

-22.027.337

25.850.934

39.493.679

-13.642.745

25.138.651

36.936.966

-11.798.315

24.244.339

35.415.345

-11.171.006

22.511.483

35.442.772

-12.931.289

22.139.873

35.077.426

-12.937.553

Overige Beleidsdoelstellingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig Beleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deze cijfers komen uit de tweede herziening van het meerjarenplan 14-19 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 november 2014.
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4.1.2.

Realisatiegraad per doelstelling
Beleidsdoelstelling

BDS01

Type rekening

Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.

Exploitatie

Budget 2014 na BW2
Uitgave
3.208.198

Uitgave

3.076.114

Investeringen
BDS02

Aanrekeningen 2014

Ontvangst

% Realisatiegraad

Ontvangst Uitgave Ontvangst

2.938.599

2.000.045

92%

65%

16.503

89%

0%

29%

0%

0

Liquiditeit

11.290.765

11.000.000

10.054.890

Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de

Exploitatie

407.986

5.000

116.977

structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren,

Investeringen

100.000

Exploitatie

149.541

76.728

Investeringen

622.715

269.635

0%

efficiënter en effectiever te maken.
BDS03
BDS04

Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.

Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. Exploitatie
Investeringen

BDS05

Brugge is een duurzame en propere stad.

Exploitatie
Investeringen

BDS06
BDS07

Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, Exploitatie
en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie.

Investeringen

Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.

Exploitatie
Investeringen

1.004.014

132.000

724.447

51%
43%
161.653

72%

2.857.554

845.427

30%

192.789

18.719

10%

122%

0
260.461

75.287

73

29%

0
103.492

12.131

2.081.243

1.358.038

BDS08

Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend

Exploitatie

624.861

Investeringen

350.000

BDS09

detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.
Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor

114.689

363.367

12%
65%
100.000

58%

87%

0%

Exploitatie

in het hele stedelijke beleid.
BDS10

Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.

Exploitatie
Investeringen

BDS11

Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren Exploitatie
als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft Investeringen

BDS12

4.104.988

341.675

100.000
68.500

500

3.824.389

132.286

93%

50.000

50%

57.564

84%

145.500

39%
0%

0%

vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan.
Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op

Exploitatie

5.115.006

1.839.734

4.532.468

1.423.203

89%

77%

de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Investeringen

3.028.942

4.561

1.870.076

28.972

62%

635%

Liquiditeit

104.614

16.503

81.111

78%

0%

Exploitatie

429.500

198.875

46%

Investeringen

727.500

BDS13

Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.

BDS14

Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. Exploitatie

BDS15

Brugge is een sociale en solidaire stad.

Exploitatie
Investeringen

0%

615.612

9.000

414.461

11.687

67%

130%

1.472.553

662.889

1.166.920

337.745

79%

51%

33.000

2.987

9%

BDS16

Brugge is een onderwijsstad.

Exploitatie

213.278

108.278

188.278

86.622

88%

80%

BDS17

Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is

Exploitatie

143.007

239.837

113.530

78.865

79%

33%

een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en

Investeringen

22.500

0%

levenskwaliteit.
Totaal

39.578.118 17.550.780 29.354.903 4.377.654

74%

25%

* Voor verdere uitleg en interpretatie van de cijfers verwijzen we naar de duiding onder 4.1.3 details per doelstelling en boekdeel 3.
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4.1.3.

Details per doelstelling
BDS01 - Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.

UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

129.191

100.628

8.000

1.893

206.480

11.471

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Ontvangsten uit de werking
Fiscale ontvangsten en boetes

7.040
1.100.000

775.450

Werkingssubsidies
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

1.785

Financiële uitgaven

2.864.527

2.822.822

TOTAAL

3.208.198

2.938.599

Andere operationele ontvangsten

973.395

582.759

Financiële ontvangsten

1.002.719

634.796

TOTAAL

3.076.114

2.000.045

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

TOTAAL

LIQUIDITEIT

LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

11.290.765

10.054.890

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

11.290.765

10.054.890

TOTAAL

11.000.000
16.503

11.000.000

16.503

EXPLOITATIE - uitgaven

Goederen en diensten
Er werd 100.000 euro voorzien in het budget voor boeken, prospectussen, abonnementen en
documentatie. Er werd hiervoor 83.753,53 euro aangerekend.
21.190,99 euro werd voorzien voor auditkosten voor het zoeken naar Europese financiering.
Hiervoor werd 12.871,58 euro aangerekend.

Toegestane werkingssubsidies
Er werd voor 195.009 euro minder aan werkingssubsidies toegekend dan voorzien in het budget.
Het gaat om subsidies voor het zoeken naar Europese financiering.

Financiële uitgaven
De intresten ten laste van de gemeente bedragen 2.814.919,65 euro. Dit ligt in lijn met het
budget (2.814.526,74 euro).
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EXPLOITATIE - ontvangsten

Fiscale ontvangsten en boetes
De fiscale ontvangsten komen voort uit de belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen.
Er werd 324.550 euro minder ingekohierd dan voorzien in het budget.

Andere operationele ontvangsten
Het gaat om specifieke bijdragen in het kader van Europese financiering. Deze ontvangsten
bedragen 390.636 euro minder dan voorzien in het budget.

Financiële ontvangsten
Het gaat om intresten uit zicht-, spaar-, termijn-, beleggingsrekeningen en intrestsubsidies.
De financiële ontvangsten liggen veel lager dan gebudgetteerd. Dit zijn hoofdzakelijk
ontvangsten uit beleggingen. In de loop van 2014 zijn de rentevoeten sterk gedaald. Hieronder
een grafiek van de rentevoeten op drie maand.

Uit deze grafiek blijkt dat de rentedaling zich vooral voordeed in het najaar 2014. Toen was de
laatste budgetwijziging 2014 al opgemaakt.
LIQUIDITEIT
Het groot verschil tussen budget en jaarrekening bij liquiditeiten is te verklaren doordat
thesauriebewijzen volgens instructies van Binnenlands Bestuur niet meer mogen opgenomen
worden als langetermijnschuld, zelfs al worden ze gebruikt als langetermijnfinanciering. Dit
betekent dat een opname van 5.500.000 euro thesauriebewijzen niet zijn opgenomen bij liquiditeit
ontvangsten en een aflossing van 1.250.000 thesauriebewijzen niet is opgenomen bij de
liquiditeiten uitgaven.
Een verdere toelichting over de schulden vindt u verder bij de toelichting bij de balans bij punt
6.2.3.2.1.
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EXPLOITATIE - uitgaven

Goederen en diensten:
Er werd 49.389,01 euro aangerekend voor het huis van de Bruggeling en 3.032,17 euro voor een
anti-discriminatiecharter.

Bezoldigingen
Bestaat uit de cel strategische planning waarvoor er 63.071 euro werd aangerekend van de
voorziene 357.986 euro. De uitgave wordt betoelaagd via het stedenfonds.
In het selectie- en loopbaanbeleid met aandacht voor kansengroepen werd er 1.485 euro krediet
benut voor opleidingen. Er was hiervoor 8.000 euro budget voorzien. De ontvangst van 5.000 euro
werd niet geïnd omdat de subsidie m.b.t divers personeelsbeleid pas op het einde van de periode
2014-2015 kan aangevraagd worden.
INVESTERINGEN – uitgaven
Er werd 100.000 euro krediet voorzien voor een organisatiestudie. De studie is nog niet afgerond
en wordt in de eerste jaarhelft van 2015 aan het college voorgelegd.
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BDS03 - Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

130.641

68.772

18.900

7.956

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Ontvangsten uit de werking
Fiscale ontvangsten en boetes

Toegestane werkingssubsidies

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

149.541

76.728

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

622.715

269.635 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

622.715

269.635

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

622.715

LIQUIDITEIT

269.635

TOTAAL
LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Voor de klantgerichte uitbouw van de digitale dienstverlening (facebook, twitter, nieuwe website,
digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedure, digitale informatieborden)
werd er in 2014 slechts 68.772 euro aangerekend. Dit project is nog lopende.
INVESTERINGEN – uitgaven

Materiële vaste activa
Het investeringskrediet ten bedrage van 622.715 euro werd volledig voorzien voor digitale
dienstverlening. Er is slechts 269.635,41 euro krediet aangerekend voor informaticamaterieel.
Dit loopt verder in 2015.
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BDS04 - Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

289.260

59.693

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

Ontvangsten uit de werking

714.754

664.754

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

1.004.014

724.447

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

2.642.554

Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur

797.351

180.000

5.774

124.383

132.000

161.653

Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed
215.000

132.000

803.125 Verkoop van materiële vaste activa

2.462.554

Roerende goederen

Immateriële vaste activa

37.270

Fiscale ontvangsten en boetes

42.302 Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

2.857.554

LIQUIDITEIT

845.427

TOTAAL
LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Voor leefbaarheid van dorpen in en rond de haven werd er 45.000 euro gebudgetteerd en
benomen.
Voor herbestemming religieus en ander erfgoed werd er voor technische prestaties van
uitbestede diensten aan derden 12.500 euro krediet benomen.
De actie rond het doelgericht informeren van de jongeren met woonvraagstukken zat in
uitvoering, maar er werd hiervoor van het voorziene krediet (125.000 euro) nog niets benut omdat
het pas in 2015 wordt uitgevoerd.

Toegestane werkingssubsidies
Voor herbestemming religieus en ander erfgoed werd er 10.000 euro subsidies toegekend.
Er werd 207.000 euro subsidies gebudgetteerd en toegekend om een wijkgericht vrijetijdsaanbod
te organiseren. Er werden 400.000 euro subsidies toegekend voor de stimulatie van de sociale
verhuurkantoren.

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

20

INVESTERINGEN – uitgaven

Materiële vaste activa
Er werd 1.012.554 euro budget voorzien voor speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen.
Daarvan werd 435.641,68 euro aangerekend. Dit project is in opstart in 2014. De diensten groen,
sport en jeugd zijn verder op zoek naar geschikte locaties.
Voor het onderhoud van het openbaar domein (o.a. door de inzet van vlinderploegen) is er 5.774
euro budget benomen hiervoor was er 20.000 euro krediet voorzien. Voor de ruimte in de
binnenstad werd 400.000 euro aan terreinen uitgegeven van de voorziene 450.000 euro.
Het speelruimtebeleidsplan waarvoor er 285.000 euro krediet werd voorzien is niet benut. De
voorbereidingen zijn al gestart in 2014, de realisatie van de deelprojecten zal in 2015 volgen.
Voor het herbestemmen van religieus en ander erfgoed werd er heel wat voorbereidend werk
verzet in 2014 (gesprekken met Engels klooster, Karmelieten, voortrajecten met Idea consult en
Emolif, Guido Gezellemuseum en Brugge letterstad) maar dit zal zich pas vertalen in 2015 in
uitgaven voor deze actie

Immateriële vaste activa:
Het idee ‘Groene Boulevard ‘ werd via een studie onderzocht en kostte 42.302 euro.
Verder werd er 40.000 euro gebudgetteerd voor een nieuw mobiliteitsplan met streefdatum eind
2015. Vandaar dat er nog geen aanrekeningen op deze actie zijn gebeurd.
Voor ondersteuning groenvoorziening en groenbeleving werd er 125.000 euro voorzien. Er is een
volkstuinproject in Zwankendamme dat in 2015-2016 zal uitgevoerd worden, hiervoor zal eerst
kredieten benut worden die overgebleven zijn uit het oud convenant daarna zullen de nieuwe
budgetten aangesproken worden.
EXPLOITATIE - ontvangsten
Er werd 37.270 euro omzet ontvangen via Brugge Plus. Dit is het aandeel ten gunste van stad
Brugge bij de verkoop van tickets geleide wandelingen op vaste tijdstippen.
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BDS05 - Brugge is een duurzame en propere stad.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

177.539

3.473

15.250

15.246

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

Ontvangsten uit de werking
Fiscale ontvangsten en boetes
Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

192.789

18.719

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

TOTAAL

LIQUIDITEIT

LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Het voorziene krediet diende vooral voor acties om het openbaar domein net te houden meer
bepaald de voetpaden (afval-, hondenpoep-, sneeuw- en ijzelvrij).
Hiervoor werd geen krediet aangerekend op de actie, er was 168.926 euro voorzien. Het project
is wel lopende maar de uitgaven werden benomen via recurrent beleid. Zowel in het voorjaar
2014 als in het najaar 2014 is het weer sneeuw- en ijzelvrij gebleven. Voor de hondenpoep
werden reguliere acties verder gezet.

Toegestane werkingssubsidies
Er werd 15.246 euro uitgegeven voor de samenwerking tussen het stadsbestuur en het blauw
kruis.
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BDS06 - Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

220.120

75.287

Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

40.341

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

73

Fiscale ontvangsten en boetes

260.461

75.287

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

73

TOTAAL

LIQUIDITEIT

LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
De Green Reflex campagne naar eigen stadsmedewerkers is gelanceerd en loopt nog verder in
2015. Stadsdiensten worden uitgedaagd om minder papier te gaan verbruiken. Voor deze actie
werd 1.249 euro benomen (budget 2.000 euro).
Jaarlijks wordt de Autoloze Zondag ingericht. De coördinatie ervan gebeurt door Brugge Plus.
De mobiliteitsdienst organiseerde zelf ook een mobiliteitsluik op de Burg en stond in voor de
opmaak van het mobiliteitsplan voor autoloze zondag. Voor deze actie werd 31.812 euro
benomen (budget 34.050 euro).
Om Brugge te profileren als groene stad werden diverse evenementen georganiseerd zoals
kroenkelen, tentoonstelling natuurevenementen. Voor deze actie werd 42.227 euro benomen
(budget 53.145 euro).
De groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie,… zijn niet gepland in 2014
(budget 50.000 euro).
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De ON-OFF campagne is naar de inwoners actief gecommuniceerd in het kader van het
energiebewustzijn. In 2014 is deze uitgave nog niet benomen, dit zal in 2015 gebeuren
(budget 50.000 euro).
Met de installatie van het klimaatforum, de ondertekening van het CoM, de gunning voor de
opmaak van het SEAP, de gunning voor de thermografische luchtfoto enz. is een aanvang
genomen om het klimaatplan uit te voeren. In 2014 is deze uitgave nog niet benomen, dit zal in
2015 gebeuren (budget 30.925 euro).

Toegestane werkingssubsidies
Het college van burgemeester en schepenen besliste om de coördinatie van de autoloze zondag
over te hevelen naar Brugge Plus en hiervoor ook nodige werkingssubsidies van 40.000 euro te
voorzien. Deze kost is in de boekhouding geboekt op recurrent beleid en komt dus niet tot uiting
in deze tabel.
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BDS07 - Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

32.420

288

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

71.072

11.843

Ontvangsten uit de werking
Fiscale ontvangsten en boetes

Toegestane werkingssubsidies

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

103.492

12.131

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

1.930.843

Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur

1.229.157 Verkoop van materiële vaste activa

180.424

442

1.750.419

1.228.716

Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

150.400

128.881 Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

2.081.243

1.358.038

LIQUIDITEIT

TOTAAL
LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Er werd 10.000 euro voorzien voor taxicheques in het budget maar de actie werd nog niet
gerealiseerd omdat bijkomend overleg nodig is. Voor het verhogen van het comfort aan de
bushaltes werd 22.420 euro voorzien in het budget maar er werd in 2014 nog niets hiervoor
aangerekend. Er werden diverse duostaanders geplaatst aan bushaltes. Kredieten hiervoor
werden benomen van het regulier budget investeringen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Omdat de loonmotor (verwerking van wedden en lonen) nog niet geoptimaliseerd is, kon er geen
juiste toewijzing van de personeelskost gebeuren voor de fietsambtenaar.
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INVESTERINGEN - uitgaven

Terreinen en gebouwen
Dit betreft investeringen voor de realisatie van een recreatieve groene fietsgordel in het kader
van de landinrichtingsprojecten. 179.982 euro aan investeringen moeten nog aangerekend
worden. De Vlaamse landmaatschappij dient het stadsaandeel nog te factureren voor aanleg
fietspad Sint-Lucas, aanleg picknickplaats, … Ook in 2015 worden zeer waarschijnlijk nog nieuwe
inrichtingsprojecten opgestart en (minstens gedeeltelijk) gefactureerd. De uitvoering van
inrichtingsprojecten hangt samen met verwerving van bepaalde gronden, waardoor het niet
steeds mogelijk is om een exacte timing voorop te stellen.

Wegen en overige infrastructuur
Het betreft vooral de inrichting van het station (kant Sint-Michiels). De aanleg balkonrotonde
werd gerealiseerd in 2014. In 2015 wordt gestart met de voetgangers- en fietserstunnel onder de
Koning Albert I-laan. Er werd in 2014 voor 398.509 euro minder investeringen gerealiseerd dan
begroot.

Immateriële vaste activa
Deze investeringen omvatten vooral plannen en studies m.b.t. de inrichting van het station - kant
Sint-Michiels. Deze kosten lopen parallel met de investeringen hierboven vermeld.
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BDS08 - Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

170.274

70.030

24.761

157

429.826

293.181

Ontvangsten uit de werking
Fiscale ontvangsten en boetes
Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

624.861

363.367

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

350.000

Terreinen en gebouwen

350.000

100.000

114.689

100.000

Verkoop van materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

114.689

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

350.000

LIQUIDITEIT

TOTAAL
LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Om een totaalvisie te krijgen voor het winkelaanbod en de horeca heeft een studiebureau een
plan opgemaakt: 48.963 euro (budget 58.963 euro).
In december 2014 is er een overleg geweest met diverse ICT-bedrijven om hun wensen te
kennen voor de inrichting van een specifieke beurs. Deze zal plaatsvinden in 2015. In 2014 is er
237 euro benomen (budget 22.500 euro).

Toegestane werkingssubsidies
Volgende uitgaven zijn gebeurd enerzijds ter ondersteuning van jonge starters en anderzijds voor
de organisatie van gastronomische festivals om bezoekers aan te trekken naar Brugge –
Winkelstad (budget: 265.226 euro):
-

In totaal is er voor 9.731 euro aan starterspremies uitbetaald voor nieuwe
opgestarte zaken.

-

Toelage aan Tapis Plein voor de organisatie van Handmade in Brugge: 101.528 euro.

-

Toelage aan Brugge Plus voor het evenement Kookeet: 60.000 euro.

-

Toelage aan de Groep Intro voor het project Fietsatelier: 105.600 euro.

-

Toelage aan Brugge Plus voor het evenement Lentebrunch: 15.000 euro.
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Om gestalte te geven aan de regierol van de gemeente op vlak van lokale sociale economie
werden tal van projecten opgezet zoals het canvastheater rond sociale tewerkstelling, divers
promotiemateriaal rond sociale tewerkstelling, het ontwerpen van een eigen logo en een
specifieke huisstijl voor Trefpunt. In totaal werd er 20.469 euro benomen (budget: 54.311 euro).
Om het netwerk tussen de verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven te versterken werd
een techniekclub voor kinderen georganiseerd voor een bedrag van 500 euro (budget: 3.000
euro).
EXPLOITATIE - ontvangsten
In functie van de regierol ter stimulering van de lokale sociale economie werden er voor 100.000
euro aan subsidies geboekt (budget: 114.689 euro).
INVESTERINGEN – uitgaven
De geplande investering in het kader van een creatief centrum is nog niet benomen
(budget: 350.000 euro).
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BDS09 - Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Fiscale ontvangsten en boetes

Toegestane werkingssubsidies

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

TOTAAL

LIQUIDITEIT

LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

Voor deze beleidsdoelstelling werden in 2014 budgettair geen financiële cijfers opgenomen.
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BDS10 - Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

1.234.986

1.000.996

7.000

1.401

2.863.002

2.821.992

Ontvangsten uit de werking

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten
4.104.988

3.824.389

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

114.786

18.550

17.500

341.675

132.286

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

TOTAAL

323.125

Fiscale ontvangsten en boetes

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

100.000

50.000 Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

100.000

LIQUIDITEIT

50.000

TOTAAL
LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
De kosten voor de ontwikkeling van nieuwe evenementen (tentoonstelling WOI) en de kosten voor
het geven van een nieuw elan aan bestaande evenementen bedragen 183.778 euro minder dan
begroot. Er is zeer zorgzaam omgesprongen met de te besteden middelen. Van meet af aan was
duidelijk dat de tentoonstelling WOI het moeilijk zou krijgen door oververzadiging van de markt
en concurrentie van musea die meer in deze materie gespecialiseerd zijn.

Toegestane werkingssubsidies
De belangrijkste subsidies worden toegestaan aan Brugge Plus vzw (1.437.044 euro) en 700.000
euro voor de organisatie van een Triënnale. Brugge Plus zorgt als organisator voor tal van
evenementen (Kookeet, Cirque Plus, Wintervonken,…). De voorbereidingen voor de Triënnale
2015 liepen in 2014 op volle kracht. De kunstwerken werden geselecteerd, de contracten met
betrokken kunstenaars afgerond.

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

30

INVESTERINGEN - uitgaven

Toegestane investeringssubsidies
Er werd een investeringssubsidie van 50.000 euro aangerekend voor Brugge Plus vzw terwijl
hiervoor 100.000 euro in het budget werd voorzien. De resterende 50.000 euro zal in 2015
benomen worden.
EXPLOITATIE – ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De toegangsgelden bedragen 216.476 euro minder dan voorzien omwille van tegenvallende
ontvangsten van de tentoonstelling rond wereldoorlog I in het Belfort.
De overige uitgaven betreffen diverse kleinere toelagen.
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EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Er werd 57.564 euro aangerekend voor de verdere uitbouw van de digitale leeszaal van het
stadsarchief.
INVESTERINGEN- uitgaven

Roerende goederen
Voor de digitalisering van een deel van de erfgoedcollectie werd 20.500 euro voorzien. De
investering in nieuwe studio-apparatuur werd in 2014 voorbereid met het oog op uitvoering in
2015.

Immateriële vaste activa
Het gaat vooral om de opmaak van deelplannen voor de negen stadskwartieren.
Dit is nog in uitvoering. Een stuk van deze kost (69.532,65 euro) is in de boekhouding geboekt op
recurrent beleid en komt dus niet tot uiting in deze tabel.
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BDS12 - Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

2.611.946

2.224.488

155.477

19.335

2.339.680

2.288.644

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Ontvangsten uit de werking

845.500

730.570

978.081

687.748

Andere operationele ontvangsten

8.250

4.885

Financiële ontvangsten

7.903

Fiscale ontvangsten en boetes
Werkingssubsidies
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven

7.903

TOTAAL

5.115.006

4.532.468

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

2.195.142

Terreinen en gebouwen

1.816.128

1.839.734

1.051.276 Verkoop van materiële vaste activa
886.409

Wegen en overige infrastructuur

1.423.203

4.561

Terreinen en gebouwen

4.561

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

379.014

164.868

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

15.000

Toegestane investeringssubsidies

818.800

Verkoop van immateriële vaste activa
818.800 Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

28.972

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

3.028.942

1.870.076

LIQUIDITEIT

TOTAAL

4.561

28.972

LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

16.503

Toegestane leningen

88.111

Op te nemen leningen en leasings
81.111

Overige transacties

Terugvordering van aflossingen

16.503

Overige transacties

TOTAAL

104.614

81.111

TOTAAL

16.503

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Er werd 1.200 euro aangerekend voor het gebruik van accommodatie in het St-Leocollege door
de sportdienst. Voor de huur van dergelijke accommodatie is 150.629 euro voorzien in het
budget. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet als de opportuniteit zich voordoet. .
Het recreatief wandel- en fietsevenement Kroenkelen vond ook in 2014 plaats. Hiervoor werd
23.317 euro voorzien in het budget maar, de aanrekeningen werden geboekt op een ander
beleidsdomein, nl. BD06 en recurrent beleid. Ze komen dus niet tot uiting in deze tabel.
De kosten voor gas en elektriciteit voor het cultuurcentrum bedragen 117.356,97 euro terwijl
hiervoor 149.920 euro werd voorzien in het budget.
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Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
De personeelskost voor een brugfiguur sociaal artistiek werk bedraagt 7.851 euro terwijl
hiervoor 43.563 euro werd voorzien in het budget. De personeelskost voor de
cultuurbeleidscoördinator werd grotendeels aangerekend onder de algemene bezoldigingen. Er
was 97.313,77 euro voorzien maar werd hier niet benut omdat de verwerking loonmotor nog niet
op punt staat.

Financiële uitgaven
Er werd enkele jaren geleden een doorgeeflening toegestaan aan vzw Het Entrepot. De interest
hiervan bedraagt 7.903 euro en wordt jaarlijks teruggevorderd (zie ontvangsten). De aanrekening
werd ten onrechte bij het recurrent beleid geboekt.
INVESTERINGEN - uitgaven

Terreinen en gebouwen
Er werd ongeveer 1 miljoen euro minder geïnvesteerd in terreinen in gebouwen dan voorzien in
het budget. Projecten die beduidend minder kostten in 2014:
-

Investeringen in openluchtvelden en kunstgrasvelden. Die zullen pas in 2015
operationeel zijn. Er werd daardoor 420.458 euro minder uitgegeven in 2014.

