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Federale overheid 
↑ Terug 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie1 :  

o Uitgaven : geboekte uitgaven - vereffeningen (bron = boekhoudsysteem - Fedcom) 

o Niet-fiscale ontvangsten : geboekte kasontvangsten (bron = boekhoudsysteem - Fedcom) 

o Fiscale ontvangsten : geboekte kasontvangsten (bron = maandelijkse statistiek FOD financiën) 

Voor de te consolideren instellingen : de in de respectievelijke boekhoudingen geboekte ontvangsten en uitgaven.  

 

 Consolidatieperimeter 

Is deze gehanteerd voor de opmaak van de economische hergroepering van de federale overheid.  

De lijst van publieke eenheden van de federale overheid wordt gepubliceerd op de website van het Instituut voor de 

nationale rekeningen:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie of hergebruik van de cijfers van de voorgaande periode. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande maanden worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: niet alle volgens de lijst van het INR tot de federale overheid behorende instellingen 

worden opgenomen in de voor deze oefening gehanteerde consolidatiekring.    

o Financiële verrichtingen: de hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

vorderingensaldo. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten. 

o Verschillen in boekingsmoment : het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR.  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen. Relatief belangrijke recurrente / terugkerende verschillen zijn: 

                                                           
1 FOD's, POD's, Landsverdediging en Federale politie.  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen
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- Fiscale ontvangsten: worden hier opgenomen in de maand dat de kasontvangst geboekt wordt.  Voor 

de opmaak van de overheidsrekeningen wordt gewerkt met de zogenaamde getransactionaliseerde 

kasbasis (verschuiving van 0, 1 of 2 maanden van kasontvangsten). 

- Militaire investeringen: de ermee verbonden uitgaven worden hier opgenomen op het moment dat 

ze in de boekhouding worden opgenomen (vereffening van de factuur).  In de overheidsrekeningen 

worden ze geboekt op het moment van de levering. 

o Andere: Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR: 

- Financiële verrichtingen geherkwalificeerd als niet-financiële transacties (Kredietverlening en 

deelnemingen niet voldoen aan de voorwaarden zoals financiële transacties te worden beschouwd);  

- Niet-financiële transacties geherkwalificeerd als financiële transacties (bvb.: superdividenden); 

- Verschillen in inhoud (bvb;: schuldovername). 

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

" Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx 

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven en de fiscale ontvangsten van de centrale administratie gebruikt 

voor de opmaak van de trimestriële rekeningen. De informatie over de voornaamste niet-fiscale ontvangsten van de 

centrale administratie worden verzameld op basis van specifieke ad hoc informatie. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast: 

o de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

o de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie. 

Gelet op het feit dat de gebruikte econometrisch methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, gebaseerd 

is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in de jaarlijkse 

rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door de het feit 

dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische gegevens is 

ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te beperken 

tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.   

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Vlaamse Gemeenschap 
↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie2 :  

o Uitgaven: geboekte uitgaven - vereffeningen (bron = boekhoudsysteem - OraFin) 

o Niet-fiscale ontvangsten: geboekte opbrengsten (vastgestelde rechten) (bron = boekhoudsysteem - OraFin) 

o Federaal geïnde fiscale ontvangsten: geboekte ontvangsten (bron = boekhoudsysteem -OraFin) 

o Door de Vlaamse Gemeenschap geïnde fiscale ontvangsten: geboekte opbrengsten (vastgestelde rechten) 

(bron = boekhoudsysteem -OraFin) 

o Samengevoegde en gedeelde belastingen (BTW en PB): geboekte ontvangsten (bron = boekhoudsysteem -

OraFin) 

Voor de te consolideren instellingen : de in de respectievelijke boekhoudingen geboekte ontvangsten en uitgaven. 

 Consolidatieperimeter 

Is deze gehanteerd voor de opmaak van de economische hergroepering van de Vlaamse Gemeenschap.  

De lijst van publieke eenheden van de Vlaamse Gemeenschap wordt gepubliceerd op de website van het Instituut voor 

de nationale rekeningen:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen  

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie of proportioneel gedeelte van de begroting. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande maanden worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: Niet alle volgens de lijst van het INR tot de Vlaamse Gemeenschap behorende 

instellingen worden opgenomen in de voor deze oefening gehanteerde consolidatiekring.   

o Financiële verrichtingen: De hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

vorderingensaldo.  Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten.  

                                                           
2 Ministeries en Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB)  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen
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o Verschillen in boekingsmoment: Het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR.  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen. Relatief belangrijke recurrente / terugkerende verschillen zijn: 

- Fiscale ontvangsten: voor de opmaak van de overheidsrekeningen wordt gewerkt met de zogenaamde 

getransactionaliseerde kasbasis: 

 De correctie voor de doorstortingtermijn: de gewestelijke belastingen worden in het ESR 

beschouwd als eigen fiscale ontvangsten van de gewesten en worden aangerekend alsof zij 

door de gewesten zelf worden geïnd, ongeacht het tijdstip waarop zij door de federale 

overheid worden doorgestort ; de doorstortingstermijn van 1 maand (cf. art. 54, BFW) wordt 

bijgevolg geneutraliseerd. 

 De correctie voor de betalingstermijn: uitgaande van de notie “vastgestelde rechten” worden 

belastingontvangsten in het ESR geregistreerd op het moment dat de belastbare transactie 

plaatsvond of, voor sommige belastingen op het inkomen, het moment dat het bedrag van de 

verschuldigde belasting met zekerheid door de overheid werd vastgesteld; dit laatste 

tijdstipwordt geacht samen te vallen met de verzending van de uitnodiging tot betaling, 

uitgaande van de wettelijke (regelmatige) betalingstermijn. 

o Andere: Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR:

  

- Financiële verrichtingen geherkwalificeerd als niet-financiële transacties (Kredietverlening en 

deelnemingen die niet voldoen aan de voorwaarden om als een financiële transacties te worden 

beschouwd); 

- Niet-financiële transacties geherkwalificeerd als financiële transacties (bvb.: superdividenden). 

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

"Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx   

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven en de fiscale ontvangsten van de centrale administratie en ook 

de door de federale overheid geïnde belastinginkomsten gebruikt voor de opmaak van de trimestriële rekeningen. De 

informatie over de investeringen van het VIF worden verzameld op basis van specifieke ad hoc informatie. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast: 

o de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

o de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie eind maart en eind september.  

Gelet op het feit dat de gebruikte econometrische methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, 

gebaseerd is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in 

de jaarlijkse rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door 

het feit dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische 

gegevens is ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te 

beperken tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.  

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Franse Gemeenschap 

↑ Retour  

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie:  

o Uitgaven: geboekte uitgaven – vereffeningen (bron = boekhoudsysteem  - GCOM) 

o Niet-fiscale ontvangsten: geboekte ontvangsten – vastgestelde rechten (bron = programma ontwikkeld in 

eigen beheer binnen de Franse Gemeenschap) 

o Fiscale ontvangsten: niet van toepassing.  

Voor de Scholen, PMS en gelijkgestelde: de in de respectievelijke boekhoudingen geboekte ontvangsten en uitgaven.  

Voor de universiteiten, de diensten met afzonderlijke beheer (DAB) en de instellingen van openbare nut (ION): De in 

de respectievelijke boekhoudingen geboekte ontvangsten en uitgaven. De ontvangsten en uitgaven worden 

overgemaakt aan de Franse Gemeenschap in het ESR-formaat door de Cellule d’informations financières (CIF).  

 

 Consolidatieperimeter 

Is deze gehanteerd voor de opmaak van de economische hergroepering van de Franse Gemeenschap.  

De lijst van publieke eenheden van de Franse Gemeenschap wordt gepubliceerd op de website van het Instituut voor 

de nationale rekeningen:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Als er gegevens ontbreken, wordt er beschouwd dat de maandelijkse uitgaven gelijk zijn aan 1/12 van de uitgaven van 

het jaar n-1.  

Inzake de universiteiten wordt deze regel toegepast met een indexering van 2 %.   

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande maanden worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: Niet alle volgens de lijst van het INR tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

behorende instellingen worden opgenomen in de voor deze oefening gehanteerde consolidatiekring.   

o Financiële verrichtingen: De hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen
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vorderingensaldo. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten.  

o Verschillen in boekingsmoment: Het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR.  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen. 

o Andere: Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR. 

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

"Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx   

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven van de centrale administratie gebruikt voor de opmaak van de 

trimestriële rekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast:  

o de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

o de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie eind maart en eind september. 

Gelet op het feit dat de gebruikte econometrische methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, 

gebaseerd is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in 

de jaarlijkse rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door 

het feit dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische 

gegevens is ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te 

beperken tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.  

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Duitstalige Gemeenschap 

↑ Retour  

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie3:  

o Uitgaven en niet-fiscale ontvangsten: Geboekt op basis van facturen – vastgestelde rechten (bron : 

boekhoudsysteem) 

o Fiscale ontvangsten: Geen fiscale ontvangsten 

Voor de te consolideren instellingen: Geboekt op basis van facturen – vastgestelde rechten (bron : boekhoudsysteem). 

IAWM en WSR werken nog niet onder het boekhoudsysteem: hun ontvangsten en uitgaven worden geboekt op basis 

van facturen (vastgestelde rechten) in de respectieve boekhoudingen.  

 

 Consolidatieperimeter 

Is deze gehanteerd voor de opmaak van de economische hergroepering van de Duitstalige Gemeenschap.  

De lijst van publieke eenheden van de Duitstalige Gemeenschap wordt gepubliceerd op de website van het Instituut 

voor de nationale rekeningen:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen  

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie of hergebruik van de cijfers van de voorgaande periode. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande maanden worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: Momenteel zonder voorwerp.   

o Financiële verrichtingen: De hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

vorderingensaldo. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

                                                           
3 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (MDG) en de volgende Diensten met afzonderlijke beheer: César-Frank-
Athenäum Kelmis (CFA), Königliches Athenäum Eupen (KAE), Königliches Athenäum St. Vith (KAS), Robert-Schuman-Institut 
Eupen (RSI), Service und Logistik (SER), Zentrum für Förderpedagogik (ZFP), Dienst mit getrennenter Geschäftsführung: 
Gemeinschaftszentren (WORR), Dienst mit getrennter Geschäftsführung: Medienzentrum (MEZ) en de Zentrum für die Gesunde 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (KAL).  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen
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financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten.  

o Verschillen in boekingsmoment: Het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR.  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen. 

o Andere : Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR. 

