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Topic 1: Inleiding1
De Vlaamse universiteiten zijn toegevoegd aan de sector S13.12 “Deelstaatoverheid”, waardoor zij een
ESR-rapportering dienen op te stellen. Dit moet gebeuren op basis van de specifieke ESR-regelgeving
en een ESR-handleiding die niet op hun maat geschreven zijn.
Anderzijds werken de Vlaamse universiteiten om bestuurlijke redenen en mede op vraag van de
Vlaamse overheid met een bedrijfseconomische boekhouding en dito begroting. Zij doen dit conform
de boekhoud- en begrotingsbesluiten op de Vlaamse universiteiten d.d. 21 december 2007. Op basis
van deze voorschriften en omwille van hun beleidsmatige morfologie als zelfstandige rechtspersonen,
is het voor de universiteiten essentieel om voor de eigen financiële opvolging en rapportering deze
algemeen geldende bedrijfseconomische benadering te volgen. Voor de universiteiten is en blijft de
bedrijfseconomische invalshoek immers de primaire sturing en toetssteen voor hun autonoom
financieel beleid.
De voorbije jaren hebben de uiteenlopende financiële rapporteringsvragen en –verplichtingen gezorgd
voor heel wat onduidelijkheid en een te hoge administratieve last.
Tegen deze achtergrond werd in 2017 - als een gezamenlijke inspanning van het Agentschap voor
Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), de Vlaamse
universiteiten en de Vlaamse hogescholen - aan EY gevraagd om volgende werkzaamheden uit te
voeren:
-

navraag doen bij de universiteiten en hogescholen om de moeilijkheden in kaart te brengen bij
het invullen van de ESR-rapportering;
analyseren van de data en de aanpak van een aantal universiteiten en hogescholen met het
oog op een eventuele reductie van de administratieve last;
opstellen van een rapport inclusief concordantietabel, voor hogescholen en universiteiten;
scheppen van meer duidelijkheid, teneinde zo de correctheid en consistentie te verhogen.

Als de belangrijkste bevinding uit deze werkzaamheden kwam naar voor dat de grote complexiteit
verklaard wordt door de verschillende invalshoeken en de verschillende finaliteit van de ESRrapportering, vergeleken met de bedrijfseconomische boekhouding. ESR vereist een classificatie
volgens tegenpartij, daar waar een bedrijfseconomische boekhouding gevoerd wordt volgens de aard
van de transactie.
Dientengevolge kunnen de universiteiten (en de hogescholen) enkel ten volle in lijn zijn met alle ESRvereisten als zij:
-

ingrijpende wijzigingen doorvoeren aan de huidige boekhoudkundige verwerking van
transacties;
een grote bijkomende administratieve last opnemen;
zeer drastische aanpassingen doorvoeren aan hun IT-systemen.

Uit de dialoog die de Vlaamse universiteiten gevoerd hebben met de diverse beleidsinstanties die
betrokken waren bij de invoering van de ESR-verplichting is gebleken dat het nooit de bedoeling is
geweest van de overheid om van de Vlaamse universiteiten dergelijke drastische ingrepen te vragen.
Teneinde echter toch, zo goed als mogelijk, te voldoen aan de ESR-vraag is het wenselijk en ijveren
de Vlaamse universiteiten ervoor om een ESR-afsprakenkader in te stellen waardoor de focus wordt
verschoven van een absolute ESR-compliance naar een zo correct mogelijke invulling van de ESRrapportering op basis van een conversietabel die de brug slaat tussen de codificatie van de

1

De ESR-problematiek bekommert de Vlaamse universiteiten niet enkel omwille van de administratieve belasting die ermee
gepaard gaat, maar ook omwille van potentiële beleidsmatige implicaties. Zie in dit verband de VLIR-nota d.d. 24 februari 2016
over “De nood aan een onderbouwende financiering – Overheidsfinanciering aan de universiteiten en de ESR-problematiek”
waarvan kopie in bijlage 1.
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economische boekhouding en de ESR-codificatie.
onderdelen:
-

Voorliggend afsprakenkader bevat volgende

de algemene werkwijze die borg moet staan voor een consistente invulling van de ESRrapportering door alle Vlaamse universiteiten;
een aantal aannamen teneinde zoveel mogelijk de één-op-één relatie tussen de
grootboekrekeningen en de ESR-codes te bewaren;
de ESR-concordantietabel die de ESR-classificatie linkt aan het rekeningstelsel voor de
Vlaamse universiteiten zoals opgenomen in het boekhoudbesluit van 21 december 2007;
de COFOG-rapportering.

Aanvullend gaat onderhavig document in op een specifiek, verwant thema met name de VABNadviezen.
Het afsprakenkader (inclusief verwante topic) kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de
Vlaamse universiteiten en EY en dit in het kader van de vervolgopdracht die de Vlaamse universiteiten
aan EY hebben toevertrouwd, als aanvulling op de studie van 2017 die door AHOVOKS werd
gefinancierd.
Het afsprakenkader wordt jaarlijks geactualiseerd op VLIR-niveau en aangepast waar dit vereist is.
Telkens een nieuw VABN-advies wordt uitgevaardigd, zullen de Vlaamse universiteiten gezamenlijk
afspreken hoe zij hiermee zullen omgaan. Deze gezamenlijke aanpak wordt aansluitend opgenomen
onder topic 6 van voorliggend dossier.
Naar aanleiding van het overleg d.d. 14 december 2018 met betrekking tot het ESR-afsprakenkader
voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten met vertegenwoordigers van het departement
Financiën en Begroting, AHOVOKS, VLIR en EY, werd gevraagd om de afstemming met betrekking tot
een aantal interne stromen of interrelaties te verfijnen: meer bepaald de interne stromen tussen FWO,
Hermesfonds en VLIR-UOS en de Vlaamse universiteiten. De afspraken met betrekking tot de
rapportering van deze interne stromen door de Vlaamse universiteiten in ESR werden opgenomen
onder Topic 7: Verfijning van het ESR afsprakenkader – interne stromen of interrelaties Vlaamse
universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.
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Topic 2: Algemene werkwijze bij het invullen van de ESRrapportering2
Hierna wordt high level de methodiek toegelicht die de Vlaamse universiteiten per balanspost en per
rubriek van de resultatenrekening toepassen voor het opmaken van de ESR-rapportering.
Onder topic 4 Concordantietabel (zie verder) wordt aanvullend de mapping tussen de economische
rekeningen en de ESR-codes weergegeven.

2.1 Algemene werkwijze balans
Activa
VASTE ACTIVA
20 – Oprichtingskosten

21 – Immateriële activa

22/27 – Materiële vaste activa

28 – Financiële vaste activa

Algemene werkwijze
Opname van de aankopen van het boekjaar op basis van de
toelichting in de jaarrekening exclusief jaarlijkse afschrijvingen:
“verrichting met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat
(niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname van de aankopen van het boekjaar op basis van de
toelichting in de jaarrekening exclusief jaarlijkse afschrijvingen:
“verrichting met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat
(niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname van de verkopen van het boekjaar op basis van de
actuele kasbeweging en niet op basis van de meer- of
minderwaarde in de resultatenrekening: “verrichting met
uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op
bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname van de aankopen van het boekjaar op basis van de
toelichting in de jaarrekening exclusief jaarlijkse afschrijvingen:
“verrichting met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat
(niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname van de verkopen van het boekjaar op basis van de
actuele kasbeweging en niet op basis van de meer- of
minderwaarde in de resultatenrekeningverrichting met
uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op
bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname van de aanschaffingen van het boekjaar op basis van
de toelichting in de jaarrekening minus de nog te storten
bedragen: “verrichting met uitsluitend impact op het
begrotingsresultaat (niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname van de verkopen van het boekjaar op basis van de
actuele kasbeweging en niet op basis van de meer- of
minderwaarde in de resultatenrekening: “verrichting met
uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op
bedrijfseconomisch resultaat)”

2

De term “ESR-rapportering” betreft in deze topic specifiek volgende volumes van het rapporteringssjabloon: VO 14
“Uitvoering van de begroting in ESR”, VO 17 “Kruistabel ESR-COFOG over de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting
van het jaar” en VO 19 “Aansluiting Economisch-met het bedrijfseconomisch resultaat”.

ESR – Afsprakenkader voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten
Update goedgekeurd door de VLIR-commissie Financiële directeuren op 12/12/2019
7

VLOTTENDE ACTIVA
29 – Vorderingen op meer dan
één jaar

3 - Voorraden
37 – Projecten in uitvoering

Opname mutaties van het boekjaar uitsluitend indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien de
mutatie een stijging is, resulteert dit in een ESR-uitgave en in
het geval van een daling in een ESR-ontvangst: “verrichting met
uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op
bedrijfseconomisch resultaat)”
Niet opgenomen in de ESR-rapportering

51/53 - Geldbeleggingen

Opname mutatie projecten in uitvoering EU projecten
(toepassing VABN advies 2017/7 betreffende de behandeling
van Europese subsidies zie infra Topic 6: VABN-adviezen):
“verrichting met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat
(niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname mutaties van het boekjaar uitsluitend indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien de
mutatie een stijging is resulteert dit in een ESR-uitgave en in het
geval van een daling in een ESR-ontvangst: “verrichting met
uitsluitend impact op het begrotingsresultaat (niet op
bedrijfseconomisch resultaat)”
Niet opgenomen in de ESR-rapportering

54/58 – Liquide middelen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

49 – Overlopende rekeningen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

40/41 – Handelsvorderingen en
overige vorderingen

Passiva

Algemene werkwijze

EIGEN VERMOGEN
10 – Gevormd vermogen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

12 – Herwaarderingsmeerwaarden

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

13 – Aangelegde fondsen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

14 – Overgedragen
overschot/tekort

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

15 – Kapitaalsubsidies

Opname nieuwe kapitaalsubsidies van het boekjaar exclusief
jaarlijkse afschrijvingen in lijn met bedrijfseconomische
toepassing: “verrichting met uitsluitend impact op het
begrotingsresultaat (niet op bedrijfseconomisch resultaat)”

VOORZIENINGEN
16 – Voorzieningen voor risico’s
en kosten

Niet opgenomen in de ESR-rapportering
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SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
17 – Schulden op meer dan één
Opname nieuwe schulden van het boekjaar als ESR-ontvangst
jaar
en de terugbetalingen van het boekjaar als ESR–uitgave:
“verrichting met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat
(niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Handelsschulden (rekening 175) en overige schulden (rekening
179) - Opname mutaties van het boekjaar uitsluitend indien deze
geen debet of credit veroorzaken in de resultatenrekening.

42/48 – Schulden op korte termijn

Indien de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRontvangst en in het geval van een daling in een ESR-uitgave:
“verrichting met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat
(niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname nieuwe schulden van het boekjaar als ESR-ontvangst
en de terugbetalingen van het boekjaar als ESR-uitgave:
“verrichting met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat
(niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Handelsschulden (rekening 44) en schulden met betrekking tot
belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (rekening 45) Opname mutaties van het boekjaar uitsluitend indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de resultatenrekening
Indien de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRontvangst en in het geval van een daling in een ESR-uitgave:
“verrichting met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat
(niet op bedrijfseconomisch resultaat)”
Opname mutatie ontvangen vooruitbetalingen EU projecten
(toepassing VABN advies 2017/7 betreffende de behandeling
van Europese subsidies zie infra Topic 6: VABN-adviezen)

49 – Overlopende rekeningen

Geen opname mutatie andere diverse schulden (rekening 489)
betreft doorstortingen aan partnerinstellingen in kader van
afdeling “voor orde”
Niet opgenomen in de ESR-rapportering
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2.2 Algemene werkwijze resultatenrekening
Opbrengsten

Algemene werkwijze

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
700 – Overheidstoelagen en
subsidies – basisfinanciering (Eerste
geldstroom)
701 – Overheidsbijdragen
fundamenteel basisonderzoek
(Tweede geldstroom)

Opname bedrag mededeling AHOVOKS (toekenning)
Vordering vakantiegeld wordt niet opgenomen in de ESRrapportering.
Opname bedrag mededeling EWI (toekenning) met betrekking
tot BOF. Voor de andere economische rekeningen wordt de
omzet inclusief voorschotten en exclusief doorstortingen
opgenomen in de ESR-rapportering. Specifiek voor FWO en
VLIR-UOS zie infra topic 7: Verfijning ESR-afsprakenkader –
interne stromen of interrelaties Vlaamse universiteiten en FWO,
Hermesfonds en VLIR-UOS.
702 – Overheidsbijdragen toegepast Opname voor IOF van het bedrag van het ministerieel besluit
wetenschappelijk onderzoek (Derde houdende de toekenning van een subsidie voor het industrieel
geldstroom)
onderzoeksfonds. Voor de andere economische rekeningen
wordt de gefactureerde omzet inclusief voorschotten en exclusief
doorstortingen opgenomen. Specifiek voor FWO en
Hermesfonds zie infra topic 7: Verfijning ESR-afsprakenkader –
interne stromen of interrelaties Vlaamse universiteiten en FWO,
Hermesfonds en VLIR-UOS.
703 – Contractonderzoek met de
Opname van de gefactureerde omzet inclusief voorschotten en
privésector en wetenschappelijke
exclusief doorstortingen.
dienstverlening (Vierde geldstroom)
704 – Andere opbrengsten
Opname van de gefactureerde omzet inclusief voorschotten en
verbonden aan onderwijs,
exclusief doorstortingen.
onderzoek en dienstverlening
71 – Waardewijzigingen projecten in Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
uitvoering
boekhouding per grootboekrekening voor wat betreft EU
subsidies en andere inkomensoverdrachten (toepassing VABN
advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese
subsidies en 2018/10 betreffende het boeken van subsidies die
als inkomensoverdrachten worden getypeerd zie infra Topic 6:
VABN-adviezen). Omwille van consolidatie wordt de completed
contract methode (CCM) ESR-matig niet opgenomen daar waar
inkomsten als interrelaties worden gerapporteerd
73 – Giften, schenkingen en legaten Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
boekhouding
74 – Andere bedrijfsopbrengsten
Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
boekhouding
Opname van de effectieve verkoopwaarde en niet het bedrag
aan geboekte meerwaarde bij de realisatie van vaste activa.
Rekening 741 wordt niet opgenomen in de ESR-rapportering:
“verrichting zonder impact op het begrotingsresultaat”. Zie supra
algemene werkwijze balans – vaste activa.
FINANCIELE OPBRENGSTEN
75 – Financiële opbrengsten

Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
boekhouding
met
uitsluiting
van
niet
gerealiseerde
wisselresultaten (rekening 754).
De niet gerealiseerde
wisselresultaten betreffen “verrichting zonder impact op het
begrotingsresultaat”
Opname rekening 753 in het kader van de in resultaat name van
de kapitaalsubsidies enkel indien er nog geen correctie gedaan
is op balansniveau. ESR-matig worden enkel de nieuwe
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subsidies opgenomen. De jaarlijkse in resultaatname van
lopende kapitaalsubsidies betreft “verrichting zonder impact op
het begrotingsresultaat” – zie supra algemene werkwijze –
balans – kapitaalsubsidies
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
76 – Uitzonderlijke opbrengsten

Opname van de effectieve verkoopwaarde en niet het bedrag
aan geboekte meerwaarde bij de realisatie van vaste activa.
Bedrag rekening 763 betreft “verrichting zonder impact op het
begrotingsresultaat”. Zie supra algemene werkwijze balans –
vaste activa.
Bedrag rekeningen 760/2 niet opgenomen in de ESRrapportering:
“verrichting
zonder
impact
op
het
begrotingsresultaat”

RESULTAATVERWERKING
79 - Resultaatverwerking

Niet opgenomen in de ESR-rapportering: “verrichting zonder
impact op het begrotingsresultaat” ESR-rapportering

Kosten

Algemene werkwijze

BEDRIJFSKOSTEN
60 – Aankoop goederen
61 – Diensten en diverse goederen

Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
boekhouding
Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
boekhouding

62 – Bezoldigingen, sociale lasten
en pensioenen

Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
boekhouding

63 – Afschrijvingen,
waardeverminderingen en
voorzieningen voor risico’s en
kosten

Niet opgenomen in de ESR-rapportering: “verrichting zonder
impact op het begrotingsresultaat” ESR-rapportering

64 – Andere bedrijfskosten

Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
boekhouding
Opname van de effectieve verkoopwaarde en niet het bedrag
aan geboekte minderwaarden bij de realisatie van vaste activa.
Bedrag rekening 641 betreft “verrichting zonder impact op het
begrotingsresultaat”. Zie supra algemene werkwijze balans –
vaste activa

FINANCIELE KOSTEN
65 – Financiële kosten

Opname van het bedrag op de rekeningen van de algemene
boekhouding met uitsluiting van:
de waardeverminderingen op vlottende activa (rekening
651);
niet gerealiseerde wisselresultaten (rekening 654);
voorzieningen met financieel karakter (rekening 656)
Deze uitsluitingen betreffen “verrichting zonder impact op het
begrotingsresultaat”
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UITZONDERLIJKE KOSTEN
66 – Uitzonderlijke kosten

Opname van de effectieve verkoopwaarde en niet het bedrag
aan geboekte minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
Bedrag rekening 663 minderwaarden bij de realisatie van vaste
activa betreffen “verrichting zonder impact op het
begrotingsresultaat”. Zie supra algemene werkwijze balans –
vaste activa
Opname van het bedrag op de rekeningen 664/9 van de
algemene boekhouding.
Bedrag rekeningen 660/2 niet opgenomen in de ESRrapportering:
“verrichting
zonder
impact
op
het
begrotingsresultaat”

RESULTAATVERWERKING
69 - Resultaatverwerking

Niet opgenomen in de ESR-rapportering: "verrichting zonder
impact op het begrotingsresultaat"
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Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering3
In onderhavige topic worden de aannamen besproken die de Vlaamse universiteiten hanteren voor het
opmaken van de ESR-rapportering. Onder 3.1 worden een aantal beginselen toegelicht. Aansluitend,
onder 3.2, worden de aannamen schematisch besproken per balanspost en per rubriek van de
resultatenrekening.
Onder topic 4 Concordantietabel (zie verder) worden de aannamen verbijzonderd per economische
rekening.

3.1 Beginselen
1.

Bij de aankoop/verkoop van gronden/gebouwen vereist ESR dat in de classificatie een
onderscheid wordt gemaakt tussen transacties binnen en buiten de overheidssector. Deze
informatie kan niet zondermeer afgeleid worden uit de grootboekrekeningen en dient manueel per
transactie te worden nagekeken. Teneinde de administratieve belasting binnen realistische perken
te houden, zonder de correctheid van de ESR-rapportering materieel aan te tasten, passen de
Vlaamse universiteiten een materialiteitsregel toe. De manuele uitsplitsing (binnen versus buiten
de
overheidssector)
vindt
enkel
plaats
voor
transacties
waarvan
de
aankoopwaarde/verkoopwaarde van het actief hoger ligt dan 0,5% van het balanstotaal van de
betreffende universiteit. De andere (niet materiële) verrichtingen worden ESR-matig gerapporteerd
als zijnde “buiten de overheidssector” (tenzij een universiteit ervoor opteert om fijnmaziger te werk
te gaan).

2.

De kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere
financiële producten vereisen een gedetailleerde uitsplitsing onder ESR. Dezelfde detailgraad
wordt ook vereist voor de kredietaflossingen en de vereffeningen van deelnemingen. Enerzijds is
deze detailgraad naar tegenpartij in de algemene boekhouding van de Vlaamse universiteiten niet
beschikbaar. Anderzijds bevestigen de universiteiten dat zij hoofdzakelijk kredieten verlenen aan
en deelnemingen hebben in privébedrijven. Derhalve worden kredietverleningen en deelnemingen
opgenomen als “aan privébedrijven”. Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of
een deelneming binnen de overheidssector meer bedraagt dan 0,5% van het balanstotaal van de
betreffende universiteit, zal deze ESR-matig worden verwerkt onder “binnen de overheidssector”.
(tenzij een universiteit ervoor opteert om fijnmaziger te werk te gaan).
Financiële opbrengsten die betrekking hebben op overheidsobligaties worden opgenomen op ESR
code 26.20 als “rente-ontvangsten binnen de overheidssector”. Gerealiseerde meer- en
minderwaarde die betrekking hebben op overheidsobligaties worden opgenomen als op ESR code
89.10 “Kredietaflossingen binnen een institutionele groepen” indien van toepassing.

3. De leningen aangegaan door de universiteiten worden onder ESR weergegeven als zijnde
overheidsschuld. Een uitsplitsing is nodig tussen:
Schulden in euro;
Schulden in vreemde valuta;
Schulden binnen de overheidssector;
Financiële leasingschulden.