-

Aanpassingen aan het stedelijk zwembad Jan Guilini ( 251.470 euro minder dan
voorzien). Pas in 2015 zal een studie uitgevoerd worden in het kader van de renovatie van
de technische installatie van het stedelijk zwembad.

Roerende goederen
Vooral de investeringen in digitaal cultureel erfgoed vielen lager uit dan voorzien.

Immateriële vaste activa
Het gaat om een sportinvesteringsprogramma waarin, in overleg met alle betrokkenen,
duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange termijn worden blinde vlekken op sportvlak
(o.a. zaalaccomodatie) weggewerkt. Dit krediet (15.000 euro) werd niet benut omdat het
programma maar voltooid wordt in 2015.
LIQUIDITEIT
De aflossing van financiële schulden t.b.v. 16.503 euro betreft de betaling van een doorgeeflening
voor Het Entrepot. Deze aflossing wordt door het Entrepot terugbetaald en vindt u terug bij de
ontvangsten. Deze aflossingen werden ten onrechte bij recurrent beleid geboekt.
Daarnaast werd aan VZW Kantcentrum een renteloze lening van 81.111 euro toegestaan.
EXPLOITATIE – ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De toegangsgelden cultuurcentrum bedragen 89.482,05 euro minder dan voorzien in het budget.
Dit komt omdat heel wat inkomsten voor voorstellingen die in 2014 plaatsvonden in 2013 werden
aangerekend via een voorverkoop.
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Werkingssubsidies
De werkingssubsidies voor het cultuurcentrum bedragen 143.612 euro minder dan begroot. Ook
de subsidies ter ondersteuning van de vrijwilligerswerking (-91.197 euro) en de subsidies ter
ondersteuning van het “Entrepot” (-41.207 euro) liggen lager dan voorzien in het budget. Het
saldo van subsidies worden pas uitgekeerd na indiening en controle van de jaarrekening 2014.
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BDS13 - Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

10.000

Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

Fiscale ontvangsten en boetes
419.500

198.875

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

429.500

198.875

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

502.500

Terreinen en gebouwen

500.000

Wegen en overige infrastructuur

Verkoop van materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

2.500

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

25.000

Toegestane investeringssubsidies

200.000

Overige materiële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa
Investeringssubsidies en -schenkingen
Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

727.500

LIQUIDITEIT

TOTAAL
LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven

Toegestane werkingssubisidies
Brugge profileert zich als studentenstad. Op de website van ‘Brugge Leeft’ werd er webruimte
voorzien voor de studentenverenigingen. Via de ‘Brugge leeft jongerenpas’ werd geïnvesteerd in
een kortingssysteem voor studenten in Brugge (142.000 euro). Via het fonds ‘Brugge
studentenstad’ werden specifieke evenementen en activiteiten voor studenten georganiseerd
(20.500 euro krediet benut).
Voor de uitgaansmogelijkheden voor jongeren is het voorziene krediet van 70.000 euro niet
aangewend. Voor de tussenkomst jonge concertorganisatoren werd er krediet gebruikt op
recurrent beleid (Er was 40.000 euro krediet voorzien).
Het krediet voor het jaarlijks project rond ‘Street Art’ 100.000 euro werd eveneens niet benut
omdat het project is uitgesteld. Het moet nog volledig uitgewerkt en gerealiseerd worden.
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INVESTERINGEN – uitgaven
Voor de oprichting van een studentenrestaurant was 500.000 euro voorzien. Er is echter nog
geen eindbeslissing genomen in het dossier waardoor het krediet nog niet werd aangerekend.
Momenteel wordt dit verder uitgewerkt door de dienst patrimonium
Het voorziene budget 100.000 euro voor de aanpassingswerken aan fuifzalen is niet benut in
2014.Het project is lopende.
De premie voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v. het voldoen aan de
regelgeving 100.000 euro is niet aangewend. Er lijkt geen interesse van de jongerenhoreca om
hierop beroep op te doen. Ze ondernemen zelf de nodige stappen om te voldoen aan de
regelgeving.
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EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Het project ‘Klare Taal’ opgestart in 2014 is een eerste aanzet om het taalbeleid dat gericht is op
een verhoging van de gelijke kansen en de participatiegraad. In 2015 zullen de nodige acties op
touw gezet worden. In 2014 is er nog niets benomen van krediet (begroot: 10.000 euro).
De nodige conceptvoorstellen worden uitgewerkt bij grote infrastructuurwerken. Zo is er voor de
heraanleg van de hoofdstraten een 3D-simulatie gemaakt en voor de inrichting van de
stationsomgeving zijn er luchtfoto’s gemaakt van de balkonrotonde. In 2014 is er 5.203 euro
benomen (begroot: 10.000 euro).
Een beperkt aantal merchandisingproducten werd binnen de huisstijl ontwikkeld, zoals
schoudertassen, balpennen, fietslichtjes, oortjes,…. In 2014 werd er 35.381 euro uitgegeven
(begroot 40.000 euro).
De huisstijl van Stad Brugge kreeg in 2014 een opfrisbeurt. Een aantal aanpassingen zijn
doorgevoerd zowel in de opmaak en in de papierkeuze. Een nieuwe is eveneens samengesteld. In
2014 is 32.103 euro benut (begroot: 38.174 euro).
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Er vonden binnen deze actie diverse projecten plaats binnen het Airbagfestival, , maar ook op
Benenwerk, het accordeonfestival Airbag en de volkspelen op de Burg. Er werd voor 18.523 euro
benomen (begroot: 20.000 euro).
De Brugse Vrijwilligerscentrale werd verder ontwikkeld: een succesvolle Ik vrijwillig en
vrijwilligers@cinema, met daarnaast een permanent aanbod in de vrijwilligerscentrale. Voor 2014
werd 16.034 euro gespendeerd (begroot: 19.300 euro).

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Om discriminatie in te dijken waren dit vooral personeelskosten tbv 79.029 euro (begroot: 82.503
euro, waarvan 17.500 euro betrekking heeft op goederen en diensten).
Diverse kosten voor de realisatie van het participatietraject ‘de toekomst van Brugge’ en dit voor
een bedrag van 45.944 euro (begroot: 105.848 euro, waarvan 30.000 euro betrekking heeft op
goederen en diensten).

Toegestane werkingssubsidies
Voor de sociale samenhang in buurten en wijken te bevorderen wordt enerzijds steun gegeven
via de buurtcheques (19.937 euro) en anderzijds via de organisatie van diverse evenementen
zoals de bedeling van geraniums, gidsbeurten, optredens, filmvertoningen, tussenkomst in de
betaling van SABAM, duikinitiatie, kosten van de vzw Brugge Plus voor buurtcheques. In 2014 is
er voor 180.108 euro benomen (begroot:286.677 euro, waarvan 170.000 euro betrekking heeft op
goederen en diensten).
EXPLOITATIE – ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
Om de lokale gemeenschap te versterken en de sociale samenhang in buurten en wijken te
optimaliseren worden tal van projecten opgezet waarop de bewoners aan een voordelig tarief
kunnen intekenen. Zo bedroegen de inkomsten via de buurtcheques 4.279 euro en de inkomsten
van toegangsgelden van diverse filmvoorstellingen 4.294 euro.
Op de uitbouw van de brugse vrijwilligerscentrale wordt optimaal ingezet door de verhuur van
onroerende goederen. De inkomsten hiervan bedragen 1.560 euro.

Andere operationele ontvangsten
Het gaat om schadevergoedingen ontvangen door het cultuurcentrum.
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BDS15 - Brugge is een sociale en solidaire stad.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

364.846

183.783

Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

277.537

198.603

Fiscale ontvangsten en boetes

Toegestane werkingssubsidies

830.170

784.534

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

1.472.553

1.166.920

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

8.000

6.070

3.332

656.819

334.412

662.889

337.745

2.987 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

8.000

2.987

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

25.000

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

33.000

2.987

LIQUIDITEIT

TOTAAL
LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven
Om de bussen, bushaltes en stopplaatsen aan te passen aan de noden van mensen met een
beperking was een budget voorzien van 25.000 euro. Hiervoor werd 3.019,28 euro aangerekend.
Deze actie was niet gepland in 2014.
Wat betreft de spreiding van de buurthuizen is 30.001 euro minder aangerekend dan voorzien. De
stedelijke buurtcentra in St-Jozef, St-Pieters en Zeebrugge bleven in 2014 verder werken aan
hun doelstellingen rond versterken van het sociaal weefsel. Er zijn geen verdere stappen gezet
m.b.t. de integratie van het stedelijke buurtwerkaanbod en het aanbod van de dienstencentra van
het OCMW. In St-Jozef werd de samenwerking afgebouwd, in St-Pieters en Zeebrugge blijft
buurtwerk en OCMW onder één dak.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
De min-uitgaven hebben vooral te maken met de personeelskost gerelateerd aan de oprichting
van een stedelijke integratiedienst. De aanwervingsprocedure van een integratieambtenaar was
in 2014 niet succesvol. Deze procedure wordt hernomen in 2015.

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

40

Toegestane werkingssubsidies
De toegestane werkingssubsidies van de noord-zuiddienst bedragen 28.135,76 euro minder dan
voorzien. In 2013 is er voor 25.000 euro aan noodhulp voor de Filipijnen geprefinancierd. Dit
bedrag was voorzien in het budget 2014, maar niet afgeboekt. Dit wordt rechtgezet in 2015.
EXPLOITATIE – ontvangsten

Werkingssubsidies
Volgende werkingssubsidies lagen onder het voorziene budget:
-

Subsidies ter coördinatie van een lokaal drugsbeleid (- 200.000 euro). De afrekening van
2014 zal pas in 2015 worden afgehandeld.

-

Subsidies ter ondersteuning van het Feest in ’t Park (- 25.000 euro). Het saldo van 2014
zal in 2015 betaald worden.

-

Subsidies om de mogelijkheid om een Stedelijke Integratiedienst op te richten te
onderzoeken ( -50 228,80 euro)

INVESTERINGEN-uitgaven

Immateriële vaste activa
In het budget werd 25.000 euro voorzien voor de opmaak van een beleids- en actieplan publiek
sanitair zodat er in Brugge voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten voor handen zouden
zijn. Dit krediet werd niet benut.
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BDS16 - Brugge is een onderwijsstad.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN
Budget 2014 Jaarrekening

Budget 2014 Jaarrekening

na laatste BW

na laatste BW

2014

EXPLOITATIE

2014

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Toegestane werkingssubsidies

Fiscale ontvangsten en boetes
213.278

188.278

Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

Financiële ontvangsten

TOTAAL

213.278

188.278

TOTAAL

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN

Financiële vaste activa

Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Erfgoed

Immateriële vaste activa

Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

108.278

86.622

108.278

86.622

TOTAAL

LIQUIDITEIT

LIQUIDITEIT

Aflossing financiele schulden

Op te nemen leningen en leasings

Toegestane leningen

Terugvordering van aflossingen

Overige transacties

Overige transacties

TOTAAL

TOTAAL

EXPLOITATIE – uitgaven
De volgende uitgaven (toelagen) zijn aangerekend in het kader van opvoeding en onderwijs:
-

96.681 euro in het kader van het time-outproject Blink die zich richt tot jongeren
die moeilijkheden hebben op school waardoor de kans op uitsluiting dreigt.

-

91.597 euro in het kader van huiswerk- en studiebegeleiding voor mensen met
verminderde leerkansen.

EXPLOITATIE – ontvangsten
In het kader van de subsidiëring van het flankerend onderwijsbeleid is een eerste schijf van
86.622 euro ontvangen van de Vlaamse overheid.
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EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Voor het preventiebeleid (fietsdiefstal, woninginbraak, uitgaansoverlast) is 11.164,48 euro minder
uitgegeven dan voorzien.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
De personeelskost voor een stedelijk veiligheidscoördinator bedraagt 11.342 euro minder dan
voorzien in het budget.

Investeringen
Volgende investeringen zijn overgedragen naar 2015.
-

7.500 euro investeringen voor de stedelijke veiligheidscoördinator

-

15.000 euro investeringen voor acties m.b.t. fietsdiefstallen.
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EXPLOITATIE – ontvangsten
Werkingssubsidies
De voorziene toelage van 159.837 euro voor het aanbieden van werkstraffen en het ondersteunen
van een werkvloerproject wordt pas in 2015 ontvangen. Dit komt omdat de afrekening van 2014
nog niet werd afgehandeld.
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4.1.4.

Operationele situatie van de beleidsdoelstellingen

De beleidscyclus vraagt, naast de beleidsvoorbereiding, - bepaling en –uitvoering steeds de
aandacht voor de opvolging en evaluatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.
Daarnaast is de opvolging van de interne werking/organisatie steeds een must.
Ook in de wetgeving, zowel in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de
beleids- en beheerscyclus als in de beleidsnota van de jaarrekening, wordt uitdrukkelijk
gevraagd om het vooropgestelde resultaat en/of het effect in de mate van het mogelijke steeds
meetbaar te maken.
Het formuleren van indicatoren en streefwaarden kan hier een antwoord op bieden.

Wat is een indicator?
Indicatoren zijn maatstaven die de werking en prestaties van een organisatie of dienst op een
cijfermatige manier zichtbaar maken. Het doel van indicatoren is eenvoudig: tijdig de nodige
signalen verschaffen om de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waar nodig bij te
sturen.
In het budgetjaar 2014 lag de klemtoon voornamelijk op de registratie van indicatoren die we
verplicht moeten opvolgen voor het verkrijgen van subsidies.
De volgende jaren zal het bestuur dieper ingaan op de rapporteringsnoden op dienst- en
organisatieniveau en zullen naast de verplichte indicatoren en de bestaande financiële
indicatoren ook nuttige operationele indicatoren worden ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen cijfers en indicatoren?
Dagelijks worden diverse cijfers, datareeksen, getallen, waarden, e.a. gegenereerd dit zowel
financieel (uitgegeven subsidies, ontvangsten sporthal, enz.) als operationeel (aantal zwemmers
zwembad, deelnemers loopwedstrijd, enz.). Op het ogenblik dat we beslissen om een van deze
data aan te wenden om een bestaande situatie af te toetsen aan een vooraf bepaald doel (en op
basis daarvan bijsturingen doorvoeren) spreken we van indicatoren.
Operationele indicatoren kunnen in twee types verdeeld worden.
1.

Die indicatoren die louter de status of voortgang van een doelstelling, actieplan of actie
meten:

vb.: actieplan: bouw van een sporthal
Met statusindicatoren:
-

In uitvoering

-

On hold

-

Actief
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2.

De ‘indicatoren op basis van streefwaarde’ die zich op basis van meting en aftoetsing van
streefwaarde voltrekken.

Vb: beleidsdoelstelling: Stad X is een sportieve stad


Indicator: Het toegenomen aantal sportclubs in de stad



Indicator: Dalende of stijgende betrokkenheid van burgers op sportief en recreatief vlak.

Grafisch kan de opdeling tussen financiële en operationele indicatoren op de volgende manier
weergegeven worden:

De regelgeving legt geen eisen op vlak van het al dan niet gebruik van louter financiële of
operationele indicatoren en laat de beslissing tot al dan niet aanwending ervan in handen van het
bestuur.
Het formuleren van indicatoren wordt wel door sommige Vlaamse agentschappen vereist als
voorwaarde om subsidies uit te keren.
In de beleidsnota van de jaarrekening moet jaarlijks, naast de financiële cijfers ook een
toelichting gegeven worden omtrent de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Deze
toelichting wordt in het onderdeel doelstellingenrealisatie van de beleidsnota opgenomen.

Toepassing binnen Stad Brugge
Vermits het een eerste BBC-jaar is, en het voor financiën en de andere stadsdiensten nog wat
zoeken is, wordt het gebruik van niet-financiële indicatoren als volgt ingevuld:
1.

Voor elke prioritaire actie (ook niet financieel ingevuld) wordt aangegeven in welke mate
deze in 2014 werd uitgevoerd en wordt een korte toelichting over deze uitvoering
gegeven. Voor meer info zie boekdeel 3.

2.

Enkel voor sport is een verplichte rapportering naar BLOSO toe. In boekdeel 2 bijlage 2
vindt u de rapportering van de sportdienst.

De werking van de indicatoren zal verder uitgebouwd worden in functie van de noden (ook
vanwege de subsidiërende instanties).
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4.2.

Schema J1 – de doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van
de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de
beleidsdomeinen. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit de
jaarrekening en het B1-schema uit het budget.
Het schema toont per beleidsdomein een opsplitsing tussen prioritair beleid en overig beleid,
met daarin de rubrieken exploitatie, investeringen en andere.
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Schema J1: De Doelstellingenrekening

2014
Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget
Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget
Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene financiering
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere
0 Overig beleid
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere

13.678.756
12.882.684
2.827.794
0
10.054.890
796.072
471.101
324.971
0

168.710.689
1.426.749
1.410.246
0
16.503
167.283.941
167.283.191
750
0

155.031.934
-11.455.935
-1.417.548
0
-10.038.387
166.487.869
166.812.090
-324.221
0

14.950.501
14.171.795
2.864.527
0
11.307.268
778.706
726.705
29.773
22.228

183.101.226
13.102.719
2.102.719
0
11.000.000
169.998.507
169.575.632
23.575
399.300

168.150.725
-1.069.076
-761.808
0
-307.268
169.219.801
168.848.927
-6.198
377.072

14.544.227
13.844.753
2.700.989
0
11.143.764
699.474
683.140
0
16.334

184.011.491
13.102.719
2.102.719
0
11.000.000
170.908.772
170.509.472
0
399.300

169.467.264
-742.034
-598.270
0
-143.764
170.209.298
169.826.332
0
382.966

Algemeen bestuur
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere
0 Overig beleid
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere

111.646.267
2.447.455
1.770.309
677.146
0
109.198.812
73.461.748
35.737.064
0

28.260.642
594.151
594.151
0
0
27.666.491
26.246.792
1.177.089
242.611

-83.385.625
-1.853.304
-1.176.158
-677.146
0
-81.532.321
-47.214.957
-34.559.975
242.611

100.663.912
7.125.426
3.282.711
3.842.715
0
93.538.486
75.791.167
17.747.318
0

20.859.831
978.395
978.395
0
0
19.881.436
14.420.824
5.218.001
242.611

-79.804.081
-6.147.031
-2.304.316
-3.842.715
0
-73.657.050
-61.370.344
-12.529.317
242.611

93.875.025
6.581.380
3.266.380
3.315.000
0
87.293.645
74.634.582
12.659.063
0

20.467.269
310.912
310.912
0
0
20.156.357
13.521.996
6.391.750
242.611

-73.407.756
-6.270.468
-2.955.468
-3.315.000
0
-67.137.288
-61.112.586
-6.267.313
242.611

51.238.645
1.716.446
356.134
1.360.312
0
49.522.200
36.112.374
13.409.826
0

13.327.824
100.000
100.000
0
0
13.227.824
11.191.225
1.140.074
896.525

-37.910.822
-1.616.446
-256.134
-1.360.312
0
-36.294.376
-24.921.149
-12.269.752
896.525

58.649.137
2.875.349
826.606
2.048.743
0
55.773.788
37.199.003
18.574.785
0

13.055.251
114.689
114.689
0
0
12.940.562
10.370.873
1.734.804
834.885

-45.593.885
-2.760.660
-711.917
-2.048.743
0
-42.833.225
-26.828.130
-16.839.981
834.885

51.990.200
2.103.917
817.153
1.286.764
0
49.886.284
35.095.575
14.790.709
0

12.746.566
100.000
100.000
0
0
12.646.566
10.641.846
1.169.835
834.885

-39.243.634
-2.003.917
-717.153
-1.286.764
0
-37.239.717
-24.453.729
-13.620.874
834.885

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere
0 Overig beleid
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere
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Leven en welzijn
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere
0 Overig beleid
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere

65.014.081
1.351.219
1.348.232
2.987
0
63.662.863
62.105.364
1.557.499
0

27.962.097
472.345
472.345
0
0
27.489.752
27.452.945
36.807
0

-37.051.984
-878.873
-875.886
-2.987
0
-36.173.111
-34.652.419
-1.520.692
0

68.555.886
1.787.502
1.757.002
30.500
0
66.768.384
62.645.562
4.122.822
0

30.185.227
981.004
981.004
0
0
29.204.223
26.958.057
2.246.166
0

-38.370.659
-806.498
-775.998
-30.500
0
-37.564.161
-35.687.505
-1.876.656
0

66.687.223
1.624.827
1.612.827
12.000
0
65.062.396
61.448.015
3.614.381
0

29.399.647
681.056
681.056
0
0
28.718.591
26.472.425
2.246.166
0

-37.287.576
-943.771
-931.771
-12.000
0
-36.343.805
-34.975.590
-1.368.215
0

Cultuur, toerisme en vrije tijd
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere
0 Overig beleid
0
Exploitatie
0
Investeringen
0
Andere

47.560.859
10.957.100
8.520.271
2.355.718
81.111
36.603.759
33.265.671
3.338.088
0

14.261.270
1.784.408
1.755.436
28.972
0
12.476.862
12.329.282
147.580
0

-33.299.590
-9.172.692
-6.764.835
-2.326.746
-81.111
-24.126.898
-20.936.390
-3.190.508
0

58.976.404
13.657.908
9.422.801
4.146.995
88.111
45.318.496
36.844.932
8.473.564
0

15.239.299
2.373.973
2.352.909
4.561
16.503
12.865.325
11.869.076
996.249
0

-43.737.105
-11.283.934
-7.069.892
-4.142.434
-71.608
-32.453.171
-24.975.856
-7.477.315
0

51.339.818
12.162.882
8.952.856
3.210.026
0
39.176.936
33.592.350
5.584.586
0

13.530.975
2.306.977
2.290.474
0
16.503
11.223.998
11.223.998
0
0

-37.808.843
-9.855.905
-6.662.382
-3.210.026
16.503
-27.952.938
-22.368.352
-5.584.586
0

289.138.609
220.238.997
58.763.611
10.136.001

252.522.522
248.835.612
2.531.271
1.155.639

-36.616.087
28.596.615
-56.232.341
-8.980.362

301.795.839
231.361.017
59.017.215
11.417.607

262.440.834
239.724.179
10.223.356
12.493.299

-39.355.006
8.363.162
-48.793.859
1.075.692

278.436.493
222.803.866
44.472.529
11.160.099

260.155.948
237.854.898
9.807.751
12.493.299

-18.280.545
15.051.032
-34.664.778
1.333.200

TOTALEN
Exploitatie
Investeringen
Andere
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Vaststellingen m.b.t. J1-schema
Het omvat de cijfers van de stad die gefactureerd en geboekt zijn op 31 december 2014. Deze
worden vergeleken met het initieel budget en het eindbudget (na bw2). Dit is voor de uitgaven
een heel andere benadering dan in de ‘Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding’, toen de
vastgelegde, lees aangegane verbintenissen, werden gerapporteerd. In de BBC boekhouding
wordt er ook geen onderscheid meer gemaakt tussen de vorige jaren en het huidig dienstjaar.
Alles wordt voortaan op het jaar van de transactie (levering of prestatie) aangerekend. Dit alles
maakt dat de cijfers moeilijk vergelijkbaar zijn met vorige jaren.
Exploitatie:
• Exploitatie: de totale exploitatie-uitgaven liggen toch een stuk onder het voorziene budget.
Deze afwijking is niet evenredig gespreid over de verschillende beleidsdomeinen, en evenmin
over de doelstellingen tegenover overig beleid. Bij de exploitatie-ontvangsten is er een
omgekeerde situatie: ze liggen iets hoger dan voorzien. Ook hier blijkt de spreiding niet
evenredig over de beleidsdomeinen te lopen. In het beleidsdomein Algemeen Bestuur heeft
een niet gebudgetteerde schadevergoeding van 8 miljoen euro een afwijkend gunstig effect op
de ontvangsten.
• Investeringen: In de totale investerings-uitgaven zit de overname van aandelen van Electrabel
voor een bedrag van 22.764.976 euro. Dit zal niet tot werkelijke uitgaven leiden omdat in 2015
een recht voor eenzelfde bedrag wordt opgemaakt.
De toelagen voor investeringen worden pas aangerekend na toewijzing van de
overeenstemmende uitgave en als de vaste belofte werd ontvangen of bij realisatie van de
uitgaven. De (des)investeringen kunnen pas worden ingevorderd na de effectieve realisatie van
de verkoop in de loop van het jaar. Deze factoren zorgen ervoor dat de
investeringsontvangsten veel lager liggen dan voorzien. Niet gebruikte transactiekredieten
investeringen (zowel uitgaven als ontvangsten) worden overgedragen naar 2015.
• Andere: De ontvangsten ‘op te nemen leningen’ zijn niet terug te vinden in de jaarrekening
omdat het om thesauriebewijzen gaat. De overheid legt op dat deze korte termijn kredieten
geen budgettaire impact mogen hebben. Er werden in 2014 voor 5.500.000 euro nieuwe
thesauriebewijzen opgenomen als langetermijnfinanciering.
De details van bovenstaande cijfers worden verder in het rapport toegelicht en besproken.
Voor de bespreking en de gedetailleerde verklaringen wordt verwezen naar de rapportering per
beleidsdomein (zie 5.4. toelichting bij de financiële nota-rapportering per beleidsdomein).
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4.3.

De financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar.
In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het bestuur
vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:
•

Het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (netto werkkapitaal);

•

De autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is
het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (de exploitatie)
voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van
leningen te dragen).

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de
financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en
liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen:
•

Het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie;

•

Het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen;

•

Het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven.
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Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis
I. Exploitatie (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

Budget 2014

Rekening 2014

8.363.162
231.361.017
239.724.179
98.335.785
0
0
141.388.394

28.596.615
220.238.997
248.835.612
95.618.457
0
0
153.217.156

-48.793.859
59.017.215
10.223.356

-56.232.341
58.763.611
2.531.271

1.075.692
11.417.607
11.329.496

-8.980.362
10.136.001
10.054.890

11.329.496
0

10.054.890
0

88.111
0
12.493.299
11.399.300
1.093.999

81.111
0
1.155.639
0
1.093.999

1.093.999
0

1.093.999
0

0

61.640

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-39.355.006

-36.616.087

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

108.551.556

95.450.205

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

69.196.550

58.834.118

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

59.520.974
6.861.552
52.159.422
500.000

72.699.915
10.465.853
61.734.062
500.000

9.675.576

-13.865.797

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige

II. Investeringen (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen
3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
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Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A - B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

Budget 2014

Rekening 2014

11.230.066
239.724.179
228.494.113
231.361.017
2.866.904

31.411.535
248.835.612
217.424.077
220.238.997
2.814.920

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden

13.102.401
10.235.497
2.866.904

11.775.811
8.960.891
2.814.920

Autofinancieringsmarge (I-II)

-1.872.336

19.635.724

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden

Het negatief kasresultaat is te verklaren door de niet opname van 20.750.000 euro
thesauriebewijzen als langetermijnfinanciering. Het toezicht legt op dat deze vorm van
kortetermijnfinanciering niet budgettair mag tot uitging komen, zelfs al wordt deze als
langetermijnfinanciering gebruikt. Dit betekent ook dat aflossingen van deze thesauriebewijzen
(volgens een vooraf bepaald schema) geen impact hebben op de autofinancieringsmarge. Dit
verklaart het verschil tussen budget en jaarrekening bij de netto-aflossing van schulden.
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5.

De financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële
nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen,
zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt bedoeld het budget
na de laatste budgetwijziging. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking
tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en
de autorisatie.
De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan
verder in detail toegelicht.
5.1.

Schema J2 – exploitatierekening

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten
en uitgaven betreffende de exploitatie.

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

55

Schema J2: De exploitatierekening

2014
Jaarrekening
Uitgaven

Algemene financiering

Ontvangsten

Eindbudget
Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget
Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

3.298.895

168.693.437

165.394.542

3.591.232

171.678.351

168.087.119

3.384.129

172.612.191

169.228.062

Algemeen bestuur

75.232.057

26.840.943

-48.391.115

79.073.878

15.399.219

-63.674.660

77.900.962

13.832.908

-64.068.054

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

36.468.507

11.291.225

-25.177.282

38.025.609

10.485.562

-27.540.047

35.912.728

10.741.846

-25.170.881

Leven en welzijn

63.453.595

27.925.291

-35.528.305

64.402.564

27.939.061

-36.463.503

63.060.842

27.153.481

-35.907.361

Cultuur, toerisme en vrije tijd

41.785.943

14.084.718

-27.701.225

46.267.733

14.221.986

-32.045.747

42.545.206

13.514.472

-29.030.734

220.238.997

248.835.612

28.596.615

231.361.017

239.724.179

8.363.162

222.803.866

237.854.898

15.051.032

TOTALEN

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

56

5.2.

Schema J3 en J4 - investeringsrekening

De investeringsrekening bestaat uit twee delen:
•

Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het
financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen,
investeringssubsidies en schenkingen.

•

Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten
investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de
ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de
investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten
voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen
beschouwd worden.

In 2014 werden er geen investeringsenveloppes afgesloten omdat er nog verbinteniskredieten
doorlopen, bijgevolg is er geen schema J4.
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Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

2014
Jaarrekening
Uitgaven

Algemene financiering

Ontvangsten

Eindbudget
Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget
Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

324.971

750

-324.221

29.773

23.575

-6.198

0

0

0

Algemeen bestuur

36.414.210

1.177.089

-35.237.122

21.590.033

5.218.001

-16.372.032

15.974.063

6.391.750

-9.582.313

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

14.770.138

1.140.074

-13.630.064

20.623.527

1.734.804

-18.888.723

16.077.473

1.169.835

-14.907.638

Leven en welzijn

1.560.486

36.807

-1.523.680

4.153.322

2.246.166

-1.907.156

3.626.381

2.246.166

-1.380.215

Cultuur, toerisme en vrije tijd

5.693.806

176.552

-5.517.254

12.620.560

1.000.810

-11.619.750

8.794.612

0

-8.794.612

58.763.611

2.531.271

-56.232.341

59.017.215

10.223.356

-48.793.859

44.472.529

9.807.751

-34.664.778

TOTALEN
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5.3.

Schema J5 – liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het
betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar
wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het
liquiditeitenbudget en bevat:
•

de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;

•

de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;

•

de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of
investeringsrekening;

•

het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;

•

de bestemde gelden
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Schema J5: De Liquiditeitenrekening

2014

RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatie (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

28.596.615
220.238.997
248.835.612
95.618.457
0
0
153.217.156

8.363.162
231.361.017
239.724.179
98.335.785
0
0
141.388.394

15.051.032
222.803.866
237.854.898
94.923.157
0
0
142.931.741

-56.232.341
58.763.611
2.531.271

-48.793.859
59.017.215
10.223.356

-34.664.778
44.472.529
9.807.751

-8.980.362
10.136.001
10.054.890

1.075.692
11.417.607
11.329.496

1.333.200
11.160.099
11.160.099

10.054.890
0

11.329.496
0

11.160.099
0

81.111
0
1.155.639
0
1.093.999

88.111
0
12.493.299
11.399.300
1.093.999

0
0
12.493.299
11.399.300
1.093.999

1.093.999
0

1.093.999
0

1.093.999
0

61.640

0

0

-36.616.087

-39.355.006

-18.280.545

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

95.450.205

108.551.556

102.079.531

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

58.834.118

69.196.550

83.798.986

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

72.699.915
10.465.853
61.734.062
500.000

59.520.974
6.861.552
52.159.422
500.000

59.020.974
6.861.552
52.159.422
0

-13.865.797

9.675.576

24.778.012

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige

II. Investeringen (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen
3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
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Bestemde gelden

Mutatie

Bedrag op 1/1

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Bedrag op
31/12

I. Exploitatie
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en welzijn
Cultuur, toerisme en vrije tijd

0
0
0
0
0
0

10.465.853
8.465.853
0
0
0
2.000.000

6.861.552
4.861.552
0
0
0
2.000.000

6.861.552
4.861.552
0
0
0
2.000.000

10.465.853
8.465.853
0
0
0
2.000.000

II. Investeringen
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en welzijn
Cultuur, toerisme en vrije tijd

0
0
0
0
0
0

61.734.062
58.000.000
0
0
0
3.734.062

52.159.422
50.000.000
0
0
0
2.159.422

52.159.422
50.000.000
0
0
0
2.159.422

61.734.062
58.000.000
0
0
0
3.734.062

III. Andere verrichtingen
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en welzijn
Cultuur, toerisme en vrije tijd

0
0
0
0
0
0

500.000
500.000
0
0
0
0

500.000
500.000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

500.000
500.000
0
0
0
0

Totaal bestemde gelden

0

72.699.915

59.520.974

59.020.974

72.699.915

Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis.
De opbouw bestaat uit 3 delen:
I - Exploitatie
II - Investeringen
III - Andere
IV - Saldo
V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig
boekjaar
VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat
VII - Bestemde gelden
VIII - Resultaat op kasbasis

28.596.615,36
-56.232.340,54
-8.980.361,74
-36.616.086,92
95.450.205,00
58.834.118,08
72.699.915,32
-13.865.797,24

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het
verschil tussen de kasstromen-uit en de kasstromen-in). Voor boekjaar 2014 betekent dit dat er
per saldo 36.616.087 euro meer wordt uitgegeven dan ontvangen.
Bij het saldo berekend in rubriek IV (36.616.086,92 euro) wordt het saldo van het vorig boekjaar of
netto-werkkapitaal (rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen
(rubriek VI).
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De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert
voor een toekomstige uitgave (exploitatie – investering – andere). Voor boekjaar 2014 bedraagt
dit 72.699.915,32 euro die gereserveerd worden voor:
Triënnale

2.000.000

Pensioenen

4.861.552

Stedenfonds – oud convenant

1.358.842.45

Stedenfonds – nieuw convenant

2.225.458,87

Regierol sociale economie

20.000

Investeringsuitgaven

8.000.000

Museaal investeringsfonds

3.734.062

Toekomstfonds

50.000.000

Amortisatiefonds

500.000

De bestemde gelden stedenfonds werden aanvankelijk niet voorzien in het budget 2014 maar ze
worden nu toch opgenomen wegens de omvang van de financiering.
Voor de regierol sociale economie wordt 20.000 euro bestemd voor gebruik in 2015.
Het Museaal Investeringsfonds overstijgt het voorziene bedrag in 2014 . De aanpassing is
gebaseerd op de ontvangsten toeslag diverse musea 2014 die hoger lagen dan voorzien
verminderd met de uitgevoerde investeringen in 2014.
Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die
overblijven na de bestemde gelden.
Voor toelichting bij het alternatief J5-schema (hieronder) zie 5.3.1.
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Alternatief schema J5: De liquiditeitenrekening
Jaarrekening
2014

RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatierekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige

Correctie

Jaarrekening
2014

28.596.615
220.238.997
248.835.612
95.618.457

28.596.615
220.238.997
248.835.612
95.618.457

153.217.156

153.217.156

II. Investeringsrekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

-56.232.341
58.763.611
2.531.271

-56.232.341
58.763.611
2.531.271

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

-8.980.362
10.136.001

-8.980.362
10.136.001

1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige ontvangsten

10.054.890

10.054.890

10.054.890

10.054.890

81.111

81.111

1.155.639

1.155.639

1.093.999

1.093.999

1.093.999

1.093.999

61.640

61.640

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-36.616.087

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

111.950.633

Initieel budget

-36.616.087
-16.500.428

95.450.205

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

75.334.546

58.834.118

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

72.699.915
10.465.853
61.734.062
500.000

72.699.915
10.465.853
61.734.062
500.000

72.699.915
10.465.853
61.734.062
500.000

2.634.631

-13.865.797

-72.699.915

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
IX. Financiering op korte termijn
X. Saldo

20.750.000,00
2.634.631

6.884.203
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Bestemde gelden

Bedrag op
1/1/2014

Mutatie
Jaarrekening
2014

Eindbudget 2014

Initieel budget
2014

Bedrag op
31/12/2014

I. Exploitatie
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en welzijn
Cultuur, toerisme en vrije tijd
II. Investeringen
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en welzijn
Cultuur, toerisme en vrije tijd
III. Andere verrichtingen
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en welzijn
Cultuur, toerisme en vrije tijd

10.465.853
8.465.853

6.861.552
4.861.552

6.861.552
4.861.552

10.465.853
8.465.853

2.000.000
61.734.062
58.000.000

2.000.000
52.159.422
50.000.000

2.000.000
52.159.422
50.000.000

2.000.000
61.734.062
58.000.000

3.734.062
500.000
500.000

2.159.422
500.000
500.000

2.159.422

3.734.062
500.000
500.000

Totalen

72.699.915

59.520.974

59.020.974

72.699.915
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5.3.1.

Duiding van het gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar kent de volgende evolutie:
-

BW2 2014: 108.551.556 euro.

-

rekening 2014: 95.450.205 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat moet gelezen worden als het ‘werkkapitaal’; en dit bestaat
uit de ‘gelden’ verhoogd met de korte termijn vorderingen en verminderd met de korte termijn
schulden.
Deze evolutie ten belope van 13.101.351 euro kan als volgt worden verklaard:
-

correcties op het beginsaldo van de BW2 ten gevolge van de nieuwe regelgeving nl.:
o

vastrentende effecten die vroeger onder ‘deelnemingen’ werden geregistreerd
en die nu deel uitmaken van de ‘geldmiddelen


o

dit heeft een positief effect van 3.012.209 euro.

thesauriebewijzen die verschuiven van de ‘langlopende schulden’ naar de
‘kortlopende schulden’


dit heeft een negatief effect van 16.500.000 euro.

o

het negatief budgettair resultaat van 2014 ten belope van 36.616.087 euro.

o

enkele kleinere correcties n.a.v. de opmaak van de beginbalans

Opmerking over de kortlopende schulden: ABB heeft op 23 maart 2015 een verduidelijking
gepubliceerd over de verwerking van thesauriebewijzen. Vele lokale besturen (waaronder
Brugge) gebruiken thesauriebewijzen als langetermijnfinanciering (met aflossingsplan). Volgens
het schrijven van ABB moeten thesauriebewijzen als kortetermijnfinanciering geboekt worden.
In het meerjarenplan is het wel toegelaten om thesauriebewijzen op te nemen als
langetermijnfinanciering. Daarom hernemen we de 20.750.000 uitstaande thesauriebewijzen
(toestand 31/12/2014) terug op in de op te nemen lening. Dit is geen nieuwe schuld, vermits dit
bedrag reeds op de balans staat als schuld op korte termijn. Het toezicht laat toe om een
alternatief J5-schema zoals hierboven te gebruiken om de financiering op korte termijn toe te
voegen aan de jaarrekening (zie rubriek IX financiering op korte termijn).

5.3.2.

Het budgettair resultaat 2014

Het negatief budgettair resultaat van 2014 in vergelijking met het budget 2014 moet als volgt
worden geïnterpreteerd:
a)

De exploitatieontvangsten bevatten ten belope van 8.000.000 euro de schadevergoeding van
Elia ten gevolge van een dading goedgekeurd in de gemeenteraad van september 2014.
Hierbij keert Elia een som van 8 miljoen euro uit aan stad Brugge met het oog op de aankoop
van een stuk grond in Zeebrugge. In ruil daarvoor zet Brugge haar procedures tegen het
Stevin-project stop. Deze ontvangst was niet gebudgetteerd.

b) De investeringsuitgaven ten belope van 22.764.976 euro.
Deze transactie heeft betrekking op de overname van de aandelen Electrabel. Dit zal niet tot
een werkelijke uitgave leiden aangezien in 2015 er een recht van hetzelfde bedrag zal
worden opgemaakt.
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Hierna een meer diepgaande toelichting:
Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde
distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de participatie van
Electrabel. De gemeenten nemen de betreffende aandelen eind december 2014 over van
Electrabel. Begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de
overnameprijs van de participatie van Electrabel. De kapitaaloperatie gebeurt zonder enige
geldbeweging bij de gemeenten. Ze betalen en innen geen bedragen. De transacties moeten
echter wel tot uitdrukking gebracht worden in de boekhouding van de gemeenten.
Door de overname van de participatie van Electrabel neemt de deelneming van de
gemeenten toe. De gemeente boekt de overname van de aandelen van Electrabel in het
boekjaar 2014 dan ook als een aankoop van financiële vaste activa. Deze verrichting wordt
geboekt in de algemene boekhouding en in de budgettaire boekhouding. In de budgettaire
boekhouding leidt de overname van de aandelen tot de registratie van een uitgave. Hoewel
deze transactie in boekjaar 2014 budgettair als een uitgave van de gemeenten moet worden
beschouwd, zullen de gemeenten geen effectieve betaling moeten doen. Eandis zorgt voor
de nodige overbruggingskredieten. In de boekhouding van de gemeenten zal op balansdatum
van 31 december 2014 wel de openstaande schuld tegenover Eandis staan.
Begin 2015 zal Eandis een kapitaalvermindering doorvoeren ten bedrage van de
overnameprijs van de participatie van Electrabel. De gemeenten boeken de vermindering van
de waarde van de aandelen in het boekjaar 2015 als een verkoop van financiële vaste activa.
Deze operatie zuivert de openstaande schuld van de gemeenten tegenover Eandis aan en
saldeert deze in de boekhouding. Deze verrichting heeft gevolgen voor de algemene
boekhouding en de budgettaire boekhouding.

Invloed op het budget van de gemeente
De aankoop en verkoop van financiële vaste activa wordt geautoriseerd vanuit het
investeringsbudget. In de meeste gemeenten zullen voor de overname van de aandelen van
Electrabel wellicht geen uitgavekredieten opgenomen zijn in het investeringsbudget voor het
boekjaar 2014. De transacties die uitgevoerd worden, hebben geen invloed op de
autofinancieringsmarge. De operatie beïnvloedt tijdelijk wel het resultaat op kasbasis, maar
ze heeft geen invloed op de thesauriepositie van de gemeenten en over de boekjaren 2014 en
2015 heen is ze budgetneutraal. Omwille van de bovenvermelde overwegingen, de timing van
de operatie en het specifieke en uitzonderlijke karakter ervan, zijn de gemeenten niet
verplicht om enkel en alleen voor deze operatie een budgetwijziging voor boekjaar 2014 door
te voeren. De toezichthoudende overheid zal gedogen dat in de jaarrekening over het
boekjaar 2014 op deze rubriek een kredietoverschrijding gebeurt ten bedrage van de
overnameprijs. Het volstaat om de impact van de operatie toe te lichten via de toelichting bij
de investeringsrekening. Daar moet immers een verklaring gegeven worden van de
materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde
ontvangsten en uitgaven volgens het budget (inclusief eventuele budgetwijzigingen) en van
de kredietoverschrijdingen.
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c)

De op te nemen leningen (11.000.000 euro) zoals opgenomen in het budget 2014 vindt men
niet terug in de rekening aangezien het hier gaat om thesauriebewijzen. De overheid legt op
dat deze korte termijn kredieten geen budgettaire impact mogen hebben.
De Stad Brugge heeft in 2014 ten belope van 5.500.000 euro nieuwe thesauriebewijzen
opgenomen. Eind 2014 bedragen de openstaande thesauriebewijzen 20.750.000 euro.
Deze 20.750.000 euro uitstaande thesauriebewijzen zullen met de eerste budgetwijziging
2015 hernomen worden bij de op te nemen leningen. Vermits deze thesauriebewijzen reeds
opgenomen zijn bij de schulden (op korte termijn) heeft dit geen enkele implicatie op onze
gebudgetteerde schuldenlast noch op de uitstaande leningen.
Hierna een meer diepgaande toelichting:
De lokale besturen financieren zich niet langer alleen nog met klassieke bankleningen met
periodieke kapitaalsaflossingen. Ze maken meer en meer gebruik van alternatieve
financiering, bijvoorbeeld door een beroep te doen op de kapitaalmarkt of door leningen af te
sluiten met eenmalige kapitaalsaflossing op de eindvervaldag. Ze doen dat om verschillende
redenen: diversificatie van de schuldportefeuille en de tegenpartijen, voordeligere
rentevoeten, duurzame en betaalbare toegang tot de financiële markten verzekeren, enz.
Een toenemend aantal lokale besturen doet voor een deel van zijn financiering een beroep
op de financiële markten, waar ze schuldpapier, ook thesaurie- of schuldbewijzen of
commercial paper genoemd, aangaan.
De opname en de terugbetaling van kortermijnfinanciering geeft, met uitzondering van de
intresten, geen aanleiding tot registraties in de budgettaire boekhouding. Ze worden niet
opgenomen onder de ontvangsten en de uitgaven11 en hebben op zich geen enkele invloed
op het (gecumuleerde) budgettaire resultaat, het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge.
De registraties in de boekhouding beperken zich tot de algemene boekhouding. De opname
van de kortetermijnfinanciering leidt tot een toename van de bankrekening (AR 55) en er
ontstaat een financiële schuld op korte termijn (AR 43). Bij terugbetaling gebeurt de
omgekeerde boeking.
In de jaarrekening is er, met uitzondering van de geboekte intresten, geen impact op het
(gecumuleerde) budgettaire resultaat, het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge. Er zijn geen ontvangsten uit opgenomen leningen en er zijn geen
kapitaalsaflossingen. Voor het financieel evenwicht levert dit op zich geen probleem op, want
in de jaarrekening moet het bestuur geen specifieke evenwichtsnorm halen.
In de financiële nota van de jaarrekening zal uit de budgettaire schema’s van de jaarrekening
blijken dat de effectief aangegane financiering afwijkt van de geplande toestand in het
meerjarenplan en het budget. De jaarrekening zal in dat geval (wellicht) een negatief
resultaat op kasbasis vertonen omwille van het feit dat de opgenomen
kortetermijnfinanciering niet als ontvangst kan worden geboekt. Die voorstelling is correct,
want ze geeft aan dat het bestuur op dat moment nog steeds een negatief nettowerkkapitaal
heeft.
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In de samenvatting van de algemene rekeningen zal het saldo van de kortetermijnschuld op
balansdatum tot uitdrukking komen in de balans (schema J6, rubriek “financiële schulden
op korte termijn”).
Aangezien de financieringsbehoefte in die situatie inhoudelijk eigenlijk op de lange termijn
slaat, moet het bestuur ze in de planning dan ook als een langetermijnfinanciering
inschrijven onder de op te nemen leningen. Alleen zo kan het bestuur de geplande
kredietopname als verwachte ontvangst opnemen in het meerjarenplan en het budget en het
geraamde budgettaire resultaat en het resultaat op kasbasis gunstig beïnvloeden. Ook de
financiering die het bestuur nodig heeft voor de herfinanciering van al lopende
thesauriebewijzen, moet men in de planning dan inschrijven als een op te nemen lening.
Logischerwijze moet het bestuur in de planning dan ook de geraamde financieringslasten
(aflossingen en intresten) opnemen. Als een bestuur hier geen aflossingen in rekening zou
brengen, geeft het in de financiële planning een verkeerd beeld van de financiële toestand.
Die leningslasten hebben uiteraard invloed op de autofinancieringsmarge.
5.4.

Toelichting bij de financiële nota – rapportering per beleidsdomein

Hierna volgt wordt een overzicht van de aanrekeningen voor exploitatie, investeringen en andere.
Dit wordt eerst geconsolideerd getoond, nadien per beleidsdomein. Voor de details per
beleidsveld en –item wordt verwezen naar boekdeel 2 bijlage 6.

5.4.1.

Geconsolideerd

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog
even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken
naar de kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a.
afschrijvingen, voorzieningen,…) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten:
UITGAVEN
I - Exploitatie

ONTVANGSTEN
220.238.996,88 I - Exploitatie

248.835.612,24

II - Investeringen

58.763.611,48 II - Investeringen

2.531.270,94

III - Andere

10.136.000,71 III - Andere

1.155.638,97

TOTAAL

289.138.609,07 TOTAAL

252.522.522,15

Een vraag die zich nu stelt is welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en
ontvangsten.

5.4.1.1. Exploitatie
Onderstaande tabellen tonen de verdeling van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten over de
verschillende beleidsdomeinen, voor zowel het jaarbudget 2014 na BW 2 als de aanrekeningen
op 31/12/2014.
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EXPLOITATIE BUDGET
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

01 - Algemene financiering

3.591.231,70 01 - Algemene financiering

171.678.350,62

02 - Algemeen bestuur

79.073.878,48 02 - Algemeen bestuur

15.399.218,79

03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

38.025.609,53 03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

10.485.562,43

04 - Leven en Welzijn

64.402.563,99 04 - Leven en Welzijn

27.939.061,07

05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

46.267.733,16 05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

14.221.985,64

TOTAAL

231.361.016,85 TOTAAL

239.724.178,55

EXPLOITATIE JAARREKENING
UITGAVEN
01 - Algemene financiering

ONTVANGSTEN
3.298.894,87 01 - Algemene financiering

02 - Algemeen bestuur

75.232.057,09 02 - Algemeen bestuur

168.693.436,55
26.840.942,52

03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
36.468.507,07 03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
11.291.224,72
04 - Leven en Welzijn

63.453.595,25 04 - Leven en Welzijn

27.925.290,56

05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

41.785.942,60 05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

14.084.717,89

TOTAAL

220.238.996,88 TOTAAL

248.835.612,24

UITGAVEN:
Op vlak van uitgaven lijken vooral verschillen te zitten in beleidsdomein algemeen bestuur en
Cultuur, toerisme en vrije tijd.
Bij Algemeen Bestuur blijkt dat er ongeveer 4 mio euro minder aangerekend is:
Voor diensten en diverse goederen werd er ongeveer 3 mio euro minder aangerekend. Enkele
opvallende niet onbenutte kredieten:
-

Bekendmakings- en publiciteitskosten voor pers en publicatie 125.751,29 euro.