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

"Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx   

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven van de centrale administratie gebruikt voor de opmaak van de 

trimestriële rekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast:  

o de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

o de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie eind maart en eind september.  

Gelet op het feit dat de gebruikte econometrische methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, 

gebaseerd is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in 

de jaarlijkse rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door 

het feit dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische 

gegevens is ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te 

beperken tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.  

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Waals Gewest 

↑ Retour  

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie4: Uitgaven en ontvangsten (bron = boekhoudprogramma Gcom). 

Voor de te consolideren instellingen : de in de respectievelijke boekhoudingen geboekte ontvangsten en uitgaven.  

 

 Consolidatieperimeter 

Is deze gehanteerd voor de opmaak van de economische hergroepering van het Waals Gewest.  

De lijst van publieke eenheden van het Waals Gewest wordt gepubliceerd op de website van het Instituut voor de 

nationale rekeningen:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Gebruik van de laatst beschikbare cijfers of hergebruik van de cijfers van de voorgaande periode. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande maanden worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: Niet alle volgens de lijst van het INR tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

behorende instellingen worden opgenomen in de voor deze oefening gehanteerde consolidatiekring.   

o Financiële verrichtingen: De hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

vorderingensaldo. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten.  

o Verschillen in boekingsmoment: Het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR.  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen. Relatief belangrijke recurrente / terugkerende verschillen zijn: 

- Fiscale ontvangsten: voor de opmaak van de overheidsrekeningen wordt gewerkt met de zogenaamde 

getransactionaliseerde kasbasis: 

                                                           
4 Service Public de Wallonie. 

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen


11 
 

 De correctie voor de doorstortingtermijn: de gewestelijke belastingen worden in het ESR 

beschouwd als eigen fiscale ontvangsten van de gewesten en worden aangerekend alsof zij 

door de gewesten zelf worden geïnd, ongeacht het tijdstip waarop zij door de federale 

overheid worden doorgestort ; de doorstortingstermijn van 1 maand (cf. art. 54, BFW) wordt 

bijgevolg geneutraliseerd.  

 De correctie voor de betalingstermijn: uitgaande van de notie “vastgestelde rechten” worden 

belastingontvangsten in het ESR geregistreerd op het moment dat de belastbare transactie 

plaatsvond of, voor sommige belastingen op het inkomen, het moment dat het bedrag van de 

verschuldigde belasting met zekerheid door de overheid werd vastgesteld; dit laatste tijdstip 

wordt geacht samen te vallen met de verzending van de uitnodiging tot betaling, uitgaande 

van de wettelijke (regelmatige) betalingstermijn.  

o Andere: Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR:

  

- Financiële verrichtingen geherkwalificeerd als niet-financiële transacties (Kredietverlening en 

deelnemingen die niet voldoen aan de voorwaarden om als een financiële transacties te worden 

beschouwd); 

- Niet-financiële transacties geherkwalificeerd als financiële transacties (bvb.: superdividenden).  

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

"Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven en de fiscale ontvangsten van de centrale administratie en ook 

de door de federale overheid geïnde belastinginkomsten gebruikt voor de opmaak van de trimestriële rekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast: 

o de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

o de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie eind maart en eind september. 

Gelet op het feit dat de gebruikte econometrische methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, 

gebaseerd is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in 

de jaarlijkse rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door 

het feit dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische 

gegevens is ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te 

beperken tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.  

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie5:  

o Uitgaven : geboekte uitgaven - vereffeningen (bron = boekhoudsysteem - GOB) 

o Ontvangsten : geboekte ontvangsten – vastgestelde rechten (bron = boekhoudsysteem - GOB) 

Voor de te consolideren instellingen : de in de respectievelijke boekhoudingen geboekte ontvangsten en uitgaven.  

 

 Consolidatieperimeter 

Is deze gehanteerd voor de opmaak van de economische hergroepering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De lijst van publieke eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gepubliceerd op de website van het 

Instituut voor de nationale rekeningen:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen  

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie of hergebruik van de cijfers van de voorgaande periode. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande maanden worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: Niet alle volgens de lijst van het INR tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

behorende instellingen worden opgenomen in de voor deze oefening gehanteerde consolidatiekring.  

o Financiële verrichtingen: De hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

vorderingensaldo. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten.  

o Verschillen in boekingsmoment: Het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen. Relatief belangrijke recurrente / terugkerende verschillen zijn: 

                                                           
5 Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen
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- Fiscale ontvangsten: voor de opmaak van de overheidsrekeningen wordt gewerkt met de zogenaamde 

getransactionaliseerde kasbasis: 

 De correctie voor de stortingstermijn: de gewestelijke belastingen worden in het ESR 

beschouwd als eigen fiscale ontvangsten van de gewesten en worden aangerekend alsof zij 

door de gewesten zelf worden geïnd, ongeacht het tijdstip waarop zij door de federale 

overheid worden doorgestort ; de doorstortingstermijn van 1 maand (cf. art. 54, BFW) wordt 

bijgevolg geneutraliseerd. 

 de correctie voor de betalingstermijn: uitgaande van de notie “vastgestelde rechten” worden 

belastingontvangsten in het ESR geregistreerd op het moment dat de belastbare transactie 

plaatsvond of, voor sommige belastingen op het inkomen, het moment dat het bedrag van de 

verschuldigde belasting met zekerheid door de overheid werd vastgesteld; dit laatste tijdstip 

wordt geacht samen te vallen met de verzending van de uitnodiging tot betaling, uitgaande 

van de wettelijke (regelmatige) betalingstermijn. 

o Andere: Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR:

  

- Financiële verrichtingen geherkwalificeerd als niet-financiële transacties (Kredietverlening en 

deelnemingen die niet voldoen aan de voorwaarden om als een financiële transacties te worden 

beschouwd); 

- Niet-financiële transacties geherkwalificeerd als financiële transacties (bvb.: superdividenden).  

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

"Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven van de centrale administratie en de door de federale overheid 

geïnde belastinginkomsten gebruikt voor de opmaak van de trimestriële rekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast: 

- de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

- de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie eind maart en eind september. 

Gelet op het feit dat de gebruikte econometrische methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, 

gebaseerd is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in 

de jaarlijkse rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door 

het feit dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische 

gegevens is ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te 

beperken tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.    

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Franse Gemeenschapscommissie 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie en de diensten met afzonderlijk beheer (DAB)6:  

o Uitgaven: geboekte uitgaven – vereffeningen (bron = boekhoudsysteem infobud 2013) 

o Ontvangsten: geboekte kasontvangsten (bron = boekhoudsysteem infobud 2013 maar ontvangen via Belfius) 

Voor de te consolideren instellingen : de in de respectievelijke boekhoudingen geboekte ontvangsten en uitgaven.  

 

 Consolidatieperimeter 

Is deze gehanteerd voor de opmaak van de economische hergroepering van de Franse Gemeenschapscommisie.  

De lijst van publieke eenheden van de Franse Gemeenschapscommissie wordt gepubliceerd op de website van het 

Instituut voor de nationale rekeningen:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie of hergebruik van de cijfers van de voorgaande periode. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande maanden worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan.  

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties:  

o Verschillen in perimeter: Momenteel zonder voorwerp.   

o Financiële verrichtingen: De hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

vorderingensaldo. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten.  

o Verschillen in boekingsmoment: Het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen. 

                                                           
6 Decreet, verordening, SGS Bâtiment, SGS phare, SGS Etoile Polaire, SGS SFPME. 

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen
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o Andere: Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR.  

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

"Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx   

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven van de centrale administratie gebruikt voor de opmaak van de 

trimestriële rekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast: 

- de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

- de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie eind maart en eind september.  

 
Gelet op het feit dat de gebruikte econometrische methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, 

gebaseerd is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in 

de jaarlijkse rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door 

het feit dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische 

gegevens is ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te 

beperken tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.  

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Vlaamse Gemeenschapscommissie 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie:  

o Uitgaven: vastgestelde rechten (bron = boekhoudsysteem) 

o Ontvangsten: vastgestelde rechten (bron = boekhoudsysteem) 

 

 Consolidatieperimeter 

Geen instellingen in de consolidatiekring.  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie of hergebruik van de cijfers van de voorgaande periode. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande maanden worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: Momenteel zonder voorwerp.   

o Financiële verrichtingen: De hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

vorderingensaldo. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten.  

o Verschillen in boekingsmoment: Het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR.  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen.  

o Andere: Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR. 

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

"Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven van de centrale administratie gebruikt voor de opmaak van de 

trimestriële rekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast: 

- de kwartalen die b+ehoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

- de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie eind maart en eind september.  

Gelet op het feit dat de gebruikte econometrische methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, 

gebaseerd is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in 

de jaarlijkse rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door 

het feit dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische 

gegevens is ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te 

beperken tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.   
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Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de centrale administratie:  

o Uitgaven: geboekte uitgaven - vereffeningen (bron: eigen boekhoudsysteem GGC) 

o Ontvangsten: niet-fiscale ontvangsten: geboekte kasontvangsten (bron: eigen boekhoudsysteem GGC) 

 

 Consolidatieperimeter 

Geen instellingen in de consolidatiekring.  

  

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Hergebruik van de cijfers van de voorgaande periode. 

 

 Herziening van de gegevens 

Aanpassing van de gegevens indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: Momenteel zonder voorwerp.   

o Financiële verrichtingen: De hier opgenomen gegevens bevatten de financiële verrichtingen. In de 

overheidsrekeningen worden de financiële verrichtingen uitgesloten voor de berekening van het 

vorderingensaldo. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde verrichtingen die hier beschouwd worden als 

financiële verrichtingen (bvb. kredietverleningen en deelnemingen) door het INR uiteindelijk niet weerhouden 

worden als financiële verrichtingen maar geregistreerd als kapitaaloverdrachten.  

o Verschillen in boekingsmoment: Het gehanteerde boekingsmoment kan verschillen van dit dat moet gevolgd 

worden volgens het ESR.  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen recurrente / terugkerende 

verschillen en ad hoc-verschillen.  

o Andere: Ad-hoc correcties die het INR uitvoert om de gegevens in overeenstemming te brengen met het ESR.  