3

De term “ESR-rapportering” betreft in deze topic specifiek volgende volumes van het rapporteringssjabloon: VO 14
“Uitvoering van de begroting in ESR”, VO 17 “Kruistabel ESR-COFOG over de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting
van het jaar” en VO 19 “Aansluiting Economisch-met het bedrijfseconomisch resultaat”.
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De universiteiten bevestigen dat ze geen schulden in vreemde valuta hebben en dat het ook hun
intentie niet is om schulden in vreemde valuta aan te gaan. Daarnaast hebben ze hoofdzakelijk
leningen aangegaan buiten de overheidssector. Bijgevolg wordt de uitsplitsing in ESR principieel
beperkt tot schulden in euro en financiële leasingsschulden. Mocht de situatie zich voordoen dat
een schuld wordt aangegaan in vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer
bedraagt dan 0,5% van het balanstotaal van de betreffende universiteit, zal deze schuld ESRmatig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta” en/of “schulden binnen de
overheidssector” (tenzij een universiteit ervoor opteert om fijnmaziger te werk te gaan).
Eén universiteit heeft een lening voor een niet onaanzienlijk bedrag bij de EIB (meer dan 0,5% van
het balanstotaal). De aflossing van deze lening wordt opgenomen onder “schulden binnen de
overheidssector”.
4. De universiteiten bevestigen dat de goederen en diensten en de diverse goederen quasi uitsluitend
aangekocht worden van leveranciers buiten de overheidssector. Bijgevolg wordt de ESRclassificatie met betrekking tot de “aankoop van niet-duurzame goederen en diensten” beperkt tot
het gebruik van de codes 12.11 “Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de
overheidssector – algemene werkingskosten” en 12.12 “Algemene werkingskosten vergoed aan
andere sectoren dan de overheidssector – huurgelden van gebouwen”. De giften en liberaliteiten,
sponsoring en andere toelagen
worden opgenomen onder ESR-uitgave code 3
“Inkomensoverdrachten”. Bij nazicht van de verschillende kosten blijkt dat alleen detacheringen
hoofdzakelijk plaats vinden in relatie met de overheid. De kosten geboekt op deze economische
rekening zullen bijgevolg gerapporteerd worden onder code 12.21 “Algemene werkingskosten
vergoed binnen de overheidssector”.
5. Zoals in de inleiding aangegeven, vereist ESR een classificatie volgens tegenpartij, daar waar een
bedrijfseconomische boekhouding gevoerd wordt volgens de aard van de transactie. Dit
verschillend uitgangspunt bemoeilijkt aanzienlijk de vertaalslag van de algemene boekhouding naar
de ESR-rapportering.
Teneinde enerzijds te vermijden dat de universiteiten ingrijpende wijzigingen moeten doorvoeren
aan de huidige boekhoudkundige verwerking van de transacties, zij een significante bijkomende
administratieve last moeten opnemen en zij hun IT systemen drastisch moeten aanpassen, maar
teneinde anderzijds toch een kwaliteitsvolle ESR-rapportering te kunnen waarborgen, worden de
interrelaties beperkt tot volgende toelagen/tegenpartijen en wel als volgt:
AHOVOKS: werkingsuitkeringen 1ste geldstroom – ESR code 46.10: Het bedrag
overeenkomstig de mededeling AHOVOKS (toekenning) wordt opgenomen onder het
beleidsdomein “Onderwijs en Vorming”;
AHOVOKS: onroerende investeringen en investeringsmachtigingen 1ste geldstroom - ESR
code 66.11: Het bedrag overeenkomstig de mededeling AHOVOKS (toekenning) wordt
opgenomen onder het beleidsdomein “Onderwijs en Vorming”;
BOF: ontvangen toelagen 2de geldstroom – ESR code 46.10: Het bedrag overeenkomstig de
mededeling EWI (toekenning) wordt opgenomen onder beleidsdomein "Economie,
Wetenschap en Innovatie";
FWO: ontvangen toelagen projectonderzoek – ESR code 46.70: het bedrag overeenkomstig
de betaaloverzichten wordt opgenomen (voor verdere toelichting zie infra Topic 7: Verfijning
ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties Vlaamse Universiteiten en FWO,
hermesfonds en VLIR-UOS);
IOF: ontvangen toelagen 3de geldstroom – ESR code 46.10: Het bedrag overeenkomstig het
ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie voor het industrieel
onderzoekfonds wordt opgenomen;
- Hermesfonds: De door de Vlaamse universiteiten geregistreerde omzet inclusief voorschotten
en overhead met betrekking tot toegepast wetenschappelijk onderzoek (3 de geldstroom) van
het lopende boekjaar worden ESR-matig opgenomen onder ESR-code 46.40
“Inkomensoverdrachten van een VOI-IVArp, EVApr, SAR en EV – Fonds voor Flankerend
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Economisch beleid HermesFonds (FFEB HERMES) (voor verdere toelichting zie infra Topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties Vlaamse Universiteiten en
FWO, hermesfonds en VLIR-UOS);
-

Omwille van consolidatieredenen wordt de eventuele geboekte omzet op de economische rekening
‘waardewijziging projecten in uitvoering” (overeenkomstig de completed contract methode) met
betrekking tot bovenstaande toelagen ESR-matig niet opgenomen.
Rol van de consolidator
Met de opmaak van het afsprakenkader is een belangrijke stap gezet naar meer uniformiteit en
duidelijkheid in de ESR-rapportering van de Vlaamse universiteiten en in de ESR-matige relaties
van de Vlaamse universiteiten met hun financiers. Deze aanpak moet/zal ertoe leiden dat de ESRconsolidatieverschillen m.b.t. de financiering v/d universiteiten op niveau van de Vlaamse overheid
gevoelig zullen dalen. Voor de (materiële) consolidatieverschillen die alsnog opduiken, wordt
volgende aanpak voorzien:
M.b.t. de rekeningen
•
Op de korte termijn, d.i. voor de lopende stap in de rapporteringscyclus, staat de consolidator
in voor het wegwerken van deze verschillen.
•
De universiteit(-en) die mee aan de basis liggen van het verschil, worden ervan in kennis
gesteld, met het verzoek om tegen de volgende stap in de rapporteringscyclus, in dialoog te
gaan met de tegenpartij teneinde een meer nauwkeurige afstemming te bewerkstellingen,
rekening houdend met de beginselen van het afsprakenkader.
M.b.t. de begrotingen
•
De consolidator staat zelf in voor het wegwerken van deze verschillen.

6. Met betrekking tot de rapportering naar tegenpartij van de ontvangsten, andere dan de hierboven
vernoemde interrelaties, wordt de gefactureerde omzet op de economische rekeningen
opgenomen op de respectievelijke ESR-ontvangsten code door toepassing van volgende
beslissingsregels per afzonderlijke economische rekening:
a) De tegenpartij is duidelijk af te leiden uit de benaming van de reeds bestaande economische
rekeningen:
Waar de uitsplitsing van de gefactureerde omzet naar tegenpartij ontegensprekelijk valt af te leiden
uit de bestaande economische rekeningen wordt de uitsplitsing gemaakt op basis van de
economische rekeningen.
b) De tegenpartij is duidelijk af te leiden op basis van de aard van de opbrengst:
Indien de tegenpartij duidelijk valt af te leiden op basis van de opbrengstensoort, wordt een
aanname op basis van redelijkheid genomen:
Verkopen aan gezinnen
Verkopen aan bedrijven
Verkopen aan het
buitenland
Inschrijvingsgelden,
huuropbrengsten,
opbrengsten
studentenrestaurants
en
opbrengsten uit verkoop
van boeken en cursussen
Opleiding derden, verkoop
publicaties
en
abonnementen
Legaten

Onderwijstoelagen,
auteursrechten,
wetenschappelijke prijzen

Onderwijstoelagen EU
en andere

Giften

Exploitatie
terreinen,
facilitaire dienstverlening

Verhuur
gebouwen,
studentenkamers, studio’s
Inkomsten bibliotheken
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Sportactiviteiten, buspas,
lidmaatschapsgelden
c) De ontvangst wordt hoofdzakelijk ontvangen van één bepaalde tegenpartij:
Indien bij nazicht van de gefactureerde omzet geboekt op de economische rekeningen één
tegenpartij duidelijk doorweegt, wordt de gefactureerde omzet van deze economische rekening
volledig toegewezen aan deze tegenpartij.
d) Er kan geen tegenpartij gedefinieerd worden op basis van bovenstaande regels:
Indien bovenstaande regels niet voldoen, wordt de uitsplitsing procentueel gemaakt dit om de
correctheid van de toewijzing te maximaliseren mits een haalbare manuele inspanning. Telkens
aan de start van een driejarige periode zullen de universiteiten manueel in detail de uitsplitsing
nagaan. Daarna worden de percentages ongewijzigd drie jaar lang toegepast.
7. De toepassing van VABN adviezen 2018/10 betreffende het boeken van subsidies die als
inkomensoverdrachten worden getypeerd en 2017/7 betreffende de behandeling van Europese
subsidies vereist dat de toegekende subsidies moeten matchen met de gesubsidieerde uitgaven
(toepassing zie infra Topic 6: VABN-adviezen). Voor de onderzoeksprojecten waarvoor de
completed contract methode (hierna CCM genoemd) overeenkomstig de bedrijfseconomische
boekhouding wordt toegepast zal de geboekte omzet op de desbetreffende economische rekening
‘Waardewijziging projecten in uitvoering” opgenomen worden op de respectievelijke ESR- codes.
Omwille van consolidatieredenen wordt de geboekte omzet op de economische rekening
‘waardewijziging projecten in uitvoering” (overeenkomstig de completed contract methode) ESRmatig niet opgenomen indien de inkomsten/toelagen interrelaties betreffen.
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3.2 Aannamen balans
Activa

Aannamen

VASTE ACTIVA
20 – Oprichtingskosten

Geen aannamen nodig

21 – Immateriële activa

Geen aannamen nodig (de ESR-rapportering vereist geen
uitsplitsing naar tegenpartij)
Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering
- 3.1 Beginselen – Aanname 1

22/27 – Materiële vaste activa

28 – Financiële vaste activa

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor
transacties met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger
ligt dan 0,5% van het balanstotaal
Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering
- 3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan
0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESRmatig worden verwerkt onder “binnen de overheidssector”
Financiële
opbrengsten
die
betrekking
hebben
op
overheidsobligaties worden opgenomen als “ontvangsten
binnen de overheidssector”. Gerealiseerde meer- en
minderwaarde die betrekking hebben op overheidsobligaties
worden opgenomen als “Kredietaflossingen binnen een
institutionele groep” indien van toepassing

VLOTTENDE ACTIVA
29 – Vorderingen op meer dan één
jaar

Geen aannamen nodig (uitsplitsing naar tegenpartij op basis
van omschrijving van de vorderingen)

3 – Voorraden

Geen aannamen nodig

37 – Projecten in uitvoering
40/41 – Handelsvorderingen en
overige vorderingen

Toepassing VABN-advies 2017/7 betreffende de behandeling
van Europese subsidies (zie infra topic 6: VABN adviezen)
Geen aannamen nodig (uitsplitsing naar tegenpartij op basis
van omschrijving van de vordering indien van toepassing)

51/53 - Geldbeleggingen

Geen aannamen nodig

54/58 – Liquide middelen

Geen aannamen nodig

49 – Overlopende rekeningen

Geen aannamen nodig
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Passiva

Aannamen

EIGEN VERMOGEN
10 – Gevormd vermogen

Geen aannamen nodig

12 – Herwaarderingsmeerwaarden

Geen aannamen nodig

13 – Aangelegde fondsen

Geen aannamen nodig

14 – Overgedragen
overschot/tekort
15 – Kapitaalsubsidies

Geen aannamen nodig
Geen aannamen nodig

VOORZIENINGEN
16 – Voorzieningen voor risico’s en
kosten

Geen aannamen nodig

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
17 – Schulden op meer dan één
jaar

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aanname 2 en 3.
Leningen bij kredietinstellingen zijn hoofdzakelijk euro leningen
aangegaan buiten de overheidssector
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen aangegaan
buiten de overheidssector

42/48 – Schulden op korte termijn

Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt
aangegaan in vreemde valuta en/of binnen de overheidssector
die meer bedraagt dan 0,5% van het balanstotaal van de
universiteit zal deze schuld ESR-matig worden verwerkt onder
“schulden in vreemde valuta” en/of “schulden binnen de
overheidssector”
Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aanname 2 en 3.
Leningen bij kredietinstellingen zijn hoofdzakelijk euro leningen
aangegaan buiten de overheidssector
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen aangegaan
buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt
aangegaan in vreemde valuta en/of binnen de overheidssector
die meer bedraagt dan 0,5% van het balanstotaal van de
universiteit zal deze schuld ESR-matig worden verwerkt onder
“schulden in vreemde valuta” en/of “schulden binnen de
overheidssector”

46 – Ontvangen vooruitbetalingen
op projecten
49 – Overlopende rekeningen

Toepassing VABN advies 2017/7 betreffende de behandeling
van Europese subsidies zie infra topic 6: VABN-adviezen
Geen aannamen nodig
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3.3 Aannamen resultatenrekening
Opbrengsten

Aannamen

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
700 – Overheidstoelagen en
subsidies – basisfinanciering
(Eerste geldstroom)

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aanname 5.
De vordering vakantiegeld wordt ESR-matig niet opgenomen

701 – Overheidsbijdragen
fundamenteel basisonderzoek
(Tweede geldstroom)
702 – Overheidsbijdragen
toegepast wetenschappelijk
onderzoek (Derde geldstroom)
703 – Contractonderzoek met de
privé – sector en
wetenschappelijke dienstverlening
(Vierde geldstroom)
704 – Andere opbrengsten
verbonden aan onderwijs,
onderzoek en dienstverlening

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en
aanvullend topic 7: Verfijning ESR-afsprakenkader – interne
stromen of interrelaties Vlaamse universiteiten en FWO,
Hermesfonds en VLIR-UOS.
Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en
aanvullend topic 7: Verfijning ESR-afsprakenkader – interne
stromen of interrelaties Vlaamse universiteiten en FWO,
Hermesfonds en VLIR-UOS.
Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aannamen 5, 6 en 7

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aannamen 5, 6 en 7
Inschrijvingsgelden,
huuropbrengsten,
opbrengsten
studentenrestaurants en opbrengsten uit verkoop van boeken
en cursussen worden geacht ontvangen te worden van
gezinnen
Onderwijstoelagen, auteursrechten, wetenschappelijke prijzen
worden geacht ontvangen te worden van bedrijven
Opleiding derden, verkoop publicaties en abonnementen:
worden geacht ontvangen te worden van gezinnen

71 – Waardewijzigingen projecten
in uitvoering

73 – Giften, schenkingen en
legaten

74 – Andere bedrijfsopbrengsten

Onderwijstoelagen EU en andere worden geacht ontvangen te
worden van het buitenland
Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering 3.1 Beginselen – Aanname 7 en topic 6: VABNadviezen - toepassing VABN advies 2017/7 betreffende de
behandeling van Europese subsidies; omwille van consolidatie
wordt de completed contract methode (CCM) ESR-matig niet
opgenomen daar waar inkomsten als interrelaties worden
gerapporteerd
Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aanname 6
Giften worden ontvangen van bedrijven en legaten van
gezinnen
Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering - 3.1 Beginselen – Aanname 6
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De andere bedrijfsopbrengsten werden uitgesplitst en de
classificatie naar ESR bepaald op basis van volgende
aannamen:
Exploitatie terreinen, facilitaire dienstverlening:
verkoop aan bedrijven
Verhuur gebouwen, studentenkamers, studio’s:
verkoop aan gezinnen
Inkomsten bibliotheken: verkoop aan gezinnen;
Sportactiviteiten, buspas, lidmaatschapsgelden:
verkoop aan gezinnen
De kinderdagverblijven zijn specifiek voor KU Leuven;
de toelagen ontvangen van Kind en Gezin worden
opgenomen onder ESR code 38.60
“Inkomensoverdrachten”
Recuperatie van kosten zie infra topic 3: Aannamen
bij het invullen van de ESR-rapportering - 3.1
Beginselen – Aanname 6
FINANCIELE OPBRENGSTEN
75 – Financiële opbrengsten

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering – 3.1 Beginselen – Aanname 2
Deze opbrengsten worden hoofdzakelijk ontvangen buiten de
overheidssector
Financiële opbrengsten en gerealiseerde meerwaarde met
betrekking tot rechtstreeks aangekochte overheidsobligaties
worden opgenomen als “binnen de overheidssector”

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
76 – Uitzonderlijke opbrengsten

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering – 3.1 Beginselen – Aanname 1
Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor
transacties met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger
ligt dan 0,5% van het balanstotaal

RESULTAATVERWERKING
79 - Resultaatverwerking

Geen aannamen nodig

Kosten

Aannamen

BEDRIJFSKOSTEN
60 – Aankoop goederen

61 – Diensten en diverse goederen

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering – 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats te vinden buiten de
overheidssector
Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering – 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats buiten de overheidssector
De giften en liberaliteiten, sponsoring en andere toelagen
worden opgenomen onder ESR-uitgave code 3
“Inkomensoverdrachten”
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62 – Bezoldigingen, sociale lasten
en pensioenen
63 – Afschrijvingen,
waardeverminderingen en
voorzieningen voor risico’s en
kosten

Geen aannamen nodig

64 – Andere bedrijfskosten

Geen aannamen nodig

Geen aannamen nodig

FINANCIELE KOSTEN
65 – Financiële kosten

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering – 3.1 Beginselen – Aanname 2
Deze kosten worden hoofdzakelijk gemaakt buiten de
overheidssector. Waar materieel en van toepassing worden
deze kosten opgenomen als “binnen de overheidssector”
Financiële kosten en gerealiseerde minderwaarde met
betrekking tot rechtstreeks aangekochte overheidsobligaties
worden opgenomen als “binnen de overheidssector”

UITZONDERLIJKE KOSTEN
66 – Uitzonderlijke kosten

Zie supra topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESRrapportering – 3.1 Beginselen – Aanname 1
Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor
transacties met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger
ligt dan 0,5% van het balanstotaal

RESULTAATVERWERKING
69 – Resultaatverwerking

Geen aannamen nodig
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Topic 4 : ESR-concordantietabel4
Onderstaande tabel detailleert de mapping tussen het rekeningstelsel overeenkomstig het boekhoudbesluit d.d. 21/12/2007 en de ESR-codificatie. Tevens worden in deze tabel de principes en beginselen die besproken werden onder
topic 2 “Algemene werkwijze bij het invullen van de ESR- rapportering “ en topic 3 “Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering” verbijzonderd.

Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

10

Gevormd vermogen

100

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

Gevormd vermogen ontstaan uit de 02.99
beginbalans

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

101

Permanente financiering

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

12

Herwaarderingsmeerwaarden

120

Herwaarderingsmeerwaarden op
immateriële vaste activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

121

Herwaarderingsmeerwaarden op
materiële vaste activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

122

Herwaarderingsmeerwaarden op
financiële vaste activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

124

Terugneming van
waardeverminderingen op
geldbeleggingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

13

Aangelegde fondsen

130

Onbeschikbare fondsen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

131

Beschikbare fondsen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

14

Overgedragen overschot (of
Overgedragen tekort)

14

Overgedragen overschot (of
Overgedragen tekort)

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

15

Kapitaalsubsidies

15

Kapitaalsubsidies

66.11

Investeringsbijdragen van de institutionele overheid Opname nieuwe kapitaalsubsidies van het
boekjaar

Geen aannamen nodig

15

Kapitaalsubsidies

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

16

Voorzieningen voor risico's en
kosten

160

Voorzieningen voor pensioenen en 02.99
soortgelijke verplichtingen

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

161

Voorzieningen voor belastingen

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

4

ESR-code

02.99

De ESR-concordantietabel is van toepassing voor de invulling van volgende volumes van het rapporteringssjabloon: VO 14 “Uitvoering van de begroting in ESR”, VO 17 “Kruistabel ESR-COFOG over de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting van het jaar” en VO 19 “Aansluiting Economisch-met het
bedrijfseconomisch resultaat”.

Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

162

Voorzieningen voor grote
herstellings- en grote
onderhoudswerken

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

164

Voorzieningen voor veiligheid en
milieu verplichtingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

168

Voorzieningen voor overige risico's 02.99
en kosten

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

17

Schulden op meer dan één jaar

172

Leasingschulden en soortgelijke

91.70

Aflossingen bij financiële leasings

Terugbetalingen van het boekjaar

Geen aannamen nodig

172

Leasingschulden en soortgelijke

96.70

Opbrengsten van leningen inzake financiële
leasings

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Geen aannamen nodig

173

Kredietinstellingen

91.10

Aflossingen van de schuld in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Leningen bij kredietinstellingen zijn hoofdzakelijk euro leningen
aangegaan buiten de overheidssector

173

Kredietinstellingen

91.30

Aflossingen van de schuld binnen de
overheidssector

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

173

Kredietinstellingen

96.10

Opbrengsten van leningen in euro

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Leningen bij kredietinstellingen zijn hoofdzakelijk euro leningen
aangegaan buiten de overheidssector

173

Kredietinstellingen

96.30

Opbrengst van leningen binnen de overheidssector Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

174

Overige leningen

91.10

Aflossingen van de schuld in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

ESR – Afsprakenkader voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten
Update goedgekeurd door de VLIR-commissie Financiële directeuren op 12/12/2019
23

Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

174

Overige leningen

96.10

Opbrengsten van leningen in euro

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen

174

Overige leningen

91.30

Aflossingen van de schuld binnen de
overheidssector

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen

174

Overige leningen

96.30

Opbrengst van leningen binnen de overheidssector Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

175

Handelsschulden

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

179

Overige schulden

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

20

Oprichtingskosten

200

Kosten van oprichting en
kapitaalverhoging

74.40

Verwerving van patenten, octrooien en andere
immateriële goederen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

200

Kosten van oprichting en
kapitaalverhoging

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

201

Kosten bij uitgifte van leningen en
disagio

74.40

Verwerving van patenten, octrooien en andere
immateriële goederen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

201

Kosten bij uitgifte van leningen en
disagio

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

202

Overige oprichtingskosten

74.40

Verwerving van patenten, octrooien en andere
immateriële goederen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

202

Overige oprichtingskosten

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

204

Herstructureringskosten

74.40

Verwerving van patenten, octrooien en andere
immateriële goederen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

204

Herstructureringskosten

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

21

Immateriële vaste activa
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

210

Kosten van onderzoek en
ontwikkeling

74.40

Verwerving van patenten, octrooien en andere
immateriële goederen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
210

Kosten van onderzoek en
ontwikkeling

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

211

Concessies, octrooien, licenties,
know-how merken en andere
gelijkaardige rechten

74.40

Verwerving van patenten, octrooien en andere
immateriële goederen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
211

Concessies, octrooien, licenties,
know-how merken en soortgelijke
rechten

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

212

Goodwill

74.40

Verwerving van patenten, octrooien en andere
immateriële goederen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

212

Goodwill

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

213

Vooruitbetalingen

74.40

Verwerving van patenten, octrooien en andere
immateriële goederen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

213

Vooruitbetalingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

22

Terreinen en gebouwen

2200

Terreinen - Aanschaffingswaarde

71.11

Aankoop van gronden binnen de overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij onderdeel is van de overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2200

Terreinen - Aanschaffingswaarde

71.12

Aankoop van gronden in andere sectoren dan de
overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij geen onderdeel is van de
overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2208

Terreinen - Geboekte meerwaarden 02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

2209

Terreinen - Geboekte
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte
waardeverminderingen

Geen aannamen nodig

2210

Gebouwen - Aanschaffingswaarde

71.31

Aankoop van bestaande gebouwen binnen de
overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij onderdeel is van de overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2210

Gebouwen - Aanschaffingswaarde

71.32

Aankoop van bestaande gebouwen in andere
sectoren dan de overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij geen onderdeel is van de
overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2210

Gebouwen - Aanschaffingswaarde

72.00

Nieuwbouw van gebouwen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2218

Gebouwen - Geboekte
meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2219

Gebouwen - Geboekte
afschrijvingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

2220

Bebouwde terreinen Aanschaffingswaarde

71.11

Aankoop van gronden binnen de overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij onderdeel is van de overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1.

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

2220

Bebouwde terreinen Aanschaffingswaarde

71.12

Aankoop van gronden in andere sectoren dan de
overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij geen onderdeel is van de
overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1.

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2228

Bebouwde terreinen - Geboekte
meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2229

Bebouwde terreinen - Geboekte
afschrijvingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

23

Installaties, machines en
uitrusting

2300

Installaties - Aanschaffingswaarde

74.22

Verwerving van overig materieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2308

Installaties - Geboekte
meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2309

Installaties - Geboekte
afschrijvingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

2310

Machines - Aanschaffingswaarde

74.22

Verwerving van overig materieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2318

Machines - Geboekte meerwaarden 02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2319

Machines - Geboekte afschrijvingen 02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

2320

Uitrusting - Aanschaffingswaarde

Verwerving van overig materieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

74.22

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2328

Uitrusting - Geboekte meerwaarden 02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2329

Uitrusting - Geboekte meerwaarden 02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

24

Meubilair, materieel en rollend
materieel

2400

Meubilair en kantooruitrusting Aanschaffingswaarde

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

74.22

Verwerving van overig materieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2408

Meubilair en kantooruitrusting Geboekte meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2409

Meubilair en kantooruitrusting Geboekte afschrijvingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

2410

Rollend materieel Aanschaffingswaarde

74.10

Aankoop van vervoermaterieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2418

Rollend materieel - Geboekte
meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2419

Rollend materieel - Geboekte
afschrijvingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

25

Vaste activa in leasing of op
grond van een soortgelijk recht

2500

Terreinen en gebouwen Aanschaffingswaarde

71.11

Aankoop van gronden binnen de overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij onderdeel is van de overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1.