-

Beheers- en werkingskosten informatica voor electromechanica 128.925,23 euro,
personeel 253.720,79 euro.

-

Kosten voor gas voor gebouwen 206.746,79 euro.

-

Onderhoud en herstellingen door derden voor machines, materiaal en uitrusting
273.048,24 euro

-

Onderhoud en herstel van gebouw 297.074,88 euro.

-

Telefoon, GSM, Telex, fax en internet voor electromechanica 163.313,23 euro.

-

Onderhoud en herstellingen door derden voor machines, materiaal en uitrusting
332.266,70 euro.

-

Bekendmakings- en publiciteitskosten voor communicatie 137.964,82 euro.
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Voor toegestane werkingssubsidies is er ongeveer 1 mio minder aangerekend o.a. toelagen aan
verenigingen en bedrijven voor beleidsitem stedenbeleid (617.870,57 euro).
Bij Cultuur, Toerisme en Vrije Tijd blijkt dat er ongeveer 5 mio euro minder is aangerekend
Voor diensten en diverse goederen werd er ongeveer 2,8 mio euro minder aangerekend. In detail
enkele opvallende nog beschikbare kredieten:
-

Technische prestaties van uitbestede diensten aan derden voor beleidsitem sport:
126.724,80 euro.

-

Administratieve en technische kosten voor specifieke evenementen voor beleidsitem
cultuur: 492.129,62 euro. Beleidsitem Bruggemuseum: 186.360,10 euro.
Beleidsitem Groeninge-Steinmetz-Branghwyn: 157.754,80 euro. Beleidsitem
cultuurcentrum 169.332,77 euro.

-

Onderhoud en herstellingen door derden voor machines, materiaal en uitrusting voor
beleidsitem musea: 189.491,03 euro.

-

Bekendmakings- en publiciteitskosten voor beleidsitem Toerisme en Onthaal:
193.876,82 euro.

Voor bezoldigingen werd er ongeveer 1 ,2 mio euro minder aangerekend.
Enkele opvallende nog beschikbare kredieten:
-

Bezoldigingen contractueel personeel sport 240.232,34 euro.

-

Bezoldigingen contractueel personeel overig kunt- en cultuurbeleid: 113.591,75 euro.

-

Bezoldigingen contractueel personeel cultuur: 193.104,27 euro.

-

Bezoldigingen contractueel personeel openbare bibliotheek: 276.443,76 euro.

-

Bezoldigingen contractueel personeel cultuurcentrum: 335.704,34 euro.

Voor werkingssubsidies werd er ongeveer 0.5 mio euro minder aangerekend. Enkele opvallende
nog beschikbare kredieten:
-

Toelagen aan verenigingen en bedrijven voor jeugd: 134.386,65 euro,
cultuurbeleid 55.538,04 euro en sport: 42.164,62 euro.

ONTVANGSTEN
De verschillen tussen budget en aanrekeningen in het beleidsdomein Algemene Financiering
situeren zich hoofdzakelijk in de volgende rekeningen De aangerekende aanvullende belastingen
op de personenbelasting bedragen 3.927.800,32 euro minder dan voorzien in het budget. Dit is te
verklaren door de tragere inkohiering door FOD Financiën. In december heeft de Minister van
Financiën daarom een voorschot toegekend dat pas in 2015 wordt geboekt. De aangerekende
opcentiemen op de onroerende voorheffing samen met de vergoeding wegens derving
onroerende voorheffing bedragen 2.141.241,79 euro meer dan voorzien in het budget. Verder zijn
er nog 1.945.280,30 minder toelagen voor de tewerkstelling van gesco personeel aangerekend
dan voorzien.
Wat betreft het beleidsdomein Algemeen Bestuur werd er een schadevergoeding van 8.000.000
aangerekend die niet voorzien was in het budget.
Het betreft een dadingsovereenkomst tussen stad Brugge en nv Elia Asset. De opbrengst wordt
geboekt als bestemd geld in afwachting van de aankoop van een stuk grond in Zeebrugge.
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Voor de brandweer is er 915.420,89 euro meer ontvangen dan voorzien in het budget. Dit
omwille van een inhaalbeweging voor de jaren 2006-2010. Voor deze boekjaren had stad Brugge
enkel voorschotten ontvangen, het saldo werd in 2014 vereffend.
Het beleidsdomein Bouwen, Wonen, Ondernemen en Openbaar Domein vertoont geen grote
afwijking tussen wat voorzien was in het budget en de aanrekeningen. Het grootste verschil
situeert zich in de terugvordering van kosten voor Aquario/ T.M.V.W. Hiervoor werd
557.444,63 euro meer aangerekend dan voorzien in het budget.
Bij Leven en Welzijn komen alle ontvangsten uit crematies, aanmaken reispassen en
identiteitskaarten, inschrijvingsgelden en subsidies die werden aangerekend overeen met wat is
voorzien in het budget.
Bij Cultuur, Toerisme en Vrije Tijd zijn de ontvangsten ‘toeslag toegangsgelden’ 369.737 euro
meer dan voorzien in het budget. Dit is hoofdzakelijk te danken aan een sterke stijging van het
aantal bezoekers aan de OLV-kerk door de release van de film ‘The monuments men’. Verder
stijgen de ontvangsten van de vaartochtjes op de reien met 482.716,39. Daarentegen bedraagt de
verhuur van onroerende goederen 239.468,69 euro minder dan voorzien in het budget. Ook wat
betreft de subsidies werd 985.386,13 euro minder aangerekend dan voorzien in het budget.
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Onderstaande grafieken geven een grafische weergave van de spreiding van budget en
aanrekeningen:

Bovenstaande grafieken tonen aan dat de beleidsdomeinen Algemeen Bestuur en Leven en

Welzijn verantwoordelijk zijn voor respectievelijk 34% en 29% van de exploitatie-uitgaven. De
exploitatie-ontvangsten bevinden zich voor 68% in het domein Algemene Financiering. Dit is
vooral te verklaren door de fiscale ontvangsten.
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5.4.1.2. Investeringen
Bij de investeringen is het beleidsdomein Algemeen Bestuur verantwoordelijk voor het grootste
deel van de ontvangsten en uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 37% zich in het

Algemeen Bestuur. Voor de investeringsontvangsten is dit 51,04%. Dit is o.m. te verklaren
doordat investeringen in gebouwen voor een groot deel zijn voorzien op beleidsitem
patrimoniumbeheer (deel van beleidsdomein algemeen bestuur) i.p.v. op de beleidsitems
waartoe die gebouwen behoren. Dit wordt vanaf budget 2015 rechtgezet: zo zal een sportgebouw
“verhuizen” van beleidsdomein Algemeen Bestuur naar beleidsdomein Cultuur, Toerisme en

Vrije Tijd.
Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft dit volgend beeld:
INVESTERINGEN BUDGET
UITGAVEN
01 - Algemene financiering

ONTVANGSTEN
29.772,50 01 - Algemene financiering

23.575,00

02 - Algemeen bestuur

21.590.033,15 02 - Algemeen bestuur

5.218.001,00

03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

20.623.527,35 03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

1.734.804,00

04 - Leven en Welzijn

4.153.322,42 04 - Leven en Welzijn

2.246.166,00

05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

12.620.559,70 05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

TOTAAL

59.017.215,12 TOTAAL

1.000.810,16
10.223.356,16

INVESTERINGEN JAARREKENING
UITGAVEN
01 - Algemene financiering

ONTVANGSTEN
324.971,10 01 - Algemene financiering

02 - Algemeen bestuur

36.414.210,22 02 - Algemeen bestuur

749,90
1.177.088,53

03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
14.770.138,18 03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
1.140.073,96
04 - Leven en Welzijn

1.560.486,12 04 - Leven en Welzijn

05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

5.693.805,86 05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

TOTAAL

58.763.611,48 TOTAAL

36.806,55
176.552,00
2.531.270,94
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Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling aan de uitgavenzijde:

Uitgaven
De aankoop van de A1e-aandelen Imewo (12,42 mio) en van de A1g-aandelen (10,34 mio) waren
budgettair niet voorzien in 2014. De intekening is in 2014 gebeurd. De aankoop van een woning
(500.000 euro), gelegen in de Hauwerstraat 3, voor de oprichting van een studentenhuis, zal
mogelijk in de toekomst doorgaan. Een haalbaarheidsstudie is lopende bij de dienst
patrimoniumbeheer.
Voor de herinrichting van de stationsomgeving was er een budget voorzien van 1,62 mio euro.
Hiervan werd 1,22 mio euro benomen.
Voor het onderhoud en het (her)aanleggen van diverse wegen en voetpaden over heel Brugge
werd 5,10 mio euro benomen van het 6,52 mio voorziene budget.
Aan toelagen aan gezinnen voor het behoud van monumenten is 0,47 mio aangerekend (budget:
1,17 mio euro)
Voor het uitbreiden van de refter en van een schoolgebouw in de stedelijke academie voor
Schone kunsten werd 0,61 mio euro benomen (budget: 2,46 mio euro).
De werken aan het Gruuthusemuseum lopen vertraging op. In 2014 is er 0,11 mio benomen van
het budget van 1,28 mio euro.
Van het krediet (1 mio euro) voor de renovatiewerken van de bibliotheek in Sint-Andries werd
0,58 mio euro aangerekend.
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Algemeen Bestuur neemt zo’n 62% van de uitgaven in beslag, Bouwen, Wonen, Ondernemen en
Openbaar Domein 25% en Cultuur, Toerisme en Vrije Tijd 10%.
Ontvangsten
Wat betreft beleidsdomein Algemeen Bestuur zijn er voor 637.372 euro eigendommen verkocht
terwijl hiervoor 3.745.000 euro werd voorzien in het budget. Wegens diverse redenen konden de
volgende eigendommen nog niet verkocht worden:
-

G. Lemanlaan

-

Kapel Blijmare

-

Sebrechts

-

Sint-Jorisstraat

Er werd voor 538.016,53 euro aan kapitaalsubsidies gevorderd terwijl er voor 1.465.001 euro
kapitaalsubsidies voorzien zijn in het budget. Het verschil betreft subsidies van Agion
(Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) die pas in 2015 worden uitbetaald.
Voor het beleidsdomein Bouwen, Wonen, Ondernemen en Openbaar Domein werden de
kapitaalsubsidies voor de wegendienst geraamd op 1.033.835 euro. De helft hiervan (1e voorschot
subsidie N337 Astridlaan) werd gevorderd in 2014.
Het beleidsdomein Leven en Welzijn heeft voor 2.246.166 euro kapitaalsubsidies voorzien in het
budget. Hiervan werd slechts 36.805,55 euro gevorderd in 2014. Het betreft hier net als het
beleidsdomein Algemeen Bestuur kapitaalsubsidies van Agion die pas in 2015 worden uitbetaald.
Beleidsdomein Cultuur, Toerisme en Vrije Tijd vertoont net als de vorige beleidsdomeinen een
groot verschil wat betreft de kapitaalsubsidies. De in het budget voorziene kapitaalsubsidies
bedragen 996.249 euro. Hiervan werd slechts 176.552 euro gevorderd. Het verschil betreft
subsidies voor de renovatie van het Gruuthusemuseum die pas in 2015 zullen aangevraagd
worden wegens vertraging van de werken.

Algemeen Bestuur neemt aan de ontvangstenkant zo’n 47% voor zijn rekening, Bouwen, Wonen,
Ondernemen en Openbaar Domein 45% en Cultuur, Toerisme en Vrije Tijd 7%.
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5.4.1.3. Andere
Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten over de
verschillende beleidsdomeinen.
De ‘andere’ uitgaven en ontvangsten hebben betrekking op uitgaven en ontvangsten die te
maken hebben met leningen:
ANDERE BUDGET
UITGAVEN
01 - Algemene financiering

ONTVANGSTEN
11.329.496,46 01 - Algemene financiering

11.399.300,00

02 - Algemeen bestuur

0,00 02 - Algemeen bestuur

242.611,00

03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

0,00 03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

834.885,00

04 - Leven en Welzijn

0,00 04 - Leven en Welzijn

05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

0,00

88.111,00 05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd

TOTAAL

11.417.607,46 TOTAAL

16.503,00
12.493.299,00

ANDERE JAARREKENING
UITGAVEN
01 - Algemene financiering

ONTVANGSTEN
10.054.889,71 01 - Algemene financiering

16.502,97

02 - Algemeen bestuur

0,00 02 - Algemeen bestuur

03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

0,00 03 - Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 896.525,00

04 - Leven en Welzijn

0,00 04 - Leven en Welzijn

05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd
TOTAAL

81.111,00 05 - Cultuur, toerisme en vrije tijd
10.136.000,71 TOTAAL

242.611,00

0,00
0,00
1.155.638,97

Het groot verschil tussen budget en jaarrekening bij de uitgaven en ontvangsten bij algemene
financiering is te verklaren door de niet budgettaire verwerking van de thesauriebewijzen (zie
hierboven).
In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van
enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept.
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5.4.2.

Bespreking per beleidsdomein

5.4.2.1. Algemene financiering
EXPLOITATIE JAARREKENING
UITGAVEN
Goederen en diensten

ONTVANGSTEN
13.187,45 Ontvangsten uit de werking

1.163.763,06

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

0,00 Fiscale ontvangsten en boetes

95.618.456,53

Toegestane werkingssubsidies

0,00 Werkingssubsidies

70.920.059,67

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

0,00

448.510,64 Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

2.837.196,78 Financiële ontvangsten

TOTAAL

3.298.894,87 TOTAAL

20.346,94
970.810,35
168.693.436,55

INVESTERINGEN JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Financiële vaste activa

324.971,10 Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

749,90

0,00 Verkoop van materiële vaste activa

0,00

Terreinen en gebouwen

0,00

Terreinen en gebouwen

0,00

Wegen en overige infrastructuur

0,00

Wegen en overige infrastructuur

0,00

Roerende goederen

0,00

Roerende goederen

0,00

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Erfgoed

0,00

Erfgoed

0,00

Overige materiële vaste activa

0,00 Verkoop overige materiële vaste activa

0,00

Immateriële vaste activa

0,00 Verkoop van immateriële vaste activa

0,00

Vooruitbetalingen op investeringen

0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen

0,00

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
TOTAAL

324.971,10 TOTAAL

0,00
749,90

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
10.000 euro werd aangerekend voor marktverkenning legaten kerkelijk erfgoed.

Andere operationele uitgaven
Het gaat vooral om ingehouden administratieve kosten op de aanvullende gemeentebelasting op
de personenbelasting voor een bedrag van 312.152,53 euro, roerende voorheffing voor een
bedrag van 86.774,45 euro en minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen voor
een bedrag van 36.723,87 euro.

Financiële uitgaven:
De intresten ten laste van de gemeente bedragen 2.814.919,65 euro
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EXPLOITATIE – ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De ontvangsten uit de verhuur van onroerende goederen bedragen 733.910,13 euro en de
ontvangsten uit concessies van toegestane rechten bedragen 385.139,14 euro waarvan
240.207,68 euro afkomstig is van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV (MBZ)

Fiscale ontvangsten en boetes
2013
51.397.650
30.938.306
1.536.771
9.625.733
93.498.460

opc. onroerende voorheffing
aanv. personenbelastingen
andere aanv. Belastingen
gemeentebelastingen
totaal fiscaliteit

2014 verschil (%)
53.180.154
3,47
31.345.267
1,32
1.848.818
20,31
9.244.218
-3,96
95.618.457
2,27

Opm: cijfers 2013 werden omgezet
Ontvangsten uit fiscaliteit
a)

Aanvullende belastingen
Er worden vijf belastingen geheven door een hogere overheid waarop de stad een
aanvullende belasting heft:


Aanslagvoet onroerende voorheffing

: 1.600 opcentiemen



Aanslagvoet personenbelastingen

: 6,90 %



Aanslagvoet belasting motorrijtuigen

: 10 %



Aanslagvoet belasting op verkrotting van gebouwen

: 50,00 opcentiemen



Aanslagvoet milieuheffing

: 20,00 opcentiemen

Bij de belasting op de motorrijtuigen heeft de stad geen beslissingsbevoegdheid tot het
vaststellen van de aanslagvoet. Het betreft door de staat opgelegde opcentiemen. Voor wat
betreft de belasting op de leegstand heeft de stad geopteerd om ze te heffen als een eigen
stadsbelasting. Er komen evenwel nog ontvangsten binnen van vorige aanslagjaren.
De aanslagvoeten wijzigden niet in 2014. Deze belastingen worden geïnd door andere overheden
die de aanvullende gemeentebelastingen doorstorten aan de stad.
Hieronder een overzicht van de opcentiemen onroerende voorheffing, aanvullende
personenbelasting en andere belastingen (periode 2010 – 2014):
2010

2011

2012

2013

2014

opcentiemen onroerende voorheffing

43.704.440

45.444.938

47.780.892

51.397.650

53.180.154

aanvullende personenbelasting

32.162.129

34.766.280

32.389.350

30.938.306

31.345.267

andere belastingen

15.964.741

14.023.739

11.536.293

11.162.504

11.093.035

91.831.310

94.234.958

91.706.535

93.498.461

95.618.457

totaal fiscaliteit

De tabel toont de evolutie over de omgezette jaarrekeningen 2010 t.e.m. 2013.
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b) Gemeentebelastingen
De eigen belastingen worden ingekohierd op basis van de op het aanslagjaar toepasbare
reglementering. Een overzicht van alle belastingverordeningen en respectieve tarifering
is terug te vinden op: https://www.brugge.be/belastingsreglementen-aanslagjaar-2014.
Conform de fiscale reglementeringen heeft het stadsbestuur een termijn van
18 maanden om een belastingkohier op te maken voor een bepaald aanslagjaar. Dit
betekent dat in het boekjaar 2014 nog rechten van kohieren m.b.t. het aanslagjaar 2013
worden geboekt (zoals de belasting op de tweede verblijven, de belasting op de
vertoningen en vermakelijkheden, activeringsheffing, verblijfsbelasting, …). Anderzijds
zullen een aantal kohieren van het aanslagjaar 2014 voorkomen in de rekening van 2015.
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Reknr
70110 Gemeentebelastingen op administratieve prestaties

2013

82.465

97.177

82.465

3.115.367

2.777.154

2.648.030

2.682.872

0

254

467.437

94.028

-100

0

Belastingen op de afgifte van identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels

70130 Gemeentebelastingen prestaties op openbare hygiëne
Jaarlijkse milieubelasting
Diftar/ophaalronde
Lijkenvervoer
Wildplassen

70140 Gem bel op nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen

2014 verschil

97.177

-15,14

1,32
-79,88

3.579.575

3.485.515

Drankslijterijen

-33

0

Drijfkracht

230

0

Taxidiensten

22.133

24.126

Diensten verhuur voertuigen met bestuurder

33.168

33.255

0,26

1.786.581

1.682.473

-5,83

Verblijfsbelasting
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken
Andere bedrijfsbelastingen

4.162

3.967

-4,69

1.716.033

1.698.124

-1,04

0

19.345

17.300

24.225

419.313

430.259

419.313

430.259

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen
Exploitatie hinderlijke inrichtingen

70150 Gemeentebelastingen op vertoningen en vermakelijkheden
Vertoningen (films)

70160 Gem. bel of retr op het gebruik van de openbare weg

9,00

40,03

2,61

1.329.885

1.208.782

Plaatsrecht markten

376.904

418.089

Terrassen, tafels, stoelen

549.198

567.640

3,36

Parkeren

167.044

99

-99,94
42,11

Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein (=excursies)

10,93

7.125

10.125

57.692

59.945

3,91

117.795

116.331

-1,24

54.128

36.552

-32,47

1.054.316

1.204.442

306.700

297.517

-2,99

46.250

131.475

184,27

Tweede verblijven

701.366

775.450

10,56

70190 Andere gem belastingen

30.100

55.600

30.500

55.600

9.625.733

9.244.218

Strandexploitaties
Benzine-, olie- persdrukpompen
Vermakelijkheden (festivals/evenementen)

70170 Gem. bel op het patrimonium
Niet-bebouwde gronden
Leegstaande woningen en gebouwen

Vervoer van personen die overlast veroorzaken

Totaal gemeentebelastingen



82,30

Afgifte van administratieve stukken
De ontvangsten m.b.t. het boekjaar 2014 daalde met 15,14% t.o.v. het boekjaar
2013. De tarieven werden niet gewijzigd t.o.v. het vorige aanslagjaar. De
ontvangsten zijn gerelateerd aan het aantal geleverde stukken die werden
afgeleverd.



Lijkenvervoer
Deze belastingverordening is voor het dienstjaar 2014 en volgende omgevormd
tot een retributie. De ontvangsten die zijn geboekt in het boekjaar 2014 betreffen
vergunningen en concessies die uitgereikt werden in december 2013 of
onbetaalde contantbelastingen 2013 die ten behoeve van de betalingsopvolging
ingekohierd werden.



Exploitatie hinderlijke inrichtingen
De ontvangsten van deze belasting hangt nauw samen met het aantal
milieuaanvragen er werden gedaan.
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Parkeren
De belastingverordening op het parkeren is in het boekjaar 2012 omgevormd tot
een retributie. De rechten m.b.t. het boekjaar 2014 zijn aanslagen die reeds in
het verleden in onwaarde zijn geboekt wegens insolvabiliteit, maar die we toch
nog konden innen.



Ander gebruik op het openbaar domein
Dit zijn de belastingontvangsten m.b.t. excursies op de openbare weg. Voor het
aanslagjaar 2014 werden voor het eerst de Segways opgenomen.



Vermakelijkheden (festivals/evenementen)
De ontvangsten m.b.t. het boekjaar 2014 daalden met 10,67%. Deze opbrengsten
hebben een direct verband met het aantal afgeleverde vergunningen gedurende
het boekjaar.



Leegstaande woningen
In het boekjaar 2014 zijn naast de belasting op de leegstand voor het eerst ook
de belasting op verkrotting opgenomen. Voorheen werden deze ontvangsten als
een aanvullende belasting op de Vlaamse heffing gevestigd.



Tweede verblijven
De meerontvangsten van 10,56% betreffen het resultaat van een meer
doorgedreven controle van het aantal tweede verblijven op het grondgebied van
Brugge.



Vervoer van personen die overlast veroorzaken
Deze belasting werd ingevoerd op 1 juli 2013. De ontvangsten van het boekjaar
2014 zijn de eerste ontvangsten die een volledig jaar beslaan.

Werkingssubsidies
Deze bestaan vooral uit:
-

Gemeentefonds: 67.051.398 euro

-

Vergoeding wegens de derving van onroerende voorheffing: 1.941.700,39 euro

-

Eliaheffing 2014: 1.329.635,31 euro

Andere operationele ontvangsten
Bestaat uitsluitend uit een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor kosten heffing leegstand.

Financiële ontvangsten
Het gaat vooral om intresten uit zicht-, spaar-, termijn-, beleggingsrekeningen en
intrestsubsidies voor een bedrag van 959.287,15 euro.
INVESTERINGEN – uitgaven

Financiële vaste
Aanrekeningen t.b.v. €324.971,10 euro op basis van de confirmaties van de deelnemingen.
INVESTERINGEN – ontvangsten
Verkoop F2-aandelen Finiwo 749,90 euro.
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5.4.2.2. Algemeen Bestuur
EXPLOITATIE JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Goederen en diensten

10.854.151,71 Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

36.365.818,81 Fiscale ontvangsten en boetes

Toegestane werkingssubsidies

25.848.666,68 Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW
Andere operationele uitgaven

2.823.241,84
0,00
8.577.613,30

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

0,00

2.145.037,12 Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

9.134.673,53

18.382,77 Financiële ontvangsten

TOTAAL

75.232.057,09 TOTAAL

6.305.413,85
26.840.942,52

INVESTERINGEN JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Financiële vaste activa

22.764.975,86 Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

0,00

7.592.526,59 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

4.063.909,44

Wegen en overige infrastructuur

94.749,22

Roerende goederen

2.732.730,36

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Erfgoed

701.137,57

Overige materiële vaste activa

639.072,00

Terreinen en gebouwen

637.372,00

Wegen en overige infrastructuur

0,00

Roerende goederen

1.700,00

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Erfgoed

0,00

0,00 Verkoop overige materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

1.144.737,45 Verkoop van immateriële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

4.911.970,32 Investeringssubsidies en -schenkingen

0,00
0,00
538.016,53

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
TOTAAL

36.414.210,22 TOTAAL

0,00
1.177.088,53

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Dit luik omvat:
-

Beheers- en werkingskosten informatica: 723.778,84 euro.