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in het deel II 

"Economische en functionele benadering van de gegevens van de centrale overheid" van de jaarverslagen van de 

Algemene gegevensbank: http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

http://www.begroting.be/NL/figures/Pages/databank.aspx
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Tot nu toe worden enkel de gegevens van de uitgaven van de centrale administratie gebruikt voor de opmaak van de 

trimestriële rekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast: 

- de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

- de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie eind maart en eind september.  

 
Gelet op het feit dat de gebruikte econometrische methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, 

gebaseerd is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in 

de jaarlijkse rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door 

het feit dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische 

gegevens is ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te 

beperken tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien.  
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Vlaamse provincies 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de 

BBC-database van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie op basis van het aantal inwoners. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er nieuwe gegevens ontvangen worden van de 

lokale besturen. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Het nieuwe boekhoudsysteem dat deel uit maakt van de beleids- en beheerscyclus (BBC), wordt vanaf 2014 

geimplementeerd door de meeste Vlaamse lokale besturen, waaronder de provincies. Dit nieuwe boekhoudsysteem 

voorziet nog steeds een budgettaire luik en algemene rekeningen. Beide zijn gekoppeld doordat de budgettaire en de 

algemene verrichtingen gebeuren op basis van één en hetzelfde registratiesysteem en dezelfde codes. Het budgettair 

luik, waarvan de gegevens hier worden gerapporteerd, omvat drie budgetten:  

o Het exploitatiebudget, dat de elementen zoals de personeelsuitgaven, de aankopen van goederen en diensten, 

de overdrachten van en naar andere overheidsniveaus zoals ocmw's en politiezones, de subsidies, evenals de 

ontvangsten uit verkopen en heffingen omvat. 

o Het investeringsbudget geeft de investeringen in financiële en niet-financiële activa weer, evenals de 

investeringssubsidies die worden ontvangen. 

o Het liquiditeitenbudget bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een recapitulatie van de uitgaven en 

ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de overige financiële stromen (met de 

aflossingen van de leningen en het aangaan van nieuwe leningen als belangrijkste elementen). 

Uit al die gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten kan het budgettaire resultaat worden afgeleid. Trekt men daar de 

bestemde gelden van af7, dan komt men (rekening houdend met eventuele saldi uit het verleden) bij het resultaat op 

kasbasis, dat wordt gebruikt voor de verificatie van het financiële evenwicht. 

Dit concept van financieel evenwicht stemt niet overeen met het ESR-vorderingensaldo. Voor een correcte vertaling 

naar het ESR is in tegenstelling tot de NGB de graad van detail van het minimum rekeningstelsel dat verplicht is op zich 

alleen niet voldoende om een vertaling naar het ESR mogelijk te maken, dit is evenwel wel mogelijk als dit 

rekeningstelsel wordt gecombineerd met de sector van de tegenpartij die bij elke transactie wordt geïdentificeerd. Dit 

                                                           
7  Bestemde gelden zijn geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan reserveert voor een specifieke bestemming in de 

volgende dienstjaren. 
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laat bijvoorbeeld toe om het onderscheid te maken tussen subsidies aan vennootschappen en inkomensoverdrachten 

aan gezinnen. De gedetailleerde opsplitsing van de tegenpartij maakt het ook mogelijk de stromen van hogere 

overheden te onderscheiden tussen federale overheid, gewesten en andere overheidsniveaus. 

Voor deze boekhouding is een overgangstabel ontwikkeld die het mogelijk maakt op basis van het boekhoudplan een 

ESR-vorderingensaldo te berekenen voor de bijkomende correcties die door het INR worden uitgevoerd en deze 

overgangstabel laat ook toe om de gegevens te vertalen naar de trimesteriële rapportering. In belangrijke lijnen kan 

het ESR-vorderingensaldo binnen het BBC- systeem worden afgeleid door het: 

o Het resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het exploitatiebudget (exclusief de gerealiseerde 

wisselresultaten op financiële activa en de meerwaarde op de realisatie van vlottende activa). 

o Het resultaat van het investeringsbudget exclusief de ontvangsten en uitgaven gekoppeld aan de financiële 

participaties. 

o Van het liquiditeitenbudget worden enkel de schenkingen opgenomen. 

De overgangstabel voor de BBC is nog niet definitief en wordt verder onderzocht, mede doordat ook de economische 

codes nog worden aangepast om te voldoen aan de behoeften van alle entiteiten. De rapportering gebeurt op basis 

van de vastgestelde rechten. 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met het ESR.  

o Voor de belastingen, zoals de opcentiemen op de personenbelasting of de onroerende voorheffing, geïnd door 

hogere overheidsgeledingen, worden de gegevens in de provincierekeningen vervangen door de gegevens 

verstrekt door de hogere overheden. Voor deze belastingen wordt immers gewerkt op getransactionaliseerde 

kasbasis, wat inhoudt dat de kasontvangsten van de overheid op een ander tijdstip worden geregistreerd dan 

ze worden geïnd om het registratietijdstip meer te laten overeenstemmen met het tijdstip van de 

economische transactie. De registratie in de provincieboekhouding kan in belangrijke mate verschillen doordat 

soms gewerkt wordt met voorschotsystemen of vertragingen in de doorstorting van de ontvangsten. 

o In de voorbije jaren werden in de provincieboekhoudingen belangrijke ontvangsten geregistreerd uit de 

verkoop van niet-financiële vaste activa, zoals het verlichting-, drinkwater-, riool- en kabelnetwerk. Indien het 

INR geen bijkomende informatie heeft ontvangen over deze specifieke transacties die de aard ervan 

verduidelijken en aantonen dat ze kunnen worden beschouwd als werkelijke verkopen, worden de 

ontvangsten niet als ESR-ontvangsten opgenomen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben. 

o De reorganisatie van de belangen van de lokale overheidsector in de energiesector en de kabeldistributie 

hebben de voorbije jaren geleid tot uitzonderlijke ontvangsten die in lokale boekhoudsystemen als dividenden 

werden geregistreerd, maar die op basis van het ESR dienen te worden geherklasseerd omdat ze worden 

beschouwd als superdividenden. Deze superdividenden worden volgens de ESR-methodologie beschouwd als 

het terugtrekken van kapitaal uit de betrokken onderneming en hebben geen impact op het vorderingensaldo. 

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 
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Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.   
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Waalse provincies 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + eComptes) 

Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron : boekhoudsysteem + eComptes).   

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie gebaseerd op de gegevens verzameld op basis van bedragen berekend in EUR / inwoner. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De 5 Waalse provincies hebben elk hun eigen boekhoudsysteem en boekhoudcodes.  

Ten opzichte van de rapportering doet doet het INR specifieke correcties, met als doel overeenstemming te bereiken 

met het ESR:  

o Voor de belastingen, zoals de opcentiemen op de personenbelasting of de onroerende voorheffing, geïnd door 

hogere overheidsgeledingen, worden de gegevens in de provincierekeningen vervangen door de gegevens 

verstrekt door de hogere overheden. Voor deze belastingen wordt immers gewerkt op getransactionaliseerde 

kasbasis, wat inhoudt dat de kasontvangsten van de overheid op een ander tijdstip worden geregistreerd dan 

ze worden geïnd om het registratietijdstip meer te laten overeenstemmen met het tijdstip van de 

economische transactie. De registratie in de provincieboekhouding kan in belangrijke mate verschillen doordat 

soms gewerkt wordt met voorschotsystemen of vertragingen in de doorstorting van de ontvangsten. 

o In de voorbije jaren werden in de boekhoudingen belangrijke ontvangsten geregistreerd uit de verkoop van 

niet-financiële vaste activa, zoals het verlichting-, drinkwater-, riool- en kabelnetwerk. Indien het INR geen 

bijkomende informatie heeft ontvangen over deze specifieke transacties die de aard ervan verduidelijken en 

aantonen dat ze kunnen worden beschouwd als werkelijke verkopen, worden de ontvangsten niet als ESR-

ontvangsten opgenomen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben. 

o De reorganisatie van de belangen van de lokale overheidsector in de energiesector en de kabeldistributie 

hebben de voorbije jaren geleid tot uitzonderlijke ontvangsten die in lokale boekhoudsystemen als dividenden 

werden geregistreerd, maar die op basis van het ESR dienen te worden geherklasseerd omdat ze worden 



24 
 

beschouwd als superdividenden. Deze superdividenden worden volgens de ESR-methodologie beschouwd als 

het terugtrekken van kapitaal uit de betrokken onderneming en hebben geen impact op het vorderingensaldo. 

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Vlaamse gemeenten 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de 

BBC-database van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie op basis van het aantal inwoners. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er nieuwe gegevens ontvangen worden van de 

lokale besturen. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Het nieuwe boekhoudsysteem dat deel uit maakt van de beleids- en beheerscyclus (BBC), wordt vanaf 2014 

geimplementeerd door de meeste Vlaamse lokale besturen. Dit nieuwe boekhoudsysteem voorziet nog steeds een 

budgettaire luik en algemene rekeningen. Beide zijn gekoppeld doordat de budgettaire en de algemene verrichtingen 

gebeuren op basis van één en hetzelfde registratiesysteem en dezelfde codes. Het budgettair luik, waarvan de 

gegevens hier worden gerapporteerd, omvat drie budgetten:  

o Het exploitatiebudget, dat de elementen zoals de personeelsuitgaven, de aankopen van goederen en diensten, 

de overdrachten van en naar andere overheidsniveaus zoals ocmw's en politiezones, de subsidies, evenals de 

ontvangsten uit verkopen en heffingen omvat. 

o Het investeringsbudget geeft de investeringen in financiële en niet-financiële activa weer, evenals de 

investeringssubsidies die worden ontvangen. 

o Het liquiditeitenbudget bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een recapitulatie van de uitgaven en 

ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de overige financiële stromen (met de 

aflossingen van de leningen en het aangaan van nieuwe leningen als belangrijkste elementen). 