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2500

Terreinen en gebouwen Aanschaffingswaarde

71.12

Aankoop van gronden in andere sectoren dan de
overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij geen onderdeel is van de
overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1.

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

2500

Terreinen en gebouwen Aanschaffingswaarde

71.31

Aankoop van bestaande gebouwen binnen de
overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij onderdeel is van de overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1.

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2500

Terreinen en gebouwen Aanschaffingswaarde

71.32

Aankoop van bestaande gebouwen in andere
sectoren dan de overheidssector

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
tegenpartij geen onderdeel is van de
overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 1.

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar binnen
of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties met een
aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5% van het
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis balanstotaal
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2500

Terreinen en gebouwen Aanschaffingswaarde

72.00

Nieuwbouw van gebouwen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2508

Terreinen en gebouwen - Geboekte 02.99
meerwaarden

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2509

Terreinen en gebouwen - Geboekte 02.99
afschrijvingen of
waardeverminderingen

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

2510

Installaties, machines en uitrusting - 74.22
Aanschaffingswaarde

Verwerving van overig materieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2518

Installaties, machines en uitrusting - 02.99
Geboekte meerwaarden

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2519

Installaties, machines en uitrusting - 02.99
Geboekte afschrijvingen

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

2520

Meubilair en rollend materieel Aanschaffingswaarde

74.22

Verwerving van overig materieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
2520

Meubilair en rollend materieel Aanschaffingswaarde

74.10

Aankoop van vervoermaterieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
Geen aannamen nodig
basis van de toelichting in de jaarrekening
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening

2528

Meubilair en rollend materieel Geboekte meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2529

Meubilair en rollend materieel Geboekte afschrijvingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

26

Andere materiële vaste activa

260

Andere materiële vaste activa Aanschaffingswaarde

74.22

Verwerving van overig materieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
260

Andere materiële vaste activa Aanschaffingswaarde

74.50

Verwerving van waardevolle voorwerpen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
kunst

Geen aannamen nodig

Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis
van de meer- of minderwaarde in de
resultatenrekening
268

Andere materiële vaste activa Geboekte meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

269

Andere materiële vaste activa Geboekte afschrijvingen of
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

27

Vaste activa in aanbouw en
vooruitbetalingen

2700

Vaste activa in aanbouw Aanschaffingswaarde

72.00

Nieuwbouw van gebouwen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Geen aannamen nodig

2708

Vaste activa in aanbouw - Geboekte 02.99
meerwaarden

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

2709

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

Vaste activa in aanbouw - Geboekte 02.99
afschrijvingen

Niet op te nemen

Geen opname van de jaarlijkse afschrijvingen

Geen aannamen nodig

271

Vooruitbetalingen op vaste activa in 72.00
aanbouw

Nieuwbouw van gebouwen

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
gelinkt aan gebouwen en inrichting van de
gebouwen

Geen aannamen nodig

271

Vooruitbetalingen op vaste activa in 74.22
aanbouw

Verwerving van overig materieel

Opname van de aankopen van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening indien
niet onder code 72.00

Geen aannamen nodig

28

Financiële vaste activa

2800

Deelnemingen in verbonden
entiteiten - Aanschaffingswaarde

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2

81.42

Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis privébedrijven
van de meer- of minderwaarde in de
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
resultatenrekening
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”
2801

Deelnemingen in verbonden
81.42
entiteiten - Nog te storten bedragen

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis privébedrijven
van de meer- of minderwaarde in de
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
resultatenrekening
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2808

Deelnemingen in verbonden
02.99
entiteiten - Geboekte meerwaarden

Niet op te nemen

Geen opname van geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2809

Deelnemingen in verbonden
entiteiten - Geboekte
waardeverminderingen

Niet op te nemen

Geen opname van geboekte
waardeverminderingen

Geen aannamen nodig

2810

Vorderingen op verbonden entiteiten 81.42
- Vorderingen op rekening

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2

02.99

Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”
2811

Vorderingen op verbonden entiteiten 81.42
- Te innen wissels

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2812

Vorderingen op verbonden entiteiten 81.42
- Vastrentende effecten

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2817

Vorderingen op verbonden entiteiten 02.99
- Dubieuze debiteuren

Niet op te nemen

Geen opname van de dubieuze debiteuren

Geen aannamen nodig

2819

Vorderingen op verbonden entiteiten 02.99
- Geboekte waardeverminderingen

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte
waardeverminderingen

Geen aannamen nodig

2820

Deelnemingen in andere
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat Aanschaffingswaarde

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2

81.42

Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis privébedrijven
van de meer- of minderwaarde in de
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
resultatenrekening
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2821

Deelnemingen in andere
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat Nog te storten bedragen

81.42

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis privébedrijven
van de meer- of minderwaarde in de
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
resultatenrekening
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2828

Deelnemingen in andere
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat Geboekte meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van geboekte meerwaarden

Geen aannamen nodig

2829

Deelnemingen in andere
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat Geboekte waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van geboekte
waardeverminderingen

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

2830

Vorderingen op andere
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat Vorderingen op rekening

81.42

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk
privébedrijven

kredietverleningen

aan

en

deelnemingen

in

Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5% van
het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”
2831

Vorderingen op andere
81.42
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat - Te
innen wissels

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2832

Vorderingen op andere
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat Vastrentende effecten

81.42

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2837

Vorderingen op andere
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat Dubieuze debiteuren

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de dubieuze debiteuren

Geen aannamen nodig

2839

Vorderingen op andere
rechtspersonen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat Geboekte waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte
waardeverminderingen

Geen aannamen nodig

2840

Andere aandelen Aanschaffingswaarde

81.42

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis privébedrijven
van de meer- of minderwaarde in de
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
resultatenrekening
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

2841

Andere aandelen - Nog te storten
bedragen

81.42

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
Opname van de verkopen van het boekjaar op
basis van de actuele kasbeweging en niet op basis privébedrijven
van de meer- of minderwaarde in de
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
resultatenrekening
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2848

Andere aandelen - Geboekte
meerwaarden

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van geboekte meerwaarde

Geen aannamen nodig

2849

Andere aandelen - Geboekte
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van geboekte
waardeverminderingen

Geen aannamen nodig

2850

Overige vorderingen - Vorderingen
op rekening

81.42

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2851

Overige vorderingen - Te innen
wissels

81.42

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2852

Overige vorderingen - Vastrentende 81.42
effecten

Deelnemingen in privébedrijven

Opname van de aanschaffingen van het boekjaar Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
op basis van de toelichting in de jaarrekening
3.1 Beginselen – Aanname 2
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

2857

Overige vorderingen - Dubieuze
debiteuren

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de dubieuze debiteuren

Geen aannamen nodig

2859

Overige vorderingen - Geboekte
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van de geboekte
waardeverminderingen

Geen aannamen nodig

288

Borgtochten betaald in contanten

81.12

Kredietverleningen aan privébedrijven

Opname van de beweging van het boekjaar op
basis van de toelichting in de jaarrekening

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen
Hoofdzakelijk kredietverleningen aan en deelnemingen in
privébedrijven
Mocht de situatie zich voordoen dat een kredietverlening of een
deelneming binnen de overheidssector meer bedragen dan 0,5%
van het balanstotaal van de universiteit zal deze ESR-matig worden
verwerkt onder “binnen de overheidssector”

29

Vorderingen op meer dan één jaar

2900

Handelsvorderingen Handelsdebiteuren

02.99

Niet op te nemen

Geen aannamen nodig

2901

Handelsvorderingen - Te innen
wissels

02.99

Niet op te nemen

Geen aannamen nodig

2906

Handelsvorderingen Vooruitbetalingen

02.99

Niet op te nemen

Geen aannamen nodig

2907

Handelsvorderingen - Dubieuze
debiteuren

02.99

Niet op te nemen

Geen aannamen nodig

2909

Handelsvorderingen - Geboekte
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen aannamen nodig

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

81.12

Kredietverleningen aan privébedrijven

Vorderingen op rekening: opname mutaties van
Geen aannamen nodig
het boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

86.10

Kredietaflossingen door bedrijven

Vorderingen op rekening: opname mutaties van
Geen aannamen nodig
het boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

83.00

Kredietverleningen aan gezinnen

Studiefinancieringen: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

87.20

Kredietaflossingen door gezinnen

Studiefinancieringen: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

81.12

Kredietverleningen aan privébedrijven

Leningen aan bedrijven: opname mutaties van het Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

86.10

Kredietaflossingen door bedrijven

Leningen aan bedrijven: opname mutaties van het Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

85.15

Kredietverleningen aan onderwijsinstellingen van de Leningen aan andere onderwijsinstellingen:
Geen aannamen nodig
institutionele overheid
opname mutaties van het boekjaar uitsluitend
indien deze geen debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening. Indien de mutatie een stijging
is resulteert dit in een ESR-uitgave

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

89.15

Kredietaflossingen van onderwijsinstellingen van de Leningen aan andere onderwijsinstellingen:
Geen aannamen nodig
institutionele overheid
opname mutaties van het boekjaar uitsluitend
indien deze geen debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening. Indien de mutatie een daling is
resulteert dit in een ESR-ontvangst

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

82.00

Kredietverleningen aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen

Leningen aan VZW's: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave

2910

Overige vorderingen- Vorderingen
op rekening

87.10

Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de
gezinnen

Leningen aan VZW's: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

2911

Overige vorderingen - Te innen
wissels

81.12

Kredietverleningen aan privébedrijven

Leningen aan bedrijven: opname mutaties van het Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave

2911

Overige vorderingen - Te innen
wissels

86.10

Kredietaflossingen door bedrijven

Leningen aan bedrijven: opname mutaties van het Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

2917

Overige vorderingen - Dubieuze
debiteuren

02.99

Niet op te nemen

Geen opname dubieuze debiteuren

Geen aannamen nodig

2919

Overige vorderingen - Geboekte
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname geboekte waardeverminderingen

Geen aannamen nodig

3

Voorraden, projecten en
bestellingen in uitvoering

300

Voorraden - Aanschaffingswaarde

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

309

Voorraden - Geboekte
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

37

Projecten in uitvoering

84.17

Prefinanciering in het kader van de Europese
subsidies
Terugbetaling van de EU in het kader van de
geprefinancierde uitgaven door de entiteit

Opname van de mutatie van de vordering ten
aanzien van de EU van het boekjaar.

Toepassing VABN-advies 2017/7 betreffende de behandeling van
Europese subsidies (zie infra Topic 6: VABN adviezen)

88.17
40

Handelsvorderingen

400

Handelsdebiteuren

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

401

Te innen wissels

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

404

Te innen opbrengsten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

406

Vooruitbetalingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

407

Dubieuze vorderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

409

Geboekte waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

41

Overige vorderingen

411

Terug te vorderen BTW

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

412

Terug te vorderen belastingen en
voorheffingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

414

Te innen opbrengsten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

416

Diverse vorderingen

83.00

Kredietverleningen aan gezinnen

Diverse vorderingen: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave

416

Diverse vorderingen

87.20

Kredietaflossingen door gezinnen

Diverse vorderingen: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

416

Diverse vorderingen

83.00

Kredietverleningen aan gezinnen

Studiefinanciering: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave

416

Diverse vorderingen

87.20

Kredietaflossingen door gezinnen

Studiefinanciering: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

416

Diverse vorderingen

81.12

Kredietverleningen aan privébedrijven

Leningen aan bedrijven: opname mutaties van het Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

416

Diverse vorderingen

86.10

Kredietaflossingen door bedrijven

Leningen aan bedrijven: opname mutaties van het Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

416

Diverse vorderingen

85.15

Kredietverleningen aan onderwijsinstellingen van de Leningen aan andere onderwijsinstellingen:
Geen aannamen nodig
institutionele overheid
opname mutaties van het boekjaar uitsluitend
indien deze geen debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening. Indien de mutatie een stijging
is resulteert dit in een ESR-uitgave

416

Diverse vorderingen

89.15

Kredietaflossingen van onderwijsinstellingen van de Leningen aan andere onderwijsinstellingen:
Geen aannamen nodig
institutionele overheid
opname mutaties van het boekjaar uitsluitend
indien deze geen debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening. Indien de mutatie een daling is
resulteert dit in een ESR-ontvangst

416

Diverse vorderingen

82.00

Kredietverleningen aan vzw's ten behoeve van de
gezinnen

Leningen aan VZW's: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een stijging is resulteert dit in een ESRuitgave

416

Diverse vorderingen

87.10

Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de
gezinnen

Leningen aan VZW's: opname mutaties van het
Geen aannamen nodig
boekjaar uitsluitend indien deze geen debet of
credit veroorzaken in de resultatenrekening. Indien
de mutatie een daling is resulteert dit in een ESRontvangst

417

Dubieuze debiteuren

02.99

Niet op te nemen

Geen opname dubieuze debiteuren

418

Borgtochten betaald in contanten

81.12

Kredietverleningen aan privébedrijven

Kredietverleningen aan privébedrijven: opname
Geen aannamen nodig
mutaties van het boekjaar uitsluitend indien deze
geen debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening. Indien de mutatie een stijging
is resulteert dit in een ESR-uitgave

418

Borgtochten betaald in contanten

86.10

Kredietaflossingen door bedrijven

Kredietverleningen aan privébedrijven: opname
Geen aannamen nodig
mutaties van het boekjaar uitsluitend indien deze
geen debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening. Indien de mutatie een daling is
resulteert dit in een ESR-ontvangst

419

Geboekte waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname geboekte waardeverminderingen

Geen aannamen nodig

42

Schulden op meer dan één jaar
die binnen het jaar vervallen

42

Schulden op meer dan één jaar die 91.10
binnen het jaar vervallen

Aflossingen van de schuld in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2

Geen aannamen nodig

Overige leningen zijn euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt

ESR – Afsprakenkader voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten
Update goedgekeurd door de VLIR-commissie Financiële directeuren op 12/12/2019
38

Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

42

Schulden op meer dan één jaar die 96.10
binnen het jaar vervallen

Opbrengst van leningen in euro

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

42

Schulden op meer dan één jaar die 91.30
binnen het jaar vervallen

Aflossingen van de schuld binnen de
overheidssector

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

42

Schulden op meer dan één jaar die 96.30
binnen het jaar vervallen

Opbrengst van leningen binnen de overheidssector Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

42

Schulden op meer dan één jaar die 91.70
binnen het jaar vervallen

Aflossingen bij financiële leasings

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

42

Schulden op meer dan één jaar die 96.70
binnen het jaar vervallen

Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

43

Financiële schulden

430

Kredietinstellingen - leningen op
rekening met vaste termijn

91.10

Aflossingen van de schuld in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Leningen bij kredietinstellingen worden geacht betrekking te hebben
op euro leningen aangegaan buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

430

Kredietinstellingen - leningen op
rekening met vaste termijn

96.10

Opbrengst van leningen in euro

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Leningen bij kredietinstellingen worden geacht betrekking te hebben
op euro leningen aangegaan buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

431

Kredietinstellingen - promessen

91.10

Aflossingen van de schuld in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Leningen bij kredietinstellingen worden geacht betrekking te hebben
op euro leningen aangegaan buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

431

Kredietinstellingen - promessen

96.10

Opbrengst van leningen in euro

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Leningen bij kredietinstellingen worden geacht betrekking te hebben
op euro leningen aangegaan buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

432

Kredietinstellingen - Acceptkredieten 91.10

Aflossingen van de schuld in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen
Leningen bij kredietinstellingen worden geacht betrekking te hebben
op euro leningen aangegaan buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

432

Kredietinstellingen - Acceptkredieten 96.10

Opbrengst van leningen in euro

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Leningen bij kredietinstellingen worden geacht betrekking te hebben
op euro leningen aangegaan buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”.

433

Kredietinstellingen - schulden in R/C 91.10

Aflossingen van de schuld in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Leningen bij kredietinstellingen worden geacht betrekking te hebben
op euro leningen aangegaan buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

433

Kredietinstellingen - schulden in R/C 96.10

Opbrengst van leningen in euro

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Leningen bij kredietinstellingen worden geacht betrekking te hebben
op euro leningen aangegaan buiten de overheidssector
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

439

Overige leningen

91.10

Aflossingen van de schuld in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

439

Overige leningen

96.10

Opbrengst van leningen in euro

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

439

Overige leningen

91.30

Aflossingen van de schuld binnen de
overheidssector

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta” en/of
“schulden binnen de overheidssector”.

439

Overige leningen

96.30

Opbrengst van leningen binnen de overheidssector Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”

44

Handelsschulden

440

Leveranciers

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

441

Te betalen wissels

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

444

Te ontvangen facturen

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

45

Schulden met betrekking tot
belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

450

Geraamd bedrag der
belastingschulden

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

451

Te betalen BTW

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

452

Te betalen belastingen en taksen

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

453

Ingehouden voorheffingen

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

454

RSZ

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

455

Bezoldigingen

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

455

Bezoldigingen

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

456

Vakantiegeld

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

459

Andere sociale schulden

02.99

Niet op te nemen

Uitsluitend mutaties opnemen indien deze geen
debet of credit veroorzaken in de
resultatenrekening.

Geen aannamen nodig

46

Ontvangen vooruitbetalingen op
projecten

46

Ontvangen vooruitbetalingen op
projecten

91.10

Aflossing van de schuld in euro
Opbrengst van een lening in euro

Opname van de mutatie van de schuld ten
aanzien van de EU van het boekjaar.

VABN-advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese
subsidies (zie infra Topic 6: VABN adviezen)

48

Diverse schulden

480

Vervallen obligaties en coupons

81.12

Kredietverleningen aan bedrijven

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Geen aannamen nodig

480

Vervallen obligaties en coupons

86.10

Kredietaflossingen door bedrijven

Terugbetalingen van het boekjaar

Geen aannamen nodig

488

Borgtochten ontvangen in contanten 83.00

Kredietverleningen aan gezinnen

Opname nieuwe schulden van het boekjaar

Geen aannamen nodig

488

Borgtochten ontvangen in contanten 87.20

Kredietaflossingen door gezinnen

Terugbetalingen van het boekjaar

Geen aannamen nodig

489

Andere diverse schulden

Aflossingen van de schuld in euro

Aflossingen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.

96.10

91.10

Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”.
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

489

Andere diverse schulden

96.10

Opbrengst van leningen in euro

Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”.

489

Andere diverse schulden

91.30

Aflossingen van de schuld binnen de
overheidssector

Aflossingen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”.

489

Andere diverse schulden

96.30

Opbrengst van leningen binnen de overheidssector Terugbetalingen van het boekjaar

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 2.
Overige leningen zijn hoofdzakelijk euro leningen
Mocht de situatie zich voordoen dat een schuld wordt aangegaan in
vreemde valuta en/of binnen de overheidssector die meer bedraagt
dan 0,5% van het balanstotaal van de universiteit zal deze schuld
ESR-matig worden verwerkt onder “schulden in vreemde valuta”
en/of “schulden binnen de overheidssector”.

489

Andere diverse schulden

02.99

Niet op te nemen

Doorstorting aan partners in kader van afdeling IV Geen aanname nodig
“voor orde”

49

Overlopende rekeningen

490

Over te dragen kosten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

491

Verkregen opbrengsten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

492

Toe te rekenen kosten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

493

Over te dragen opbrengsten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

499

Wachtrekeningen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

51

Aandelen

510

Aanschaffingswaarde

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

511

Niet opgevraagde bedragen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

519

Geboekte waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

52

Vastrentende effecten

520

Aanschaffingswaarde

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESR-code

Omschrijving ESR-code

Algemene werkwijze

Aannamen

529

Geboekte waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

53

Termijndeposito's

530

Op meer dan één jaar

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

531

Op meer dan één maand en op ten 02.99
hoogste één jaar

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

532

Op meer ten hoogste één maand

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

539

Geboekte waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

54

Te incasseren vervallen waarden

54

Te incasseren vervallen waarden

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

55

Kredietinstellingen

550

Rekening-courant

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

551

Uitgeschreven cheques

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

559

Geboekte waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

56

Postcheque en girodienst

560

R/C postcheque

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

551

Uitgeschreven cheques

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

57

Kassen

570/7

Kassen - contanten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

578

Kassen - zegels

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

58

Interne overboekingen

58

Interne overboekingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

700

Overheidstoelagen en subsidies basisfinanciering (1ste geldstroom)
Werkingsuitkeringen

7000

ESRcode

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

46.10

Inkomensoverdrachten van de institutionele
overheid

Opname bedrag mededeling AHOVOKS
(toekenning)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7.

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OV

Betreft een interne stroom of interrelatie.

7000

Werkingsuitkeringen

02.99

Niet op te nemen

Geen opname vordering vakantiegeld

Geen aannamen nodig

7001

Uitkering DGOS

49.40

Inkomensoverdrachten van de federale overheid

Uitkeringen DGD: opname bedrag mededeling
ontwikkelingssamenwerking

Geen aannamen nodig

7002

Investeringsuitkeringen

66.11

Investeringsbijdragen van de institutionele
overheid

Investeringsbijdragen: opname bedrag
mededeling AHOVOKS (toekenning)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7.

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OV
7003

Sociale toelagen

46.10

Inkomensoverdrachten van de institutionele
overheid

Betreft een interne stroom of interrelatie.
Sociale toelagen: opname bedrag mededeling
AHOVOKS (toekenning)

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OV

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7.
Betreft een interne stroom of interrelatie.

7003

Sociale toelagen

02.99

Niet op te nemen

Vordering vakantiegeld

Geen aannamen nodig

7004

Andere overheidstoelagen en subsidies

46.10

Inkomensoverdrachten van de institutionele
overheid

Bijzonder universitaire instituten: Opname
bedrag mededeling AHOVOKS (toekenning)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7.

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OV
701

Overheidsbijdrage fundamenteel
basisonderzoek (2de geldstroom)

7010

BOF

46.10

Inkomensoverdrachten van de institutionele
overheid

Betreft een interne stroom of interrelatie.

BOF: opname bedrag mededeling EWI
(toekenning)

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en
Innovatie EWI
7011

EOS

46.70

Inkomensoverdrachten van andere eenheden van
de overheid
FWO – Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7.
Betreft een interne stroom of interrelatie.

FWO: opname van de ontvangen EOS-toelagen
inclusief voorschotten en de door FWO
uitgekeerde overhead overeenkomstig topic 7.

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en aanvullend topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties
Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.
Betreft een interne stroom of interrelatie.