-

Onderhoudskosten informatica software: 511.134,75 euro.

-

Portkosten: 447.478,28 euro.

-

Beheers- en werkingskosten informatica: 392.445,51 euro.

-

Brandstof rollend- en niet rollend materieel: 383.542,78 euro.

-

Onderhoud en herstellingen door derden voor rollend materieel: 358.911,31 euro.

-

Onderhoud en herstel van gebouwen: 354.803.20 euro.
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Bezoldigingen
Deze uitgaven bestaan uit:
-

Bezoldigingen statutair personeel van de brandweer: 5.636.995,16 euro.

-

Pensioenen – responsabilseringsbijdrage: 3.110.333,44 euro.

-

Maaltijdcheques: 1.632.767,91 euro.

-

Verzekering arbeidsongevallen: 1.601.324,05 euro.

-

Bezoldigingen contractueel personeel schoonmaak: 1.470.987,11 euro.

-

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen brandweer: 1.418.308,80 euro.

-

Bezoldigingen statutair personeel gebouwen: 1.324.225,75 euro.

-

Andere personeelskosten tlv de werkgever brandweer: 1.279.772,77 euro.

-

Bezoldigingen statutair personeel fiscale en financiële diensten: 1.223.771,28 euro.

-

Bezoldigingen Gesco personeel: 1.198.318,76 euro.

-

Verzekering arbeidsongevallen: 1.110.525,34 euro.

Toegestane werkingssubsidies:
Belangrijkste toelagen:
-

Toelage politie: 24.000.000 euro.

-

Toelagen stedenbeleid aan verenigingen, bedrijven, gezinnen en andere
overheidsinstellingen: 1.744.749,49 euro.

Andere operationele uitgaven
Dit omvat o.a.:
-

Werkingstoelagen aan kerkfabrieken: 1.070.841,63 euro.

-

Roerende voorheffing op inkomsten aanslagjaar 2011: 762.049,92 euro.

-

Onroerende voorheffing: 276.879,12 euro.

EXPLOITATIE - ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
Het betreft hier voornamelijk de volgende ontvangsten:
-

Ziekenvervoer: 657.157,91 euro

-

Technische bijstand politie (schoonmaak, informatica, …): 591.323 euro.

-

Concessies van toegestane rechten (vergunningen): 580.645 euro.

-

Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques personeel : 304.881,50 euro.

Werkingssubsidies
De ontvangsten van de werkingssubsidies bestaan hoofdzakelijk uit:
-

Subsidies stedenfonds: 4.296.063 euro.

-

Subsidies voor de tewerkstelling van gesco personeel: 1.825.271,94 euro.

Andere operationele ontvangsten
Deze ontvangsten bestaan vooral uit schadevergoedingen voor een bedrag van
8.442.319,40 euro. Het hoge bedrag aan schadevergoedingen is te verklaren door een
dadingsovereenkomst tussen de Stad Brugge en de nv Elia Asset voor een bedrag
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van 8.000.000 euro (gemeenteraad van 16 september 2014). De opbrengst wordt geboekt als
bestemd geld in afwachting van de aankoop van een stuk grond in Zeebrugge.

Financiële ontvangsten:
Bestaat vooral uit ontvangsten uit dividenden gas, water, elektriciteit (6.304.892,48 euro).
INVESTERINGEN - uitgaven

Financiële vaste activa
-

A1e aandelen Imewo: 12.420.236,69 euro

-

A1g aandelen Imewo: 10.344.739,17 euro

Terreinen en gebouwen
-

Aankoop Huis Vanden Abeele, Huis Cottem en Poortersloge: 1.200.000 euro

-

Aankoop Hof Campers – J & M Sabbestraat 42: 400.000 euro

-

Aankoop perceel park Les Acacias in de Hogeweg: 775.000 euro

-

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van diverse andere gebouwen: 479.164 euro

-

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen: 214.690 euro

Wegen en overige infrastructuur
-

Belangrijkste uitgaven:
‘ aankoop duostaanders: 49.658 euro
‘ aankoop Green Air fietspomp: 16.137 euro
‘ verlichting Saint-George’s Day wandeling: 14.802 euro
‘ inrichten publieke barbecueplaats in het Baron Ruzettepark: 10.653 euro

Roerende goederen
-

Divers informaticamateriaal en software: 1.964.743 euro

-

Rollend materieel: 528.832 euro

Erfgoed
-

Aankoop Hof Campers: 575.000 euro

-

Restauratie van de kiosk in het Astridpark: 119.743 euro.

Immateriële vaste activa
-

In het kader van de invoering van de BBC en de implementatie van de nieuwe software
Agresso werd er beroep gedaan op diverse consultancy bureaus: 971.393 euro

-

Een voorbereidend onderzoek werd gedaan in het kader van het fietsplan Brugge:
66.260 euro

-

Een haalbaarheidsstudie voor een bijkomende ondergrondse parking: 42.302 euro.

Vooruitbetalingen op investeringen
Toegestane investeringssubsidies
-

Diverse kerkfabrieken: 2.455.258 euro

-

De politiezone: 600.000 euro

-

De vzw Judo Ippon Ryu voor de bouw van een gevechtssportzaal in het Tempelhof:
155.776 euro.
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INVESTERINGEN – ontvangsten

Terreinen en gebouwen
-

Diverse eigendommen werden verkocht voor een bedrag van 637.372 euro, zoals de
verkoop van een woning gelegen Oostmeers 19, een woning gelegen Koolkerkse
Steenweg 76, 2 garages in de Snaggaardstraat 70,…

Roerende goederen
-

Verkoop van voertuigen voor een bedrag van 1.700 euro.

Investeringssubsidies en –schenkingen
-

De ontvangen investeringssubsidies bedragen 538.016 euro. Deze werden hoofdzakelijk
ontvangen in het kader van de restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk en van
het museum van de Heilige Bloedbasiliek.

SODIBRUG
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 12.11.2013 om het
budgethouderschap van sodibrug per 1 januari 2014 toe te kennen aan de stadssecretaris Johan
Coens, die deze bevoegdheid verder delegeerde aan de preventieadviseur psychosociale
aspecten per 01 januari 2014 voor de duur van twee jaar.
In 2014 was het nog niet mogelijk deze bevoegdheid rechtstreeks te laten verlopen vanuit het
stadsbudget in de nieuwe software. In de praktijk werd de werking verder gezet zoals de vorige
jaren en de activiteiten (ontvangsten en uitgaven) alsook de bankrekeningen werden eind 2014
ingebracht bij de opmaak van de jaarrekening 2014 via volgende verrichtingen:
Rekening

Omschrijving

41530000

Vordering

55000000

Banken

62301100

Toelagen

61312000

64970000

Kosten diverse
kosten
Kosten
personeelsactiviteiten
Kosten sociale dienst

49901000

Kosten regularisatie

70110000

Opbrengsten
lidgelden
Opbrengsten diverse
ontvangsten
Opbrengsten
personeelsactiviteiten
Opbrengsten sociale
dienst
Opbrengsten
regularisatie

64040000

75110000
70004005
70306000
49900000

Debet

Credit
105.277,39

113.207,55
51.591,00
947,29
177.490,30
71.779,46
479,23
46.758,56
655,57
146.360,70
12.445,02
815,59
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5.4.2.3. Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
EXPLOITATIE JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Goederen en diensten

14.746.959,41 Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

20.934.094,00 Fiscale ontvangsten en boetes

Toegestane werkingssubsidies

9.381.425,67
0,00

775.734,57 Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW
Andere operationele uitgaven

573.460,17

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
11.719,10 Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

0,00
1.189.050,44

0,00 Financiële ontvangsten

TOTAAL

36.468.507,08 TOTAAL

147.288,44
11.291.224,72

INVESTERINGEN JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Financiële vaste activa

0,00 Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa

12.249.992,71 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

1.738.921,56

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

9.031.250,58

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

691.171,42

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Erfgoed

788.649,15

Overige materiële vaste activa

288.089,60
8.220,00
0,00
0,00

Roerende goederen

8.220,00

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Erfgoed

0,00

0,00 Verkoop overige materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

0,00

520.000,24 Verkoop van immateriële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

0,00

2.000.145,23 Investeringssubsidies en -schenkingen

843.764,36

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
TOTAAL

14.770.138,18 TOTAAL

0,00
1.140.073,96

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Dit omvat:
-

Vergoeding voor uitbestede diensten aan intercommunale IVBO (ophalen en verwerken
huishoudelijk afval): 5.730.346,44 euro

-

Kosten straatverlichting – elektriciteit: 1.605.820,72 euro

-

Onderhoudswerken uitbestede diensten aan derden voor wegen: 942.083,50 euro

-

Leningslasten Interparking 868.454,18 euro

-

Kosten openbaar vervoer mobiliteit: 610.560,92 euro

Bezoldiging
-

Bezoldigingen statutair personeel groene ruimte: 5.466.212,59 euro

-

Bezoldigingen statutair personeel gebiedsontwikkeling: 2.101.363,02 euro
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-

Bezoldigingen statutair personeel wegen: 1.637.080,33 euro

-

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen – statutair personeel: 1.426.131,87 euro

-

Bezoldigingen contractueel personeel groene ruimte : 1.310.112,36 euro

-

Bezoldigingen statutair personeel geïntegreerde milieuprojecten: 813.022,60 euro

Toegestane werkingssubsidies
Dit bestaat uit:
-

Toelagen aan verenigingen en bedrijven voor wegen: 124.389,19 euro

-

Toelagen aan verenigingen en bedrijven i.f.v. werkgelegenheid: 105.600 euro

-

Toelagen aan verenigingen en bedrijven i.f.v. lokale economie: 75.000 euro

-

Toelagen aan andere overheidsinstellingen i.f.v. werkgelegenheid: 65.853,67 euro

EXPLOITATIE - ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
Het gaat hier vooral over volgende ontvangsten:
-

Parkeergelden: 3.720.394,84 euro

-

Verkoop van vuilnisrecipiënten: 2.386.408 euro

-

Concessie Interparking: 1.251.920,26 euro

Werkingssubsidies
-

De belangrijkste werkingssubsidies zijn voor de dienst leefmilieu voor een bedrag van
275.425 euro en voor de groendienst voor een bedrag van 101.050,88 euro.

Andere operationele ontvangsten
-

Dit omvat o.a. 391.654,65 euro vergoeding voor de busschuilhuisjes en een retributie op
werken aan de nutsvoorzieningen voor een bedrag van 281.348,47 euro.

Financiële ontvangsten
Dit bedrag bestaat voor 146.629,20 euro uit dividenden van I.V.B.O.
INVESTERINGEN – uitgaven

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
-

De onderhoudswerken aan terreinen bedraagt 918.436 euro. Een overzicht van de
belangrijkste werken:

-



Aanpassen luifel Sebrechtspark



Heraanleg van paden en herinrichting van diverse begraafplaatsen



Plaatsen van overkappingen op 2 containerparken

Diverse terreinen/gronden werden aangekocht voor een bedrag van 466.224 euro zoals
in de Gemene Weidebeek, de Astridlaan, Noordvelde, Zomerstraat … .

Wegen en overige infrastructuur
-

Vernieuwen openbare verlichting: 1.037.445 euro.

-

Diverse wegeniswerken werden uitgevoerd voor een bedrag van 7.145.788 euro.
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Hierbij een overzicht van de belangrijkste uitvoeringen:


Herbestratings- en rioleringswerken in de Heiststraat



Herinrichten van de stationsomgeving



Heraanleg van de Jacob van Arteveldestraat



Wegenwerken in het kader van het mobiliteitsplan 2014



Vernieuwen van voetpaden en KWS in de wijk Malehoek (Sint-Kruis)



Heraanleg van voetpaden en vernieuwen van de toplaag in de Molenstraat te
Assebroek

Roerende goederen
-

Het wagenpark werd uitgebreid met diverse voertuigen: 527.569 euro.

-

Diverse machines en uitrusting werden aangekocht door de groendienst: 156.427 euro.

Erfgoed
-

De restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 2014 bedragen 646.161 euro en
voor het restaureren van het museum van de Heilige Bloedbasiliek 120.339 euro.

Immateriële vaste activa
-

Voor de verkeersafwikkeling en de inrichting van de stationsomgeving werden plannen
en studies uitgevoerd voor een bedrag van 128.881 euro.

-

Voor de gebiedsontwikkeling zijn er diverse studies en plannen opgemaakt ten bedrage
van 340.841 euro (zoals voor de thematische RUP met betrekking tot het
stadslandschap, deelplannen voor de Brugse binnenstad…).

Vooruitbetalingen op investeringen
-

Voor het functioneel verbeteren van woningen werden er in totaal aan toelagen een
bedrag van 1.199.837 euro aangerekend. (ter informatie: er werd voor 88.503 euro aan
toelagen teruggevorderd).

-

Aan restauratietoelagen in het kader van de monumentenzorg werd een bedrag van
824.210 euro aangerekend.

INVESTERINGEN – ontvangsten

Verkoop financiële activa
Wijziging van het kapitaal van IVBO (cfr. de algemene vergadering van 17/12/2014):
288.089,60 euro.

Verkoop van materiële vaste activa (roerende goederen)
Een deel van het wagenpark werd verkocht voor een bedrag van 8.220 euro.

Investeringssubsidies en –schenkingen
De belangrijkste investeringssubsidies die werden geboekt zijn:
-

Aanleg van een fietspad in de Astridlaan (N337): 500.547 euro

-

Aankoop veegmachines door de groendienst: 184.620 euro

-

St.-Georges Day wandeling: 45.901 euro

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

88

5.4.2.4. Leven en Welzijn
EXPLOITATIE JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Goederen en diensten

5.687.045,71 Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

27.189.584,51 Fiscale ontvangsten en boetes

Toegestane werkingssubsidies

30.573.441,46 Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5.332.626,62
0,00
22.586.237,69

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

0,00

3.523,57 Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

6.426,25

0,00 Financiële ontvangsten

TOTAAL

63.453.595,25 TOTAAL

0,00
27.925.290,56

INVESTERINGEN JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Financiële vaste activa

0,00 Verkoop financiële activa

0,00

Materiële vaste activa

1.428.285,08 Verkoop van materiële vaste activa

0,00

Terreinen en gebouwen

1.044.082,08

Wegen en overige infrastructuur

0,00

Roerende goederen

384.203,00

Terreinen en gebouwen

0,00

Wegen en overige infrastructuur

0,00

Roerende goederen

0,00

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Erfgoed

0,00

Erfgoed

0,00

Overige materiële vaste activa

30.531,04 Verkoop overige materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

0,00 Verkoop van immateriële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen

101.670,00 Investeringssubsidies en -schenkingen
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

1.560.486,12 TOTAAL

0,00
0,00
36.806,55
0,00
36.806,55

EXPLOITATIE – uitgaven

Goederen en diensten
Dit bestaat uit:
-

Technische kosten crematorium: 2.736.610,24 euro

-

Aankoop van administratieve stukken voor verkoop voor de bevolking (paspoorten,
rijbewijzen) 775.312,68 euro

-

Beheers- en werkingskosten informatica voor bevolking: 165.974,20 euro

Bezoldigingen
-

Bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheden SNT: 6.357.438,52 euro

-

Bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheden Academie:
3.255.552,32 euro
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-

Bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheden
conservatorium: 2.640.971,41 euro

-

Bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheden basisschool
Sint-Michiels: 1.854.247,23 euro

-

Bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheden
De Ganzenveer: 1.676.215,47 euro

-

Bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheden
basisschool de Triangel: 1.339.327,88 euro

-

Bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v hogere overheden
Academie: 1.146.639,96 euro

-

Bezoldigingen contractueel personeel preventie: 988.116,14 euro

-

Bezoldigingen statutair personeel bevolking: 780.142,54 euro

-

Bezoldigingen contractueel personeel kinderopvang: 693.280,48 euro

Toegestane werkingssubsidies
-

Subsidies OCMW: 27.978.518,50 euro jaarlijkse bijdrage en 271.858,93 euro voor bijdrage
kinderopvang

EXPLOITATIE - ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De grootste ontvangsten situeren zich bij:
-

Ontvangsten uit crematies: 2.573.631,71 euro

-

Aanmaken reispassen, identiteitskaarten: 784.031,95 euro

-

Inschrijvingsgelden volwassenenonderwijs: 720.347 euro

Werkingssubsidies:
-

De werkingssubsidies betreffen vooral subsidies voor onderwijs:

-

Subsidies basisscholen: 6.464.839,98 euro

-

Subsidies volwassenenonderwijs: 6.381.050,61 euro

-

Subsidies academie voltijds: 3.676.660,34 euro

-

Subsidies conservatorium: 2.694.353,21 euro

-

Subsidies academie deeltijds: 1.190.182,75 euro

Verder werd er 921.931,42 euro subsidies ontvangen voor de dienst preventie en
635.070,97 euro voor de dienst welzijn voor kinderopvang.
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INVESTERINGEN – Uitgaven

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Een overzicht van de belangrijkste werken die werden uitgevoerd:
-

Uitbreiden van de refter en van een schoolgebouw in de stedelijke academie voor schone
kunsten: 482.743 euro

-

Aanpassen en uitbreiden van de elektriciteit, de stopcontacten en de verouderde
leidingen in de stedelijke kunstacademie: 72.149 euro

-

Schilderwerken aan de tuinklassen van het muziekconservatorium: 51.347 euro

-

Vernieuwen van de ramen in de SNT: 48.568 euro

-

Vernieuwen van de toplaag van de koer in het Europacollege: 42.716 euro

Roerende goederen
-

Diverse installaties, machines en uitrusting (divers materiaal):72.679 euro

-

Meubilair: 58.198 euro

-

Informaticamateriaal: 253.326 euro

Overige materiële vaste activa
Aankoop van diverse muziekinstrumenten: 30.531 euro

Vooruitbetalingen op investeringen
Investeringstoelage aan het OCMW – voor de voorziening van de aankoop serviceflats
Meulewech: 101.670 euro
INVESTINGEN – Ontvangsten

Investeringssubsidies en –schenkingen
-

Investeringstoelage voor het plaatsen van voorzetramen in de gemeentelijke basisschool
– Ter Poorten (Lissewege): 19.782 euro

-

Investeringstoelage voor de uitbreiding van de refter in de academie: 17.025 euro
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5.4.2.5. Cultuur, toerisme en vrije tijd
EXPLOITATIE JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Goederen en diensten

11.760.384,40 Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

22.127.240,53 Fiscale ontvangsten en boetes

Toegestane werkingssubsidies

9.594.814,15
0,00

7.898.317,67 Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

0,00 Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

0,00 Financiële ontvangsten

TOTAAL

41.785.942,60 TOTAAL

4.464.482,71
0,00
25.421,03
0,00
14.084.717,89

INVESTERINGEN JAARREKENING
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Financiële vaste activa

0,00 Verkoop financiële activa

0,00

Materiële vaste activa

4.717.638,59 Verkoop van materiële vaste activa

0,00

Terreinen en gebouwen

3.942.829,88

Wegen en overige infrastructuur

0,00

Roerende goederen

373.314,62

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Erfgoed

401.494,09

Terreinen en gebouwen

0,00

Wegen en overige infrastructuur

0,00

Roerende goederen

0,00

Leasing en soortgelijke rechten

0,00

Erfgoed

0,00

Overige materiële vaste activa

0,00 Verkoop overige materiële vaste activa

0,00

Immateriële vaste activa

0,00 Verkoop van immateriële vaste activa

0,00

Vooruitbetalingen op investeringen

976.167,27 Investeringssubsidies en -schenkingen
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL

5.693.805,86 TOTAAL

176.552,00
0,00
176.552,00

EXPLOITATIE - uitgaven

Goederen en diensten
-

Aankoop collecties hoofdbibiliotheek: 309.369,52 euro

-

Gedetacheerd personeel musea: 265.634,94 euro

-

Deelname aan beurzen en tentoonstellingen, hoofdzakelijk oorlog in beeld: 264.226,79
euro

-

Samenwerkingsovereenkomst projecten Brugse culturele partners: 250.000 euro

-

Elektriciteitskosten cultuur: 233.071,24 euro

-

Elektriciteitskosten sport: 219.004,02 euro

-

Administratieve en technische kosten voor sportpromotie en activiteiten o.a. start to
move, tussenkomst Ronde van Vlaanderen: 184.123,99 euro
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-

Bekendmakings- en publiciteitskosten voor toerisme o.a. evenementenkalender, Brugge
City Cards, realisatie wintercampagne, bijdrage PK in Bruges Media promotion India,
stadsplan-stadsgids 2014,…: 503.898,99 euro

Bezoldigingen
-

Bezoldigingen statutair personeel musea: 3.271.089,74 euro

-

Bezoldigingen statutair personeel openbare bibliotheken: 1.594.741,29 euro

-

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen: 1.571.685,07 euro

-

Bezoldigingen statutair personeel cultuurcentrum: 1.255.823,83 euro

-

Bezoldigingen contractueel personeel musea: 981.258,24 euro

-

Bezoldigingen contractueel personeel openbare bibliotheek: 942.115,29 euro

-

Bezoldigingen statutair personeel cultuur: 896.130,28 euro

-

Bezoldigingen statutair personeel sport: 861.260,21 euro

-

Bezoldigingen contractueel personeel toerisme: 578.189,56 euro

-

Bezoldigingen statutair personeel toerisme: 519.990,90 euro

Toegestane werkingssubsidies
Dit omvat vooral:
-

Toelagen aan Brugge Plus: 2.610.294 euro

-

Toelagen aan Entrepot: 735.129,17 euro

-

Toelagen aan intercommunales voor sport: 606.770,50 euro

-

Toelagen aan verenigingen en bedrijven inzake complementair kunstenbeleid: 579.972
euro

EXPLOITATIE - ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De toegangsgelden musea bedragen 4.442.356,12 euro. Dit is hoofdzakelijk te danken aan twee
zaken. Enerzijds is het tariefreglement gewijzigd begin 2013 maar bij opmaak van de begroting
2014 kon het effect daarvan nog niet worden ingeschat, dus werden dezelfde cijfers van 2013
gebruikt. Anderzijds was er een sterke stijging van het aantal bezoekers aan de OLV-kerk door
de release van de film ‘The monuments men’.
Er werd 2.290.716,39 euro ontvangen voor vaarttochtjes op de reien

Werkingssubsidies
De belangrijkste werkingssubsidies zijn de subsidies voor de openbare bibliotheken voor een
bedrag van 1.237.026,92 euro, de subsidies voor de diverse musea voor een bedrag van 970.504
euro (alle musea samen) en de subsidies voor de tewerkstelling in het kader van sociale maribel
voor een bedrag van 657.584,17 euro.

Andere operationele ontvangsten
Bestaat voornamelijk uit sponsoring voor Moods en Benenwerk voor een bedrag van
22.385 euro. De grootste sponsor is Ethias nv voor een bedrag van 17.500 euro.
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INVESTERINGEN – UITGAVEN

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Een overzicht per rubriek:
-

Terreinen: 133.729 euro

-

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van terreinen: 43.694 euro

-

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen: 23.238 euro

-

Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: 819.820 euro

-

Uitrusting en buitengewoon onderhoud voor sport, cultuur en erediensten: 1.472.078
euro

-

Andere gebouwen: 64.542 euro

-

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van andere gebouwen: 199.657 euro

-

Bebouwde terreinen: 1.186.072 euro

Roerende goederen
-

Aankoop van een lichte vrachtwagen op aardgas voor de afdeling Raakvlak van de dienst
musea: 37.510 euro

-

Fase 1 voor de nieuwe mediatoepassingen rond Brugs erfgoed: 30.000 euro

-

Aankoop van bibliotheekmeubilair voor het filiaal in Lissewege: 26.353 euro

Volgende belangrijke uitgaven werden geleverd in 2014 en zullen in 2015 betaald worden:
-

Leveren van audiomateriaal voor de stadsschouwburg: 58.418 euro

-

Aankoop van een infraroodcamera met toebehoren voor de musea: 53.862 euro

Erfgoed
-

Aankoop van de gedeeltelijke schenking/aankoop van de prenteninventaris en
bibliotheek van Guy Van Hoorebeke voor een bedrag van 300.000 euro

-

Het stadsaandeel aan de vrienden van de stedelijke musea voor de aankoop van een
portret van F.J. Kinsoen ten bedrage van 48.000 euro.