Uit al die gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten kan het budgettaire resultaat worden afgeleid. Trekt men daar de 

bestemde gelden van af8, dan komt men (rekening houdend met eventuele saldi uit het verleden) bij het resultaat op 

kasbasis, dat wordt gebruikt voor de verificatie van het financiële evenwicht. 

Dit concept van financieel evenwicht stemt niet overeen met het ESR-vorderingensaldo. Voor een correcte vertaling 

naar het ESR is in tegenstelling tot de NGB de graad van detail van het minimum rekeningstelsel dat verplicht is op zich 

alleen niet voldoende om een vertaling naar het ESR mogelijk te maken, dit is evenwel wel mogelijk als dit 

rekeningstelsel wordt gecombineerd met de sector van de tegenpartij die bij elke transactie wordt geïdentificeerd. Dit 

                                                           
8  Bestemde gelden zijn geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan reserveert voor een specifieke bestemming in de 

volgende dienstjaren. 
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laat bijvoorbeeld toe om het onderscheid te maken tussen subsidies aan vennootschappen en inkomensoverdrachten 

aan gezinnen. De gedetailleerde opsplitsing van de tegenpartij maakt het ook mogelijk de stromen van hogere 

overheden te onderscheiden tussen federale overheid, gewesten en andere overheidsniveaus. 

Voor deze boekhouding is een overgangstabel ontwikkeld die het mogelijk maakt op basis van het boekhoudplan een 

ESR-vorderingensaldo te berekenen voor de bijkomende correcties die door het INR worden uitgevoerd en deze 

overgangstabel laat ook toe om de gegevens te vertalen naar de trimesteriële rapportering. In belangrijke lijnen kan 

het ESR-vorderingensaldo binnen het BBC- systeem worden afgeleid door het: 

o Het resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het exploitatiebudget (exclusief de gerealiseerde 
wisselresultaten op financiële activa en de meerwaarde op de realisatie van vlottende activa). 

o Het resultaat van het investeringsbudget exclusief de ontvangsten en uitgaven gekoppeld aan de financiële 
participaties. 

o Van het liquiditeitenbudget worden enkel de schenkingen opgenomen. 

De overgangstabel voor de BBC is nog niet definitief en wordt verder onderzocht, mede doordat ook de economische 

codes nog worden aangepast om te voldoen aan de behoeften van alle entiteiten. De rapportering gebeurt op basis 

van de vastgestelde rechten. 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met het ESR:  

o Voor de belastingen, zoals de opcentiemen op de personenbelasting of de onroerende voorheffing, geïnd door 

hogere overheidsgeledingen, worden de gegevens in de gemeenterekeningen vervangen door de gegevens 

verstrekt door de hogere overheden. Voor deze belastingen wordt immers gewerkt op getransactionaliseerde 

kasbasis, wat inhoudt dat de kasontvangsten van de overheid op een ander tijdstip worden geregistreerd dan 

ze worden geïnd om het registratietijdstip meer te laten overeenstemmen met het tijdstip van de 

economische transactie. De registratie in de gemeenteboekhouding kan in belangrijke mate verschillen 

doordat soms gewerkt wordt met voorschotsystemen of vertragingen in de doorstorting van de ontvangsten. 

o In de voorbije jaren werden in de gemeenteboekhoudingen belangrijke ontvangsten geregistreerd uit de 

verkoop van niet-financiële vaste activa, zoals het verlichting-, drinkwater-, riool- en kabelnetwerk. Indien het 

INR geen bijkomende informatie heeft ontvangen over deze specifieke transacties die de aard ervan 

verduidelijken en aantonen dat ze kunnen worden beschouwd als werkelijke verkopen, worden de 

ontvangsten niet als ESR-ontvangsten opgenomen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben. 

o De reorganisatie van de belangen van de lokale overheidsector in de energiesector en de kabeldistributie 

hebben de voorbije jaren geleid tot uitzonderlijke ontvangsten die in lokale boekhoudsystemen als dividenden 

werden geregistreerd, maar die op basis van het ESR dienen te worden geherklasseerd omdat ze worden 

beschouwd als superdividenden. Deze superdividenden worden volgens de ESR-methodologie beschouwd als 

het terugtrekken van kapitaal uit de betrokken onderneming en hebben geen impact op het vorderingensaldo. 

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen. 

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 
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Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Waalse gemeenten 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + eComptes) 

Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron : boekhoudsysteem + eComptes).  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie gebaseerd op de gegevens verzameld op basis van bedragen berekend in EUR / inwoner. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Niettegenstaande de verschillen tussen de boekhoudsystemen voor de lokale overheden, kunnen voor de Waalse, 

Brusselse en Duitstalige gemeenten en gemeenschappelijke kenmerken worden vastgesteld. In grote lijnen hanteren 

deze instellingen een boekhoudsysteem dat nog steeds gelijkenissen vertoont met de Nieuwe Gemeentelijke 

Boekhouding (NGB). 

De NGB omvat twee aparte luiken met name een budgettair deel dat de jaarlijkse transacties beschrijft en een deel 

met een algemene boekhouding met een balans en een resultatenrekening. De verrichtingen worden in beide luiken 

van de boekhouding geboekt op basis van de vastgestelde rechte. 

Binnen het budgettair luik wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst (die in essentie de jaarlijkse 

recurrente ontvangsten en uitgaven bevat) en de buitengewone dienst (dit gaat meer om ontvangsten en uitgaven die 

verband houden met het patrimonium zoals de investeringen en het aangaan van schulden ervoor). Het INR gebruikt 

voornamelijk het budgettaire luik van de lokale boekhouding om de overheidsrekeningen op te maken. Het INR heeft 

een overgangstabel gemaakt die beschrijft hoe de economische codes uit het budgettaire luik van de lokale 

boekhouding overeenstemmen met de verschillende ESR-categorieën van ontvangsten en uitgaven. Gelet op het feit 

dat de overgangstabel geschreven is op een gedetailleerder niveau (5 posities) van de economische code dan de 

basisrapportering onderliggend aan deze rapportering (2 posities) kunnen er beperkte verschillen zijn in de 

economische aggregaten. 

Het is mogelijk om te illustreren hoe van het saldo van de gewone dienst in de NGB-boekhouding wordt overgegaan 

naar een benaderend ESR-vorderingensaldo voor een individuele entiteit. Op dit benaderend ESR-saldo worden door 

het INR echter nog bijkomende structurele en punctuele correcties aangebracht, die belangrijk kunnen zijn om te 

komen tot het uiteindelijke ESR-saldo.  

De basis voor de berekeningen is het saldo van de gewone dienst dat wordt gevormd door volgende elementen te 

berekenen:  
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Economische groep9 Categorie Omschrijving 

+60 Prestatieontvangsten Vergoeding van bewezen diensten, opbrengst uit verhuur van 
onroerende goederen 

+61 Overdrachten Belastingontvangsten, algemene dotaties, subsidies 

+62 Schuldontvangsten Beleggingsopbrengsten, dividenden 

-70 Personeelsuitgaven Bezoldigingen in de ruime zin 

-71 Werkingsuitgaven Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten en 
werkingsuitgaven inzake het wegennet 

-72 Overdrachten Overdrachten aan andere openbare overheden en aan andere 
sectoren 

-7X Schulduitgaven Terugbetalingen, interesten 

 

Een deel van de ontvangsten en uitgaven die gerapporteerd worden in de “buitengewone dienst”, moet worden 

opgenomen: 

Economische groep Categorie Omschrijving 

+80 Overdrachten Ontvangen kapitaaloverdrachten  

+81 Investeringsontvangsten Verkoop van patrimonium 

-90 Overdrachten Kapitaaloverdrachten aan andere openbare 
overheden of aan andere sectoren 

-91 Investeringsuitgaven  

 

Daarnaast moet een aantal van de schuldontvangsten en -uitgaven uit de gewone dienst niet in aanmerking worden 

genomen. Wat de schuldontvangsten betreft, gaat het om de terugbetalingen door de schuldenaars van de lokale 

entiteit; wat de schulduitgaven betreft om terugbetalingen van schulden van de lokale entiteit. Concreet geeft dat het 

volgende:  

Economische groep  Economische 
code 

Categorie 

-62  Schuldontvangsten (gewone dienst) 

 -861 Terugbetalingen van leningen door overheidsbedrijven 

 -867 Terugbetalingen van leningen door privébedrijven 

 -870 Terugbetalingen van leningen door de gezinnen en vzw’s 

 -891 Terugbetalingen van leningen door de hogere overheid 

 -893 Terugbetalingen van leningen door andere overheden 

+7X  Schulduitgaven (gewone dienst) 

 +911 Terugbetalingen van schulden ten laste van de gemeente 

 +912 Terugbetalingen van schulden ten laste van de hogere overheid 

 +913 Terugbetalingen van schulden ten laste van derden 

+72 302-01 Thesaurietekorten 

                                                           
9 Codes van de economische groepen = begrotingscodes van de samenvattende tabellen. 
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-61 307-01 Thesaurieoverschotten 

 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met het ESR: 

o Voor de belastingen, zoals de opcentiemen op de personenbelasting of de onroerende voorheffing, geïnd door 

hogere overheidsgeledingen, worden de gegevens in de gemeenterekeningen vervangen door de gegevens 

verstrekt door de hogere overheden. Voor deze belastingen wordt immers gewerkt op getransactionaliseerde 

kasbasis, wat inhoudt dat de kasontvangsten van de overheid op een ander tijdstip worden geregistreerd dan 

ze worden geïnd om het registratietijdstip meer te laten overeenstemmen met het tijdstip van de 

economische transactie. De registratie in de gemeenteboekhouding kan in belangrijke mate verschillen 

doordat soms gewerkt wordt met voorschotsystemen of vertragingen in de doorstorting van de ontvangsten. 

o In de voorbije jaren werden in de gemeenteboekhoudingen belangrijke ontvangsten geregistreerd uit de 

verkoop van niet-financiële vaste activa, zoals het verlichting-, drinkwater-, riool- en kabelnetwerk. Indien het 

INR geen bijkomende informatie heeft ontvangen over deze specifieke transacties die de aard ervan 

verduidelijken en aantonen dat ze kunnen worden beschouwd als werkelijke verkopen, worden de 

ontvangsten niet als ESR-ontvangsten opgenomen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben. 

o De reorganisatie van de belangen van de lokale overheidssector in de energiesector en de kabeldistributie 

hebben de voorbije jaren geleid tot uitzonderlijke ontvangsten die in lokale boekhoudsystemen als dividenden 

werden geregistreerd, maar die op basis van het ESR dienen te worden geherklasseerd omdat ze worden 

beschouwd als superdividenden. Deze superdividenden worden volgens de ESR-methodologie beschouwd als 

het terugtrekken van kapitaal uit de betrokken onderneming en hebben geen impact op het vorderingensaldo. 