7012

FWO

46.70

Inkomensoverdrachten van andere eenheden van
de overheid

FWO: opname ontvangen toelagen inclusief
voorschotten en de door FWO uitgekeerde
overhead exclusief de afrekening bepaalde
FWO – Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – beurzen overeenkomstig topic 7.
Vlaanderen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en aanvullend topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties
Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.
Betreft een interne stroom of interrelatie.

7012

FWO

38.60

Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, VZW’s t.b.v. de gezinnen en van
gezinnen – Ontvangen subsidies

FWO: opname ontvangen toelagen inclusief
voorschotten voor bepaalde programma’s die
door FWO niet als interrelatie of interne stroom
worden opgenomen.

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en aanvullend topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties
Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.
Betreft geen interne stroom of interrelatie.
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

7012

FWO

ESRcode
49.40

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

Inkomensoverdrachten van andere institutionele
groepen - inkomensoverdrachten van de federale
overheid

Ontvangen toelagen van het programma
“Interuniversitair Instituut voor
Kernwetenschappen”

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en aanvullend topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties
Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.
Betreft de doorstorting van federale middelen en derhalve geen
interne stroom of interrelatie.

702

Overheidsbijdragen toegepast
wetenschappelijk onderzoek (3de
geldstroom)

7020

Federale overheid excl. IUAP

7021

Vlaamse gemeenschap

49.40

46.70

Inkomensoverdrachten van de federale overheid

Inkomensoverdrachten van andere eenheden van
de overheid
FWO – Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

7021

Vlaamse gemeenschap

46.40

Inkomensoverdrachten van een VOI, IVArp,
EVApr, SAR en EV
Fonds voor Flankerend Economisch Beleid
HermesFonds (FFEB HERMES)

Federale overheid excl. IUAP: opname
gefactureerde omzet inclusief voorschotten in het
kader van Federaal Wetenschapsbeleid en
ander wetenschappelijk onderzoek voor
verschillende federale overheidsdiensten
(exclusief doorstortingen aan
partnerorganisaties)

Zie topic 7: Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of
interrelaties Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en
VLIR-UOS.

Subsidies toegepast onderzoek FWO en FWO
onderzoek infrastructuur en zware infrastructuur:
opname ontvangen toelagen inclusief
voorschotten ontvangen van FWO (exclusief
doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en aanvullend topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties
Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.

Subsidies toegepast onderzoek Hermesfonds:
opname geboekte omzet inclusief voorschotten
ontvangen van Hermesfonds (exclusief
doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en aanvullend topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties
Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.

Betreft de doorstorting van federale middelen en derhalve geen
interne stroom of interrelatie.

Betreft een interne stroom of interrelatie.

Betreft een interne stroom of interrelatie.
7021

7021

7022

7023

Vlaamse gemeenschap

Vlaamse gemeenschap

Steden en provincies

Internationale organen

38.60

46.10

48.11

39.10

Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, VZW’s t.b.v. de gezinnen en van
gezinnen – Ontvangen subsidies

Inkomensoverdrachten van de institutionele
overheid

Inkomensoverdrachten van provincies

Inkomensoverdrachten van het buitenland – van
EU instellingen

Ministerie Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse
Intermediaire Organisaties: opname
gefactureerde omzet inclusief voorschotten
ontvangen van diverse departementen Vlaamse
Gemeenschap en Flanders Make, IMEC, VIB,
SIM, Flanders Food (exclusief doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7 en aanvullend topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties
Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.

IOF: opname bedrag ministerieel besluit
houdende de toekenning van een subsidie voor
het industrieel onderzoeksfonds

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7.

Opname gefactureerde omzet inclusief
voorschotten ontvangen aan diverse steden en
provincies (exclusief doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Opname gefactureerde omzet inclusief
voorschotten ontvangen aan de Europese Unie
(exclusief doorstortingen)

VABN-advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese
subsidies (zie infra Topic 6: VABN adviezen)

Betreft geen interne stroom of interrelatie.

Betreft een interne stroom of interrelatie.

Betreft geen interne stroom of interelatie.
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESRcode
39.40

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

7023

Internationale organen

Inkomensoverdrachten van het buitenland – van
internationale instellingen andere dan de EUinstellingen

Opname gefactureerde omzet inclusief
voorschotten ontvangen aan internationale
instellingen (exclusief doorstortingen)

VABN-advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese
subsidies (zie infra Topic 6: VABN adviezen)

7024

Andere overheidsbijdragen toegepast
wetenschappelijk onderzoek

49.35

Inkomensoverdrachten van de gewesten

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: opname
gefactureerde omzet inclusief voorschotten
ontvangen aan BIM, Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en Innoviri (exclusief doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 5, 6 en 7

703

Contractonderzoek met de privésector en wetenschappelijke
dienstverlening (4de geldstroom)

7030

Contractonderzoek met de privé-sector

16.11

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet inclusief
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan ontvangen voorschotten aan binnenlandse
bedrijven
vennootschappen (exclusief doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

7030

Contractonderzoek met de privé-sector

16.13

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet inclusief
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan ontvangen voorschotten van buitenlandse
het buitenland
vennootschappen (exclusief doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

7031

Contractonderzoek met de privé-sector
met overheidssteun

16.11

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet inclusief
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan ontvangen voorschotten aan binnenlandse
bedrijven
vennootschappen (exclusief doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

7031

Contractonderzoek met de privé-sector
met overheidssteun

16.13

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet inclusief
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan ontvangen voorschotten aan buitenlandse
het buitenland
vennootschappen (exclusief doorstortingen)

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

7032

Wetenschappelijke dienstverlening
(zonder contract)

16.11

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet aan binnenlandse
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vennootschappen (exclusief doorstortingen)
bedrijven

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

7032

Wetenschappelijke dienstverlening
(zonder contract)

16.13

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet aan buitenlandse
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vennootschappen (exclusief doorstortingen)
het buitenland

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

7032

Wetenschappelijke dienstverlening
(zonder contract)

16.20

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
binnen de overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

7033

Valorisatie onderzoeksresultaten
(licentie inkomsten)

16.13

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet ontvangen van
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan buitenlandse vennootschappen met betrekking
het buitenland
tot de valorisatie van patenten

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6.

7033

Valorisatie onderzoeksresultaten
(licentie inkomsten)

16.11

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet aan bedrijven
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan
bedrijven

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

7033

Valorisatie onderzoeksresultaten
(licentie inkomsten)

16.20

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
binnen de overheidssector

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Opname gefactureerde omzet aan de
overheidssector

Opname gefactureerde omzet aan de
overheidssector
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

704

Andere opbrengsten verbonden aan
onderwijs, onderzoek en
dienstverlening

7040

Reguliere inschrijvingsgelden

7041

7042

7043

7044

7045

7045

7045

Andere inschrijvingsgelden

Huuropbrengsten sociale sector

Opbrengsten studentenrestaurants

Opbrengsten boeken en cursussen

Andere

Andere

Andere

ESRcode

Omschrijving ESR code

16.12

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet ontvangen van
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan particulieren
vzw’s en gezinnen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet ontvangen van
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan particulieren
vzw’s en gezinnen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname gefactureerde omzet ontvangen van
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan particulieren
vzw’s en gezinnen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname van het bedrag op de rekening
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan
vzw’s en gezinnen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opname van het bedrag op de rekening
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan
vzw’s en gezinnen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Auteursrechten, wetenschappelijke prijzen,
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan sponsoring, enz: Opname van het bedrag op de
bedrijven
rekening

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Opleiding derden, verkoop publicaties en
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan abonnementen: Opname van het bedrag op de
vzw’s en gezinnen
rekening

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

38.10

Overige inkomensoverdrachten – van bedrijven

38.60

Overige inkomstenoverdrachten - ontvangen
subsidies

Onderwijstoelagen en andere: opname
gefactureerde omzet ontvangen in het
binnenland

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6 en aanvullend topic 7: Verfijning ESRafsprakenkader – interne stromen of interrelaties Vlaamse
universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS.

16.12

16.12

16.12

16.12

16.11

16.12

Algemene werkwijze

Aanname

Inschrijvingsgelden worden geacht ontvangen te zijn van gezinnen

Inschrijvingsgelden worden geacht ontvangen te zijn van gezinnen

Huuropbrengsten worden geacht ontvangen te zijn van gezinnen

Opbrengsten studentenrestaurants worden geacht ontvangen te
zijn van gezinnen

Opbrengsten boeken en cursussen worden geacht ontvangen te
zijn van gezinnen

De tegenpartij wordt geacht bedrijven te zijn

Verkopen gebeuren hoofdzakelijk aan gezinnen

7045

Andere

39.20

Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Onderwijstoelagen EU: opname gefactureerde
omzet ontvangen in het buitenland (binnen de
EU)

VABN-advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese
subsidies (zie infra Topic 6: VABN adviezen)

7045

Andere

49.40

Inkomensoverdrachten van de federale overheid

Opname geboekte omzet met betrekking tot de
vrijstelling bedrijfsvoorheffing in het kader van
excellentie- en programmafinanciering in
toepassing van art. 385 van de programmawet
van 24 december 2002

Geen aannamen nodig

71

Waardewijzigingen projecten in
uitvoering
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

71

Waardewijzigingen projecten in
uitvoering

ESRcode
16.xx

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

Lopende ontvangsten van goederen en diensten

Contractonderzoek – 4de geldstroom - CCM

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering –
3.1 Beginselen – Aanname 7

38.xx

Overige inkomensoverdrachten

Ministerie Vlaamse gemeenschap – CCM
boeking: omzet geboekt op rekening

39.xx

Inkomensoverdrachten van het buitenland

EU subsidies / internationale organisaties – CCM VABN-advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese
boeking: omzet geboekt op rekening
subsidies (zie infra Topic 6: VABN adviezen)

48.xx

Inkomensoverdrachten van lokale overheden

Steden en provincies – CCM boeking omzet
geboekt op rekening

49.xx

Inkomensoverdrachten van andere institutionele
groepen

Andere overheidsbijdragen van andere
institutionele groepen – CCM boeking: omzet
geboekt op rekening

02.99

Niet op te nemen

CCM boeking met betrekking tot Hermesfonds
en FWO

Omwille van consolidatie wordt de completed contract methode
(CCM) ESR-matig niet opgenomen daar waar inkomsten als
interrelaties worden gerapporteerd

Giften worden ontvangen van bedrijven

73

Giften, schenkingen en legaten

73

Giften, schenkingen en legaten

38.10

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Giften: opname van het bedrag op de rekening

73

Giften, schenkingen en legaten

38.50

Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Legaten: opname van het bedrag op de rekening Legaten worden ontvangen van gezinnen

74

Andere bedrijfsopbrengsten

740

Bedrijfssubsidies en compenserende
bedragen

38.10

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Andere subsidies: opname van het bedrag op de Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering rekening
3.1 Beginselen – Aanname 7

740

Bedrijfssubsidies en compenserende
bedragen

38.60

Overige inkomensoverdrachten van ontvangen
subsidies

Subsidies Vlaamse Gemeenschap
Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering Archiefdecreet / restauratiepremies: opname van 3.1 Beginselen – Aanname 7
het bedrag op de rekening

741

Meerwaarde op courante realisatie van
vaste activa

77.10

Verkoop van vervoermaterieel

Rollend materieel: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

Geen aannamen nodig

741

Meerwaarde op courante realisatie van
vaste activa

77.20

Verkoop van overig materieel

Uitrusting: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

Geen aannamen nodig

742

Meerwaarde realisatie
handelsvorderingen

16.11

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Handelsvorderingen: opname van het bedrag op
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan de rekening
bedrijven

Geen aannamen nodig

743/9

Andere bedrijfsopbrengsten

16.11

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Exploitatie terreinen, facilitaire dienstverlening,
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan erfpacht, enz., recuperaties van bedrijven:
bedrijven
opname van het bedrag op de rekening

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6
Verkoop aan bedrijven
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

743/9

Andere bedrijfsopbrengsten

743/9

Andere bedrijfsopbrengsten

ESRcode
16.12

16.12

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verhuur gebouwen, studentenkamers, studio's,
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan enz.: opname van het bedrag op de rekening
vzw’s en gezinnen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Inkomsten bibliotheken sportactiviteiten, buspas,
aan andere sectoren dan de overheidssector - aan lidmaatschapsgelden, enz.: opname van het
vzw’s en gezinnen
bedrag op de rekening

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 6

Verhuur aan gezinnen

Verkoop aan gezinnen
38.60

Overige inkomensoverdrachten – ontvangen
subsidies

Andere subsidies met betrekking tot Gesco’s,
gehandicaptenfonds, educatief verlof, subsidies
kind en gezin ikv kinderdagverblijven: opname
van het bedrag op de rekening

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 7

Opbrengsten uit financiële vaste activa

26.10

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de
overheidssector

Opbrengsten uit vorderingen en borgtochten:
opname van het bedrag op de rekening

Deze opbrengsten worden ontvangen buiten de overheidssector

750

Opbrengsten uit financiële vaste activa

28.20

Ontvangen dividenden

Dividenden uit aandelen: opname van het
bedrag op de rekening

Geen aannamen nodig

751

Opbrengsten uit vlottende activa

26.10

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de
overheidssector

Fondsen, obligaties, enz.: opname van het
bedrag op de rekening

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 2

743/9

Andere bedrijfsopbrengsten

75

Financiële opbrengsten

750

Deze opbrengsten worden ontvangen buiten de overheidssector
751

Opbrengsten uit vlottende activa

26.20

Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Overheidsobligaties: opname van het bedrag op
de rekening

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 2
Deze opbrengsten worden ontvangen binnen de overheidssector

752

Meerwaarden op de realisatie van
vlottende activa

86.10

Kredietaflossingen van bedrijven

Realisatie fondsen en obligaties: opname van de Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering effectieve verkoopwaarde en niet het bedrag aan 3.1 Beginselen – Aanname 2
geboekte meerwaarden bij de realisatie van
Deze opbrengsten worden ontvangen buiten de overheidssector
activa

752

Meerwaarden op de realisatie van
vlottende activa

89.10

Kredietaflossingen binnen een institutionele groep

Realisatie met betrekking tot overheidsobligaties: Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering opname van de effectieve verkoopwaarde en
3.1 Beginselen – Aanname 2
niet het bedrag aan geboekte meerwaarden bij
Deze opbrengsten worden ontvangen binnen de overheidssector
de realisatie van activa

753

Kapitaal- en interestsubsidies

66.11

Investeringsbijdragen van de institutionele
overheid

In resultaatname kapitaalsubsidies: enkel op te
nemen indien nog geen correctie gedaan op
balansniveau. ESR-matig mogen enkel de
nieuwe subsidies opgenomen worden

Geen aannamen nodig

754

Wisselresultaten

26.10

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de
overheidssector

Gerealiseerde wisselresultaten: opname van het
bedrag op de rekening

Deze opbrengsten worden ontvangen buiten de overheidssector

754

Wisselresultaten

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van niet gerealiseerde
wisselresultaten

Geen aannamen nodig

ESR – Afsprakenkader voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten
Update goedgekeurd door de VLIR-commissie Financiële directeuren op 12/12/2019
51

Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESRcode
26.10

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

756/9

Andere financiële opbrengsten

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de
overheidssector

Afrondingsverschillen, interesten op uitgegeven
leningen en diverse: opname van het bedrag op
de rekening

Deze opbrengsten worden ontvangen buiten de overheidssector

76

Uitzonderlijke opbrengsten

760

Terugneming van afschrijvingen en
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

761

Terugneming van
waardeverminderingen op FVA

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

762

Terugneming van voorzieningen voor
uitzonderlijke risico's en kosten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

763

Meerwaarden op de uitzonderlijke
realisatie van vaste activa

76.11

Verkoop van gronden binnen de overheidssector

Terreinen: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 2

Terreinen: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 1

Gebouwen: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 1

Gebouwen: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 1

763

763

763

763

Meerwaarden op de uitzonderlijke
realisatie van vaste activa

Meerwaarden op de uitzonderlijke
realisatie van vaste activa

Meerwaarden op de uitzonderlijke
realisatie van vaste activa

Meerwaarden op de uitzonderlijke
realisatie van vaste activa

76.12

76.31

76.32

86.10

Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de
overheidssector

Verkoop van bestaande gebouwen binnen de
overheidssector

Verkoop van bestaande gebouwen aan andere
sectoren dan de overheidssector

Kredietaflossingen door bedrijven

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties
met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5%
van het balanstotaal

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties
met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5%
van het balanstotaal

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties
met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5%
van het balanstotaal

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties
met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5%
van het balanstotaal

Obligaties, vorderingen, … opname van de
Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering effectieve verkoopwaarde en niet het bedrag aan 3.1 Beginselen – Aanname 2
geboekte meerwaarden bij de realisatie van
Deze opbrengsten worden gemaakt buiten de overheidssector
vaste activa
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

763

Meerwaarden op de uitzonderlijke
realisatie van vaste activa

ESRcode
86.40

763

Meerwaarden op de uitzonderlijke
realisatie van vaste activa

89.10

764

Andere uitzonderlijke opbrengsten

79

Resultaatverwerking

790

Overgedragen overschot van het vorige
boekjaar

02.99

791

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

Vereffening van deelnemingen in bedrijven

Aandelen: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 2

Kredietaflossingen binnen een institutionele groep

Deze opbrengsten worden gemaakt buiten de overheidssector

Realisatie met betrekking tot overheidsobligaties: Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering opname van de effectieve verkoopwaarde en
3.1 Beginselen – Aanname 2
niet het bedrag aan geboekte meerwaarden bij
Deze opbrengsten worden ontvangen binnen de overheidssector
de realisatie van activa
Opname van het bedrag op de rekeningen

Per transactie te bekijken in lijn met de concordantietabel

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

Onttrekking aan het gevormd vermogen 02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

792

Onttrekking aan de aangelegde fondsen 02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

793

Over te dragen tekort

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

60

Aankoop goederen

600/5

Aankopen handelsgoederen, grond- en
hulpstoffen

12.11

Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector

Opname van het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats te vinden buiten de
overheidssector

606

Aankopen onroerende en roerende
goederen

12.11

Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector

Opname van het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats te vinden buiten de
overheidssector

608

Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten

12.11

Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector

Opname van het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen vinden worden geacht plaats te vinden buiten de
overheidssector

609

Voorraadwijzigingen en waardewijziging 12.11
projecten in uitvoering

Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector

Opname van het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats te vinden buiten de
overheidssector

61

Diensten en diverse goederen

610

Kosten onroerende goederen

12.11

Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector

Onderhoud, herstellingen, facilitaire diensten,
enz.: opname van het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESRcode

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname
Aankopen worden geacht plaats te vinden buiten de
overheidssector

610

Kosten onroerende goederen

12.12

Huurgelden van gebouwen

Huur van terreinen en gebouwen: opname van
het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats te vinden buiten de
overheidssector

611

Kosten roerende goederen

12.11

Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector

Huur meubilair en uitrusting, enz.: opname van
het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats buiten de overheidssector

612/6

Overige diensten en diverse goederen

12.11

Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector

Opname van het bedrag op de rekeningen

Zie Topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats buiten de overheidssector

612/6

Overige diensten en diverse goederen

34.41

Inkomensoverdrachten aan gezinnen - geldelijke
uitkeringen

Giften en liberaliteiten: opname van het bedrag
op de rekening

612/6

Overige diensten en diverse goederen

33.00

Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve
van de gezinnen

Subsidies – toelagen: opname van het bedrag op Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering de rekening
3.1 Beginselen – Aanname 4

617

Uitzendkrachten en personen ter
beschikking gesteld van de
boekhoudkundige entiteit

12.11

Algemene werkingskosten vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector

Opname van het bedrag op de rekeningen

Uitzendkrachten en personen ter
beschikking gesteld van de
boekhoudkundige entiteit

12.21

Bezoldigingen, premies voor
buitenwettelijke verzekeringen,
ouderdoms- en overlevingspensioenen
van bestuurders, zaakvoerders en
werkende vennoten, die niet worden
toegekend uit hoofde van een
arbeidsovereenkomst

12.11

617

618

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats buiten de overheidssector

Algemene werkingskosten vergoed binnen de
overheidssector

Detacheringen : opname van het bedrag op de
rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Detacheringen vinden hoofdzakelijk plaats in relatie met de
overheid

Algemene werkingskosten

Opname van het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Aankopen worden geacht plaats buiten de overheidssector

62

Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen

6201

Bezoldigingen ZAP

11.11

Bezoldiging volgens weddeschalen

Wedden: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6201

Bezoldigingen ZAP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Uitvindersloon en eindejaar boeking: opname
van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

Rechtstreekse sociale voordelen ZAP

ESRcode
11.12

6202

Overige bezoldigingselementen

Overuren, eindejaarspremie, vakantiegeld,
andere sociale voordelen: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6202

Rechtstreekse sociale voordelen ZAP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ: opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6202

Rechtstreekse sociale voordelen ZAP

11.40

Lonen in natura

Voordelen in natura: opname van het bedrag op
de rekeningen

Geen aannamen nodig

6203

Werkgeversbijdragen en sociale
verzekeringen ZAP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ + arbeidsongevallenverzekering: opname
van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6204

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verzekeringen ZAP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

Overlijdensverzekering: opname van het bedrag
op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6204

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verzekeringen ZAP

11.40

Lonen in natura

Hospitalisatieverzekering: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6205

Andere personeelskosten ZAP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Tussenkomst openbaar vervoer: opname van het Geen aannamen nodig
bedrag op de rekeningen

6205

Andere personeelskosten ZAP

11.40

Lonen in natura

Werkkledij: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6206

Pensioenen ZAP

11.33

Pensioenen van het overheidspersoneel

Rustpensioenen: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6211

Bezoldigingen AAP

11.11

Bezoldiging volgens weddeschalen

Wedden: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6212

Rechtstreekse sociale voordelen AAP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Overuren, eindejaarspremie, vakantiegeld,
andere sociale voordelen: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6212

Rechtstreekse sociale voordelen AAP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ: opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6213

Werkgeversbijdragen en sociale
verzekeringen AAP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ + arbeidsongevallenverzekering: opname
van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6214

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verzekeringen AAP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

Groepsverzekering, invaliditeitsverzekering,
Geen aannamen nodig
ziekteverzekering: opname van het bedrag op de
rekeningen

6214

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verzekeringen AAP

11.40

Lonen in natura

Hospitalisatieverzekering: opname van het
bedrag op de rekeningen

6215

Andere personeelskosten AAP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Tussenkomst openbaar vervoer: opname van het Geen aannamen nodig
bedrag op de rekeningen

6215

Andere personeelskosten AAP

11.40

Lonen in natura

Werkkledij: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6216

Pensioenen AAP

11.33

Pensioenen van het overheidspersoneel

Rustpensioenen: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

Bezoldigingen ATP

ESRcode
11.11

6221

Bezoldiging volgens weddeschalen

Wedden: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6221

Bezoldigingen ATP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Standplaatstoelage: opname van het bedrag op
de rekeningen