Vooruitbetalingen op investeringen
-

De investeringstoelage van 400.000 euro voor de infrastructuurwerken in het
Concertgebouw werd uitbetaald.

-

Volgende belangrijke uitgaven werden geboekt in 2014 (te ontvangen facturen ) en zullen
in 2015 uitbetaald worden:
a)

Investeringstoelage Cactus Muziekcentrum vzw: 400.000 euro

b) Investeringstoelage Fedes vzw: 100.000 euro
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INVESTERINGEN – ONTVANGSTEN

Investeringssubsidies en -schenkingen
Het betreft een eerste voorschot van 147.110 euro voor het restauratiedossier van het
Gruuthusemuseum. De betoelaging bevat een provinciaal aandeel (36.777 euro) en een aandeel
door het Vlaams Gewest (110.333 euro).
Een deel van de subsidie (28.972 euro) werd uitbetaald vanuit Toerisme Vlaanderen voor de
realisatie van het project ‘Digitale erfgoedbeleving via stadsapp en mee’.
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6.

Algemene boekhouding

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot
boekjaar 2014 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige
boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.
Aangezien boekjaar 2014 het eerste jaar is sinds de overstap naar de BBC (Beleids- en
BeheersCyclus) is deze vergelijking niet steeds even relevant. Een verklaring hiervoor is dat de
werkwijze en het voeren van de boekhouding in de BBC anders verloopt dan in het oude systeem.
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6.1.

Beginbalans op 1 januari 2014

De BBC heeft andere waarderingsgrondslagen dan deze die waren voorzien in de vroegere
boekhouding. Daarom zal de beginbalans niet noodzakelijk overeenkomen met de eindrekening
2013.
Voor de stad Brugge vind je hieronder de beginbalans:

Beginbalans

Beginbalans

I. Vlottende activa
A. Liquide middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouw en
b. Wegen en overige infrastructuur

160.236.093,95
99.239.510,40
59.092.584,58
59.092.584,58
0,00
810.000,00
0,00
1.093.998,97
795.028.511,86
13.404.188,25
13.404.188,25
0,00
490.669.024,43
0,00
136.502.189,47
0,00
0,00
354.166.834,96
289.516.514,97
259.344.343,64
148.321.497,10
96.701.846,61

c. Installaties, machines en uitrusting

5.682.672,85

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

7.907.592,13
0,00

e. Leasing en soortgelijke rechten

730.734,95

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouw en

3.031.996,88
2.946.932,93
0,00

b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

85.063,95
0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouw en

27.140.174,45
27.140.174,45
0,00

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa
TOTAAL ACTIVA

1.438.784,21
955.264.605,81
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PASSIVA

Beginbalans

I. Schulden
A. Schulden op korte termijn

174.266.701,72
81.194.804,26
67.349.697,05

1. Schulden uit ruiltransacties

4.970.000,00

a. Voorzieningen voor risico’s en kosten

0,00

b. Financiële schulden

62.379.697,05

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2.790.590,97
0,00
11.054.516,24
93.071.897,46
93.071.897,46

2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties

4.625.000,00

a. Voorzieningen voor risico’s en kosten

3.600.000,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

1.025.000,00

2. Overige risico’s en kosten

88.294.061,63

b. Financiële schulden

152.835,83

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

780.997.904,09

TOTAAL PASSIVA

955.264.605,81

Samenstelling

102
109
15

-237.786,56
-741.286.554,53
-39.474.188,08

We wijzen er op dat bepaalde rubrieken moeten samengenomen worden.
Een tweetal voorbeelden:
-

de wetgever voorziet dat de vorderingen en schulden worden opgedeeld in:


ruil-transacties (er is een economische tegenwaarde)



niet ruiltransacties (er is geen economische tegenwaarde)

In de beginbalans is dit onderscheid moeilijk te maken omwille van het retroactief
karakter. Deze opdeling dient met de nodige voorzichtigheid wordenbekeken.
-

wachtrekeningen mogen niet meer tot uiting komen in de balans; het is niet mogelijk om
deze in de beginbalans nog te corrigeren. Daarom werden de wachtrekeningen
geregistreerd onder de vorderingen en/of schulden.
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Aansluiting beginbalans 2014-BBC (Agresso) met eindbalans 2013-NGB (New Horizon)
Hierbij enige toelichting over de aansluiting in grote lijnen tussen de oude en nieuwe
boekhouding voor wat betreft het (on)roerend patrimonium.
De waarde van de materiële- en immateriële vaste activa is in de nieuwe boekhouding
opmerkelijk lager dan in de oude boekhouding. Deze afname van 891 mio euro wordt in de kader
hieronder toegelicht per rubriek:
Aansluiting eindbalans 2013 - beginbalans 2014

aanschafwaarde

eindbalans 2013

beginbalans 2014

1.432.441.760,73

481.783.252,97

herwaarderingen

112.671.861,45

afschrijvingen

netto-boekwaarde

verschil
-950.658.507,76 *1
-112.671.861,45 *2

-362.661.759,83

-190.827.952,03

1.182.451.862,35

290.955.300,94

171.833.807,80 *3

-891.496.561,41

a) Afname aanschafwaarde
De grootste verklaringen voor deze afname zijn:
-

het kunstpatrimonium/erfgoed (on)roerend wordt opgenomen aan 1 euro per stuk
conform de waarderingsregels BBC i.p.v. een geschatte of historische waarde. Dit heeft
een impact van – 769 mio euro.

-

Patrimonium met een netto-boekwaarde van NIHIL werd niet opgenomen, voor de
aanschafwaarde is dit een impact van -161 mio euro

-

Beplantingen op gronden werden niet overgenomen. Dit heeft een impact van -21 mio
euro

b)

Afname herwaarderingen

De verplichte herwaarderingen in de oude boekhouding zijn niet BBC-conform en werden
vervolgens niet opgenomen. Dit heeft een impact van -113 mio euro.
c)

Afname afschrijvingen

De afname van de afschrijvingen met -172 mio euro wordt verklaard door de herschikking van
het kunstpatrimonium/erfgoed (zie afname aanschafwaarde), het niet overnemen van de
herwaarderingen en de wijziging van de afschrijftermijn voor (on)roerend patrimonium conform
de waarderingsregels.
Voor meer details verwijzen we naar boekdeel 2 bijlage 8 en 10.
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6.2.

Schema J6 – Balans op 31 december 2014

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële
boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt
opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en
passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.
De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze
toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen
opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC).
De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR
BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa.
Voor verder uitleg verwijzen we naar de waarderingsregels in boekdeel 2 bijlage 8 en 10.
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Schema J6: De Balans

Boekjaar 2014

I. Vlottende activa
A. Liquide middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn

Vorig Boekjaar

141.212.635,70
101.232.299,33
38.067.402,78
14.065.786,21
24.001.616,57
810.000,00
0,00
1.102.933,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

810.801.968,33
12.382.365,66
12.382.365,66
0,00
495.491.734,12
0,00
141.324.899,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
354.166.834,96
300.511.148,95
271.701.431,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a. Terreinen en gebouw en

154.230.386,40

0,00

b. Wegen en overige infrastructuur

100.497.525,34

0,00

c. Installaties, machines en uitrusting

5.142.838,89

0,00

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

9.208.664,94

0,00

0,00

0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen

e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouw en

2.622.015,76

0,00

3.009.021,98

0,00

2.946.932,93

0,00

0,00

0,00

62.089,05

0,00

b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

0,00

0,00

25.800.695,64

0,00

25.772.166,30

0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouw en
b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa
TOTAAL ACTIVA

28.529,34

0,00

2.416.719,60

0,00

952.014.604,03

0,00
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PASSIVA
I. Schulden
A. Schulden op korte termijn

Boekjaar 2014

Vorig Boekjaar

163.881.623,44
96.094.313,59
81.506.485,48

0,00
0,00
0,00

4.970.000,00

0,00

b. Financiële schulden

21.249.644,92

0,00

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

55.286.840,56

0,00

4.741.973,97
0,00
9.845.854,14
67.787.309,85
67.787.309,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico’s en kosten

2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico’s en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Overige risico’s en kosten
b. Financiële schulden

4.625.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

1.025.000,00

0,00

62.947.834,02

0,00

214.475,83

0,00

0,00

0,00

II. Nettoactief

788.132.980,59

0,00

TOTAAL PASSIVA

952.014.604,03

0,00

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties
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6.2.1.

Toelichting bij de balans

De toelichting bij de balans splitst zich op in twee delen. In het eerste deel wordt de
balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in
het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken.

6.2.2.

Balansstructuur

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende
en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van
de volgende criteria voldoen:
•

Er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor
verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus;

•

Er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na
de balansdatum;

•

Het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld;

•

Het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in
het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer
dan een jaar na de balansdatum.

Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa.
Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief.
De passiva zijn opgesplitst in:
•

Schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om
economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit
gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in
een uitgaande geldstroom voor het bestuur.

•

Het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan
afgetrokken zijn.

•

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange
termijn.

•

Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer.

TOTALE ACTIVA

WAARDE

Vlottende activa

141.212.636

Vaste activa

810.801.968

TOTALE PASSIVA

WAARDE

Schulden

163.881.623

Nettoactief

788.132.981
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Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter
verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de
activastructuur:
VLOTTENDE ACTIVA

WAARDE

Liquide middelen en geldbeleggingen

101.232.299

Vorderingen op korte termijn

38.067.403

Voorraden en bestellingen in uitvoering

810.000

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

VASTE ACTIVA

1.102.934

WAARDE

Vorderingen op lange termijn

12.382.366

Financiële vaste activa

495.491.734

Materiële vaste activa

300.511.149

Immateriële vaste activa

2.416.720

Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief
over de verschillende balansrubrieken:
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SCHULDEN

WAARDE

Schulden op korte termijn

96.094.314

Schulden op lange termijn

67.787.310
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6.2.3.

Detailbespreking van de rubrieken

6.2.3.1. Activa
Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer
uitgebreide bespreking van de balans.

6.2.3.1.1. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen
Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per
31/12/2014. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of
in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de
vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito’s opgenomen, alsook de met
beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn. In 2014 werd
hoofdzakelijk belegd op korte termijn. Wat het beleggingskader betreft verwijzen we naar
boekdeel 2 bijlage 3 voor meer duiding. Hierbij kunnen meer beleggingen op lange termijn
uitgevoerd worden. Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht:
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EFFECTEN
ING - BE59 3800 1071 4026 - EFFECTENREKENING

13.164.145,46

BNP - BE36 2800 2103 4081 - EFFECTENREKENING

12.553.125,08

BELFIUS - BE65 0562 0179 0296 - EFFECTENDOSSIER KB 11/12/96

4.000.000,00

KBC - BE88 7277 7061 4741 - EFFECTENREKENING

4.000.000,00

SG - BE32 5134 9505 0002 - EFFECTENREKENING

3.000.000,00

RECORD BANK - BE67 9207 1221 3587 - EFFECTENREKENING

2.282.951,65

Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde

2.012.208,64

TOTAAL

41.012.430,83

KASSA'S
KASSA ONTVANGERIJ

2.544,73

KASSA SODIBRUG

1.627,30

KASSA FISCALITEIT

431,10

TOTAAL

4.603,13

SPAARREKENINGEN
ING BE59 3800 1071 4026 - FLEXIBONUS ACCOUNT 003-0-087

20.810.594,10

BELFIUS - BE82 0910 1892 8668 - TREASURY SPECIAL

5.268.000,64

KBC - BE03 7440 2669 3884 - SR VERHANDELING EFFECTEN

4.731.058,42

ABN AMRO - BE57 5090 0077 1735 - KEY SPAARREKENING

4.618.832,44

SG - BE21 5134 9505 0103 - SPAARREKENING

3.913.674,49

VAN LANSCHOT - BE24 5210 5520 4538 - ZICHTREKENING

3.048.309,02

KBC - BE47 7310 1594 7680 - BELEGGERSREKENING PRIVATE BANKING

1.050.707,88

VAN LANSCHOT - BE24 5210 5520 4538 - TERMIJNREKENING

1.021.562,97

TRIODOS - BE02 5230 4121 1840 - BUSINESS

717.962,40

BELFIUS - BE13 0910 1162 1639 - STICHTINGEN TREASURY PLUS

11.469,78

RECORD BANK - BE98 6529 2316 9593 - SAVINGS ACCOUNT

5.234,74

TOTAAL

45.197.406,88

ZICHTREKENINGEN
BELFIUS - BE98 0910 0021 0193 - REKENING COURANT

10.265.505,94

BNP - BE36 2800 2103 4081 -ZICHTREKENING

1.346.419,48

ING BE59 3800 1071 4026 - ZICHTREKENING

933.023,00

BELFIUS - BE79 0910 1283 3533 - ARCHEOLOGIE

261.689,12

KBC - BE58 7380 0175 1779 - CONSERVATIORIUM INSCHRIJVINGEN

207.925,98

BELFIUS - BE76 0910 1682 6495 - MUSEA UITBATING

136.589,01

BNP - BE74 0016 9186 5007 - KASSAS MUSEA

112.795,00

BELFIUS - BE89 0880 7237 1085 - SODIBRUG SPAARREKENING

94.222,41

BNP - BE85 2800 5867 2206 - BEVOLKING ZEEBRUGGE

80.401,70
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BELFIUS - BE87 0910 1134 5894 - BEVOLKING BRUGGE

78.320,62

BELFIUS - BE32 0910 1682 6802 - BOUWVERGUNNINGEN

71.778,83

BELFIUS - BE85 0910 1682 7206 - FD/BH/CENFACT

58.084,42

BELFIUS - BE45 0910 1682 5889 - BIBLIOTHEEK

44.226,56

BELFIUS - BE12 0910 1678 7392 - BEVOLKING SINT ANDRIES

39.929,00

BELFIUS - BE98 0910 1682 6293 - LEEFMILIEU VERKOOPPUNT

38.689,33

BANK VAN DE POST - BE77 0000 0197 3342 - FRANKEERMACHINE

37.930,80

BNP - BE47 0016 9791 54 80 - BESPREEKBUREAU STADSSCHOUWBURG

37.622,18

BELFIUS - BE96 0910 1679 8005 - BEVOLKING ASSEBROEK

35.240,20

BELFIUS - BE23 0910 1678 7291 - BEVOKING SINT KRUIS

34.291,53

KBC - BE38 7330 2282 8372 - ZICHTREKENING VERHANDELING EFFECTEN

32.147,76

RECORD BANK - BE83 6528 1190 2715 - BUSINESS ACCOUNT

28.406,15

BELFIUS - BE35 0910 1032 1637 - BELASTINGEN

27.673,29

BELFIUS - BE85 0910 1679 8106 - BEVOLKING SINT MICHIELS

27.277,90

BELFIUS - BE74 0910 1134 6807 - BURGELIJKE STAND

26.879,03

BELFIUS - BE07 0910 1826 8866 - BH FACT DUBIEUZE DEBITEUREN

25.996,67

BELFIUS - BE18 0910 1826 8765 - DIENST MUSEA/UITB/SHOPS

25.165,90

BELFIUS - BE65 0682 1783 0196 - DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

23.786,49

BELFIUS - BE74 0910 1679 8207 - BEVOKING DE GRENDEL

20.497,54

BELFIUS - BE31 0910 1193 3655 - BESPREEKBUREAU STADSSCHOUWBURG

20.043,24

BELFIUS - BE29 0910 1283 6664 - MOBILITEITSWINKEL

19.104,00

BNP - BE34 0015 7328 1190 - CONTAINERPARK ZEEBRUGGE

17.903,05

BELFIUS - BE11 0910 1303 8748 - DIENST VOOR TOERISME

17.754,59

BELFIUS - BE87 0910 1682 6394 - LEEFMILIEU CONTAINERPARK

17.194,68

BELFIUS - BE19 0680 5048 7012 - SODIBRUG

15.897,84

BELFIUS - BE10 09101682 7004 - SPORT

13.588,27

BELFIUS - BE60 0910 1234 2570 - TOERISME BETAALKAARTEN

13.502,98

BELFIUS - BE79 0910 1810 0633 - CONTAINERPARK SINT PIETERS

13.437,66

BNP - BE63 0016 9186 5108 - SHOPS MUSEA

13.210,00

BELFIUS - BE79 0910 1657 7733 - BEVOLKING SINT PIETERS

11.462,10

BELFIUS - BE34 0910 1682 5990 - LOC EC 1 EIGEND

10.930,00

BELFIUS - BE96 0910 1682 7105 - JEUGDDIENST

10.635,93

BELFIUS - BE56 0910 1682 5788 - BRDW KASONTVANGSTEN

9.035,00

BNP - BE80 0012 3545 7977 - SNT

8.548,80

BELFIUS - BE47 0910 1256 6680 - FOREN

7.500,00

BELFIUS - BE23 0910 1682 6091 - GROENDIENST

5.754,50

BELFIUS - BE98 0910 1678 7493 - AMBULANT BC TOESTEL

5.018,13

BELFIUS - BE21 0910 1682 6903 - PREVENTIEDIENST

4.372,55

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

109

BELFIUS - BE86 0910 1292 2550 - PARKEERGELDEN

3.205,00

BELFIUS - BE67 0910 1682 5687 - STADSARCHIEF

2.603,37

BELFIUS - BE30 0910 1242 3911 - BRDW - FACTURATIE

1.839,77

ING BE07 3800 2012 7066 - ZICHTREKENING

1.695,74

BELFIUS - BE54 0682 1226 2497 - SODIBRUG REFTER SOC DIENST

1.459,15

BELFIUS - BE25 0910 1743 6282 - DIENST BELASTINGEN

1.000,00

BELFIUS - BE43 0910 1682 6701 - O.W.GEBOUWEN

841,88

BELFIUS - BE51 0910 1279 7662 - CREMATORIUM

500,00

BELFIUS - BE48 0910 1961 3227 - WELZIJN

268,51

BELFIUS - BE50 0910 0021 2318 - TOELAGEN EN LENINGSGELDEN

100,00

BNP - BE04 0016 2670 2831 - BIBLIOTHEEK

100,00

BELFIUS - BE98 0910 1970 7193 - TRANSACTIEREKENING

4,05

TOTAAL

14.401.026,63

Algemene ontvangsten/uitgaven (interne overboekingen)

-4.103,09

Betaallijsten

620.934,95

ALGEMEEN TOTAAL

101.232.299,33
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Hieronder een overzicht van de geldbeleggingen.

Overzicht per 31/12/14

EUR

BELEGGINGEN < 1 JAAR
ABN AMRO spaarrekening

4.618.832,44

Belfius beleggingen

4.000.000,00

Belfius Stichtingen Treasury Plus
Belfius Treasury special

11.464,17
5.268.000,64

BNP Parisbas Fortis

12.553.125,08

ING beleggingen

11.600.000,00

ING bonus account

20.810.594,10

KBC beleggingen

4.000.000,00

KBC spaarrekening

4.731.058,42

KBC beleggersrekening

1.050.707,88

Societe Générale spaarrekening

3.913.674,49

Societe Générale beleggingen

3.000.000,00

Triodos spaarrekening
Van Lanschot termijnrekening
Van Lanschot rente plus rekening
Totaal:

717.962,40
1.021.562,97
3.048.309,02
80.345.291,61

BELEGGINGEN > JAAR
ING beleggingsfonds

1.566.407,37

Record Bank kasbon

1.000.000,00

Record Bank business renteplan

782.951,65

Record Bank LT plaatsing

1.500.000,00

Societe Générale structured product

1.000.000,00

Totaal:

5.849.359,02

ALGEMEEN TOTAAL

86.194.650,63
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Hieronder een overzicht in detail van de geldbeleggingen.
Detail lopende beleggingen (inclusief langlopende beleggingen)
Bedrag
1.295.000,00
2.450.125,08
2.500.000,00
6.308.000,00
12.553.125,08

Aard
Effect
Effect
Effect
Effect

Uitgever
TMVW
IKA
IKA
IKA

Bedrag
850.000,00
2.500.000,00
500.000,00
1.250.000,00
1.500.000,00
5.000.000,00
1.566.341,62
13.166.341,62

Aard
Effect
Effect
Effect
Effect
Effect
Effect
Effect

Uitgever
Stad Aalst
Stad Aalst
Stad Zottegem
Stad Zottegem
Stad Zottegem
Stad Zottegem
Ing Liquid-EUR

Bank
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING

Ingangsdatum Vervaldatum
25/08/2014
25/02/2015
29/08/2014
27/02/2015
11/09/2014
11/03/2015
27/11/2014
27/02/2015
1/12/2014
2/03/2015
22/12/2014
22/06/2015

Bedrag
4.000.000,00

Aard
Effect

Uitgever
Gemeente Wielsbeke

Bank
KBC

Ingangsdatum Vervaldatum
12/09/2014
12/03/2015

Bedrag
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00

Aard
Effect
Effect
Effect
Effect

Uitgever
Stad Aalst
Stad Aalst
Premium CER SGBT
Step up SGBT

Bank
SG
SG
SG
SG

Ingangsdatum Vervaldatum
3/10/2014
5/01/2015
5/01/2015
4/07/2015
18/12/2014
18/12/2015
15/07/2014
15/07/2016

Uitgever

Bank
Record
Record
Record

Ingangsdatum Vervaldatum
28/05/2010
28/05/2015
1/09/2014
1/04/2018
28/02/2014
28/02/2019

Bedrag
Aard
1.000.000,00
Kasbon
782.951,65 Renteplan
1.500.000,00 Renteplan
3.282.951,65

Bank
Ingangsdatum Vervaldatum
BNP Paribas
5/08/2014
5/02/2015
BNP Paribas
30/09/2014
30/01/2015
BNP Paribas
7/10/2014
9/02/2015
BNP Paribas
10/12/2014
27/02/2015
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B. Vorderingen op korte termijn
Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de
oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn
worden verder opgesplitst in:


vorderingen uit ruiltransacties



vorderingen uit niet-ruiltransacties

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan
ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in
ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties
waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.
OMSCHRIJVING
Vorderingen uit ruiltransacties

2014
14.065.786,21

Werkingsvorderingen

6.207.327,09

Vooruitbetalingen

8.168.459,12

Waardeverminderingen
Vorderingen uit niet-ruiltransacties

-310.000,00
24.001.616,57

Vorderingen uit fiscale opbrengsten
Vordering uit subsidies en toegestane leningen

4.156.238,53
19.226.293,38

Andere vorderingen

1.119.084,66

Waardeverminderingen
TOTAAL

-500.000,00
38.067.402,78

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor
verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn.
Bij de invoering van de BBC boekhouding worden voor het eerst voorraden opgenomen in de
balans.
Voor een aantal stadsdiensten wordt in 2014 volgend ingebracht in de algemene boekhouding
-

patrimoniumbeheer (onderhoud gebouwen) 100.000 euro
elektromechanica 600.000 euro
groendienst 75.000 euro
dienst leefmilieu 35.000 euro

Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in
bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van
derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn.
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen
die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden
vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd.
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6.2.3.1.2. Vaste activa
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A. Vorderingen op lange termijn
Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze
rubriek voor boekjaar 2014 bedraagt 12.382.366 euro:
TMVW Prefinancieringslening 12.173.624 euro
Doorgeeflening Entrepot 135.741,66 euro en Kantcentrum 76.000 euro
B. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden
aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken
entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als
geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het
bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt:
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Bruto waarde
31/12/2013
CEVI
De Lijn
IVBO - A-aandelen

+

Te volstorten
-

31/12/2014

31/12/2014

0,00

0,00

41.760,64

41.760,64

23.167,36

0,00

85.013,37

85.013,37

2.948.268,00

0,00

0,00

2.932.584,00

2.948.268,00

108.180,73

108.180,73

2.932.584,00

303.773,60

288.089,60

IVBO - B-aandelen

-

-

23.167,36

31/12/2014

31/12/2013

+

NBW
31/12/2013

41.760,64

+

herwaardering
31/12/2014

41.760,64

31/12/2013

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.679.956,61

10.679.956,61

0,00

0,00

10.679.956,61

10.679.956,61

IMEWO A1g- Gasaandelen

8.335.275,21

8.335.275,21

0,00

0,00

8.335.275,21

8.335.275,21

IMEWO - Ee elektriciteit

2.942.955,40

2.942.955,40

0,00

0,00

2.942.955,40

2.942.955,40

IMEWO - Eg gas

2.695.091,18

2.695.091,18

0,00

0,00

2.695.091,18

2.695.091,18

IMEWO - Fe elektriciteit

7.890.159,04

7.890.159,04

0,00

0,00

7.890.159,04

7.890.159,04

IMEWO - Fg gas

8.072.415,74

8.072.415,74

0,00

0,00

8.072.415,74

8.072.415,74

IMEWO - E"g - gas

598.303,48

598.303,48

0,00

0,00

598.303,48

598.303,48

Interbad - aandelen

322.187,72

322.187,72

0,00

0,00

322.187,72

322.187,72

Kustreddingsdienst

2.354,99

2.354,99

0,00

0,00

2.354,99

2.354,99

TMVW A-aandelen

23.000,00

23.000,00

17.250,00

17.250,00

0,00

5.750,00

5.750,00

TMVW T-aandelen

185.502,84

185.502,84

137.640,00

137.640,00

0,00

47.862,84

47.862,84

IMEWO A1e - elektriciteitsaandelen

TMVW Tk-aandelen
TMVW D-aandelen
TMVW Dk-aandelen
TMVW Z-aandelen
TMVW Z-aandelen uitgiftepremie
TMVW SK-aandelen
TMVW SK-aandelen uitgiftepremie
TMVW F1-aandelen
WVI - aandelen