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen. 

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Brusselse gemeenten 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud, Gial, Cipal). 

Geboekte ontvangsten - netto vastgestelde rechten (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud, Gial, Cipal).  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Tot op heden zijn er geen ontbrekende gegevens geweest. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Niettegenstaande de verschillen tussen de boekhoudsystemen voor de lokale overheden, kunnen voor de Waalse, 

Brusselse en Duitstalige gemeenten gemeenschappelijke kenmerken worden vastgesteld. In grote lijnen hanteren 

deze instellingen een boekhoudsysteem dat nog steeds gelijkenissen vertoont met de Nieuwe Gemeentelijke 

Boekhouding (NGB). 

De NGB omvat twee aparte luiken met name een budgettair deel dat de jaarlijkse transacties beschrijft en een deel 

met een algemene boekhouding met een balans en een resultatenrekening. De verrichtingen worden in beide luiken 

van de boekhouding geboekt op basis van de vastgestelde rechten.  

Binnen het budgettair luik wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst (die in essentie de jaarlijkse 

recurrente ontvangsten en uitgaven bevat) en de buitengewone dienst (dit gaat meer om ontvangsten en uitgaven die 

verband houden met het patrimonium zoals de investeringen en het aangaan van schulden ervoor). Het INR gebruikt 

voornamelijk het budgettaire luik van de lokale boekhouding om de overheidsrekeningen op te maken. Het INR heeft 

een overgangstabel gemaakt die beschrijft hoe de economische codes uit het budgettaire luik van de lokale 

boekhouding overeenstemmen met de verschillende ESR-categorieën van ontvangsten en uitgaven. Gelet op het feit 

dat de overgangstabel geschreven is op een gedetailleerder niveau (5 posities) van de economische code dan de 

basisrapportering onderliggend aan deze rapportering (2 posities) kunnen er beperkte verschillen zijn in de 

economische aggregaten. 

Het is mogelijk om te illustreren hoe van het saldo van de gewone dienst in de NGB-boekhouding wordt overgegaan 

naar een benaderend ESR-vorderingensaldo voor een individuele entiteit. Op dit benaderend ESR-saldo worden door 

het INR echter nog bijkomende structurele en punctuele correcties aangebracht, die belangrijk kunnen zijn om te 

komen tot het uiteindelijke ESR-saldo.  

De basis voor de berekeningen is het saldo van de gewone dienst dat wordt gevormd door volgende elementen te 

berekenen:  
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Economische groep10 Categorie Omschrijving 

+60 Prestatieontvangsten Vergoeding van bewezen diensten, opbrengst uit verhuur van 
onroerende goederen 

+61 Overdrachten Belastingontvangsten, algemene dotaties, subsidies 

+62 Schuldontvangsten Beleggingsopbrengsten, dividenden 

-70 Personeelsuitgaven Bezoldigingen in de ruime zin 

-71 Werkingsuitgaven Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten en 
werkingsuitgaven inzake het wegennet 

-72 Overdrachten Overdrachten aan andere openbare overheden en aan andere 
sectoren 

-7X Schulduitgaven Terugbetalingen, interesten 

 

Een deel van de ontvangsten en uitgaven die gerapporteerd worden in de “buitengewone dienst”, moet worden 

opgenomen:  

Economische groep Categorie Omschrijving 

+80 Overdrachten Ontvangen kapitaaloverdrachten  

+81 Investeringsontvangsten Verkoop van patrimonium 

-90 Overdrachten Kapitaaloverdrachten aan andere openbare 
overheden of aan andere sectoren 

-91 Investeringsuitgaven  

 

Daarnaast moet een aantal van de schuldontvangsten en -uitgaven uit de gewone dienst niet in aanmerking worden 

genomen. Wat de schuldontvangsten betreft, gaat het om de terugbetalingen door de schuldenaars van de lokale 

entiteit; wat de schulduitgaven betreft om terugbetalingen van schulden van de lokale entiteit. Concreet geeft dat het 

volgende:  

Economische groep  Economische 
code 

Categorie 

-62  Schuldontvangsten (gewone dienst) 

 -861 Terugbetalingen van leningen door overheidsbedrijven 

 -867 Terugbetalingen van leningen door privébedrijven 

 -870 Terugbetalingen van leningen door de gezinnen en vzw’s 

 -891 Terugbetalingen van leningen door de hogere overheid 

 -893 Terugbetalingen van leningen door andere overheden 

+7X  Schulduitgaven (gewone dienst) 

 +911 Terugbetalingen van schulden ten laste van de gemeente 

 +912 Terugbetalingen van schulden ten laste van de hogere overheid 

 +913 Terugbetalingen van schulden ten laste van derden 

+72 302-01 Thesaurietekorten 

                                                           
10  Codes van de economische groepen = begrotingscodes van de samenvattende tabellen. 
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-61 307-01 Thesaurieoverschotten 

 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met het ESR:  

o Voor de belastingen, zoals de opcentiemen op de personenbelasting of de onroerende voorheffing, geïnd door 

hogere overheidsgeledingen, worden de gegevens in de gemeenterekeningen vervangen door de gegevens 

verstrekt door de hogere overheden. Voor deze belastingen wordt immers gewerkt op getransactionaliseerde 

kasbasis, wat inhoudt dat de kasontvangsten van de overheid op een ander tijdstip worden geregistreerd dan 

ze worden geïnd om het registratietijdstip meer te laten overeenstemmen met het tijdstip van de 

economische transactie. De registratie in de gemeenteboekhouding kan in belangrijke mate verschillen 

doordat soms gewerkt wordt met voorschotsystemen of vertragingen in de doorstorting van de ontvangsten. 

o In de voorbije jaren werden in de gemeenteboekhoudingen belangrijke ontvangsten geregistreerd uit de 

verkoop van niet-financiële vaste activa, zoals het verlichting-, drinkwater-, riool- en kabelnetwerk. Indien het 

INR geen bijkomende informatie heeft ontvangen over deze specifieke transacties die de aard ervan 

verduidelijken en aantonen dat ze kunnen worden beschouwd als werkelijke verkopen, worden de 

ontvangsten niet als ESR-ontvangsten opgenomen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben.  

o De reorganisatie van de belangen van de lokale overheidssector in de energiesector en de kabeldistributie 

hebben de voorbije jaren geleid tot uitzonderlijke ontvangsten die in lokale boekhoudsystemen als dividenden 

werden geregistreerd, maar die op basis van het ESR dienen te worden geherklasseerd omdat ze worden 

beschouwd als superdividenden. Deze superdividenden worden volgens de ESR-methodologie beschouwd als 

het terugtrekken van kapitaal uit de betrokken onderneming en hebben geen impact op het vorderingensaldo.  

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Duitstalige gemeenten 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Boekhoudprogramma’s van de gemeenten.  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Tot op heden zijn er geen ontbrekende gegevens geweest. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Niettegenstaande de verschillen tussen de boekhoudsystemen voor de lokale overheden, kunnen voor de Waalse, 

Brusselse en Duitstalige gemeenten en gemeenschappelijke kenmerken worden vastgesteld. In grote lijnen hanteren 

deze instellingen een boekhoudsysteem dat nog steeds gelijkenissen vertoont met de Nieuwe Gemeentelijke 

Boekhouding (NGB). 

De NGB omvat twee aparte luiken met name een budgettair deel dat de jaarlijkse transacties beschrijft en een deel 

met een algemene boekhouding met een balans en een resultatenrekening. De verrichtingen worden in beide luiken 

van de boekhouding geboekt op basis van de vastgestelde rechten. 

Binnen het budgettair luik wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst (die in essentie de jaarlijkse 

recurrente ontvangsten en uitgaven bevat) en de buitengewone dienst (dit gaat meer om ontvangsten en uitgaven die 

verband houden met het patrimonium zoals de investeringen en het aangaan van schulden ervoor). Het INR gebruikt 

voornamelijk het budgettaire luik van de lokale boekhouding om de overheidsrekeningen op te maken. Het INR heeft 

een overgangstabel gemaakt die beschrijft hoe de economische codes uit het budgettaire luik van de lokale 

boekhouding overeenstemmen met de verschillende ESR-categorieën van ontvangsten en uitgaven. Gelet op het feit 

dat de overgangstabel geschreven is op een gedetailleerder niveau (5 posities) van de economische code dan de 

basisrapportering onderliggend aan deze rapportering (2 posities) kunnen er beperkte verschillen zijn in de 

economische aggregaten. 

Het is mogelijk om te illustreren hoe van het saldo van de gewone dienst in de NGB-boekhouding wordt overgegaan 

naar een benaderend ESR-vorderingensaldo voor een individuele entiteit. Op dit benaderend ESR-saldo worden door 

het INR echter nog bijkomende structurele en punctuele correcties aangebracht, die belangrijk kunnen zijn om te 

komen tot het uiteindelijke ESR-saldo. 