Geen aannamen nodig

6221

Bezoldigingen ATP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

Bedrijfsvoorheffing: opname van het bedrag op
de rekeningen

Geen aannamen nodig

6222

Rechtstreekse sociale voordelen ATP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Overuren, eindejaarspremie, vakantiegeld,
andere sociale voordelen: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6222

Rechtstreekse sociale voordelen ATP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ: opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6222

Rechtstreekse sociale voordelen ATP

11.40

Lonen in natura

Voordelen in natura: opname van het bedrag op
de rekeningen

Geen aannamen nodig

6223

Werkgeversbijdragen en sociale
verzekeringen ATP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ + arbeidsongevallenverzekering: opname
van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6224

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verzekeringen ATP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

Groepsverzekering, invaliditeitsverzekering,
Geen aannamen nodig
ziekteverzekering: opname van het bedrag op de
rekeningen

6224

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verzekeringen ATP

11.40

Lonen in natura

Hospitalisatieverzekering: opname van het
bedrag op de rekeningen

6225

Andere personeelskosten ATP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Tussenkomst openbaar vervoer: opname van het Geen aannamen nodig
bedrag op de rekeningen

6225

Andere personeelskosten ATP

11.40

Lonen in natura

Werkkledij: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6226

Pensioenen ATP

11.33

Pensioenen van het overheidspersoneel

Brugpensioenen: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6231

Bezoldigingen gastprofessoren

11.11

Bezoldiging volgens weddeschalen

Wedden: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6232

Rechtstreekse sociale voordelen
gastprofessoren

11.12

Overige bezoldigingselementen

Overuren, eindejaarspremie, vakantiegeld,
andere sociale voordelen: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6232

Rechtstreekse sociale voordelen
gastprofessoren

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ: opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6232

Rechtstreekse sociale voordelen
gastprofessoren

11.40

Lonen in natura

Andere sociale voordelen: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6233

Werkgeversbijdragen en sociale
verzekeringen gastprofessoren

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ + arbeidsongevallenverzekering: opname
van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESRcode
11.40

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

6234

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verzekeringen
gastprofessoren

Lonen in natura

Hospitalisatieverzekering: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6235

Andere personeelskosten
gastprofessoren

11.12

Overige bezoldigingselementen

Tussenkomst openbaar vervoer: opname van het Geen aannamen nodig
bedrag op de rekeningen

6235

Andere personeelskosten
gastprofessoren

11.40

Lonen in natura

Werkkledij: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6236

Pensioenen gastprofessoren

11.33

Pensioenen van het overheidspersoneel

Brugpensioenen: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6241

Bezoldigingen contractueel AP

11.11

Bezoldiging volgens weddeschalen

Wedden: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6242

Rechtstreekse sociale voordelen
contractueel ATP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Overuren, eindejaarspremie, vakantiegeld,
andere sociale voordelen: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6242

Rechtstreekse sociale voordelen
contractueel ATP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ: opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6242

Rechtstreekse sociale voordelen
contractueel ATP

11.40

Lonen in natura

Andere sociale voordelen: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6251

Bezoldigingen contractueel ATP

11.11

Bezoldiging volgens weddeschalen

Wedden: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6252

Rechtstreekse sociale voordelen
contractueel ATP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Jobstudenten: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6253

Werkgeversbijdragen en sociale
verzekeringen contractueel ATP

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ + arbeidsongevallenverzekering: opname
van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6254

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verz contractueel ATP

11.40

Lonen in natura

Hospitalisatieverzekering en andere voordelen
zoals maaltijdcheques: opname van het bedrag
op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6254

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verz contractueel ATP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Overuren, eindejaarspremie, vakantiegeld:
opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6255

Andere personeelskosten contractueel
ATP

11.12

Overige bezoldigingselementen

Tussenkomst openbaar vervoer: opname van het Geen aannamen nodig
bedrag op de rekeningen

6255

Andere personeelskosten contractueel
ATP

11.40

Lonen in natura

Andere sociale voordelen oa maaltijdcheques:
opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6256

Pensioenen contractueel ATP

11.33

Pensioenen van het overheidspersoneel

Brugpensioenen: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6261

Bezoldigingen bursalen onderworpen
aan RSZ

11.11

Bezoldiging volgens weddeschalen

Wedden: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6262

Rechtstreekse sociale voordelen
bursalen onderworpen aan RSZ

11.12

Overige bezoldigingselementen

Overuren, eindejaarspremie, vakantiegeld,
andere sociale voordelen: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESRcode
11.20

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

6262

Rechtstreekse sociale voordelen
bursalen onderworpen aan RSZ

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ: opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6263

Werkgeversbijdragen en sociale
verzekeringen bursalen onderworpen
aan RSZ

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

RSZ + arbeidsongevallenverzekering: opname
van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6264

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verz bursalen
onderworpen aan RSZ

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

Ziekteverzekering, invaliditeitsverzekering:
opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6264

Werkgeverspremies voor
bovenwettelijke verz bursalen
onderworpen aan RSZ

11.40

Lonen in natura

Hospitalisatieverzekering: opname van het
bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

6265

Andere personeelskosten bursalen
onderworpen aan RSZ

11.12

Overige bezoldigingselementen

Tussenkomst openbaar vervoer: opname van het Geen aannamen nodig
bedrag op de rekeningen

6265

Andere personeelskosten bursalen
onderworpen aan RSZ

11.40

Lonen in natura

Werkkledij: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

6266

Pensioenen bursalen onderworpen aan
RSZ

11.33

Pensioenen van het overheidspersoneel

Brugpensioenen: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig

63

Afschrijvingen,
waardeverminderingen en
voorzieningen voor risico's en
kosten

6300

Afschrijvingen op oprichtingskosten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6301

Afschrijvingen op immateriële vaste
activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6302

Afschrijvingen op materiële vaste activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6308

Waardeverminderingen op immateriële
vaste activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6309

Waardeverminderingen op materiële
vaste activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6310

Waardeverminderingen op voorraden Toevoeging

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6311

Waardeverminderingen op voorraden Terugneming

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6320

Waardeverminderingen op
handelsvorderingen op meer dan één
jaar - Toevoeging

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6321

Waardeverminderingen op
handelsvorderingen op meer dan één
jaar - Terugneming

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

6330

Waardeverminderingen op
handelsvorderingen op ten hoogste één
jaar - Toevoeging

6331

ESRcode
02.99

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

Waardeverminderingen op
02.99
handelsvorderingen op ten hoogste één
jaar - Terugneming

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6340

Voorzieningen voor pensioenen en
02.99
soortgelijke verplichtingen - Toevoeging

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6341

Voorzieningen voor pensioenen en
soortgelijke verplichtingen - Besteding
en terugneming

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6350

Voorzieningen voor belastingen Toevoeging

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6351

Voorzieningen voor belastingen Besteding en terugneming

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6360

Voorzieningen voor grote
herstellingswerken en grote
onderhoudswerken - Toevoeging

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6361

Voorzieningen voor grote
herstellingswerken en grote
onderhoudswerken - Besteding en
terugneming

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6370

Voorzieningen voor sociaal passief Toevoeging

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6371

Voorzieningen voor sociaal passief Besteding en terugneming

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6380

Voorzieningen voor veiligheid en
milieuverplichtingen - Toevoeging

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6381

Voorzieningen voor veiligheid en
milieuverplichtingen - Besteding en
terugneming

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6390

Voorzieningen voor andere risico's en
kosten - Toevoeging

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

6391

Voorzieningen voor andere risico's en
kosten - Besteding en terugneming

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

64

Andere bedrijfskosten

640

Bedrijfsbelastingen

12.50

Belastingen betaald aan subsectoren van de
overheidssector

Verkeersbelastingen, onroerende voorheffing,
roerende voorheffing, boetes, enz.: opname van
het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

641

Minderwaarde op de courante realisatie
van vaste activa

642

Minderwaarden op de realisatie van
handelsvorderingen

ESRcode
77.20

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

Verkoop van overig materieel

Verkoop van overig materieel: opname van de
Geen aannamen nodig
effectieve verkoopwaarde en niet het bedrag aan
geboekte minderwaarden bij de realisatie van
vaste activa

12.11

Algemene werkingskosten

Opname van het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4
Geen aannamen nodig

649

Als herstructureringskosten
geactiveerde bedrijfskosten

12.11

Algemene werkingskosten

Opname van het bedrag op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 4

65

Financiële kosten

650

Kosten van schulden

21.10

Interestlasten op overheidsschuld in euro

Interesten op leningen: opname van het bedrag
op de rekeningen

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 3

650

Kosten van schulden

21.30

Rente op schuld binnen de overheidssector

Interest op EIB leningen: opname van het bedrag Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering op de rekening
3.1 Beginselen – Aanname 3

651

Waardeverminderingen op vlottende
activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

652

Minderwaarden op de realisatie van
vlottende activa

86.40

Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Aandelen: opname van de effectieve
verkoopwaarde bij de realisatie van vlottende
activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 2
Deze kosten worden gemaakt buiten de overheidssector

652

Minderwaarden op de realisatie van
vlottende activa

86.10

Kredietaflossingen door bedrijven

Obligaties, fondsen en vorderingen: opname van Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering de effectieve verkoopwaarde bij de realisatie van 3.1 Beginselen – Aanname 2
vlottende activa
Deze kosten worden gemaakt buiten de overheidssector

652

Minderwaarden op de realisatie van
vlottende activa

89.10

Kredietaflossingen binnen een institutionele groep

Overheidsobligaties: opname van de effectieve
verkoopwaarde bij de realisatie van vlottende
activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 2
Deze kosten worden gemaakt binnen de overheidssector – aan
andere institutionele groepen

654

Wisselresultaten

12.11

Algemene werkingskosten

Gerealiseerde wisselresultaten: opname van het
bedrag op de rekening

Geen aannamen nodig

654

Wisselresultaten

02.99

Niet op te nemen

Geen opname van niet gerealiseerde
wisselresultaten

Geen aannamen nodig

655

Resultaten uit de omrekening van
vreemde valuta

12.11

Algemene werkingskosten

Opname van het bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig

656

Voorzieningen met financieel karakter

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

657/9

Andere financiële kosten

12.11

Algemene werkingskosten

Bankkosten, afrondingsverschillen, enz.: opname Geen aannamen nodig
van het bedrag op de rekeningen

657/9

Andere financiële kosten

21.40

Rente op commerciële schuld

Verwijlinteresten: opname van het bedrag op de
rekeningen

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESRcode

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

66

Uitzonderlijke kosten

660

Uitzonderlijke afschrijvingen en
waardeverminderingen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

661

Waardeverminderingen op financiële
vaste activa

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

662

Voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

663

Minderwaarden op de realisatie van
vaste activa

76.11

Verkoop van gronden binnen de overheidssector

Terreinen: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 1

Terreinen: opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 1

Materieel vast activa: Opname van de effectieve
verkoopwaarde en niet het bedrag aan geboekte
minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 1

Financiële vaste activa - aandelen: opname van
de effectieve verkoopwaarde en niet het bedrag
aan geboekte minderwaarden bij de realisatie
van vaste activa

Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering 3.1 Beginselen – Aanname 2

663

663

663

Minderwaarden op de realisatie van
vaste activa

Minderwaarde op de realisatie van
vaste activa

Minderwaarden op de realisatie van
vaste activa

663

Minderwaarden op de realisatie van
vaste activa

664/8

Andere uitzonderlijke kosten

669

Uitzonderlijke kosten als
herstructureringskosten opgenomen
onder de activa

76.12

Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de
overheidssector

Andere
ESR 7
code

Desinvesteringen

86.40

Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

86.10

12.11

Kredietaflossingen door bedrijven

Algemene werkingskosten

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties
met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5%
van het balanstotaal

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties
met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5%
van het balanstotaal

Uitsplitsing bij aankoop/verkoop van gronden/gebouwen naar
binnen of buiten de overheid zal gemaakt worden voor transacties
met een aankoopwaarde/verkoopwaarde die hoger ligt dan 0,5%
van het balanstotaal

Deze kosten worden gemaakt buiten de overheidssector

Financiële vaste activa – obligaties, vorderingen, Zie topic 3: Aannamen bij het invullen van de ESR-rapportering …: opname van de effectieve verkoopwaarde en 3.1 Beginselen – Aanname 2
niet het bedrag aan geboekte minderwaarden bij
Deze kosten worden gemaakt buiten de overheidssector
de realisatie van vaste activa
Uitzonderlijke kosten: opname bedrag op de
rekeningen

Per transactie te bekijken in lijn met de concordantietabel

Opname bedrag op de rekeningen

Geen aannamen nodig
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Rek N°

Omschrijving boekhoudbesluit

ESRcode

Omschrijving ESR code

Algemene werkwijze

Aanname

69

Resultaatverwerking

690

Overgedragen tekort van het vorige
boekjaar

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

691

Toevoeging aan het gevormd vermogen 02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

692

Toevoeging aan de aangelegde
fondsen

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig

693

Over te dragen overschot

02.99

Niet op te nemen

Niet opgenomen in de ESR-rapportering

Geen aannamen nodig
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Topic 5: COFOG-rapportering
Hierna wordt de toepassing van COFOG besproken. Eerst wordt de achtergrondinformatie met
betrekking tot COFOG toegelicht, vervolgens wordt de toepassing door de Vlaamse universiteiten
besproken. Tot slot wordt de uitsplitsing van de uitgaven over de COFOG codes verder toegelicht.

5.1 Achtergrondinformatie COFOG
COFOG staat voor “Classification of the Functions of the Government” en is ontwikkeld door de VN als
een standaardclassificatie om vergelijkingen tussen de budgetten van landen mogelijk te maken.
COFOG deelt de activiteiten van de overheid op in hoofd- en sub activiteiten5.
De tien hoofdactiviteiten zijn :
1.algemene publieke dienstverlening (ondersteuning buitenlandse handel en
ontwikkelingssamenwerking)
2. defensie
3. veiligheid en justitie
4. economische aangelegenheden
5. leefmilieu
6. woningbeleid en lagere besturen
7. welzijn en gezondheid
8. cultuur, recreatie en religies
9. onderwijs
10. sociale bescherming en zekerheid
De COFOG-rapportering dient ingevoerd te worden in VO 17 “Kruistabel ESR-COFOG over de
uitvoeringsrekeningen van de uitgavenbegroting van het jaar”. Bij deze kruistabel worden de
budgettaire uitgaven in ESR uit de uitvoering van de begroting conform de consolidatietool TCT, kolom
‘Uitvoeringsrekening begroting jaar’, verdeeld naar de corresponderende COFOG-code(s)6.
5.2 Toepassing COFOG-codes door de Vlaamse universiteiten
Het feit dat aan de universiteiten wetenschappelijk onderzoek wordt verricht met betrekking tot alle
hierboven beschreven domeinen van de overheidsactiviteit heeft voor gevolg dat het onverkort
toepassen van de COFOG-rapporteringsrichtlijnen impliceert dat, naast het voeren van (1) een
bedrijfseconomische boekhouding met 7 begrotingsafdelingen in functie van de herkomst van de
middelen en met respect voor de statutaire audit compliance, overeenkomstig de boekhoudwetgeving,
de BTW wetgeving, de wetgeving met betrekking tot personenbelasting, de rechtspersonenbelasting,
de RSZ regelgeving, …, (2) een zeer gedetailleerde analytische boekhouding (onder andere
overeenkomstig de compliance kaders van 10-tallen financiers), (3) de ESR-rapportering
overeenkomstig het kader van de publieke financiën, van de universiteiten verwacht wordt dat ze nog
een extra analytische boekhouding zouden instellen met potentieel meer dan 200 kostendragers, en
waarbij deze extra analytische boekhouding geen relevantie heeft voor het kwaliteitsvol bestuur van de
eigen instelling.

5

http://begrippendatabank.fenb.be/Begrippendatabank/Cofog.ashx
Toelichting VO-model – toelichting bij het VO-rapporteringssjabloon voor de neerlegging van de jaarrekening
bij het Departement Financiën en Begroting – Boekjaar 2017 – Neerlegging 2018 – 6.3.7 “Vol 17 Kruistabel
ESR-Cofog”.
6
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Binnen de universiteiten bestaat dan ook geen draagvlak om op dergelijke gedetailleerde wijze aan de
COFOG-rapporteringsvraag tegemoet te komen. Reden: de kosten van dergelijke oefening staan niet
in verhouding tot de relevantie van de data die eruit kunnen worden afgeleid.
De Vlaamse universiteiten hebben begrip voor het feit dat de Vlaamse overheid tegemoet wil/moet
komen aan de supranationale COFOG-vraag. Derhalve hanteren zij volgende pragmatische aanpak
conform de afspraak tussen Financiën en Begroting” met betrekking tot “ESR-rapportering
universiteiten en hogescholen” dd 20/03/2015 (zie bijlage 3), waarbij slechts 3 codes worden gebruikt:
-

Alle activiteiten van universiteiten rond onderzoek en ontwikkeling: te gebruiken code 01.40
“Zuiver wetenschappelijk onderzoek”
Onderwijsactiviteiten en rest: te gebruiken code 09.40 “Tertiair onderwijs (algemeen)”
Activiteiten met betrekking tot Kinderdagverblijven (specifiek van toepassing voor KU Leuven):
te gebruiken code 10.40 “Gezin en Kinderen”.

De opsplitsing van de ESR-uitgaven over deze 3 COFOG-codes wordt manueel door de Vlaamse universiteiten
gemaakt op basis van informatie beschikbaar in de analytische bedrijfseconomische boekhouding in combinatie
met de relevante instellingseigen assumpties en verdeelsleutels.
Deze manier van COFOG-rapporteren werd goed bevonden door het departement Financiën en
begroting en het INR voor de rapportering over het boekjaar 2014. Ze wordt sindsdien door de Vlaamse
universiteiten consistent toegepast.
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Topic 6: VABN-adviezen
6.1 Achtergrond
De teksten uit onderhavige topic 6.1 zijn ongewijzigd overgenomen van de website
http://vabn.vlaanderen/. Het regelgevend kader zoals opgenomen onder 6.1.1 dient aangepast te
worden naar aanleiding van de publicatie van het decreet houdende de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (afgekort VCO) en het besluit van de Vlaamse Regering ter
uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 (afgekort BVCO). We merken
op dat de website http://vabn.vlaanderen/ nog niet werd gewijzigd, onderstaande tekst zal aangepast
worden van zodra voormelde website is geactualiseerd.

6.1.1

Regelgevend kader

De Bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989 voorziet dat de deelstaatoverheden een eigen
regelgeving kunnen opstellen inzake boekhouding, mits nalevering van de wettelijke algemene
bepalingen. Voor de Vlaamse ministeries, de DAB's en de Vlaamse rechtspersonen voorziet het
Rekendecreet dat een economische boekhouding moet worden gevoerd. Uit die economische
boekhouding kunnen dan de begrotingopvolging en -rapportering volgen.
Verder werden volgende uitvoeringsbesluiten opgesteld met betrekking tot de boekhoudregels:
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de
boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen;
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de
aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en DAB's betreffende de
controle op de vastleggingskredieten;
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit.
Een boekhoudplan en aanrekeningsregels mogen echter niet worden gezien als statistische gegevens.
Daarnaast kan de regelgeving ook niet alle toepassingsvraagstukken oplossen. Net daarom zijn
richtlijnen vereist om een uniformiteit na te streven in de praktijk. Het opmaken van een handleiding
over de boekhoudregels was een eerste aanzet tot het uniformiseren van de regelgeving. De oprichting
van een Vlaamse adviescommissie was een volgende logische stap bij het nastreven van een
eenvormige interpretatie van de boekhoudregels.
De oprichting van de VABN werd geformaliseerd door een aanpassing aan het Rekendecreet . In
het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 werd de samenstelling en de werking verder
uitgewerkt.
6.1.2

Taken Vlaamse adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen (VABN)

De Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen (VABN) heeft als hoofdtaak om door middel
van adviezen bij te dragen tot de verdere uitdieping van de boekhoudkundige principes en
rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk
beheer (DAB's) en Vlaamse rechtspersonen.
De VABN vervult hiertoe de volgende taken:
1) Het verlenen van advies aan de Vlaamse Regering teneinde de boekhoud- en rapporteringsregels
aan te passen en de technische toepassingsmodaliteiten van de boekhoudregels te formuleren. Dit met
het oog op zijn eenvormig en regelmatig gebruik en met het oog op zijn overeenstemming met de
Vlaamse, federale en internationale normen die van toepassing zijn. De VABN kan die adviezen zowel
op eigen initiatief als op verzoek van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen
verstrekken.
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2) Het verlenen van advies aan de Vlaamse regering bij het wijzigen van regelgeving die een impact
heeft op de te voeren boekhouding en financiële rapportering. De Vlaamse Regering is verplicht advies
in te winnen bij de VABN indien zij overgaat tot een wijziging van de regelgeving betreffende de
boekhouding van de Vlaamse instanties.
6.1.3

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de adviezen van de VABN strekken zich uit tot de Vlaamse ministeries, de
diensten met afzonderlijk beheer (DAB's) en de Vlaamse rechtspersonen die onder het
toepassingsgebied van het Rekendecreet vallen.
6.1.4

Rechtskracht

De adviezen van de VABN zijn niet juridisch bindend. Toch hebben de adviezen geen volledig
vrijblijvend karakter. Een afwijking van een aanbeveling of advies door een bepaalde instantie dient ter
dege gemotiveerd te worden in de toelichting bij de jaarrekening.
6.1.5

Samenstelling

Bij de samenstelling van de VABN werd gekozen om zoveel mogelijk actoren te betrekken die in de
praktijk betrokken zijn bij de boekhouding en de financiële rapportering van de Vlaamse ministeries,
DAB's en Vlaamse rechtspersonen.
De VABN wordt samengesteld als volgt:
1° een voorzitter, aangeduid door de minister;
2° twee leden van het Departement Financiën en Begroting, respectievelijk de afdeling
Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties en de afdeling Financiële Diensten en
Rapportering;
3° een lid op voordracht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR);
4° een lid op voordracht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN);
5° drie leden op voordracht van het Strategisch Overleg Financiën (SOFI);
6° een lid op voordracht van het Rekenhof;
7° een lid op voordracht van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR);
8° een lid op voordracht van de Inspectie van Financiën (IF).
Voor elk lid wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.
De leden voorgedragen door het INR, het IBR, het Rekenhof en IF zijn niet stemgerechtigd, maar
hebben wel een raadgevende stem.
De VABN kan zich op ad hoc basis laten bijstaan door experten indien zij dit noodzakelijk zou achten.
6.2 Standpunten van de Vlaamse universiteiten

6.2.1

Voor de universiteiten wordt het generieke kader waarvan sprake onder 6.1 aangevuld met
volgende sectoreigen besluiten:
-

-

Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21 december 2007 betreffende de begroting en de
personeelsformatie van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21 december 2007 betreffende de boekhouding, de
jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap;
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit
die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve
geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

Deze besluiten zijn er gekomen om passend rekening te houden met de specifieke
karakteristieken van de sector van de universiteiten die een belangrijke, eigen maatschappelijke
positie bekleden en een portefeuille zeer particuliere maatschappelijke opdrachten vervullen
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waarin universitair onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening
centraal staan.
Ze zijn opgesteld in nauwe dialoog met de sector, waardoor ze beantwoorden aan de noden op
het vlak van:
-

transparante bestuurlijke informatieverstrekking, aangepast aan de universitaire
opdrachten;
vergelijkbaarheid van de cijfers zowel op Vlaams niveau als in een internationaal
perspectief.