416.500,00

416.500,00

0,00

0,00

416.500,00

416.500,00

6.886.050,00

6.886.050,00

0,00

0,00

6.886.050,00

6.886.050,00

95.000,00

95.000,00

0,00

0,00

95.000,00

95.000,00

57.787.500,00

57.787.500,00

0,00

0,00

57.787.500,00

57.787.500,00

1.309.078,00

1.309.078,00

2.500,00

2.500,00

954,52

954,52

5.575,00

5.575,00

1.875,00
4.181,25

0,00

0,00

1.309.078,00

1.309.078,00

1.875,00

0,00

625,00

625,00

0,00

0,00

954,52

954,52

4.181,25

0,00

1.393,75

1.393,75

2.183.700,00

2.183.700,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

Finiwo - F1 aandelen

73.050,00

73.050,00

Finiwo - F1 MBZ CTW aandelen

75.000,00

75.000,00

50.000,00

0,00

2.249,69

MBZ nv - aandelen

Finiwo - F2-aandelen

2.999,59

Finiwo - F3-aandelen

2.505.797,99

2.999,59

955.933,02

955.933,02

Finiwo - F7-aandelen

2.624.186,88

2.624.186,88

950.680,08

Finiwo F1 EGPF Loze

0,00

2.183.700,00

2.183.700,00

254.053.611,44

100.000.000,00

354.053.611,44

0,00

0,00

73.050,00

73.050,00

50.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

749,90

0,00

0,00

0,00

2.505.797,99

2.505.797,99

2.249,69

2.505.797,99

Finiwo - F5-aandelen

254.053.611,44 (*)

0,00

0,00

955.933,02

955.933,02

1.968.140,16

0,00

656.046,72

656.046,72

950.680,08

0,00

0,00

950.680,08

950.680,08

24.062,50

24.062,50

0,00

0,00

24.062,50

24.062,50

Brugse maatschappij Huisvesting

34.087,50

34.087,50

19.930,64

19.930,64

0,00

14.156,86

14.156,86

NV Eigen Huis - Thuis Best

75.000,00

75.000,00

3.125,00

3.125,00

0,00

71.875,00

71.875,00

9.325,00

9.325,00

6.925,34

6.925,34

0,00

2.399,66

2.399,66

24.792,00

24.792,00

0,00

0,00

24.792,00

24.792,00

Publi T (kapitaalverhoging)

Interbrugse maatschappij huisvesting
Bedrijvencentrum regio Brugge

1.968.140,16

Electrabel A1e

12.420.236,69

12.420.236,69

12.420.236,69

12.420.236,69

0,00

0,00

0,00

12.420.236,69

Electabel A1g

10.344.739,17

10.344.739,17

10.344.739,17

10.344.739,17

0,00

0,00

0,00

10.344.739,17

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

6.197,50

6.197,50

6.197,50

6.197,50

0,00

0,00

0,00

6.197,50

22.786.173,36

22.786.173,36

254.053.611,44

218.637.015,22

495.491.734,12

218.637.015,22

495.491.734,12

0,00

0,00

Eigen Huis - Thuis best
Jobpunt

Totaal

220.871.499,66

23.089.946,96

291.089,19

243.670.357,43

2.234.484,44

2.249,69

2.232.234,75

(*) herwaardering van de participatie van de MBZ op bassis van de geconsolideerde jaarrekening 2013.

0,00

254.053.611,44

0,00

boekhouding:
verschil
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C. en D. Materiële en immateriële vaste activa
Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk
(stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de
bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis
van twee criteria:


het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening;



de kasgenererende mogelijkheden van de activa.

Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie
grote categorieën ingedeeld:


de gemeenschapsgoederen



de bedrijfsmatige materiële vaste activa



de overige materiële vaste activa

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een
maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze
dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de
vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa
te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.
Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke
dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren
deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te
verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.
De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de
maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een
waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd
worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat
een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur).
Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen:


de kosten van onderzoek en ontwikkeling



de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten



de goodwill



de vooruitbetalingen op immateriële VA



de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn
van een materieel vast activum.

Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een
aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.
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De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor Stad Brugge ziet er als volgt uit:
ACTIVA

Rubriek
1/01/2014

+

AFSCHRIJVINGEN
-

31/12/2014

1/01/2014

+

-

Residuwaarde Residuwaarde
31/12/2014

1/01/2014

31/12/2014

Kosten voor
onderzoek en
ontwikkeling

0

976.635

5.243

971.393

0

195.327

195.327

0

776.066

Concessies, octrooien,
licenties, enz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Goodwill

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.366.557

693.345

0

3.059.902

927.773

491.475

1.419.248

1.438.784

1.640.654

408.678.648 37.853.487 17.905.897 428.626.239 160.708.372 10.287.114

44.096 170.951.389

247.970.277

257.674.850

Vooruitbetalingen

Terreinen en
gebouwen

Installaties, machines
en uitrusting

10.891.890

574.356

0

11.466.246

5.209.217

1.114.190

6.323.407

5.682.673

5.142.839

Meubilair en rollend
materieel

13.795.335

3.607.064

9.920

17.392.479

5.802.679

2.319.046

8.121.725

7.992.656

9.270.754

Leasing en
soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.320.087

37.342

109.706

45.247.724

18.179.913

1.303.991

19.447.033

27.140.174

25.800.691

730.735

1.891.281

0

2.622.016

0

0

0

730.735

2.622.016

Overige materiële
vaste activa

Activa in aanbouw en
vooruitbetalingen

36.871
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De afschrijvingen t.b.v. 206.458.129 euro vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast
actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of
technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming
met de waarderingsregels. Voor verdere details verwijzen we naar boekdeel 2 – bijlage 8.2 –
waarderingsregels.

6.2.3.2. Passiva
6.2.3.2.1. Schulden
Onder de financiële schulden die behoren tot de schulden uit ruiltransacties worden onder meer
opgenomen: de schulden tegenover de kredietinstellingen, de overige leningen en de
verplichtingen die voortvloeien uit obligatieleningen, leasing of soortgelijke overeenkomsten, ook
al zijn ze aangegaan jegens leveranciers of worden ze door een handelseffect vertegenwoordigd.
Het gaat m.a.w. dus om schulden die verband houden met de thesaurie en die niet gekoppeld
zijn aan, of voortvloeien uit de courante werking van de besturen.
Deze schulden worden opgesplitst in:


financiële schulden op korte termijn



financiële schulden op lange termijn

Onder de financiële schulden op korte termijn komen de financiële schulden voor zover ze een
oorspronkelijk looptijd hebben van ten hoogste één jaar.
Onder de financiële schulden op lange termijn daarentegen worden de schulden opgenomen
met een contractuele looptijd van meer dan één jaar.
2014
163.881.623,44

I. Schulden
A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten

96.094.313,59
81.506.485,48
4.970.000,00

b. Financiële schulden

21.249.644,92

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

55.286.840,56

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

4.741.973,97

3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten

9.845.854,14

67.787.309,85
67.787.309,85
4.625.000,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

3.600.000,00

2. Overige risico's en kosten

1.025.000,00

b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

62.947.834,02
214.475,83

2. Schulden uit niet-ruiltransacties
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A. Schulden op korte termijn
1.

Schulden uit ruiltransacties

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge
ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij
een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de nietruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een
ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde
partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft
niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht,
ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe
link tussen de prestatie en de vergoeding.
De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico’s en kosten,
Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties.
Een deel van de voorzieningen voor de pensioenen van mandatarissen voor een bedrag van
400.000 euro werd overgeboekt van lange- naar korte termijn om toekomstige uitgaven te
betalen.
Bij de financiële schulden op korte termijn vindt u de 20.750.000 euro thesauriebewijzen terug.
Deze worden echter gebruikt als langetermijnfinanciering en er is een aflossingsplan voor deze
leningen beschikbaar. Met een schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur moeten deze
thesauriebewijzen als schuld op korte termijn geboekt worden.
Het bedrag aan te ontvangen facturen is gebaseerd op de ingevoerde goederenontvangsten van
uitgaven waarvoor nog geen factuur werd ontvangen maar waarvan de prestatie/dienst/werk
uitgevoerd is voor 31 december 2014 en dus nog tot de uitgaven van 2014 behoort.
De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

2.

Schulden uit niet-ruiltransacties

Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan
ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil
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krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in
onderstaande tabel:
OMSCHRIJVING

2014

Schulden uit niet-ruiltransacties
Te betalen BTW

4.741.973,97
575.605,19

Andere te betalen belastingen en taksen
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies
Ontvangen vooruitbetalingen
Andere overige schulden
TOTAAL

2.911,45
298.082,19
3.796.938,29
68.436,85
4.741.973,97

3.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende
boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedraagt 9.845.854 euro op 31/12/2014.
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B. Schulden op lange termijn
1.

Schulden uit ruiltransacties

De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor
risico’s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties.
Voorzieningen voor risico’s en kosten komen voor het eerst in de algemene boekhouding. In 2014
wordt voor enkele lopende geschillen uit voorzienigheid, dus zonder enige erkenning van schuld,
voorzichtigheidheidshalve een bedrag opzij gezet, nl beroep tegen verblijfsbelasting 525.000 euro
en een geschil rond een overheidsopdracht: 500.000 euro.
Tevens werd er voor de pensioenen mandatarissen voorlopig een voorziening van 3.600.000 euro
aangelegd in afwachting van een verdere verfijning van de te verwachten uitgaven de volgende
jaren.
Voor meer duiding omtrent het ontleningskader van Stad Brugge verwijzen we naar boekdeel 2
bijlage 4.
Hieronder een samenvatting van de stadsschuld (met inbegrip van de thesauriebewijzen). Er is
een beperkt verschil met de balans, te verklaren door afrondingsverschillen in het
schuldbeheerssysteem:

Resterend Schuldsaldo (RSS)

93.544.035 €

Gemiddelde rentevoet (ActAct Jaarlijks)

2,69%

Resterende looptijd

6 jaar en 9 maand

Gemiddelde looptijd

4 jaar

Aantal leningen

44

Per soort lening:
Aantal leningen

Resterend Schuldsaldo
(RSS)

Gemiddelde rentevoet
(ActAct Jaarlijks)

Leningen
Obligatieleningen
Totale Schuld

43
1
44

88.544.035 €
5.000.000 €
93.544.035 €

2,61%
3,30%
2,65%

Swaps
Opties
Totaal derivaten

1
1
2

4.250.000 €
8.750.000 €
13.000.000 €

0,97%
0,00%
0,32%

De obligatielening van 5.000.000 euro is een “gebundelde” lening die samen met aantal andere
steden en gemeenten werd aangegaan in 2013.
De derivaten of afgeleide instrumenten dienen om het renterisico op onze thesauriebewijzen in
te perken. Bij de swap wordt de kortetermijnrentevoet omgezet in een langetermijnrentevoet van
1,03% en met de optie zullen we op 8.500.000 euro thesauriebewijzen (met aflossingsschema) tot
25/7/2022 nooit meer dan 3% rente betalen.
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Hieronder een verdeling van de stadsschuld volgens risicocategorie:
Categorie
Vast

Resterend schuldsaldo
52.107.051

% Blootstelling
55,70%

Vast met fases

8.685.243

9,28%

Variabel ingedekt

8.750.000

9,35%

Variabel

12.755.174

13,64%

Barrière

4.882.302

5,22%

Hellingsgraad
Totaal van de risico's

6.364.264
93.544.035

6,80%
100,00%

Grafisch:



Uit de tabel en grafiek blijkt dat bij meer dan de helft van de uitstaande stadsschuld de
rentevoet vast is tot eindvervaldag.



De leningen onder categorie “vast met fases” zijn leningen met vaste rentevoet, maar
waarbij deze rentevoet op bepaalde momenten kan herzien worden.



De variabele ingedekte leningen zijn deze waar een optie tegenoverstaat waarbij de
rente maximaal 3% bedraagt.



13,64% van onze leningen kennen een variabele rentevoet.



De leningen onder categorie “Barrière en Hellingsgraad” zijn gestructureerde leningen.
Daarvan is een belangrijk deel afgebouwd met de schuldovername door de Vlaamse
overheid in 2008.
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Hieronder een verdeling volgens kredietverlener:
Kredietverlener (diverse beleggers)
Belfius

Uitstaand kapitaal
37.188.157

% Uitstaand kapitaal

BNP Paribas Fortis

22.448.414

24,00%

Thesauriebewijzen (div. beleggers)

20.750.000

22,18%

ING

7.323.077

7,83%

Uitgifte obligaties

5.000.000

5,35%

KBC Bank
Totaal van Kredietverleners

834.387
93.544.035

0,89%
100,00%

39,75%

Grafisch:

De thesauriebewijzen worden geplaatst bij diverse beleggers (hoofdzakelijk andere lokale
besturen) door bemiddeling van ING en Belfius. Uitgifte obligaties is de vijf miljoen gebundelde
obligatie-uitgifte (zie hierboven)
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C. Nettoactief
2014
II. Nettoactief

788.132.980,59

Het overige nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het
totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de
balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.
In 2014 bestaat deze rubriek uit investeringssubsidies overgedragen overschot en overig
nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:
OMSCHRIJVING

2014

Nettoactief

788.132.980,59

Overig nettoactief

741.523.716,01

Overgedragen overschot - overgedragen tekort

11.014.745,20

Investeringssubsidies en -schenkingen

35.594.519,38

TOTAAL

788.132.980,59

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief 741.523.716,01 euro.
Dit saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans van vorig boekjaar naar de beginbalans.
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De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies- en schenkingen komt als volgt tot stand:

Residuwaarde
Kapitaalsubsidie

Verrekening

Residuwaarde

+ bijkomende Residuwaarde
verrekening

Rubriek

1/01/2014

+

-

31/12/2014

+

+

Bijkomende

-

31/12/2014

1/01/2014

1/01/2014

31/12/2014

1.595.139

0

12.735.308

4.493.518

1.308.571

1.593.151

0

7.395.240

6.646.651

6.648.639

5.340.068

0

0

79.885.929

33.290.321

3.641.258

13.963.510

0

50.895.089

46.595.608

32.632.097

28.990.839

14.963.403

0

0

14.963.403

9.694.376

505.064

4.029.079

0

14.228.519

5.269.027

1.239.948

734.884

2.352.076

0

0

2.352.076

617.723

19.915

1.185.710

0

1.823.348

1.734.353

548.643

528.728

108.341.577

1.595.139

0

109.936.716

48.095.938

5.474.808

20.771.450

0

74.342.197

60.245.638

41.069.328

35.594.519

15000000
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal 11.140.169
met vordering op korte
termijn
15100000
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal 79.885.929
met vordering op lange
termijn
15200000
Investeringssubsidies in
de vorm van
terugbetaling van
leningen

15900000 Overige
investeringsschenkingen
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6.3.

Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële
boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten
wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft
(foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische
informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is
gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of
afgenomen. Voor meer duiding verwijzen we ook naar de toelichting onder punt 4.4. voor wat
betreft de budgettair gestuurde kosten en opbrengsten (de zgn. kasstromen uitgaven en
ontvangsten)
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6.3.1.

Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten

De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten splitst zich op in twee grote delen. In een
eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en
opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende
rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht.

6.3.2.

Staat van opbrengsten en kosten – structuur

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:
SAMENSTELLING RESULTAAT
Operationele kosten

2014
233.094.559,90

Financiële kosten

2.858.454,46

Uitzonderlijke kosten

7.989.952,82

Kosten

243.942.967,18

Operationele opbrengsten

242.059.391,60

Financiële opbrengsten

12.898.320,78

Uitzonderlijke opbrengsten

0,00

Opbrengsten

254.957.712,38

RESULTAAT

11.014.745,20
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6.3.3.

Detailbespreking van de rubrieken

6.3.3.1. Kosten
2014
I. Kosten

243.942.967,18

A. Operationele kosten
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

233.094.559,90
43.061.728,68
106.616.737,85
15.711.142,56

4. Specifieke kosten sociale dienst OCM W
5. Toegestane werkingssubsidies
6. Andere operationele kosten

65.096.160,38
2.608.790,43

B. Financiële kosten

2.858.454,46

C. Uitzonderlijke kosten

7.989.952,82

1. M inwaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies

7.989.952,82

6.3.3.1.1. Operationele kosten
1. Goederen en diensten
Goederen en diensten omvatten:


de goederen en diensten (rubriek 60 ‘Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband
houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het
bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in
de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld
aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals
grondstoffen voor maaltijden);



de goederen en diensten (rubriek 61 ‘Diensten en diverse leveringen en interne
facturering’) die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de
maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder
meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur
zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen,
kantoorbenodigdheden…
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De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit:
Omschrijving
Vergoedingen en uitbestede diensten

13.452.769,29

Kantoor-, ICT- en telefoniekosten

8.292.750,92

Technische Kosten

6.568.837,39

Nutsvoorzieningen

5.130.876,24

Presentiegelden en erelonen

1.871.397,43

Onderhoud en herstellingen

1.675.951,70

Kosten onroerende goederen

1.584.354,48

Huur en huurlasten

1.545.046,20

Aankoop goederen en collecties

1.297.847,54

Verzekeringen

1.155.286,35

Gedetacheerd en interimpersoneel
Totaal

2.

2014

486.611,14
43.061.728,68

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband
houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus
vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen
en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie).
De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder
weergegeven:
Omschrijving

2014

Bezoldigingen vast benoemd personeel

45.463.180,66

Bezoldigingen niet vast benoemd personeel

30.535.071,88

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

18.992.116,87

Andere personeelskosten

7.093.630,70

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

3.263.482,46

Bezoldigingen politiek personeel

1.269.255,28

Totaal

106.616.737,85
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De uitgaven personeel werden negatief beïnvloed door de aanrekening
van 2 responsabiliseringsbijdragen in 1 kalenderjaar, goed voor een kost van 2,6 mio die maar
voor 1,3 mio was gebudgetteerd.
Verder stegen de patronale bijdragen voor statutaire medewerkers voor de pensioenen ook in
2014. Deze stijging wordt zeker nog tot en met 2016 jaarlijks verwacht.
Daartegenover werden pensioneringen niet vervangen, een actie waarvan de besparing was
becijferd op 2,8 mio.
Hieronder een overzichtstabel van de personeelskosten periode 2010-2014:
2010

2011

2012

2013

2014

bruto-personeelskost inclusief onderwijs

92.977.994

98.043.977

98.989.381

106.381.170

106.616.738

bruto-personeelskost exclusief onderwijs

75.407.383

80.778.179

82.141.691

87.238.747

87.653.065

2.254.010

2.322.499

2.326.809

2.282.261

2.467.574

17.570.611

17.265.798

16.847.690

19.142.423

18.963.673

toelagen gesco's
toelagen personeel onderwijs
overige personeelstoelagen

3.793.419

3.548.522

4.978.229

3.315.529

3.171.201

totaal toelagen

23.618.040

23.136.819

24.152.728

24.740.213

24.602.448

netto-personeelskost inclusief onderwijs

69.359.954

74.907.158

74.836.653

81.640.957

82.014.290

netto-personeelskost exclusief onderwijs

51.789.343

57.641.360

57.988.963

62.498.534

63.050.616

De tabel toont de evolutie over de omgezette jaarrekeningen 2010 t.e.m. 2013.

3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen
Onder afschrijvingen dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van
de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en
immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke
nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze
worden aangegaan.
Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële,
financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en
werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om
rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting
van het boekjaar.
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Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die
op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare
wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico’s,
mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het
financieel boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.
Voor de details van de afschrijvingen verwijzen we naar het onderdeel van de balans m.b.t. de
activa.
Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet
in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Voor 2014 betreft het voor Stad Brugge:
Omschrijving

2014

Afschrijvingen op vaste activa

15.711.142,56

Totaal

15.711.142,56

4. Toegestane werkingssubsidies
Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente werden toegestaan aan andere entiteiten
ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt
hieronder weergegeven:
Omschrijving

2014

sociale bijstand

27.978.518,50

politiediensten

24.000.000,00

overige culturele instellingen

4.098.070,96

overige algemene diensten

1.763.289,96

jeugd

1.584.847,33

Andere

5.671.433,63

Totaal

65.096.160,38

Met sociale bijstand wordt de toelage aan het OCMW bedoeld.
Hieronder een overzicht van de bijdragen periode 2010-2014 OCMW en Lokale politie Brugge
Toelage OCMW
Toelage lokale politie Brugge

2010
20.759.440
20.950.000

2011
21.842.350
20.950.000

2012
22.926.230
22.200.000

2013
24.898.330
23.500.000

2014
27.978.519
24.000.000
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5. Andere operationele kosten
Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één
van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke
kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen.
De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt:
Omschrijving

2014

Diverse werkingskosten

1.388.690,74

Belastingen (o.a. roerende voorheffing)

1.173.108,91

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

46.990,78

Minderwaarde op courante realisatie van vaste activa
Totaal

0,00
2.608.790,43

6.3.3.1.2. Financiële kosten
Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Ze worden
opgedeeld in:


de kosten van schulden



de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op:



–

liquide middelen en geldbeleggingen

–

andere vorderingen dan werkingsvorderingen

andere financiële kosten

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt:
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Omschrijving
Kosten van schulden
Diverse financiële kosten

2014
2.822.822,22
31.968,93

Waardeverminderingen op vlottende activa

2.874,92

Gerealiseerde wisselresultaten

788,39

Minderwaarde op realisatie van vlottende activa
Totaal

0,00

2.858.454,46

6.3.3.1.3. Uitzonderlijke kosten
Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de
operationele en financiële activiteiten van een bestuur:


minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa



toegestane investeringssubsidies

A. Minderwaarden bij de realisatie van Financiële Vaste Activa, Materiële Vaste Activa of
Immateriële Vaste Activa
In 2014 zijn er geen minderwaarden geboekt.

B. Toegestane investeringssubsidies
Deze rubriek bevat de subsidies die door de stad zijn toegestaan aan andere entiteiten ter
financiering van de investeringen. Het saldo van 7.989.953 euro heeft betrekking op toegestane
investeringssubsidies aan gezinnen voor het functioneel verbeteren van woningen
(1.378.132,87 euro), kerkfabrieken (1.003.335,05 euro), erkende verenigingen en ondernemingen
(5.608.484,90 euro).
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6.3.3.2. Opbrengsten
2014
II. Opbrengsten

254.957.712,38

A. Operationele opbrengsten

242.059.391,60

1. Opbrengsten uit de werking

28.295.871,34

2. Fiscale opbrengsten en boetes

95.618.456,53

3. Werkingssubsidies

107.121.853,54

a. Algemene werkingssubsidies

74.637.017,97

b. Specifieke werkingssubsidies

32.484.835,57

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCM W
5. Andere operationele opbrengsten

11.023.210,19

B. Financiële opbrengsten
C. Uitzonderlijke opbrengsten

12.898.320,78
#REF!

#REF!