De basis voor de berekeningen is het saldo van de gewone dienst dat wordt gevormd door volgende elementen te 

berekenen: 
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Economische groep11 Categorie Omschrijving 

+60 Prestatieontvangsten Vergoeding van bewezen diensten, opbrengst uit verhuur van 
onroerende goederen 

+61 Overdrachten Belastingontvangsten, algemene dotaties, subsidies 

+62 Schuldontvangsten Beleggingsopbrengsten, dividenden 

-70 Personeelsuitgaven Bezoldigingen in de ruime zin 

-71 Werkingsuitgaven Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten en 
werkingsuitgaven inzake het wegennet 

-72 Overdrachten Overdrachten aan andere openbare overheden en aan andere 
sectoren 

-7X Schulduitgaven Terugbetalingen, interesten 

 

Een deel van de ontvangsten en uitgaven die gerapporteerd worden in de “buitengewone dienst”, moet worden 

opgenomen: 

Economische groep Categorie Omschrijving 

+80 Overdrachten Ontvangen kapitaaloverdrachten  

+81 Investeringsontvangsten Verkoop van patrimonium 

-90 Overdrachten Kapitaaloverdrachten aan andere openbare 
overheden of aan andere sectoren 

-91 Investeringsuitgaven  

 

Daarnaast moet een aantal van de schuldontvangsten en -uitgaven uit de gewone dienst niet in aanmerking worden 

genomen. Wat de schuldontvangsten betreft, gaat het om de terugbetalingen door de schuldenaars van de lokale 

entiteit; wat de schulduitgaven betreft om terugbetalingen van schulden van de lokale entiteit. Concreet geeft dat het 

volgende: 

Economische groep  Economische 
code 

Categorie 

-62  Schuldontvangsten (gewone dienst) 

 -861 Terugbetalingen van leningen door overheidsbedrijven 

 -867 Terugbetalingen van leningen door privébedrijven 

 -870 Terugbetalingen van leningen door de gezinnen en vzw’s 

 -891 Terugbetalingen van leningen door de hogere overheid 

 -893 Terugbetalingen van leningen door andere overheden 

+7X  Schulduitgaven (gewone dienst) 

 +911 Terugbetalingen van schulden ten laste van de gemeente 

 +912 Terugbetalingen van schulden ten laste van de hogere overheid 

 +913 Terugbetalingen van schulden ten laste van derden 

+72 302-01 Thesaurietekorten 

                                                           
11  Codes van de economische groepen = begrotingscodes van de samenvattende tabellen. 
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-61 307-01 Thesaurieoverschotten 

 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met het ESR:  

o Voor de belastingen, zoals de opcentiemen op de personenbelasting of de onroerende voorheffing, geïnd door 

hogere overheidsgeledingen, worden de gegevens in de gemeenterekeningen vervangen door de gegevens 

verstrekt door de hogere overheden. Voor deze belastingen wordt immers gewerkt op getransactionaliseerde 

kasbasis, wat inhoudt dat de kasontvangsten van de overheid op een ander tijdstip worden geregistreerd dan 

ze worden geïnd om het registratietijdstip meer te laten overeenstemmen met het tijdstip van de 

economische transactie. De registratie in de gemeenteboekhouding kan in belangrijke mate verschillen 

doordat soms gewerkt wordt met voorschotsystemen of vertragingen in de doorstorting van de ontvangsten. 

o In de voorbije jaren werden in de gemeenteboekhoudingen belangrijke ontvangsten geregistreerd uit de 

verkoop van niet-financiële vaste activa, zoals het verlichting-, drinkwater-, riool- en kabelnetwerk. Indien het 

INR geen bijkomende informatie heeft ontvangen over deze specifieke transacties die de aard ervan 

verduidelijken en aantonen dat ze kunnen worden beschouwd als werkelijke verkopen, worden de 

ontvangsten niet als ESR-ontvangsten opgenomen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben.  

o De reorganisatie van de belangen van de lokale overheidssector in de energiesector en de kabeldistributie 

hebben de voorbije jaren geleid tot uitzonderlijke ontvangsten die in lokale boekhoudsystemen als dividenden 

werden geregistreerd, maar die op basis van het ESR dienen te worden geherklasseerd omdat ze worden 

beschouwd als superdividenden. Deze superdividenden worden volgens de ESR-methodologie beschouwd als 

het terugtrekken van kapitaal uit de betrokken onderneming en hebben geen impact op het vorderingensaldo. 

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Vlaamse OCMW’s 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de 

BBC-database van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie op basis van het aantal inwoners. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er nieuwe gegevens ontvangen worden van de 

lokale besturen. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Het nieuwe boekhoudsysteem dat deel uit maakt van de beleids- en beheerscyclus (BBC), wordt vanaf 2014 

geimplementeerd door de meeste Vlaamse lokale besturen, waaronder de OCMW’s. Dit nieuwe boekhoudsysteem 

voorziet nog steeds een budgettaire luik en algemene rekeningen. Beide zijn gekoppeld doordat de budgettaire en de 

algemene verrichtingen gebeuren op basis van één en hetzelfde registratiesysteem en dezelfde codes. Het budgettair 

luik, waarvan de gegevens hier worden gerapporteerd, omvat drie budgetten:  

o Het exploitatiebudget, dat de elementen zoals de personeelsuitgaven, de aankopen van goederen en diensten, 
de overdrachten van en naar andere overheidsniveaus zoals OCMW's en politiezones, de subsidies, evenals 
de ontvangsten uit verkopen en heffingen omvat. 

o Het investeringsbudget geeft de investeringen in financiële en niet-financiële activa weer, evenals de 
investeringssubsidies die worden ontvangen. 

o Het liquiditeitenbudget bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een recapitulatie van de uitgaven en 
ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de overige financiële stromen (met de 
aflossingen van de leningen en het aangaan van nieuwe leningen als belangrijkste elementen).  

Uit al die gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten kan het budgettaire resultaat worden afgeleid. Trekt men daar de 

bestemde gelden van af12, dan komt men (rekening houdend met eventuele saldi uit het verleden) bij het resultaat op 

kasbasis, dat wordt gebruikt voor de verificatie van het financiële evenwicht. 

Dit concept van financieel evenwicht stemt niet overeen met het ESR-vorderingensaldo. Voor een correcte vertaling 

naar het ESR is in tegenstelling tot de NGB de graad van detail van het minimum rekeningstelsel dat verplicht is op zich 

alleen niet voldoende om een vertaling naar het ESR mogelijk te maken, dit is evenwel wel mogelijk als dit 

rekeningstelsel wordt gecombineerd met de sector van de tegenpartij die bij elke transactie wordt geïdentificeerd. Dit 

                                                           
12  Bestemde gelden zijn geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan reserveert voor een specifieke bestemming in de 

volgende dienstjaren. 
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laat bijvoorbeeld toe om het onderscheid te maken tussen subsidies aan vennootschappen en inkomensoverdrachten 

aan gezinnen. De gedetailleerde opsplitsing van de tegenpartij maakt het ook mogelijk de stromen van hogere 

overheden te onderscheiden tussen federale overheid, gewesten en andere overheidsniveaus. 

Voor deze boekhouding is een overgangstabel ontwikkeld die het mogelijk maakt op basis van het boekhoudplan een 

ESR-vorderingensaldo te berekenen voor de bijkomende correcties die door het INR worden uitgevoerd en deze 

overgangstabel laat ook toe om de gegevens te vertalen naar de trimesteriële rapportering. In belangrijke lijnen kan 

het ESR-vorderingensaldo binnen het BBC- systeem worden afgeleid door het: 

o Het resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het exploitatiebudget (exclusief de gerealiseerde 
wisselresultaten op financiële activa en de meerwaarde op de realisatie van vlottende activa). 

o Het resultaat van het investeringsbudget exclusief de ontvangsten en uitgaven gekoppeld aan de financiële 
participaties. 

o Van het liquiditeitenbudget worden enkel de schenkingen opgenomen. 

De overgangstabel voor de BBC is nog niet definitief en wordt verder onderzocht, mede doordat ook de economische 

codes nog worden aangepast om te voldoen aan de behoeften van alle entiteiten. De rapportering gebeurt op basis 

van de vastgestelde rechten. 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met het ESR:  

o De rekeningen van de OCMW's omvatten ook de door hen beheerde rusthuizen, ziekenhuizen of andere 

verzorgingsinstellingen zonder juridische rechtspersoonlijkheid. Deze worden in de nationale rekeningen 

beschouwd als quasivennootschappen die behoren tot de sector van de niet-financiële vennootschappen en 

dienen daarom te worden gedeconsolideerd. Deze instellingen worden beschouwd als quasivennootschappen 

omdat ze worden gefinancierd zoals de overeenstemmende privéinstellingen in functie van hun 

bezettingsgraad of de medische verstrekkingen. De deconsolidatie gebeurt op basis van de functionele codes 

die worden toegekend aan de ontvangsten en de uitgaven die gebeuren voor de te deconsolideren 

instellingen. Deze deconsolidatie heeft geen impact op het vorderingensaldo van de OCMW’s omdat het 

eventuele batige saldi van de rusthuizen wordt geregistreerd als een ontvangst van het OCMW of het 

eventuele negatieve saldo als een subsidie van het OCMW aan de instellingen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben.  

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen. 

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 
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De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Waalse OCMW’s 

↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Dépe Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + eComptes). 

Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron : boekhoudsysteem + eComptes).  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Extrapolatie gebaseerd op de gegevens verzameld op basis van bedragen berekend in EUR / inwoner. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Niettegenstaande de verschillen tussen de boekhoudsystemen voor de lokale overheden, kunnen voor de Waalse, 

Brusselse en Duitstalige gemeenten en OCMW’s gemeenschappelijke kenmerken worden vastgesteld. In grote lijnen 

hanteren deze instellingen een boekhoudsysteem dat nog steeds gelijkenissen vertoont met de Nieuwe Gemeentelijke 

Boekhouding (NGB). 

De NGB omvat twee aparte luiken met name een budgettair deel dat de jaarlijkse transacties beschrijft en een deel 

met een algemene boekhouding met een balans en een resultatenrekening. De verrichtingen worden in beide luiken 

van de boekhouding geboekt op basis van de vastgestelde rechten. 

Binnen het budgettair luik wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst (die in essentie de jaarlijkse 

recurrente ontvangsten en uitgaven bevat) en de buitengewone dienst (dit gaat meer om ontvangsten en uitgaven die 

verband houden met het patrimonium zoals de investeringen en het aangaan van schulden ervoor). Het INR gebruikt 

voornamelijk het budgettaire luik van de lokale boekhouding om de overheidsrekeningen op te maken. Het INR heeft 

een overgangstabel gemaakt die beschrijft hoe de economische codes uit het budgettaire luik van de lokale 

boekhouding overeenstemmen met de verschillende ESR-categorieën van ontvangsten en uitgaven. Gelet op het feit 

dat de overgangstabel geschreven is op een gedetailleerder niveau (5 posities) van de economische code dan de 

basisrapportering onderliggend aan deze rapportering (2 posities) kunnen er beperkte verschillen zijn in de 

economische aggregaten. 