De VABN-adviezen zijn voor de universiteiten maar toepasbaar/werkbaar, als ze rekening
houden met de sector-eigen noden en derhalve sporen met de sector-eigen regelgeving.
De Vlaamse universiteiten vestigen er tevens de aandacht op dat het “decreet houdende de
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019” en het “Besluit van de Vlaamse
Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019” slechts in
beperkte mate van toepassing is verklaard op hun sector (nl. de artikelen opgesomd in artikel 5
van de VCO) , bovendien werden de voornoemde sectoreigen besluiten niet gecodificeerd in de
VCO. De begrenzing van de VCO is geïnspireerd op artikel 24 van de grondwet op basis waarvan
de Vlaamse Gemeenschap haar bevoegdheden als inrichtende macht slechts kan opdragen aan
autonome organen op voorwaarde dat dit gebeurt bij decreet aangenomen met een meerderheid
van twee derden van de uitgebrachte stemmen. De van toepassing zijnde regels over de
rapportering dienen vooral als aanvullend te worden beschouwd op de eigen regels en niet als
strijdig. Ook om die reden is een aanpak die rekening houdt met de sector-eigen noden en
regelgeving voor de Vlaamse universiteiten aangewezen, en dit in lijn met hun bestuurlijke
autonomie.
6.2.2 Mede op basis van het regelgevend kader waarvan sprake onder 6.2.1 hebben de Vlaamse
universiteiten, teneinde te beantwoorden aan de bestuurlijke noden, over de jaren heen intensief
geïnvesteerd in uitgebreide en sterk geautomatiseerde financiële informatiemodules die ingebed
zijn de universiteitsbreed uitgerolde ERP-systemen.
De VABN-adviezen zijn voor de universiteiten maar toepasbaar/werkbaar als ze kosteneffectief
kunnen worden ingepast in deze systemen.
Gegeven de schaarste van de beschikbare middelen en de gedeelde ambitie om deze middelen
zo veel mogelijk in te zetten voor de basisopdrachten van universitair onderwijs,
wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, willen/zullen de Vlaamse
universiteiten steeds de afweging maken of de maatschappelijke baat van de invoering van een
nieuw advies opweegt tegen de kosten die ermee gepaard gaan.
De Vlaamse universiteiten voelen zich gesteund in deze aanpak, door het feit dat de adviezen
van de VABN niet juridisch bindend zijn. Ze nemen zich voor om voor elke afwijking van een
aanbeveling of advies gezamenlijk een motivering uit te werken waarnaar kan worden verwezen
in de toelichting bij de jaarrekening.
6.2.3 De Vlaamse universiteiten zijn het niet volledig eens met de stelling dat “bij de samenstelling van
de VABN werd gekozen om zoveel mogelijk actoren te betrekken die in de praktijk betrokken zijn
bij de boekhouding en de financiële rapportering van de Vlaamse ministeries, DAB's en Vlaamse
rechtspersonen”. Zij stellen vast dat binnen het VABN geen vertegenwoordiging is opgenomen
van hun sector en bij uitbreiding van de sector van de kennisinstellingen.
Ook om die reden zullen de Vlaamse universiteiten gezamenlijk elk VABN-advies kritisch
onderzoeken en de wenselijkheid van een toepassing binnen de sector evalueren.
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6.3 Toepassing van de VABN-adviezen door de Vlaamse universiteiten:
Hierna worden alle adviezen besproken.
Twee categorieën worden onderscheiden:
adviezen van toepassing op Vlaamse universiteiten;
adviezen vandaag niet van toepassing op Vlaamse universiteiten.
Per advies wordt een korte samenvatting gegeven en wordt toegelicht op welke wijze dit advies al dan
niet wordt toegepast door de Vlaamse universiteiten.
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Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14
december 2016
Inhoud:
Dit advies handelt over het verwerken van voorschotten betaald in het kader van het bestellen van
goederen en diensten. Het heeft onder andere betrekking op voorschotten die een te grote
prefinanciering door de leverancier moeten vermijden voor de aankoop van materialen voor de
uitvoering van een opdracht en op voorschotten aangerekend bij de reservering van een zaal, een
restaurant,….
Er wordt een verschillende boekhoudkundige en ESR-matige verwerking voorgeschreven afhankelijk
van het feit of de goederen/prestaties al dan niet reeds gedeeltelijk zijn geleverd.
-

voorschotten zonder geleverde goederen/prestaties moeten per einde boekjaar als vordering
worden geregistreerd en ESR-matig aangerekend als een kredietverlening code 8;
voorschotten die betrekking hebben op geleverde goederen/prestaties moeten in kost genomen
worden en ESR-matig aangerekend op de respectievelijke ESR-uitgave (niet als kredietverlening
code 8 “kredietverleningen en kredietaflossingen, deelnemingen en vereffeningen van
deelnemingen, andere financiële producten).

Toepassing door de Vlaamse universiteiten:
De Vlaamse universiteiten boeken betaalde voorschotten met betrekking tot goederen/prestaties in
principe onmiddellijk in kosten in de cashafdelingen (met – bij investeringen - activering naar de
passende balansrekening overeenkomstig de waarderingsregels van de instelling). Deze aanpak wijkt
niet wezenlijk af van voorliggend advies en wel om volgende reden:
-

De voorschotfacturatie in verband met vaste activa in aanbouw is gebaseerd op vorderingsstaten
en impliceert zodoende dat goederen/prestaties werden geleverd.
Voorschotten bij reservering van een zaal, restaurant, … zijn beperkt in aantallen en in omvang en
zijn derhalve immaterieel.
Voorschotten bij aankoop van roerende goederen (materiële vaste activa) worden geactiveerd als
“vooruitbetalingen”.
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Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 8 maart 2017
Inhoud:
Dit advies geeft antwoord op de vraag, hoe werkingstoelagen die tussen entiteiten van de Vlaamse
overheidssector worden toegekend, moeten worden geboekt. Door de steeds groter wordende
consolidatiekring van de Vlaamse overheid wordt het steeds moeilijker om de interne stromen in de
consolidatie te elimineren. Om het consolidatieproces te optimaliseren wordt gepoogd om eenduidige
richtlijnen op te stellen op zowel het vlak van de begroting als de boekhouding.
Er wordt ingegaan op volgende thema’s:
zowel voor de subsidiërende entiteit als voor de gesubsidieerde entiteit.
o tijdstip van aanrekening;
o aan te rekenen bedrag;
o te hanteren codes;
interrelaties
Conform de omzendbrief van de Vlaamse Regering Begrotingsinstructies- bijlage 5 begrijpen we
dat voor de universiteiten en de hogescholen 2 soorten interrelaties 7 gelden:
o lijst begrotingsartikels en
o lijst rechtspersonen.

Toepassing door de Vlaamse universiteiten:
Wat het tijdstip van aanrekenen en de aan te rekenen bedragen (inclusief voorafnamen) betreft,
passen de Vlaamse universiteiten de voorgestelde principes toe voor de subsidiërende overheden die
de toegekende werkingsmiddel verdelen / kenbaar maken door middel van een decreet, een besluit,
en/of een toekenningsbrief.
Met betrekking tot de te hanteren codes, passen de Vlaamse universiteiten, de economische
rekeningen toe, conform het universitair boekhoudbesluit d.d. 21/12/2007.
Wat de interrelaties betreft, houden de Vlaamse universiteiten zich aan de afspraak met AHOVOKS
en het departement Financiën en begroting om een beperking in te bouwen tot 5 interrelaties, gezien
7

Bron: Omzendbrief Begrotingsinstructies – Begrotingsopmaak 2018 Vlaamse Regering - bijlage 5 – interrelaties universiteiten
en hogescholen update 2018” https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780218529
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de hoge dekkingsgraad en het immaterieel karakter van de overige interrelaties binnen de Vlaamse
consolidatiekring8:
AHOVOKS: werkingsuitkeringen 1ste geldstroom – ESR code 46.10: Het bedrag overeenkomstig
de mededeling AHOVOKS (toekenning) wordt opgenomen onder het beleidsdomein “Onderwijs
en Vorming”;
AHOVOKS: onroerende investeringen en investeringsmachtigingen 1ste geldstroom - ESR code
66.11: Het bedrag overeenkomstig de mededeling AHOVOKS (toekenning) wordt opgenomen
onder het beleidsdomein “Onderwijs en Vorming”;
BOF: ontvangen toelagen 2de geldstroom – ESR code 46.10: Het bedrag overeenkomstig de
mededeling EWI (toekenning) wordt opgenomen onder beleidsdomein "Economie, Wetenschap
en Innovatie";
FWO: ontvangen toelagen projectonderzoek– ESR code 46.70: De door de universiteiten
gefactureerde omzet (inclusief voorschotten) in het kader van FWO wordt opgenomen in de ESRrapportering (voor verdere toelichting zie Topic 7: Verfijning ESR-afsprakenkader – interne
stromen of interrelaties Vlaamse Universiteiten en FWO, hermesfonds en VLIR-UOS);
IOF: ontvangen toelagen 3de geldstroom – ESR code 46.10: Het bedrag overeenkomstig het
ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie voor het industrieel onderzoekfonds
wordt opgenomen;
Hermesfonds: ontvangen toelagen projectonderzoek (voor verdere toelichting zie Topic 7:
Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of interrelaties Vlaamse Universiteiten en FWO,
hermesfonds en VLIR-UOS);
Voor bovenstaande interrelaties worden geen CCM boekingen meegenomen in de ESR-rapportering.
Voor bijkomende toelichting bij CCM zie advies 2018/10 bis betreffende het boeken van subsidies die
als inkomensoverdrachten worden getypeerd van 27 april 2018 met toevoeging
inwerkingtredingsbepaling (12/9/2018).
Rol van de consolidator
Met de opmaak van het afsprakenkader is een belangrijke stap gezet naar meer uniformiteit en
duidelijkheid in de ESR-rapportering van de Vlaamse universiteiten en in de ESR-matige relaties van
de Vlaamse universiteiten met hun financiers. Deze aanpak moet/zal ertoe leiden dat de ESRconsolidatieverschillen m.b.t. de financiering v/d universiteiten op niveau van de Vlaamse overheid
gevoelig zullen dalen. Voor de (materiële) consolidatieverschillen die alsnog opduiken, wordt volgende
aanpak voorzien:
M.b.t. de rekeningen
•
Op de korte termijn, d.i. voor de lopende stap in de rapporteringscyclus, staat de consolidator in
voor het wegwerken van deze verschillen.
•
De universiteit(-en) die mee aan de basis liggen van het verschil, worden ervan in kennis gesteld,
met het verzoek om tegen de volgende stap in de rapporteringscyclus, in dialoog te gaan met de
tegenpartij teneinde een meer nauwkeurige afstemming te bewerkstellingen, rekening houdend
met de beginselen van het afsprakenkader.
M.b.t. de begrotingen
•
De consolidator staat zelf in voor het wegwerken van deze verschillen.

8

Bron: Presentatie werkzaamheden EY in het kader van de opdracht tot het opstellen van een ESR concordantietabel d.d. 12
maart 2018
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Advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese subsidies van 6 december
2017
Inhoud:
Dit VABN advies heeft als doelstelling de EU-subsidies bij de eindbegunstigde in te boeken a rato van
de opgelopen kosten zodat er geen ((on)gunstig) saldo ontstaat op het ESR-vorderingssaldo. M.a.w.
de EU-subsidies dienen ESR-neutraal te zijn. Het recht op EU-subsidies voor een bepaald project
wordt door de eindbegunstigde aangerekend in het jaar dat ook de effectieve uitgaven voor datzelfde
project worden aangerekend. De eindbegunstigde moet op balansniveau een schuld of een vordering
ten aanzien van de EU boeken. Deze balansbeweging moet ook ESR matig gerapporteerd worden.
Indien het om subsidiëring van afschrijfbare activa gaat, wordt voorgeschreven om de kapitaalsubsidies
te verrekenen aan hetzelfde ritme als de afschrijvingskosten op de desbetreffende activa.
Toepassing door de Vlaamse universiteiten:
Met de toepassing van onderstaande beginselen beantwoorden de Vlaamse universiteiten zo goed als
mogelijk aan de voorschriften van dit VABN advies.
Door het ESR-matig opnemen onder ESR-code 39.10 van de omzet en de matching (CCMboeking) en/of cutt of boekingen wordt bekomen dat de EU-subsidies voor een bepaald project
door de universiteit opgenomen worden in het jaar dat ook de effectieve uitgaven voor datzelfde
project worden geboekt.
Aan het voorschrift om een schuld of een vordering ten aanzien van de EU te registreren wordt
voldaan door de boeking op balans van “ontvangen vooruitbetalingen op projecten” (schuld op het
passief) of “projecten in uitvoering” (vordering op het actief) als tegenpost van de CCM-boeking.
De mutaties per einde boekjaar op ontvangen “vooruitbetalingen op projecten” en/of op “projecten
in uitvoering” worden ESR-matig opgenomen onder:
o de ESR-code 96.10 “Opbrengst van leningen in euro” indien de schuld ten aanzien van de
EU toeneemt of de ESR-code 91.10 “Aflossing van de schuld in euro” indien de schuld ten
aanzien van de EU afneemt.
o de ESR-code 84.17 “Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies” indien de
vordering op de EU toeneemt of de ESR-code 88.17 “Terugbetaling van de EU in het kader
van de geprefinancierde uitgaven door de entiteit” indien de vordering ten aanzien van de
EU afneemt.
In de mate dat subsidies in de bedrijfseconomische boekhouding verwerkt worden als
kapitaalsubsidies zal ESR-matig dezelfde logica worden gehanteerd onder de desbetreffende ESRcode 59.11 “Kapitaaloverdrachten van het buitenland – van EU-instellingen: investeringsbijdragen”.
Onder dit advies vallen volgende ontvangsten:
-

Overheidsbijdragen toegepast wetenschappelijk onderzoek (3de geldstroom);
Onderwijstoelagen EU betreffende Erasmusplusprojecten.

Het contractonderzoek met de privé-sector en de wetenschappelijke dienstverlening (4de geldstroomwordt behandeld als dienstverlening en derhalve geregistreerd onder ESR-code 16 “Lopende
ontvangsten van goederen en diensten”.
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Advies 2017/8 betreffende rapporteringsjabloon Vlaamse overheid van 6 december
2017
Inhoud:
Dit advies behandelt het rapporteringssjabloon dat moet worden toegepast door alle entiteiten van de
Vlaamse overheid die ressorteren onder de sectorale code 13.12 overeenkomstig artikel 42 van de
VCO.
Toepassing door de Vlaamse universiteiten:
1. In de instructies Hoger Onderwijs en de mail van departement Financiën en begroting d.d.
12/1/2018 – toegevoegd als bijlage 3 - alsook in de toelichting van het VO-model is opgenomen
dat het Hoger onderwijs volgende delen moet invullen:
Deel I Bedrijfseconomisch luik
Deel II Budgettair luik inclusief reconciliatie (uitgezonderd VO10 “Uitvoering middelen van de
Vlaamse Gemeenschap incl. DAB’s van de rechtspersonen gebruikmakend van ORAFIN”,
VO11 “Uitvoering uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap incl. DAB’s en van de
rechtspersonen gebruikmakend van ORAFIN: VAK” en VO13 “Staat van de openstaande
verbintenissen”)
Deel III Building Blocks inclusief aansluiting met Deel I Bedrijfseconomisch luik
Invulling sjabloon door de Vlaamse universiteiten
Deel I Bedrijfseconomisch luik
Algemene opmerking: een aantal volumes wijken af van de huidige jaarrekeningtabellen voor de
universiteiten; hieronder wordt een opsomming gegeven van de volumes die niet ingevuld
worden.
VO 6.6 “Ouderdomsbalans handelsvorderingen” wordt niet ingevuld. De handelsvorderingen
op ten hoogste één jaar binnen de Vlaamse universiteiten maken in grote mate het voorwerp
uit van facturaties in het kader van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, waarbij de
inning functie is van de inhoudelijke rapporteringen en de contractuele bepalingen. Deze
handelsvorderingen hebben deels ook betrekking op publieke overheden en non-profit
organisaties waarvan het betalingsgedrag maar moeilijk kan worden beïnvloed.
-

VO 6.7 “Staat van het kapitaal en aandeelhouderstructuur”:
universiteiten

-

VO 6.8 “Ouderdomsbalans handelsschulden”: wordt evenmin als de ouderdomsbalans
handelsvorderingen niet ingevuld wegens irrelevant

-

VO 6.9 “Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)”: Provisies niet
opgenomen vakantiedagen: het Vlaams personeelsstatuut9 is niet van toepassing voor de KU
Leuven

niet van toepassing voor

Deel II Budgettair luik inclusief reconciliatie
O.b.v. de instructie van Hoger Onderwijs (bijlage 3) worden niet ingevuld: VO10, VO11 en
VO13.
Worden wel ingevuld: VO14 en Tabblad TCT (Tijdelijke Consolidatietool): ‘ESR uitvoering’
wordt integraal ingevuld.
Worden niet ingevuld wegens niet van toepassing: VO16 subsidies aan lokale besturen en
VO18 detail van reservefondsen.
VO 17: kruistabel ESR-COFOG over de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting van het
jaar. Dit wordt beperkt tot 2 codes: code 09.40 Tertiair onderwijs (algemeen) en code 01.40
Zuiver wetenschappelijk onderzoek, uitgebreid voor KU Leuven met code 10.4 Gezin en
kinderen voor de uitbating van hun kinderdagverblijven. COFOG is een uitsplitsing van de
9

BVR van 13 januari 2006 inzake de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid
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-

ESR-uitgaven volgens de verschillende functies en taken die de overheid verzorgt en wordt
zodoende beperkt tot deze presentatiewijze, conform de aanpak van interrelaties.
VO 19: aansluiting economisch- met begrotingsresultaat

Deel III Building Blocks
Algemene kanttekeningen
De informatie is gebaseerd op de gegevens die rechtstreeks uit de jaarrekening van de
universiteiten is af te leiden zijn en die beschikbaar zijn zonder extra ICT-ingrepen en zonder teveel
extra manueel werk. Wij menen dat deze aanpak (zonder het aanleveren van cijfermateriaal over
individuele deelnemingen, individuele aandelen en aandelenfondsen, individuele bankrekeningen,
individuele klanten en leveranciers…):
- beter in verhouding staat tot de finaliteit die de wetgever heeft beoogd bij het van toepassing
verklaren op de universiteiten en de hogescholen van artikel 42 van het “decreet houdende de
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën” Volgens dit artikel van de VCO is de universiteit
gehouden jaarlijks een begroting en een jaarrekening incl. ESR-rapportering op te maken
conform de voorschriften van de Vlaamse Regering en de jaarrekening, incl. ESR-rapportering,
te laten certifiëren door de bedrijfsrevisor. Aan deze bepalingen wordt door de universiteit
steeds passend gevolg gegeven;
- tegelijk voldoet aan de informatienoden die de diensten van het Vlaams ministerie bevoegd
voor het financiële en budgettaire beleid hebben om tot een kwaliteitsvolle ESR-consolidatie te
komen. Zoals eerder toegelicht, hebben wij het nuttig geoordeeld om de rapportering aan te
leveren op een detailniveau dat conform is met de jaarrekening;
- voldoet aan de afspraken tussen de Vlaamse overheid en de universiteiten en hogescholen die
het er steeds over eens waren dat de ESR-vragen dienden beantwoord te worden door middel
van een eenvoudige conversietabel die de omzetting bewerkstelligt tussen de begrotingen en
de rekeningen van de instellingen (die worden opgesteld overeenkomstig de begrotings- en
boekhoudbesluiten van 21/12/2007) en de ESR-sjablonen. Voor de universiteiten en de
hogescholen is en blijft de bedrijfseconomische invalshoek de primaire sturing en toetssteen
van hun autonoom financieel beleid. Dit sturingsprincipe werd in frequent overleg met de
overheid ook steeds door deze laatste onderschreven;
- toelaat om de nodige gegevens binnen de voorziene korte tijdsspanne aan te leveren
gebruikmakend van de beschikbare ICT-mogelijkheden, met minimale manuele ingrepen.
De Vlaamse universiteiten vullen de overige building blocks als volgt in:
-

BBX_Deposits (AF.2): wordt op geaggregeerd niveau gerapporteerd:
o Girale deposito’s: de mutatie van de economische rekeningen code 54 tot en met code 56;
o Overige deposito’s – Termijnrekeningen: de mutatie van de economische rekeningen code
532.

-

BBL_Loans (AF.4):
o Leasingschulden & schulden aan kredietinstellingen worden gedetailleerd naar tegenpartij;
o Overige leningen worden niet gedetailleerd naar tegenpartij.

-

BBA_Loans (AF.4):
o Wordt op geaggregeerd niveau gerapporteerd indien van toepassing:
▪ De vorderingen op deelnemingen: de mutatie van de economische rekeningen met
code 283;
▪ Andere financiële vaste activa – vorderingen en borgtochten in contacten: de
mutatie van de economische rekeningen met code 285/8;
▪ Betaalde waarborgen: de mutatie van de economische rekeningen met code
285/288;
▪ Leningen aan natuurlijke personen: de mutatie op economische rekening met code
416 / 419
▪ Leningen aan geaffilieerde VZW’s: de mutatie op economische rekening met code
416
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▪

Overige te innen opbrengsten: de mutatie op economische rekening met code 416
De te innen opbrengsten aan overheidsinstanties worden opgesplitst naar
tegenpartij

-

BBL trade&other payables (AF.8):
o Wordt op geaggregeerd niveau gerapporteerd indien van toepassing:
▪ Handelsschulden: de mutatie van de economische rekeningen met code 44;
▪ Ontvangen vooruitbetalingen op projecten: de mutatie van de economische
rekeningen met code 46;
▪ Diverse schulden : de mutatie van de economische rekeningen met code 478;
▪ Waarborgen te betalen aan gezinnen: : de mutatie van de economische
rekeningen met code 488.
o Andere trade payables aan overheidsinstanties worden conform instructie gerapporteerd;
dit betreft oa te betalen BTW, te betalen belastingen en te betalen lonen en aanverwanten.