6.3.3.2.1. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking
Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur heeft
gerealiseerd door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het
kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs
toegestane kortingen.
Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten:
Omschrijving
Opbrengsten uit administratieve prestaties

2014
18.316.660,11

Opbrengsten uit verhuring van terreinen en gebouwen

3.774.559,36

Opbrengsten uit de verkoop van goederen

3.348.695,08

Opbrengsten uit de terugvordering van kosten

2.682.720,22

Andere opbrengsten uit de werking
Totaal

173.236,57
28.295.871,34

2. Fiscale opbrengsten en boetes
Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen (en dus niet bij
OCMW’s), komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een
bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen.
De samenstelling van deze rubriek is als volgt:
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Omschrijving

2014

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

53.180.154,40

Aanvullende belasting op de personenbelasting

31.345.266,68

Bedrijfsbelastingen

3.466.170,27

Belastingen inzake openbare hygiëne

2.777.154,37

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

1.762.558,16

Belastingen op het patrimonium

1.228.779,37

Belastingen op het gebruik van het openbaar domein

1.191.574,76

Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden

466.811,34

Belastingen op prestaties

138.065,40

Andere aanvullende belastingen
Totaal

61.921,78
95.618.456,53

3. Werkingssubsidies
Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt
die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in
vaste activa.
De werkingssubsidies bestaan uit:


algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van



specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. in het

de werking van een bestuur
kader van buurtwerking, jongerenwerking…) of een bepaald type dienstverlening
(aanbieden sociale huisvesting).
De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld:
Omschrijving

2014

Gemeentefonds

67.051.398,00

Bijdrage hogere overheid voor personeelsuitgaven

22.134.873,99

Bijdrage hogere overheid voor werkingskosten

4.608.626,19

Stedenfonds of specifiek gewestelijk fonds

4.296.063,00

Toelage voor de tewerkstelling van gesco personeel

2.467.574,13

Allerlei specifieke werkingssubsidies

2.422.290,24

Vergoeding wegens de derving van onroerende voorheffing

1.948.115,75

Andere bijdragen hogere overheden voor algemene doeleinden

1.341.441,22

Toelage voor de tewerkstelling in het kader van sociale maribel

817.143,46

Bijdrage Fonds voor beroepsziekten
Totaal

34.327,56
107.121.853,54
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Gemeentefonds
Jaar
Bedrag
2010

58.851.155

2011

61.040.153

2012

62.881.679

2013

64.949.762

2014

67.051.398
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4. Andere operationele opbrengsten
Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die
niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes en de
werkingssubsidies en die bovendien niet als een financiële of uitzonderlijke opbrengst kunnen
worden aangemerkt.
De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:
Omschrijving

2014

Schadevergoedingen

8.587.133,83

Andere specifieke bijdragen andere overheidsinstellingen

869.453,93

Andere bijdragen ondernemingen en gezinnen

770.732,32

Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa

647.292,00

Andere operationele opbrengsten

105.866,17

Sponsoring

22.385,00

Tussenkomst van de hogere overheid voor kosten heffing leegstand

20.346,94

Totaal

11.023.210,19

6.3.3.2.2. Financiële opbrengsten
Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze
worden opgedeeld in:


de opbrengsten uit financiële vaste activa



de opbrengsten uit vlottende activa



de andere financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld:
Omschrijving

2014

Opbrengsten uit financiële vaste activa

6.452.180,92

Kapitaal- en intrestsubsidies

5.482.710,71

Opbrengsten uit vlottende activa

962.983,75

Andere financiële opbrengsten

323,72

Gerealiseerde wisselresultaten

121,68

Totaal

12.898.320,78

6.3.3.2.3. Uitzonderlijke opbrengsten
Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden
met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur. Stad Brugge heeft in 2014 geen
uitzonderlijke opbrengsten.
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7.

Toelichting

In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven.
7.1.

Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

Voor meer duiding verwijzen we naar boekdeel 2 bijlage 9.
7.2.

Vlaamse Beleidsprioriteiten

De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2012 – als gevolg van het planlastendecreet – de
Vlaamse beleidsprioriteiten bekend gemaakt voor de periode 2014-2019. Lokale besturen
hebben vanaf 2014 naar aanleiding van de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus
meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Via sectorale regelgeving draagt
Vlaanderen een aantal van de bouwstenen van het integrale beleid van lokale besturen aan. De
lokale besturen kunnen door middel van hun meerjarenplanning op deze Vlaamse
beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen. Door het afschaffen van de
sectorale plannen én de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning, dalen de planlasten en
rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen aanzienlijk.
De Stad Brugge heeft in haar meerjarenplan op heel wat van de Vlaamse Beleidsprioriteiten
ingetekend. Onderstaand wordt een overzicht meegegeven van elke prioriteit (opgelijst per
deelrapportagecode), met daarbij het gebudgetteerde bedrag (uitgaven én ontvangsten) alsook
wat op 31/12/2014 is aangerekend.
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Uitgave

Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteiten

Budget

Ontvangst

Aanrekening

Saldo

Budget

Aanrekening

Cultureel erfgoed (digitaal cultureel erfgoed).

Exploitatie

108.143

44.973

63.170

CEBVBP01

Cultureel erfgoed (digitaal cultureel erfgoed).

Investeringen

219.514

58.318

161.196

CEBVBP02

Cultureel erfgoed (religieus cultureel erfgoed).

Exploitatie

15.000

3.620

11.380

15.000

CEBVBP03

Cultureel erfgoed (culturele archieven).

Exploitatie

5.000

11.809

-6.809

5.000

CEBVBP04

Cultureel erfgoed (vrijwilligerswerking).

Exploitatie

85.620

62.653

22.967

349.447

CEBVBP05

Cultureel erfgoed (netwerkfunctie).

Exploitatie

0

7.547

-7.547

0

0

0

FOBVBP01

Flankerend onderwijsbeleid (gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie, spijbelen, …).

Exploitatie

355.238

283.161

72.077

108.278

86.622

21.656

FOBVBP02

Flankerend onderwijsbeleid (aanpak van de capaciteitsproblematiek ism lokale actoren).

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

GOSVBP01

Ontwikkelingssamenwerking (gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking).

Exploitatie

382.629

310.137

72.492

101.150

26.006

75.144

LCBVBP01

Cultuur (kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid).

Exploitatie

2.092.963

1.173.252

919.711

209.000

124.299

84.701

LCBVBP01

Cultuur (kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid).

Investeringen

0

808.000

-808.000

0

0

LCBVBP02

Cultuur (laagdrempelige bibliotheek aangepast aan hedendaagse noden).

Exploitatie

5.558.332

5.015.036

543.296

LCBVBP02

Cultuur (laagdrempelige bibliotheek aangepast aan hedendaagse noden).

Investeringen

2.458.592

736.519

1.722.073

2.500

LCBVBP03

Cultuur (de gemeente richt een cultuurcentrum in).

Exploitatie

3.780.582

4.044.449

-263.867

1.608.958

LCBVBP03

Cultuur (de gemeente richt een cultuurcentrum in).

Investeringen

536.708

337.937

198.771

4.561

LIBVBP01

Integratie (versterking sociale samenhang).

Exploitatie

210.289

137.672

72.617

55.600

LIBVBP01

Integratie (versterking sociale samenhang).

Investeringen

3.000

3.405

-405

LIBVBP02

Integratie (taalbeleid - verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie).

Exploitatie

17.000

7.000

10.000

LIBVBP03

Integratie (diversiteitsbeleid bij eigen diensten en voorzieningen).

Exploitatie

3.500

7.154

-3.654

10.200

LIBVBP03

Integratie (diversiteitsbeleid bij eigen diensten en voorzieningen).

Investeringen

0

0

0

0

0

LIBVBP04

Integratie (versterking niet-gemeentelijke organisaties bij het bereiken van de bijzondere doelgroepen).

Exploitatie

9.800

447

9.353

22.853

27.624

-4.771

LIBVBP05

Integratie (structurele participatie bijzondere doelgroepen van integratiedecreet aan lokaal beleid).

Exploitatie

1.500

0

1.500

0

0

LJBVBP01

Jeugd (ondersteuning van het jeugdwerk: particulier jeugdwerk, ontmoetingsplaatsen, jeugdwerkaanbod).

Exploitatie

937.231

803.290

133.941

171.357

101.413

69.944

LJBVBP01

Jeugd (ondersteuning van het jeugdwerk: particulier jeugdwerk, ontmoetingsplaatsen, jeugdwerkaanbod).

Investeringen

433.579

235.423

198.156

0

0

LJBVBP02

Jeugd (bevordering participatie aan jeugdwerk van jeugd in maatschappelijk kwetsbare situaties).

Exploitatie

286.086

275.511

10.575

189.304

LJBVBP03

Jeugd (beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur).

Exploitatie

884.094

844.914

39.180

55.458

LJBVBP03

Jeugd (beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur).

Investeringen

1.738

0

1.738

0

0

LSBVBP01

Sport (kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via doelgericht subsidiebeleid).

Exploitatie

140.561

135.470

5.091

84.362

-84.362

LSBVBP02

Sport (stimuleren sportverenigingen tot professionalisering - kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding).

Exploitatie

98.393

117.268

-18.875

LSBVBP03

Sport (activeringsbeleid levenslange sportparticipatie via laagdrempelig beweeg- en sportaanbod).

Exploitatie

120.927

84.325

36.602

42.181

-42.181

LSBVBP04

Sport (beweeg- en sportbeleid met aandacht kansengroepen).

Exploitatie

81.000

78.914

2.086

42.181

-42.181

LSEVBP01

Sociale economie (regierol - beleidsvisie).

Exploitatie

202.576

113.974

88.602

100.000

100.000

0

VSFVBP01

Stedenfonds (verhogen kwaliteit bestuur).

Exploitatie

3.956.354

2.256.142

1.700.212

4.260.697

4.296.063

-35.366

VSFVBP01

Stedenfonds (verhogen kwaliteit bestuur).

6.619.481

3.617.221

3.002.260

0

0

29.605.429

21.615.538

Investeringen
TOTAAL

235.000

Saldo

CEBVBP01

1.903.220

292.824

-57.824

28.972

-28.972

0

15.000

0

5.000

0 349.447

1.615.485 287.735
470

2.030

1.186.040 422.918
0

4.561

171.405 -115.805
0

0

189.304 -189.304
-10.200

12 189.292
691

54.767

112.483 -112.483

7.989.891 9.397.383

8.538.637 858.746
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8.

Ratio’s

8.1.

Cashflow

De cashflow geeft de hoeveelheid financiële middelen of vermogen weer dat uit de werking van de stad in de beschouwde periode is voortgevloeid. De
cashflow is gelijk aan het verschil tussen de kasopbrengsten die contant of op korte termijn worden ontvangen en de kaskosten die contant of op korte
termijn worden betaald door de stad. De gecorrigeerde cashflow maakt hierbij abstractie van uitzonderlijke kosten en opbrengsten (bvb. meer- en
minderwaarden op verkopen, …).
FINANCIËLE ANALYSE
Cashflow

2014

Werkingsopbrengsten

Opbrengsten

Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten uit de gewone dienst
Uitzonderlijke opbrengsten uit de buitengewone dienst

Kasopbrengsten
Werkingskosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten uit de gewone dienst
Uitzonderlijke kosten uit de buitengewone dienst
Financiële kosten van leningen

Operationele opbrengsten
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Niet-kasopbrengsten (*)
Kasopbrengsten
Kosten
Operationele kosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Niet-kaskosten(**)

Kaskosten

Kaskosten

Cashflow = kasopbrengsten - kaskosten

Cashflow =
kasopbrengsten kaskosten

254.957.712
242.059.392
12.898.321
0
5.474.808

invest subsidies

249.482.904
243.942.967
233.094.560
2.858.454
7.989.953
15.711.143

= incl invest subsidies
afschrijvingen

228.231.825

21.251.080

Gecorrigeerde Cashflow (exl. Uitzonderlijke opbrengsten en kosten)
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8.2.

Liquiditeit

Het netto-werkkapitaal geeft aan hoeveel er overblijft van de vlottende activa, indien het vreemd vermogen op korte termijn volledig is terugbetaald. De
liquiditeit is voldoende, indien de vlottende activa groter zijn dan het vreemd vermogen op korte termijn. In 2014 neemt het vreemd vermogen op korte
termijn significant toe omwille van:
-

thesauriebewijzen die vroeger onder lange termijn geboekt werden en in BBC verplicht onder korte termijn

-

te ontvangen facturen, wat nieuw is met de invoering van de BBC

FINANCIËLE ANALYSE
LIQUIDITEIT
Netto-werkkapitaal
Vlottende activa
Vreemd vermogen op korte termijn
Netto-werkkapitaal

2014
141.212.636
96.094.314
45.118.322
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8.3.

Solvabiliteit

De algemene schuldgraad geeft aan welk percentage van de totale bezittingen van de stad met vreemde middelen wordt gefinancierd. Hoe groter de
schuldgraad, hoe kleiner de financiële onafhankelijkheid en hoe groter het financiële risico voor de stad. Dat financiële risico is het risico ten gevolge van de
financiering met middelen waaraan vaste betalingsverplichtingen zijn verbonden. Door een schommelende liquiditeit zou de stad (tijdelijk) in een positie
kunnen verzeilen waarin ze niet meer in staat is om aan deze vaste terugbetalingsverplichtingen te voldoen.
De lange-termijn schuldgraad geeft aan welk deel van de financieringsmiddelen waarover de stad permanent of op meer dan één jaar kan beschikken,
bestaat uit vreemde financieringsmiddelen waaraan een vaste betalingsverplichting is verbonden.

FINANCIËLE ANALYSE
SOLVABILITEIT
Algemene schuldgraad

2014

Vreemd vermogen

163.881.623

Totaal vermogen

952.014.604

0,17

Lange-termijn schuldgraad

2014

Vreemd vermogen op lange termijn

67.787.310

Permanent vermogen

855.920.290

0,08
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De gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen geeft het aantal jaren weer dat onder normale omstandigheden nodig is om de vreemde
financieringsmiddelen waaraan een vaste betalingsverplichting is verbonden, volledig te kunnen aflossen.
Het is het aantal jaren dat nodig is om het vreemd vermogen volledig af te lossen, indien de cashflow van jaar tot jaar ongeveer constant blijft en
volledig wordt gebruikt om schulden af te lossen.

FINANCIËLE ANALYSE
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen

2014

Vreemd vermogen

163.881.623

Cashflow

21.251.080

7,71
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De autofinancieringsmarge is wat overblijft uit de exploitatie van een jaar, na betaling van de periodieke leningsuitgaven (intresten en aflossingen op
leningen). Vanaf 2014 legt de BBC-wetgeving vast hoe deze ratio moet berekend worden.

FINANCIËLE ANALYSE
Autofinancieringsmarge

2014

Gecorrigeerde C ashflow (excl. Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

+ Intresten op leningen (en leasing)

Gecorrigeerde C ashflow (voor financiering v/h vreemd vermogen)

Financieel draagvlak
Exploitatieontvangsten

31.411.535
248.835.612

Exploitatieuitgaven excl.
kosten van schulden

217.424.077

Netto periodieke
leningsuitgaven
netto aflossingen schulden

- Periodieke leningslasten (intresten en aflossingen)

Autofinancieringsmarge

netto kosten van schulden

AFM

11.775.811
8.960.891
2.814.920
19.635.724

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

147

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

148

9.

Slotwoord

De voorliggende jaarrekening 2014 werd gevoerd in de nieuwe BBC boekhouding. Het vraagt dan ook enige
inspanning om de cijfers te duiden.De kerncijfers, vooraan boekdeel één, geven reeds een goede indruk
van de resultaten van dit drukke werkjaar.
Het resultaat op kasbasis (ontvangsten- en uitgavenstromen) is onverwacht negatief en bedraagt
-13.865.797 euro wat grotendeels te verklaren valt door de nieuw opgelegde verwerking thesauriebewijzen
voor 20,75 miljoen euro en de verwerking van extra investeringsuitgaven voor de overname van aandelen
Electrabel voor 22,76 miljoen euro. Het exploitatieresultaat 2014 is daarnaast toch heel wat beter dan
voorzien, wat een gunstig effect heeft op het financieel draagvlak en dus ook op de
autofinancieringsmarge van 19,6 miljoen euro eind 2014 (ip v de geraamde -1,87 miljoen euro).
De bestemde gelden stijgen eind 2014 tot 72,7 miljoen euro. De verhoging heeft vooral te maken met
opname gelden stedenfonds die oorspronkelijk niet werden voorzien, verhoging museaal
investeringsfonds en extra voorzieningen investeringen ingevolge dading Elia (8 miljoen euro). Het
toekomstfonds bleef behouden op 50 miljoen euro.
De uitstaande stadsschuld leningen (inclusief thesauriebewijzen) bedraagt per 31/12/14
93,5 miljoen euro en daalt t.o.v. vorige jaren. De schuldgraad eind 2014 blijft dus gunstig.
De berekende ratio’s (autofinancieringsmarge, cash-flow, liquiditeit,...) tonen aan dat de financiële situatie
van Brugge eind 2014 goed zit op diverse vlakken.
Toch moeten al deze cijfers met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Diverse engagementen uit
2014 lopen door in 2015 en zullen volgende jaren nog een financiële impact hebben. Ook nieuwe
engagementen zullen het toekomstige financiële luik nog beïnvloeden.

Monique Rammelaere
Afdelingschef financiën
28 april 2015
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Verklaring van enkele vaktermen uit de rekening
Hieronder volgt een beknopte duiding, met aansluitend de verwijzing waar men hierover
meer info kan vinden.
Meerjarenplan (MJP)


Elke Vlaamse gemeente dient een meerjarenplan op te maken van 2014 tot en
met 2019.

Prioritair beleid of prioritaire doelstellingen


Het meerjarenplan bestaat uit doelstellingen (Brugge heeft er 17), actieplannen,
acties en een daaraan verbonden financiële vertaling.

Overig beleid


Wat geen prioritaire beleidsdoelstelling is, hoort bij het “overige beleid”.



Overig beleid zijn meestal zaken die elk bestuur doet: bvb. onderhoud gebouwen,
uitreiken identiteitskaarten,…

Wettelijke verplichtingen meerjarenplan 2014-2019


Het meerjarenplan moet in financieel evenwicht zijn. Het is in evenwicht als
onderstaande voorwaarden gehaald worden:
Het resultaat op kasbasis moet per financieel boekjaar groter zijn of



gelijk aan nul.
(wordt in BBC-termen ook het toestandsevenwicht genoemd).
De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het



MJP (2019) moet groter of gelijk zijn aan nul (wordt in BBC-termen ook
het structureel evenwicht genoemd).
Resultaat op kasbasis


Dit is het gecumuleerd budgettair resultaat, verminderd met de bestemde
gelden.

Autofinancieringsmarge


Dit is het verschil tussen :


de jaarlijkse ontvangsten uit exploitatie en de terugvordering van
aflossingen van financiële schulden enerzijds



en de uitgaven uit exploitatie én de aflossing van de leningen
anderzijds.

Stad Brugge - Jaarrekening 2014 met toelichting - boekdeel 1

151



Vereenvoudigd voorbeeld om autofinancieringsmarge uit te leggen (bron:

www.meemetdebbc.be)
Het is belangrijk om de termen autofinancieringsmarge en financieel
draagvlak te begrijpen, aangezien een financieel evenwicht van het bestuur in
2019 van cruciaal belang is. We trachten deze termen uit te leggen in een
sterk vereenvoudigd voorbeeld.

Om de begrippen autofinancieringsmarge en financieel draagvlak uit te
leggen, verplaatsen we ons even naar een gezinssituatie.
Veronderstel dat een gezin een huis wil bouwen op een lapje grond dat ze
bezitten. Ze willen eerst en vooral weten hoeveel ze kunnen lenen. Hun
huidige inkomsten en uitgaven zien er als volgt uit:
Inkomsten

Uitgaven

Loon mevrouw 1000
Loon meneer

900

Andere
inkomsten

100

Totaal

2000

Kleding, voeding,
energie...

1600

Totaal

1600

Ze hebben momenteel dus een overschot van 400. Dat overschot wordt in de
BBC het financieel draagvlak van het gezin genoemd.
Het gezin beslist om 300 ervan te besteden aan de aflossingen en intresten
van een lening om hun huis te bouwen. Hun nieuwe inkomsten- en
uitgavensituatie ziet er dan als volgt uit:
Inkomsten

Uitgaven

Loon mevrouw 1000

Kleding, voeding,
energie…

1600

Loon meneer

900

Leninglasten

300

Andere
inkomsten

100

Totaal

2000 Totaal

1900

Van hun overschot van 400 hebben ze 300 gebruikt voor de aflossingen en
intresten. Er schiet dus 100 over. Deze 100 wordt in de BBC de
autofinancieringsmarge van het gezin genoemd. Deze is positief: de
inkomsten- en uitgavensituatie van het gezin is structureel in evenwicht.
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Veronderstel nu dat mevrouw werkloos wordt. In dit geval kan de situatie snel
achteruitgaan. Het gezin gaat naar een negatief draagvlak:
Inkomsten

Uitgaven

Loon mevrouw 500

Kleding, voeding,
energie…

1600

Loon meneer

900

Leninglasten

300

Andere
inkomsten

100

Totaal

1500

Totaal

1900

Het financieel draagvlak is negatief geworden. 1500 - 1600 = -100. Er is niet
genoeg geld meer om de leninglasten terug te betalen.
De autofinancieringsmarge is nu -400.
Bestemde gelden


Grote projecten waarvoor je geld opzij zet in het meerjarenplan.



In het meerjarenplan is nu geld opzij gezet voor het Museaal Fonds, de
Triënnale, de pensioenen en een toekomstfonds voor investeringen.

Beleidsvelden


De door Vlaanderen opgelegde beleidsvelden vervangen de functionele codes
die de gemeenten vandaag kennen. Beleidsvelden dienen in de 1ste plaats
voor rapportering aan de Vlaamse overheid.



De gemeente kan het beleidsveld verder verdelen in zelf gekozen
beleidsitems.



De beleidsvelden en – items die Brugge gebruikt vindt men in het document
beleidsdomeinen-beleidsvelden (cf. bundel meerjarenplan 2014-2019).

Beleidsdomeinen


Deze beleidsvelden worden gegroepeerd in ruimere beleidsdomeinen, die
zelf gekozen kunnen worden, behalve het beleidsdomein algemene
financiering.



Brugge heeft vijf beleidsdomeinen:
1.

Algemene financiering.

2.

Algemeen bestuur

3.

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

4.

Leven en welzijn

5.

Cultuur, toerisme en vrije tijd.
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Exploitatie


Is te vergelijken met de gewone uitgaven en ontvangsten in de vroegere
boekhouding (NGB), met uitzondering van de leningen.

Investeringen


Is te vergelijken met de buitengewone uitgaven en ontvangsten in de
vroegere boekhouding (NGB), met uitzondering van de leningen.

Liquiditeiten


Financiële transacties zoals de leningen.

Investeringsenveloppe


Investeringen moeten gegroepeerd worden in investeringsenveloppen.



De investeringsenveloppen bevatten enerzijds de transactiekredieten voor
elk financieel boekjaar en anderzijds de verbinteniskredieten voor de
investeringen samen met de desinvesteringen en de te ontvangen
investeringssubsidies.

Verbinteniskredieten


Een verbintenis is het engagement dat we willen aangaan (via krediet) of
hebben aangegaan (via gunning), dit kan over meerdere jaren lopen.



Dient als overzicht van het totaal aan transactiekredieten.

Transactiekredieten


Stuk van het verbinteniskrediet dat in een betreffende jaar wordt uitgevoerd.



Doel: zicht krijgen op werkelijke ontvangsten en uitgaven in een bepaald jaar.



Een voorbeeld: er wordt een nieuw bibliotheekgebouw gezet voor 1.000.000
euro. Deze kost is onderverdeeld als volgt: ruwbouw: 500.000 euro in jaar 1,
inrichting : 300.000 euro in jaar 2, omgevingsaanleg : 200.000 euro in jaar 3.
Verbinteniskrediet
€1.000.000

Transactiekrediet
jaar 1
€500.000

Transactiekrediet
jaar 2
€300.000

Transactiekrediet
jaar 3
€200.000

Transactiebasis


Dit betekent dat een uitgave pas in het budget wordt opgenomen bij levering
van het goed of dienst.



Indien de bestelling in jaar 1 plaatsvindt en de levering in jaar 2, dan moet
men het krediet pas in jaar 2 voorzien.
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Aanrekening
Uitgaven: de boeking van een uitgave na aanvaarding van de factuur
Ontvangsten: de boeking van een ontvangst voor een bedrag dat met
zekerheid tijdens het dienstjaar aan de gemeente verschuldigd is
Budgettair resultaat


Dit is de som van het saldi van het exploitatiebudget, investeringsbudget en
liquiditeitenbudget.

Gecumuleerd budgettair resultaat


Dit is het resultaat van de boekhouding op het einde van het jaar. Of anders
gezegd: “wat men op de bankrekening heeft, verminderd met wat men nog
moet betalen en vermeerderd met wat men nog tegoed heeft op het einde
van het jaar”.

Budgetbeheerder


Verantwoordelijk voor budget en realisatie van de actie.



De budgetbeheerder doet daarvoor beroep op de operationeel
budgetbeheerder. Deze laatste beschikt over de nodige expertise voor de
budgetraming en zorgt voor de uitvoering van de gebudgetteerde zaken.



Een voorbeeld: de realisatie van een nieuwe sporthal:


De budgetbeheerder is de sportdienst.

De sportdienst werkt daarvoor samen met de operationele budgetbeheerders
patrimoniumbeheer (voor raming en uitvoering bouwwerken), met de groendienst (voor de
omgevingsaanleg), met personeelsdienst (voor conciërge), …
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