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MEERJARENPLAN JAARREKENING

STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN
ACTIEPLANNEN

TOELICHTING

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN PER BELEIDSDOMEIN 
• EXPLOITATIEBUDGET 

• INVESTERINGSBUDGET 
• LIQUIDITEITENBUDGET

STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

BELEIDSNOTA

DOELSTELLINGENBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
FINANCIËLE TOESTAND 

• RESULTAAT OP KASBASIS > 0 
• AUTOFINANCIERINGSMARGE

TOELICHTING

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËLE 
DOELSTELLINGENPLAN 
• EXPLOITATIEBUDGET 

• INVESTERINGSBUDGET 
• LIQUIDITEITENBUDGET

SAMENVATTING 
ALGEMENE REKENINGEN

BALANS
STAAT VAN OPBRENGSTEN  

EN KOSTEN (SOK)

+

(1) Dit is het budget 2019, het laatste budget met die naam. De pilootbesturen voor BBC2020 
stellen dat jaar een éénjarig meerjarenplan 2019 op, conform de nieuwe regels.

HET MEERJARENPLAN ALS BASIS

Het meerjarenplan wordt in het eerste jaar van elke bestuurs
periode opgesteld en loopt over de volgende 6 jaar. Het eerste 
meerjarenplan omvatte de periode 20142019. De besturen die 
in 2018 zetelen, stemmen na de lokale verkiezingen van oktober 
2018 de kredieten voor het eerste jaar van de nieuwe bestuurs
periode(1). Tijdens dat eerste jaar stellen dan de nieuwe besturen 
het nieuwe meerjarenplan op voor 20202025.

Het meerjarenplan bestaat uit 2 delen: de strategische nota, 
die de gekozen prioritaire beleidsdoelstellingen beschrijft, en de 
financiële nota, die de evolutie van het financiële evenwicht 
simuleert en dit bewaakt voor de periode van het meerjarenplan 
en enkele jaren erna. Het meerjarenplan verleent autorisatie voor 
het uitvoeren van beleid en de bijhorende verrichtingen en voor
ziet hiervoor de nodige kredieten.

In de financiële nota wordt per beleidsdomein een set van doel
stellingen vastgelegd met daaraan gekoppeld concrete actie-
plannen en kredieten. Dit gebeurt op een vrij algemeen niveau 
voor meerdere jaren. De actieplannen figureren als koppeling 
tussen beleid en financiën. 

Zowel de beleidsnota als de financiële cijfers van de rekening 
hebben een koppeling naar het meerjarenplan dat het brede 
kader vormt. Zo wordt de evenwichtstoestand van de jaarrekening 
na afloop van het jaar geïnjecteerd in het meerjarenplan. De 
jaarrekening voegt nog een overzicht toe van de verrichtingen 
via de algemene rekeningen: de balans en de staat van opbrengsten 
en kosten (SOK).

BBC-RAPPORTERING



 22

BOEKHOUDKUNDIG KADER  Fiche 10

De financiële benadering van BBC heeft als specifiek element 
dat leningen niet meer rechtstreeks worden aangegaan voor spe
cifieke investeringen, maar om de thesauriebehoeften te dekken.

Beleid voeren betekent ontvangsten en uitgaven doen, daarvoor 
zijn er algemene financieringsontvangsten beschikbaar (gemeen
tefonds, belastingen, werkingsontvangsten, toelagen, leningen 
e.a.). In grote lijnen maakt het bestuur onderscheid tussen ver
richtingen voor de exploitatie, de investeringen en de andere 
verrichtingen, voornamelijk financiering.