-

BBA_trade&other_receivables (AF.8):
o Wordt op geaggregeerd niveau gerapporteerd indien van toepassing:
▪ Handelsvorderingen: de mutatie van de economische rekening met code 40;
▪ Te ontvangen intresten: de mutatie van de economische rekening met code 4911.
o De overige vorderingen worden opgesplitst:
▪ Te ontvangen van privé ondernemingen: de mutatie van de economische rekening
met code 490;
▪ Te ontvangen van huishoudens: de mutatie van de economische rekening met
code 4911;
▪ Te ontvangen toelagen van overheden dit betreft educatief verlof en VOP

-

BBA-Shares (AF.5)
o Wordt op geaggregeerd niveau gerapporteerd:
▪ Aandelen, aandelenfondsen en vastgoedcertificaten: de mutatie op economische
rekening 51/53;
▪ Cashfondsen: de mutatie op economische rekening 51/53;
▪ Andere FVA – aandelen: de mutatie op economische rekening 280;
▪ Andere rechtspersonen – deelnemingen de mutatie op economische rekening 284;
▪ Verbonden entiteiten – deelnemingen: de mutatie op economische rekening 282.
o Overeenkomstig de algemene kanttekeningen:
▪ De cijfers i.v.m. shares worden geaggregeerd voorgesteld op het detailniveau van
het jaarrekening-dossier;
▪ De cijfers worden weergegeven aan boekwaarde. Deze voorstellingswijze heeft
als extra voordeel dat de cijfers eenduidig kunnen worden aangesloten met de
jaarrekening.
o Aangaande de registraties met betrekking tot rekening 284, geven we graag mee dat:
▪ Alle betreffende participaties minder dan 10% van het geplaatst kapitaal betreffen;
▪ Deze items niet moeten gedetailleerd worden in de jaarrekening van de Vlaamse
universiteiten en zodoende wordt deze detaillering om die reden dan niet
gerapporteerd in de building blocks.

-

BBL-Shares (AF.5):
Dit sjabloon wordt blanco gelaten omdat geen enkele definitie van wat hier onder shares moet
worden gerapporteerd, beantwoordt aan het wezen van het eigen vermogen van de Vlaamse
universiteiten. De kapitaalsubsidies worden hier op geaggregeerd niveau gerapporteerd.

-

BBA_debt securities (AF.3):
o Publieke instrumenten (overheidsobligaties) worden afzonderlijk weergegeven
o Beleggingsfondsen, bedrijfsobligaties en schatkistcertificaten worden op geaggregeerd
niveau ingevuld.
Bovenstaande aanpak is conform de conclusies van het overleg betreffende de aansluiting van de
jaarrekening met de building blocks dat op 27/06/2017 heeft plaatsgevonden tussen
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vertegenwoordigers van het Departement Financiën en Begroting, het INR en de Vlaamse
universiteiten. Het verslag van dit overleg is toegevoegd in bijlage (bijlage 4).
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Advies 2018/10 bis betreffende het boeken van subsidies die als
inkomensoverdrachten10 worden getypeerd van 27 april 2018 met toevoeging
inwerkingtredingsbepalingen aanpassing definitie projectsubsidies 5 december 2018
(zie hierboven voor wat betreft het advies 2017/6 binnen de Vlaamse consolidatiekring)
Inhoud:
Dit advies is enkel van toepassing op inkomensoverdrachten die plaatsvinden tussen entiteiten die zich
binnen de Vlaamse consolidatiekring bevinden en entiteiten van buiten de Vlaamse consolidatiekring.
Inkomensoverdrachten binnen de Vlaamse consolidatiekring zelf vallen omwille van de
consolidatieproblematiek die ermee gepaard gaat, buiten de scope van voorliggend advies. Het advies
2018/10 beschrijft de begrotingsmatige, ESR-matige en bedrijfseconomische verwerking.
Uitgangspunt is dat de toegekende subsidies steeds moeten matchen met de gesubsidieerde uitgaven.
De subsidie wordt budgettair, ESR-matig en bedrijfseconomisch geboekt als opbrengst van het
kalenderjaar ten belope van het bedrag van de uitgaven dat betrekking heeft op dat kalenderjaar of
eerdere kalenderjaren.
Bij co-uitvoering engageren meerdere partijen zich gezamenlijk en op gelijke voet naar de
subsidiërende entiteit voor de uitvoering van een gemeenschappelijk project. Daarbij kan één van de
partijen optreden als tussenpersoon tussen de subsidiërende entiteit en de andere partijen. De
tussenpersoon mag enkel het eigen aandeel in de subsidie in resultaat nemen. De ontvangsten voor
derden en de doorstortingen ervan hebben bij de tussenpersoon noch een budgettair, noch een ESRmatig effect.

Toepassing door de Vlaamse universiteiten:
Aan de hand van de toepassing van de completed contract methode (CCM) en de cut off boekingen
alsook door toepassing van “doorstortingen aan partners” waarbij de universiteiten de door te storten
bedragen aan partnerinstellingen opnemen binnen begrotingsafdeling VI en per einde boekjaar op het
passief van de balans plaatsen, voldoen de Vlaamse universiteiten aan de basisdoelstelling van dit
advies. De Vlaamse universiteiten nemen de CCM en cut off boekingen op in de ESR-rapportering waar
deze bedrijfseconomisch wordt toegepast. Om redenen van consolidatie kan CCM ESR-matig niet
toegepast worden voor interrelaties.
Voor wat betreft de gehanteerde economische rekeningen werken de Vlaamse universiteiten conform
het universitair boekhoudbesluit van 21/12/2007. Voor wat de ESR-codificatie betreft, wordt verwezen
naar de ESR-concordantietabel (zie topic 4).

10

Betreft de ESR-ontvangsten codes m.b.t. inkomensoverdrachten: ESR code 38 “van bedrijven, financiële instellingen, vzw’s
ten behoeve van gezinnen”, ESR code 39 “van het buitenland”, ESR code 47 “van de sociale zekerheidsinstellingen”, ESR
code 48 “van lokale overheden” en ESR code 49 “van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen,
gewesten, gemeenschapscommissies)
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Advies 2018/12 betreffende het boeken van subsidies die als kapitaaloverdrachten
getypeerd worden van 5 december 2018. Dit advies treedt in werking met ingang van
1/1/2020
Inhoud:
Dit advies is van toepassing op kapitaaloverdrachten die plaatsvinden tussen entiteiten die zich binnen
de Vlaamse consolidatiekring bevinden en entiteiten van buiten de Vlaamse consolidatiekring. De
subsidies tussen entiteiten van de Vlaamse Overheidssector (‘de toelagen’) worden, omwille van de
consolidatieproblematiek die hiermee gepaard gaat, hier niet behandeld. De kapitaaloverdrachten
besproken in dit advies worden gedefinieerd als alle overdrachten in geld, die de verwerving of
overdracht inhouden van een of meer activa door minstens een van de partijen betrokken bij de
verrichting.
Uitganspunt is dat de subsidie budgettair, ESR-matig en bedrijfseconomisch geboekt worden op het
moment dat het recht op de subsidie of de toekenning vaststaat volgens de toekenningsmodaliteiten
van het betrokken subsidiebesluit.
Het advies gaat ook in detail in op de “Te hanteren codes”.

Toepassing door de Vlaamse universiteiten:

In de mate dat subsidies in de bedrijfseconomische boekhouding verwerkt worden als
kapitaalsubsidies zal ESR-matig dezelfde logica worden gehanteerd onder de desbetreffende ESRcode.
Voor wat betreft de gehanteerde economische rekeningen werken de Vlaamse universiteiten conform
het universitair boekhoudbesluit van 21/12/2007. Voor wat de ESR-codificatie betreft, wordt verwezen
naar de ESR-concordantietabel (zie topic 4).
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6.4 Adviezen op vandaag niet toegepast door de Vlaamse universiteiten
Advies 2016/1 betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten van 16 maart 2016.
Dit advies werd vervangen door het advies van 2018/13
Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14 september
2016.
Renteswaps worden op vandaag door de Vlaamse universiteiten niet toegepast.
Advies 2016/3 betreffende het rapporteringsjabloon Vlaamse overheid van 14 september 2016.
Dit advies werd vervangen door het advies 2017/8.
Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 8 maart 2017.
Sommige subsidiërende entiteiten betalen facturen voor natuurlijke personen of rechtspersonen,
zonder dat de subsidiërende entiteit zelf de eigendom verwerft van het goed of de dienst die met de
factuur verband houdt. De begunstigden van de subsidies kunnen zelf ook tot de Vlaamse
overheidssector behoren. Laatstgenoemde situatie verdient extra aandacht. Dit soort investeringen,
evenals aankopen van goederen en diensten die, voor hun geheel, ten behoeve van de werking van
een andere entiteit worden aangeschaft, worden als subsidies in natura aanzien. Subsidies in natura
komen op vandaag niet voor bij de Vlaamse universiteiten.
Advies 2018/9 betreffende de boekhoudkundige verwerking van werken van burgerlijke bouwkunde
die onder de bevoegdheid vallen van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van
de Vlaamse overheid van 7 maart 2018.
Dit advies kadert in de invoering van nieuwe boekhoudregels die van toepassing zullen zijn op werken
van burgerlijke bouwkunde die onder de bevoegdheid vallen van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit
en Openbare Werken. De volgende agentschappen of afdelingen binnen het Vlaams Ministerie beheren
belangrijke werken van burgerlijke bouwkunde: Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise
Beton en Staal (EBS), Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Afdeling Maritieme
Toegang. Dit advies is zodoende niet van toepassing binnen de Vlaamse universiteiten.
Advies 2018/11 betreffende de boekhoudkundige verwerking van de percelen grond en gebouwen die
in eigendom zijn van of waarover zakelijke rechten in hoofde van de rechtspersoon Vlaamse
Gemeenschap / Vlaams Gewest bestaan van 14/11/2018
Het advies heeft specifiek betrekking op de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap / Vlaams Gewest
en is derhalve niet van toepassing voor de Vlaamse universiteiten.
Advies 2018/13 betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten van 5 december 2018.
De Vlaamse universiteiten nemen op vandaag niet deel aan “geherkwalificeerde publiek-privaat
samenwerkingsprojecten” die het voorwerp uitmaken van voorliggend advies.
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Topic 7: Verfijning ESR-afsprakenkader – interne stromen of
interrelaties Vlaamse universiteiten en FWO, Hermesfonds en VLIRUOS.
Voorliggend ESR-afsprakenkader werd besproken met vertegenwoordigers van departement
Financiën en Begroting, AHOVOKS, VLIR en EY op 14 december 2018. Het departement Financiën
en Begroting vroeg tijdens dit overleg de Vlaamse Universiteiten om het ESR-afsprakenkader verder
te verfijnen door afspraken te maken met betrekking tot de interne stromen of interrelaties tussen
enerzijds FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS en anderzijds de Vlaamse universiteiten. Aansluitend op
deze vraag, vonden er diverse overlegmomenten plaats tussen vertegenwoordigers van de Vlaamse
universiteiten en vertegenwoordigers van FWO, Hermesfonds en VLIR-UOS. De afspraken en de
weerslag op de interne stromen of interrelaties naar aanleiding van deze overlegmomenten worden in
deze topic toegelicht.
7.1 Interne stromen of interrelaties met betrekking tot FWO.
De interne stromen of interrelaties tussen FWO enerzijds en de Vlaamse universiteiten anderzijds
werden besproken tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van beide partijen. Dit overleg leidde
tot volgende conclusies.
Algemeen kader:
-

De betaaloverzichten van FWO zijn in principe de onderbouw voor het bedrag opgenomen in de
ESR-rapportering.
In de regel is het totaal van de betaaloverzichten gelijk aan de ontvangen cash; indien zulks niet het
geval is primeert de cash.
Teneinde aansluitingsverschillen (m.n. timing verschillen) te vermijden worden de betalingen door
FWO voor de kerstvakantie uitgevoerd.
Bij het toezenden van het laatste betaaloverzicht van het boekjaar wordt een cumulatief
jaaroverzicht toegevoegd.
De verschillen tussen de interne stromen of interrelaties gerapporteerd door FWO enerzijds en de
Vlaamse universiteiten anderzijds die ontstaan door de onverenigbaarheid in timing van de
boekingen in verband met de afrekening van onderzoeksprojecten, worden afgestemd op
consolidatorniveau.

Indien bepaalde instellingen omwille van hun bedrijfseconomische werkwijze geconfronteerd worden
met timing verschillen tussen de geregistreerde omzet inclusief voorschotten en de bedragen
opgenomen in de betaaloverzichten, zal in het kader van de ESR-rapportering het bedrag aan ESRontvangsten op een pragmatische manier worden afgestemd met de betaaloverzichten, en dit bij
voorkeur op consolidatorniveau, zonder hiervoor de bedrijfseconomische werkwijze van de instelling te
veranderen.
De verschillende financieringsprogramma’s van FWO en bijhorende ESR-codificatie bij zowel de
Vlaamse universiteiten als FWO worden in onderstaande tabel verder gedetailleerd.
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Code
boekhoud besluit

Boekhoudbesluit
omschrijving

7011

A.2.2. IUAP - EOS

7011

IUAP - EOS projecten

7012

A.2.3. FWO

7012

Subprogramma FWO voluit

Overhead

Verfijning ESRcode Vlaamse
universiteiten

Opmerkingen

Betalingsflow

Corresponderende ESR-code tegenpartij

Opname van de ontvangen FWOtoelagen inclusief voorschotten en de
door FWO uitgekeerde overhead onder
ESR-code 46.70
“Inkomensoverdrachten van andere
eenheden van de overheid – FWO”.

Na de mededeling van goedkeuring van het
project worden voorschotten betaald (april
en oktober). Voor opstartende dossiers
kunnen nog voorschotten betaald worden
in juni en december, afhankelijk van de
goedkeuring.

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten
binnen een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de
institutionele overheid".

Excellence of Science (EOS)

6%

46.70

FWO

Fonds Geneeskundig
Wetenschappelijk onderzoek
(FGWO)

6%

46.70

7012

FWO

International reseach
infrastructure projecten (IRI)

6%

46.70

7012

FWO

Big Sciences

6%

46.70

7012

FWO

FWO Odysseus

6%

46.70

7012

FWO

Onderzoeksprojecten

6%

46.70

7012

FWO

Kredieten aan Navorsers (KaN)

6%

46.70

7012

FWO

Mecenaat

0%

46.70

7012

FWO

Wetenschappelijk
onderzoeksgemeenschap (WO)

0%

46.70

7012

FWO

Interuniversitair Instituut voor
Kernwetenschappen (IIKW)

6%

49.40

7012

FWO

Strategische onderzoeksbeurs
(SB- beurzen)

0%

38.60

Aspiranten (ASP)

0%

38.60

0%

38.60

0%

38.60

7012

FWO

7012

FWO

7012

FWO

7012

A.2.2.2 Subsidies toegepast onderzoek FWO en VLAIO

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

Postdoctorale onderzoekers
(PDO)
Pegasus Marie Curie Fellowships
(PEG)

Toegepast biomedisch
onderzoek met een primaire
maatschappelijke finaliteit (TBO)

Contractueel
bepaald
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Opname van de ontvangen FWOtoelagen inclusief voorschotten en de
door FWO uitgekeerde overhead onder
ESR-code 46.70
“Inkomensoverdrachten van andere
Na de mededeling van goedkeuring van het
eenheden van de overheid – FWO”.
project worden voorschotten betaald (april
en oktober). Voor opstartende dossiers
kunnen nog voorschotten betaald worden
in juni en december, afhankelijk van de
goedkeuring.
Opname van de ontvangen FWOtoelagen inclusief voorschotten en de
door FWO uitgekeerde overhead onder
ESR-code 49.40
"Inkomensoverdrachten van andere
institutionele groepen inkomensoverdrachten van de federale
overheid".

46.70

81

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten
binnen een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de
institutionele overheid".

02.99 Niet opnemen in ESR

Opname van de ontvangen FWOtoelagen onder ESR-code 38.60
"Inkomensoverdrachten van bedrijven, Voor bepaalde beurzen worden de
financiële instellingen, VZW's t.b.v. de werkelijke kosten per kwartaal betaald.
gezinnen en van gezinnen - ontvangen
subsidies".

12.11 "Lopende uitgaven voor goederen
en diensten (consumptiebestedingen) Aankoop van niet-duurzame goederen
en diensten - Algemene werkingskosten"

Opname van de ontvangen FWOtoelagen onder ESR-code 38.60
"Inkomensoverdrachten van bedrijven,
financiële instellingen, VZW's t.b.v. de
gezinnen en van gezinnen - ontvangen
subsidies".

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten
binnen een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de
institutionele overheid".

Na de mededeling van goedkeuring van het
project worden voorschotten betaald (april
en oktober). Voor opstartende dossiers
kunnen nog voorschotten betaald worden
in juni en december, afhankelijk van de
goedkeuring.

Code
boekhoud besluit

70211

70214

70214

Boekhoudbesluit
omschrijving

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

Subprogramma FWO voluit

Strategisch basisonderzoek met
economische of
maatschappelijke finaliteit (SBO)

A.3.2.5. Andere bijdragen Vlaamse Gemeenschap
European Strategy Forum on
Research Infrastructures - The
Impulsfinanciering
Digital Research Infrastructure
zware apparatuur
for the Arts and Humanities
(ESFRI DARIAH)

Verfijning ESRcode Vlaamse
universiteiten

Opmerkingen

Betalingsflow

Corresponderende ESR-code tegenpartij

Contractueel
bepaald

46.70

Opname van de ontvangen FWOtoelagen onder ESR-code 38.60
"Inkomensoverdrachten van bedrijven,
financiële instellingen, VZW's t.b.v. de
gezinnen en van gezinnen - ontvangen
subsidies".

Na de mededeling van goedkeuring van het
project worden voorschotten betaald (april
en oktober). Voor opstartende dossiers
kunnen nog voorschotten betaald worden
in juni en december, afhankelijk van de
goedkeuring.

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten
binnen een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de
institutionele overheid".

6%

46.70
Opname van de ontvangen FWOtoelagen inclusief voorschotten en de
door FWO uitgekeerde overhead onder
ESR-code 46.70
“Inkomensoverdrachten van andere
eenheden van de overheid – FWO”.

Na de mededeling van goedkeuring van het
project worden voorschotten betaald (april
en oktober). Voor opstartende dossiers
kunnen nog voorschotten betaald worden
in juni en december, afhankelijk van de
goedkeuring.

Opname van de ontvangen FWOtoelagen inclusief voorschotten en de
door FWO uitgekeerde overhead onder
ESR-code 46.70
“Inkomensoverdrachten van andere
eenheden van de overheid – FWO”.

Na de mededeling van goedkeuring van het
project worden voorschotten betaald (april
en oktober). Voor opstartende dossiers
kunnen nog voorschotten betaald worden
in juni en december, afhankelijk van de
goedkeuring.

Overhead

70214

Impulsfinanciering
zware apparatuur

Ronde 4

0%

46.70

70214

Impulsfinanciering
zware apparatuur

Vlaams Supercomputer Centrum
(VSC)

0%

46.70

70214

A.3.2.5. Andere bijdragen Vlaamse Gemeenschap

70214

FWO
onderzoeksinfrastruc Ronde 5
tuur

0%

46.70

70214

FWO
onderzoeksinfrastruc Ronde 6
tuur

10%

46.70

7045

A.5.6. Andere opbrengsten verbonden aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening

7045

Andere

Subsidies congressen,
onderwijstoelagen, …
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38.60 / 38.10

82

Betreft slechts een beperkte
financiering. Behoud van huidige ESRcodering 38.60 / 38.10
"Inkomensoverdrachten van bedrijven,
financiële instellingen, VZW's t.b.v. de
gezinnen en van gezinnen - van
bedrijven / ontvangen subsidies".

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten
binnen een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de
institutionele overheid"

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten
binnen een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de
institutionele overheid"

Worden door FWO niet als interrelatie
op een ESR-code 4 opgenomen

7.2 Interne stromen of interrelaties met betrekking tot Hermesfonds.
De interne stromen of interrelaties tussen Hermesfonds enerzijds en de Vlaamse universiteiten
anderzijds werden besproken tijdens twee overlegmomenten. Tijdens deze overlegmomenten werd ook
een aansluitingsoefening met betrekking tot het boekjaar 2018 gemaakt voor één universiteit tussen de
(1) effectief uitbetaalde subsidies vanwege Hermesfonds, (2) de gerapporteerde interne stromen of
interrelaties door Hermesfonds en (3) de boekhoudkundige verwerking door deze universiteit
anderzijds.
Bij de uitwerking van deze aansluitingsoefening werden volgende verschilpunten vastgesteld:
-

Timing issues: de Vlaamse universiteit rapporteren op basis van de bedrijfseconomisch geboekte
omzet van het desbetreffende jaar; deze omzet volgt de contractuele mijlpalen die voorzien zijn per
onderzoekscontract. Hermesfonds rapporteert de interrelaties ten aanzien van de Vlaamse
universiteiten gedeeltelijk op basis van de effectief uitbetaalde subsidies (cash) en gedeeltelijk op
basis van een bijkomende boeking (accrual);

-

Doorstortingen aan partnerorganisaties: Indien er bij onderzoeksprojecten meerdere partijen
betrokken zijn, zal het Hermesfonds de hoofdcoördinator als tegenpartij van de interne stroom of
interrelatie opnemen, ook indien de hoofdcoördinator de middelen doorstort aan een onderzoek
partnerinstelling zoals contractueel bepaald. De Vlaamse universiteiten, nemen alleen de
ontvangsten bestemd voor de eigen onderzoeksprojecten bedrijfseconomisch op. De
doorstortingen aan partners worden bedrijfseconomisch als schuld opgenomen ten aanzien van de
tegenpartij en worden ESR-matig niet opgenomen.

-

Cofinancieringen: indien in het kader van een onderzoeksproject (bijvoorbeeld EFRO /
INTERREG projecten) meerdere financiers betrokken zijn en Hermesfonds optreedt als één van de
cofinanciers, zal Hermesfonds de uitgaande betalingen opnemen als interne stroom of interrelatie
met de universiteit; deze ontvangsten worden door de betrokken universiteit niet opgenomen als
interne stroom of interrelatie ten aanzien van Hermesfonds.