Het is mogelijk om te illustreren hoe van het saldo van de gewone dienst in de NGB-boekhouding wordt overgegaan 

naar een benaderend ESR-vorderingensaldo voor een individuele entiteit. Op dit benaderend ESR-saldo worden door 

het INR echter nog bijkomende structurele en punctuele correcties aangebracht, die belangrijk kunnen zijn om te 

komen tot het uiteindelijke ESR-saldo. 

De basis voor de berekeningen is het saldo van de gewone dienst dat wordt gevormd door volgende elementen te 

berekenen: 



41 
 

Economische groep13 Categorie Omschrijving 

+60 Prestatieontvangsten Vergoeding van bewezen diensten, opbrengst uit verhuur van 
onroerende goederen 

+61 Overdrachten Belastingontvangsten, algemene dotaties, subsidies 

+62 Schuldontvangsten Beleggingsopbrengsten, dividenden 

-70 Personeelsuitgaven Bezoldigingen in de ruime zin 

-71 Werkingsuitgaven Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten en 
werkingsuitgaven inzake het wegennet 

-72 Overdrachten Overdrachten aan andere openbare overheden en aan andere 
sectoren 

-7X Schulduitgaven Terugbetalingen, interesten 

 

Een deel van de ontvangsten en uitgaven die gerapporteerd worden in de “buitengewone dienst”, moet worden 

opgenomen: 

Economische groep Categorie Omschrijving 

+80 Overdrachten Ontvangen kapitaaloverdrachten  

+81 Investeringsontvangsten Verkoop van patrimonium 

-90 Overdrachten Kapitaaloverdrachten aan andere openbare 
overheden of aan andere sectoren 

-91 Investeringsuitgaven  

 

Daarnaast moet een aantal van de schuldontvangsten en -uitgaven uit de gewone dienst niet in aanmerking worden 

genomen. Wat de schuldontvangsten betreft, gaat het om de terugbetalingen door de schuldenaars van de lokale 

entiteit; wat de schulduitgaven betreft om terugbetalingen van schulden van de lokale entiteit. Concreet geeft dat het 

volgende: 

Economische groep  Economische 
code 

Categorie 

-62  Schuldontvangsten (gewone dienst) 

 -861 Terugbetalingen van leningen door overheidsbedrijven 

 -867 Terugbetalingen van leningen door privébedrijven 

 -870 Terugbetalingen van leningen door de gezinnen en vzw’s 

 -891 Terugbetalingen van leningen door de hogere overheid 

 -893 Terugbetalingen van leningen door andere overheden 

+7X  Schulduitgaven (gewone dienst) 

 +911 Terugbetalingen van schulden ten laste van de gemeente 

 +912 Terugbetalingen van schulden ten laste van de hogere overheid 

 +913 Terugbetalingen van schulden ten laste van derden 

+72 302-01 Thesaurietekorten 

                                                           
13  Codes van de economische groepen = begrotingscodes van de samenvattende tabellen. 
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-61 307-01 Thesaurieoverschotten 

 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met het ESR: 

o De rekeningen van de OCMW's omvatten ook de door hen beheerde rusthuizen, ziekenhuizen of andere 

verzorgingsinstellingen zonder juridische rechtspersoonlijkheid. Deze worden in de nationale rekeningen 

beschouwd als quasivennootschappen die behoren tot de sector van de niet-financiële vennootschappen en 

dienen daarom te worden gedeconsolideerd. Deze instellingen worden beschouwd als quasivennootschappen 

omdat ze worden gefinancierd zoals de overeenstemmende privéinstellingen in functie van hun 

bezettingsgraad of de medische verstrekkingen. De deconsolidatie gebeurt op basis van de functionele codes 

die worden toegekend aan de ontvangsten en de uitgaven die gebeuren voor de te deconsolideren 

instellingen. Deze deconsolidatie heeft geen impact op het vorderingensaldo van de OCMW’s omdat het 

eventuele batige saldi van de rusthuizen wordt geregistreerd als een ontvangst van het OCMW of het 

eventuele negatieve saldo als een subsidie van het OCMW aan de instellingen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben.  

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Brusselse OCMW’s 
↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Geboekte uitgaven – betalingen (bronnen = boekhoudkundige systemen Pégase, Acropole en Logins).  

Geboekte ontvangsten – netto vastgestelde rechten (bronnen = boekhoudkundige systemen Pégase, Acropole en 

Logins).  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Tot op heden zijn er geen ontbrekende gegevens geweest. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Niettegenstaande de verschillen tussen de boekhoudsystemen voor de lokale overheden, kunnen voor de Waalse, 

Brusselse en Duitstalige gemeenten en OCMW’s gemeenschappelijke kenmerken worden vastgesteld. In grote lijnen 

hanteren deze instellingen een boekhoudsysteem dat nog steeds gelijkenissen vertoont met de Nieuwe Gemeentelijke 

Boekhouding (NGB). 

De NGB omvat twee aparte luiken met name een budgettair deel dat de jaarlijkse transacties beschrijft en een deel 

met een algemene boekhouding met een balans en een resultatenrekening. De verrichtingen worden in beide luiken 

van de boekhouding geboekt op basis van de vastgestelde rechten. 

Binnen het budgettair luik wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst (die in essentie de jaarlijkse 

recurrente ontvangsten en uitgaven bevat) en de buitengewone dienst (dit gaat meer om ontvangsten en uitgaven die 

verband houden met het patrimonium zoals de investeringen en het aangaan van schulden ervoor). Het INR gebruikt 

voornamelijk het budgettaire luik van de lokale boekhouding om de overheidsrekeningen op te maken. Het INR heeft 

een overgangstabel gemaakt die beschrijft hoe de economische codes uit het budgettaire luik van de lokale 

boekhouding overeenstemmen met de verschillende ESR-categorieën van ontvangsten en uitgaven. Gelet op het feit 

dat de overgangstabel geschreven is op een gedetailleerder niveau (5 posities) van de economische code dan de 

basisrapportering onderliggend aan deze rapportering (2 posities) kunnen er beperkte verschillen zijn in de 

economische aggregaten. 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met de ESR: 

o De rekeningen van de OCMW's omvatten ook de door hen beheerde rusthuizen, ziekenhuizen of andere 

verzorgingsinstellingen zonder juridische rechtspersoonlijkheid. Deze worden in de nationale rekeningen 

beschouwd als quasivennootschappen die behoren tot de sector van de niet-financiële vennootschappen en 
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dienen daarom te worden gedeconsolideerd. Deze instellingen worden beschouwd als quasivennootschappen 

omdat ze worden gefinancierd zoals de overeenstemmende privéinstellingen in functie van hun 

bezettingsgraad of de medische verstrekkingen. De deconsolidatie gebeurt op basis van de functionele codes 

die worden toegekend aan de ontvangsten en de uitgaven die gebeuren voor de te deconsolideren 

instellingen. Deze deconsolidatie heeft geen impact op het vorderingensaldo van de OCMW’s omdat het 

eventuele batige saldi van de rusthuizen wordt geregistreerd als een ontvangst van het OCMW of het 

eventuele negatieve saldo als een subsidie van het OCMW aan de instellingen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben.  

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Duitstalige OCMW’s 
↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Boekhoudprogramma’s van de OCMW’s.  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Tot op heden zijn er geen ontbrekende gegevens geweest. 

 

 Herziening van de gegevens 

De gegevens van voorgaande kwartalen worden aangepast indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

Niettegenstaande de verschillen tussen de boekhoudsystemen voor de lokale overheden, kunnen voor de Waalse, 

Brusselse en Duitstalige gemeenten en OCMW’s gemeenschappelijke kenmerken worden vastgesteld. In grote lijnen 

hanteren deze instellingen een boekhoudsysteem dat nog steeds gelijkenissen vertoont met de Nieuwe Gemeentelijke 

Boekhouding (NGB). 

De NGB omvat twee aparte luiken met name een budgettair deel dat de jaarlijkse transacties beschrijft en een deel 

met een algemene boekhouding met een balans en een resultatenrekening. De verrichtingen worden in beide luiken 

van de boekhouding geboekt op basis van de vastgestelde rechten.  

Binnen het budgettair luik wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst (die in essentie de jaarlijkse 

recurrente ontvangsten en uitgaven bevat) en de buitengewone dienst (dit gaat meer om ontvangsten en uitgaven die 

verband houden met het patrimonium zoals de investeringen en het aangaan van schulden ervoor). Het INR gebruikt 

voornamelijk het budgettaire luik van de lokale boekhouding om de overheidsrekeningen op te maken. Het INR heeft 

een overgangstabel gemaakt die beschrijft hoe de economische codes uit het budgettaire luik van de lokale 

boekhouding overeenstemmen met de verschillende ESR-categorieën van ontvangsten en uitgaven. Gelet op het feit 

dat de overgangstabel geschreven is op een gedetailleerder niveau (5 posities) van de economische code dan de 

basisrapportering onderliggend aan deze rapportering (2 posities) kunnen er beperkte verschillen zijn in de 

economische aggregaten. 

Het is mogelijk om te illustreren hoe van het saldo van de gewone dienst in de NGB-boekhouding wordt overgegaan 

naar een benaderend ESR95-vorderingensaldo voor een individuele entiteit. Op dit benaderend ESR-saldo worden 

door het INR echter nog bijkomende structurele en punctuele correcties aangebracht, die belangrijk kunnen zijn om 

te komen tot het uiteindelijke ESR-saldo. 

De basis voor de berekeningen is het saldo van de gewone dienst dat wordt gevormd door volgende elementen te 

berekenen: 
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Economische groep14 Categorie Omschrijving 

+60 Prestatieontvangsten Vergoeding van bewezen diensten, opbrengst uit verhuur van 
onroerende goederen 

+61 Overdrachten Belastingontvangsten, algemene dotaties, subsidies 

+62 Schuldontvangsten Beleggingsopbrengsten, dividenden 

-70 Personeelsuitgaven Bezoldigingen in de ruime zin 

-71 Werkingsuitgaven Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten en 
werkingsuitgaven inzake het wegennet 

-72 Overdrachten Overdrachten aan andere openbare overheden en aan andere 
sectoren 

-7X Schulduitgaven Terugbetalingen, interesten 

 

Een deel van de ontvangsten en uitgaven die gerapporteerd worden in de “buitengewone dienst”, moet worden 

opgenomen: 

Economische groep Categorie Omschrijving 

+80 Overdrachten Ontvangen kapitaaloverdrachten  

+81 Investeringsontvangsten Verkoop van patrimonium 

-90 Overdrachten Kapitaaloverdrachten aan andere openbare 
overheden of aan andere sectoren 

-91 Investeringsuitgaven  

 

Daarnaast moet een aantal van de schuldontvangsten en -uitgaven uit de gewone dienst niet in aanmerking worden 

genomen. Wat de schuldontvangsten betreft, gaat het om de terugbetalingen door de schuldenaars van de lokale 

entiteit; wat de schulduitgaven betreft om terugbetalingen van schulden van de lokale entiteit. Concreet geeft dat het 

volgende: 

Economische groep  Economische 
code 

Categorie 

-62  Schuldontvangsten (gewone dienst) 

 -861 Terugbetalingen van leningen door overheidsbedrijven 

 -867 Terugbetalingen van leningen door privébedrijven 

 -870 Terugbetalingen van leningen door de gezinnen en vzw’s 

 -891 Terugbetalingen van leningen door de hogere overheid 

 -893 Terugbetalingen van leningen door andere overheden 

+7X  Schulduitgaven (gewone dienst) 

 +911 Terugbetalingen van schulden ten laste van de gemeente 

 +912 Terugbetalingen van schulden ten laste van de hogere overheid 

 +913 Terugbetalingen van schulden ten laste van derden 

+72 302-01 Thesaurietekorten 

                                                           
14  Codes van de economische groepen = begrotingscodes van de samenvattende tabellen. 
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-61 307-01 Thesaurieoverschotten 

 

Naast de hierboven beschreven automatische vertaling doet het INR specifieke correcties, met als doel 

overeenstemming te bereiken met het ESR: 

o De rekeningen van de OCMW's omvatten ook de door hen beheerde rusthuizen, ziekenhuizen of andere 

verzorgingsinstellingen zonder juridische rechtspersoonlijkheid. Deze worden in de nationale rekeningen 

beschouwd als quasivennootschappen die behoren tot de sector van de niet-financiële vennootschappen en 

dienen daarom te worden gedeconsolideerd. Deze instellingen worden beschouwd als quasivennootschappen 

omdat ze worden gefinancierd zoals de overeenstemmende privéinstellingen in functie van hun 

bezettingsgraad of de medische verstrekkingen. De deconsolidatie gebeurt op basis van de functionele codes 

die worden toegekend aan de ontvangsten en de uitgaven die gebeuren voor de te deconsolideren 

instellingen. Deze deconsolidatie heeft geen impact op het vorderingensaldo van de OCMW’s omdat het 

eventuele batige saldi van de rusthuizen wordt geregistreerd als een ontvangst van het OCMW of het 

eventuele negatieve saldo als een subsidie van het OCMW aan de instellingen. 

o Net zoals voor andere overheidsgeledingen doet het INR een analyse op de kapitaalparticipaties die worden 

genomen door de lokale overheidssector om te bepalen of deze als een echte participatie volgens het ESR 

kunnen worden beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo (in grote lijnen wordt nagegaan of er 

voldoende rendement op financiële participatie wordt verwacht), of dat deze dienen te worden 

geherklasseerd in kapitaaloverdrachten die een impact op het ESR-vorderingensaldo hebben.  

o Er bestaan verschillende geldstromen tussen de hogere overheden (federale overheid, sociale zekerheid en 

de gemeenschappen en gewesten) en de lokale overheden en tussen de lokale overheden onderling. De 

registratie van de ontvangen en uitgekeerde bedragen stemt niet volledig overeen omwille van een 

verschillend tijdstip van registratie in de rekeningen, of een verschillende definitie van de overheidssector of 

doordat er fouten sluipen in de economische codificatie. Deze fouten in de basisgegevens leiden tot een 

statistische correctie van de gegevens, om de stromen met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot op heden bestonden geen kwartaalgegevens inzake de ontvangsten en uitgaven van de lokale overheden (met 

uitzonderingen van de ontvangen belastingen en de overdrachten van hogere overheden). Het is de intentie van het 

INR, indien ze vaststelt dat de rapportering de gewenste kwaliteitsvolle gegevens oplevert, de basisgegevens achter 

deze rapportering ook te gebruiken voor de opmaak van de kwartaalrekeningen. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

De gegevens worden momenteel nog niet gebruikt voor de opmaak van de kwartaalrekeningen.  
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Politiezones 
↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

In voobereiding.  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

In voobereiding. 

 

 Herziening van de gegevens 

In voobereiding. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

In voobereiding.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

In voobereiding. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

In voobereiding.  
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Hulpverleningszones 
↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

In voobereiding.  

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

In voobereiding. 

 

 Herziening van de gegevens 

In voobereiding. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voobereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

In voobereiding.  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

In voobereiding. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

In voobereiding.  
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Sociale zekerheid 
↑ Retour 

 

 Bronnen en boekingsmoment van de gegevens 

Voor de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ):  

o Alle takken: maandelijkse thesaurietabellen 

Primaire instellingen:  

o Verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen: Documenten T20 van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de 5 Verzekeringsinstellingen (VI), de Hulpkas voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (HZIV) en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).  

o Andere takken : nihil voor het ogenblik.  

 

 Consolidatieperimeter 

Per stelsel en tak van sociale zekerheid en niet per instelling (zie detail hieronder). 

De stelsels buiten de 2 globale beheren en de geneeskundige verzorging kunnen voor het ogenblik niet geconsolideerd 

worden door een tijdelijk gebrek aan informatie  over de thesaurie van bepaalde instituten (zie hieronder).  

De lijst van publieke eenheden wordt gepubliceerd op de website van het Instituut voor de nationale rekeningen:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen 

 

 Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens 

Delen van de begroting door 12 uitgezonderd voor: 

- Prestaties geneeskundige verzorging: 10% van de begroting voor de eerste maand van elk kwartaal en 7,5% 

voor de andere maanden; 

- Prestaties uitkeringen: 9,25% van de begroting in mei en 8,25% de andere maanden. 

 

 Herziening van de gegevens 

De begrotingsgegevens worden bij elke aanpassing van de begroting geactualiseerd. De thesauriegegevens worden 

elke maand geactualiseerd. 

 

 Opmerkingen over de interpretatie van de gegevens 

In voorbereiding.  

 

 Belangrijkste correcties om over te gaan naar des ESR- overheidsrekeningen 

De belangrijkste correcties zijn:  

o Verschillen in perimeter: De hier gebruikte gegevens voor de maandelijkse rapportering omvatten de volgende 

instituten, die deel uit maken van de sub-sector van de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen, niet:  

http://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen
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- Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ; 

- Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ) ; 

- Sigedis ; 

- MVM ; 

- Zorgkas van de Vlaamse gemeenschap.  

o Verschillen in classificatie: In thesaurie worden bepaalde ontvangsten en uitgaven niet geklasseerd in dezelfde 

rubrieken als in de overheidsrekeningen.  

o Verschillen op het niveau van het ogenblik van de aanrekening: Het ogenblik van de aanrekening in thesaurie 

is gelijk aan het ogenblik van de inning of van de betaling van een recht. Het is verschillend van het ogenblik 

dat geldt bij het opstellen van de begroting in ESR termen en van de economische rekeningen: te weten het 

ogenblik waarop het recht verschuldigd is. Het belangrijkste verschil betreft de sociale bijdragen: De in de 

maand januari N geïnde sociale bijdragen (te weten: de laatste provisie en het saldo van de bijdragen schuldig 

voor het 4de kwartaal N-1), worden in de begrotingsrekeningen en de economische rekeningen voor het jaar 

N-1 geboekt.  

Meer gedetailleerde informatie en cijfergegevens voor de voorbije jaren kunnen worden teruggevonden in de bijlagen 
van het Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België: 
http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/publicaties/vademecum/vademecum-financiele-statistische-

gegevens-sociale-bescherming-belgie.htm  

 

 Gebruik van de gegevens voor de opmaak van kwartaalrekeningen 

Tot nu toe wordt de informatie over de voornaamste sociale bijdragen en sociale prestaties van de sociale 

verzekeringsinstellingen (vastgestelde rechten) ingezameld op basis van ad hoc informatie die meerdere keren per 

jaar door verschillende instellingen wordt overgemaakt. 

 

 Herziening van de trimestriële rekeningen 

Met betrekking tot het beleid van de herziening van de trimestriële niet-financiële rekeningen van de overheid, wordt 

de volgende regel toegepast: 

- de kwartalen die behoren tot een jaar waarvoor nog geen jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd kunnen 

worden herzien bij elke trimestriële publicatie om de gebruikers te laten beschikken over de recentste en 

meest nauwkeurige mogelijke conjuncturele inschatting; 

- de kwartalen die behoren tot jaren waarvoor reeds een jaarlijkse inschatting werd gepubliceerd  kunnen 

slechts tweemaal per jaar worden herzien, met name op het ogenblik van de kennisgevingen van het tekort 

en de schuld aan de Europese Commissie.  

 
Gelet op het feit dat de gebruikte econometrisch methode voor de opmaak van de trimestriële rekeningen, gebaseerd 

is op het statistisch verband tussen de jaarlijkse waarden van de trimestriële indicatoren en de waarden in de jaarlijkse 

rekeningen, heeft een wijziging in één enkel jaar een impact op het geheel van de kwartaalreeksen (door de het feit 

dat de aanpassingsfactoren worden herzien). Een frequente herziening van het geheel van de historische gegevens is 

ongewenst voor de gebruikers, waardoor werd beslist om de herziening van de trimestriële rekeningen te beperken 

tot de jaren waarvoor de jaarlijkse rekeningen zelf worden herzien. 

http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/publicaties/vademecum/vademecum-financiele-statistische-gegevens-sociale-bescherming-belgie.htm
http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/publicaties/vademecum/vademecum-financiele-statistische-gegevens-sociale-bescherming-belgie.htm