Gezien bovenstaande verschilpunten tussen (1) de cashmatig ontvangen, (2) bedrijfseconomisch
opgenomen bedragen en (3) de door Hermesfonds en de Vlaamse universiteiten opgenomen
interrelaties zal in het kader van de ESR-rapportering het bedrag aan ESR-ontvangsten op een
pragmatische manier worden afgestemd en dit bij voorkeur op consolidatorniveau zonder hiervoor de
bedrijfseconomische werkwijze van de instellingen te veranderen.
De Vlaamse universiteiten en het Hermesfonds zijn het er in principe over eens dat de interne stromen
of interrelaties best worden bepaald op basis van een juridisch bindende titel.
Een eventueel afstemmingsinstrument hierbij is de schuldvordering (ie de universiteiten maken een
schuldvordering op en bezorgen deze bij het bereiken van contractuele mijlpalen, Hermesfonds
registreert deze).
Dit dient op langere termijn evenwel nog verder te worden afgestemd/uitgewerkt, met name:
-

De informaticasystemen zijn hier nu niet op toegerust
Procesmatig/organisatorisch dient een en ander in plaats te worden gesteld: de schuldvorderingen
van de universiteiten worden nagekeken en desgevallend betwist,…

De verschillende financieringsprogramma’s van Hermesfonds en bijhorende ESR-codificatie bij zowel
de Vlaamse universiteiten als Hermesfonds worden in onderstaande tabel verder gedetailleerd.
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Code
boekhoud besluit
7013

Boekhoudbesluit
omschrijving

Subprogramma

Overhead

Verfijning
ESR-code
Vlaamse
universiteiten

Betalingsflow

Corresponderende ESR-code tegenpartij

A.2.4. IWT: bench fee (specialisatiebeurzen)

7013

IWT BENCH FEE

70211

A.3.2.2. Subsidies toegepast onderzoek FWO en VLAIO

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

TBM (Toegepast Biomedisch
onderzoek met een primair
Maatschappelijke finaliteit)

0%

46.40

contractueel
bepaald

46.40

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

SBO
(Strategisch basisonderzoek
met economische of
maatschappelijke finaliteit)

contractueel
bepaald

46.40

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

TETRA (Technologie
Transferfonds)

contractueel
bepaald

46.40

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

Innovatiemandaten

contractueel
bepaald

46.40

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

Proeftuinen

contractueel
bepaald

46.40

70211

Opmerkingen

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

Landbouwtrajecten (LAtrajecten)

contractueel
bepaald
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46.40

Opname van de geregistreerde omzet
inclusief voorschotten en overhead
onder ESR-code 46.40
Uitdovend - slechts beperkte
“Inkomensoverdrachten van een VOI, toelagen te ontvangen vanaf
IVArp, EVApr, SAR en EV – Fonds
boekjaar 2019
voor Flankerend Economisch beleid
HermesFonds (FFEB HERMES)".

De Vlaamse universiteiten en het
Hermesfonds zijn het er in principe
Opsplitsing van de FWO-toelagen
over eens dat de interne stromen of
versus de toelagen ontvangen van het interrelaties best worden bepaald
Hermesfonds in het kader van
op basis van een juridisch bindende
onderzoeksprojecten. Opname van
titel. Een eventueel
de geregistreerde omzet inclusief
afstemmingsinstrument hierbij is de
voorschotten en overhead onder ESR- schuldvordering. Dit dient nog
code 46.40 “Inkomensoverdrachten
verder te worden afgestemd en
van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV uitgewerkt op lange termijn.
– Fonds voor Flankerend Economisch
beleid HermesFonds (FFEB HERMES)".

De Vlaamse universiteiten en het
Hermesfonds zijn het er in principe
over eens dat de interne stromen of
interrelaties best worden bepaald
Opsplitsing van de FWO-toelagen
op basis van een juridisch bindende
versus de toelagen ontvangen van het titel. Een eventueel

84

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de institutionele
overheid"

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de institutionele
overheid"

Code
boekhoud besluit

Boekhoudbesluit
omschrijving

Subprogramma

Overhead

Verfijning
ESR-code
Vlaamse
universiteiten

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

Lichte structuren

contractueel
bepaald

46.40

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

Speerpuntclusters

contractueel
bepaald

46.40

70211

Subsidies toegepast
onderzoek FWO en
VLAIO

Andere programma's

contractueel
bepaald

46.40

7021

A.3.2 Vlaamse Gemeenschap

Cofinanciering in het kader
van EFRO / INTERREG
programma's

7021

Vlaamse
Gemeenschap

7031

A.4.2. Contractonderzoek met de privé-sector met overheidssteun

7031

Contractonderzoek
met de privé-sector
met overheidssteun

Baekeland-mandaten
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Betalingsflow

Hermesfonds in het kader van
onderzoeksprojecten. Opname van
de geregistreerde omzet inclusief
voorschotten en overhead onder ESRcode 46.40 “Inkomensoverdrachten
van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV
– Fonds voor Flankerend Economisch
beleid HermesFonds (FFEB HERMES)".

afstemmingsinstrument hierbij is de
schuldvordering. Dit dient nog
verder te worden afgestemd en
uitgewerkt op lange termijn.

Deze ontvangsten worden door de
Vlaamse universiteiten niet steeds
opgenomen als interne stroom of
interrelatie ten aanzien van
Hermesfonds.

contractueel
bepaald

contractueel
bepaald

Opmerkingen

16.11

Betreft expertenvergoedingen om
projectaanvragen te evalueren bij
VLAIO/Hermesfonds.
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Corresponderende ESR-code tegenpartij

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de institutionele
overheid"

De Vlaamse universiteiten en het
Hermesfonds zijn het er in principe
over eens dat de interne stromen of
interrelaties best worden bepaald
op basis van een juridisch bindende
titel. Een eventueel
afstemmingsinstrument hierbij is de
schuldvordering. Dit dient nog
verder te worden afgestemd en
uitgewerkt op lange termijn.

41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de institutionele
overheid"

Een zeer beperkt bedrag wordt
uitzonderlijk rechtstreeks aan de
Vlaamse universiteiten uitgekeerd.

Uit de aansluitingsoefening d.d. 19 september
2019 blijkt dat Hermesfonds deze bedragen niet
opneemt als interrelatie ten aanzien van de

Code
boekhoud besluit

Boekhoudbesluit
omschrijving

7031

Contractonderzoek
met de privé-sector
met overheidssteun

7031

Subprogramma

Overhead

Verfijning
ESR-code
Vlaamse
universiteiten

O&O Programma

contractueel
bepaald

16.11

Contractonderzoek
met de privé-sector
met overheidssteun

KMO Programma

contractueel
bepaald

16.11

7031

Contractonderzoek
met de privé-sector
met overheidssteun

VIS Programma

contractueel
bepaald

16.11

7031

Contractonderzoek
met de privé-sector
met overheidssteun

Andere programma's

contractueel
bepaald

16.11

7045

A.5. Andere opbrengsten verbonden aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening

704511

Onderwijstoelagen
binnenland

Innovatiestage

Overhead
afhankelijk van 38.60
personeelskost
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Opmerkingen

Betalingsflow

Corresponderende ESR-code tegenpartij

Vlaamse Universiteiten; deze bedragen worden als
werkingskosten opgenomen door Hermesfonds.

Betreft slechts een beperkte
financiering. Behoud van huidige ESRcodering 38.60
"Inkomensoverdrachten van
Uitdovend
bedrijven, financiële instellingen,
VZW's t.b.v. de gezinnen en van
gezinnen - ontvangen subsidies".
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41.50 "Inkomensoverdrachten binnen de
overheidssector - inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep - aan
onderwijsinstellingen van de institutionele
overheid"

7.3 Interne stromen of interrelaties met betrekking tot VLIR-UOS.
Voor de inkomensstromen met betrekking tot:
A. de VLIR-UOS gelden, ontvangen van de Federale overheidsdienst Buitenlandse zaken,
buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking;
B. de projecttoelagen ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap (in het kader van onder andere
Columbus project, …)
die doorgestort worden naar de Vlaamse universiteiten en hogescholen, werd afgesproken dat de
toelagen vanaf boekjaar 2019 ESR-matig verwerken worden als doorstortingen aan partnerinstellingen
teneinde dubbeltellingen in hoofde van de consolidator te vermijden. Onderstaande werd schriftelijk
goedgekeurd door een vertegenwoordiger van departement Financiën en Begroting op 27 mei 2019.
Concreet betekent dit voor VLIR:
A. De VLIR-UOS gelden
De in het lopende boekjaar ontvangen toelagen van de FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel
en ontwikkelingssamenwerking die bestemd zijn om te worden doorgestort aan de Vlaamse
universiteiten en hogescholen worden ESR-matig niet opgenomen door VLIR.
De in het lopende boekjaar ontvangen toelagen van de FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel
en ontwikkelingssamenwerking die niet bestemd zijn om te worden doorgestort aan de Vlaamse
universiteiten en hogescholen worden ESR-matig opgenomen onder de ESR-code 49.40
“Inkomensoverdrachten van de federale overheid” (betreft de eigen omzet VLIR).
B. De projecttoelagen ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap
De in het lopende boekjaar ontvangen toelagen van Vlaamse Gemeenschap die bestemd zijn om te
worden doorgestort aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen worden ESR-matig niet opgenomen
door VLIR.
De eventueel in het lopende boekjaar ontvangen toelagen van de Vlaamse Gemeenschap die niet
bestemd zijn om te worden doorgestort aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen worden ESRmatig opgenomen onder de ESR-code 46.10 “Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep”
(betreft de eigen omzet VLIR).
Concreet betekent dit voor de Vlaamse universiteiten:
De ontvangen VLIR-UOS toelagen en de projecttoelagen van de Vlaamse Gemeenschap worden ESRmatig opgenomen conform het ESR-Afsprakenkader voor toepassing binnen de Vlaamse
Universiteiten, goedgekeurd door de VLIR-Raad op 30 januari 2019.
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BIJLAGE 1
De nood aan een onderbouwende financiering –
Overheidsfinanciering aan de universiteiten en de ESR
problematiek – Nota VLIR d.d. 24 februari 2016
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DE NOOD AAN EEN ONDERBOUWENDE FINANCIERING
Overheidsfinanciering aan de universiteiten en de ESR problematiek

De Vlaamse universiteiten en hogescholen werden sinds de invoering van ESR2010 heel expliciet opgenomen in
éénzelfde, primaire consolidatiecluster én behoren ESR-matig tot de overheidssector S13.12. Hierdoor bepalen
zij mee het tekort/overschot van de overheid evenals de schuldpositie van de overheid. België dient (net als de
andere lidstaten van de EU) haar totale begrotingstekort, na consolidatie van alle (sub)overheden in de brede
betekenis van het woord, onder de 3% van het BBP te houden. Aangezien de ESR-methode een benadering is op
transactiebasis, worden uitgaven volledig aangerekend op basis van betaalde facturen. Bijgevolg ervaart elke
overheid de druk om uitgaven uit te stellen, vooral door minder of trager te investeren. Deze druk zal hopelijk
afnemen naarmate België als geheel haar begrotingstekort nog verder kan terugdringen onder de 3%. Gelet op
de situatie van de Belgische overheidsfinanciën ligt de nadruk vandaag vooral op het terugdringen van het
begrotingstekort. Men kan echter veronderstellen dat naar de toekomst toe ook de schuldpositie van ons land
(op het ogenblik afgerond 107% van het BBP) meer uitgesproken in het vizier van Eurostat komt.
Uitgavenstromen van universiteiten en hogescholen die niet binnen het begrotingsjaar geneutraliseerd werden
door simultane inkomende gelden van de overheid hebben een negatieve impact op het vorderingensaldo voor
Vlaanderen. Dit is met name het geval voor investeringsuitgaven en uitgaven (o.a. voor onderzoeksprojecten)
die een meerjarenstrategie of patroon volgen. Vaak worden voor dit soort uitgaven ook bijkomende
financieringsbronnen aangewend zoals opgebouwde reserves of schuldfinanciering.

Aangezien de Vlaamse overheid richtlijnen krijgt, zowel globaal, als per departement, om de negatieve impact
op het vorderingensaldo te beperken, worden wij als universiteiten ook door diezelfde richtlijnen getroffen. Dit
dreigt de autonomie van onze investeringsbeslissingen en de timing van onze investeringsuitgaven te
hypothekeren.

Deze nota beoogt het bewerkstelligen van een constructieve dialoog enerzijds met oog voor de problematiek
waarmee de Vlaamse overheid geconfronteerd wordt anderzijds met begrip voor de begrotingsautonomie van
de universiteiten en de eigenheid van hun financiering. De universiteiten hebben enerzijds vragen m.b.t. dit
dossier en stellen anderzijds remediëringsmogelijkheden voor. Uiteraard dient dit hele dossier ook bekeken te
worden vanuit het huidige wettelijke kader, waarbij het voor de universiteiten - omwille van hun beleidsmatige
morfologie als zelfstandige rechtspersonen, overeenkomstig de specifieke maatschappelijke opdrachten die hen

1
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zijn toevertrouwd – essentieel is om voor de eigen financiële opvolging en rapportering de algemeen geldende
bedrijfseconomische benadering te volgen en zij zich daarbij dienen te houden aan het universitair
boekhoudbesluit dat in voege trad in 2008. Voor de universiteiten is en blijft de bedrijfseconomische invalshoek
immers de primaire sturing en toetssteen van hun autonoom financieel beleid.

De Vlaamse Regering heeft voor de consolidatiecluster waarin zowel de hogescholen als de universiteiten
werden opgenomen een bandbreedte (= toegelaten negatieve impact op het vorderingensaldo) bepaald van 50
miljoen euro. Onderstaand schema is een weergave van de impact die de universiteiten verwachten op het
vorderingensaldo in ESR als zij de door hen geplande begrotingen/investeringen uitvoeren.

Figuur 1: Samenvattend overzicht van de begrotingen in ESR
UAntwerpen
K€

KU Leuven
K€

UHasselt
K€

UGent
K€

VUB
K€

TOTAAL
K€

2016
impact consolidatie
investeringen

-€ 30.659
€ 48.853

€ 39.489
€ 65.978

-€ 10.375
€ 25.819

-€ 33.205
€ 78.945

-€ 35.865
€ 42.696

-€ 70.615
€ 262.292

-€ 10.903
€ 25.223

€ 679
€ 72.659

-€ 11.750
€ 22.447

-€ 35.088
€ 84.130

-€ 30.166
€ 37.300

-€ 87.228
€ 241.760

-€ 10.223
€ 25.223

€ 85
€ 64.669

-€ 1.926
€ 9.867

-€ 24.110
€ 77.682

-€ 11.266
€ 17.300

-€ 47.439
€ 194.741

2017
impact consolidatie
investeringen
2018
impact consolidatie
investeringen

1. Vragen/bedenkingen
1.1 De universiteiten wensen de rationale te kennen achter de bandbreedte van 50 miljoen euro. Een vraag
hierbij is of er rekening werd gehouden met de goedgekeurde rekeningen en begrotingen die werden
gecontroleerd/goedgekeurd door instanties zoals de Regeringscommissarissen, de inspecteurs financiën, de
Raden van Bestuur van de universiteiten, etc. De universiteiten uiten namelijk niet enkel hun bezorgdheid over
de gevraagde administratieve inspanningen voor ESR maar vooral over de timing voor rapportering.
Prefiguraties, die deel uitmaken van deze ESR rapporteringen, zowel voor begrotingen als jaarrekeningen moeten
worden aangeleverd op tijdstippen die niet realistisch zijn en bijgevolg wijken de goedgekeurde cijfers vaak
beduidend af van de cijfers in de prefiguraties.

1.2. De hogescholen en universiteiten worden als één groep beschouwd én behoren bijgevolg tot dezelfde
consolidatiecluster. De Vlaamse Regering koos ervoor om deze consolidatiecluster van universiteiten en
hogescholen ESR-matig te laten behoren tot de overheidssector S13.12 waardoor ze het tekort/overschot van
de overheid mee bepalen. Het departement Financiën en Begroting staat in voor de consolidatie en monitoring
van het ESR-vorderingensaldo. Op politiek niveau wordt er verder bepaald wat er met het gerapporteerde ESRvorderingensaldo naar begrotingsbeleid toe dient te gebeuren.

VLIR
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BIJLAGE 2
Communicatie Departement Financiën en Begroting
ESR-rapportering universiteiten en hogescholen met betrekking tot
COFOG
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BIJLAGE 3
Instructies Hoger Onderwijs, mail Financiën en begroting d.d.
12/01/2018
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Van: rechtspersonen, - [mailto:rechtspersonen@fb.vlaanderen.be]
Verzonden: vrijdag 12 januari 2018 7:26
Aan: Paul Jolie <paul.jolie@kuleuven.be>
CC: Verschuere, Willy <willy.verschuere@fb.vlaanderen.be>
Onderwerp: KUL / Neerlegging jaarrekening 2017

Beste,
Als bijlage bezorgen wij u de brief m.b.t. het indienen van de jaarrekening 2017.
Deze brief bevat actuele informatie aangaande de werkwijze voor het indienen van de jaarrekening.
Als aanvulling op voorgaande uitnodiging tot overmaking van de jaarrekening, vragen we uw
aandacht voor onderstaande:
1) Op de handleiding over de boekhoudregels kan u onder het tabblad rapporteringssjablonen punt 2,
de meest recente toelichting bij de Building Blocks vinden, inclusief deze bij AF.8.
We verduidelijken hierbij dat voornamelijk belangrijk is om het KBO-nummer op te geven indien
de tegenpartij binnen de consolidatiekring Vlaamse overheid valt (S13.12). In de handleiding kan
u als hulpmiddel de lijst van publieke eenheden raadplegen. Een uitsplitsing van sectorcode S2 –
zoals gesteld in de toelichting van het INR – is niet nodig.
2) Op tabblad VO 17 van het VO-model werd vastgesteld dat de linken mbt de vooraf ingevulde
COFOG-uitgaven verkeerdelijk naar begrotingscijfers werden gelegd ipv naar de uitvoering.
Mocht u nog eventuele technische problemen ondervinden met het VO-model (ie foutieve
koppeling of berekening, te hoge beveiliging,…) vragen we u deze zo snel als mogelijk per
kerende over te maken. Na de oplevering van het eerste deel van uw Building Blocks tegen
26/1/18 zal uw ingevuld VO-model door ons aangepast worden op SharePoint.
Ten laatste Donderdag 1 februari kan u uw gecorrigeerde VO-model downloaden van deze
Sharepoint. Het is dit gecorrigeerde VO-model dat u dan moet gebruiken voor verdere aanvulling
en overmaking.
3) Op SharePoint voor overmaking van de jaarrekening wordt een nieuwe map ‘FAQ’ aangemaakt
waar u allen toegang tot krijgt. Hier zullen de meest voorkomende vragen mbt het VO-model met
antwoord opgelijst worden.
Alvast dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groeten,
DEPARTEMENT FINANCIEN & BEGROTING
Afdeling Financiële Diensten en Rapportering (FDR)
Dienst Rapportering, Controle en Advisering
Koning Albert II-laan 35 bus 61 – 1030 Brussel
rechtspersonen@fb.vlaanderen.be / fin.vlaanderen.be
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BIJLAGE 4
Verslag vergadering d.d. 27/06/2017 met vertegenwoordigers van
het INR, van het departement Financiën en begroting en van de
Vlaamse universiteiten betreffende de aansluiting van de
jaarrekening met de Building Blocks
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Verslag meeting 27/06/2017 met KU LEUVEN omtrent aansluiting jaarrekening – Building Blocks
_________________________________________________________________________
Aanwezig
Paul Jolie (KU LEUVEN)
Dries Arnauts (KU LEUVEN)
Cindy Dieudonné (VUB)
Sarah La Rosa (INR)
Lies Janssen (INR)
Gert Callebaut (INR)
Inge Verstraelen (Dept FB)
Willy Verschuere (Dept FB)
Algemeen
•

•

•

Vooreerst wil Paul Jolie opmerken dat de vertegenwoordigers van de universiteiten tijdens de vergadering geen enkel engagement kunnen/zullen
nemen, maar dat definitieve standpunten pas zullen worden ingenomen door de werkgroep “Concordantie ESR-rapportering” binnen AHOVOKS. Het
doel van de huidige vergadering kan dan ook enkel het leren elkaar begrijpen zijn.
Het Departement FB stipt het belang van de Building Blocks aan. De vraag van de werkgroep leesbaarheid begroting van het Vlaams Parlement is
een aansluiting te bekomen tussen de verschillende rapporten die het Vlaams Parlement van de Vlaamse Regering ontvangt. Onder andere het Kas, Schuld- en Waarborgrapport is gebaseerd op de building blocks. Dit rapport wordt aan het Vlaams Parlement tegen ten laatste 20 mei t+1 bezorgd
en is gebaseerd op de building blocks die in januari t+1 worden opgevraagd. Eigenlijk in een stadium waarin nog volop aan de jaarrekening gewerkt
wordt. Nu vraagt het Vlaams Parlement een aansluiting van dat rapport en building blocks met de jaarrekening(en).
De KU LEUVEN meldt dat zij een loyale partner willen zijn in het uitvoeren van wat in de regelgeving staat. De universiteit vraagt zich dan ook af wat
de rechtsgrond is voor de detailgraad waarin de rapportering van de Building Blocks wordt opgevraagd. Het INR repliceert dat de gewesten en
gemeenschappen een samenwerkingsakkoord met het INR hebben, op basis waarvan het INR de Building Blocks, ter uitvoering van de EUverordening, bij de Vlaamse overheid kan opvragen. Het is aan de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat zij die informatie bij haar instellingen
kan opvragen. Het Departement FB zal van haar kant bekijken in welke mate het Rekendecreet desgevallend moet aangepast worden zodat het
opvragen van alle rapporteringen gerelateerd aan de EU-verordening juridisch verankerd wordt. Paul Jolie pleit ervoor om vooral te focussen op
wederzijds overleg/begrip en goede afspraken, waarbij de gevraagde detailgraad rekening houdt met de reële informatienoden, in het besef dat
overdadige detaillering het oneigenlijke of foutieve gebruik van informatie in de hand kan werken. In die geest willen de hoger onderwijsinstellingen
wel op basis van goodwill meewerken, ook bij ontstentenis van een formele rechtsgrond. Zij zullen dit hoogstwaarschijnlijk enkel doen onder de
voorwaarde dat het voor hen duidelijk en verantwoord is om bepaalde detailinformatie via de Building Blocks te rapporteren. Voor de hoger
onderwijsinstellingen is het vooral belangrijk te weten wat het INR met de verstrekte informatie doet. Hieromtrent moeten dan ook verdere praktische
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•

•

•

afspraken gemaakt worden. Paul Jolie zal er bij AHOVOKS voor pleiten om deze afspraken verder te verankeren in de ESR-handleiding die
momenteel door EY wordt uitgewerkt. Dit gaat dan verder dan wat nu in die handleiding zal worden opgenomen, maar lijkt wel wenselijk.
In de mate dat de gevraagde informatie voor de building blocks redelijk is, kan de aanlevering van die informatie mogelijkerwijze in één vloeiende
beweging na de jaarafsluiting aangeleverd worden.
De KU LEUVEN heeft ook vragen naar de materialiteit van de ESR-rapportering voor bepaalde instellingen (vb associaties). Het INR zal dit nog
verder bekijken (eventueel via alternatieve rapportering), maar in deze fase kan het niet anders dat iedere entiteit die tot de consolidatiekring behoort,
rapporteert volgens de geëigende ESR-rapporteringssjablonen.
De financiële rapportering van de KU LEUVEN levert voldoende informatie, maar het departement Financiën en Begroting beschikt enkel over een
pdf-bestand. Het is voor de KU LEUVEN zeker bespreekbaar om bepaalde van deze informatie in een andere vorm (bv excel) voor interne
doeleinden van het departement Financiën en Begroting aan te leveren (cf. de vol.-documenten van de jaarrekening & de toelichting). Er moet
vermeden worden dat om het even wie die informatie zomaar kan wijzigen, vandaar ook steeds een pdf.
Paul Jolie stelt voor om met het uitsturen van de nieuwe building blocks 2016 naar de instellingen, gezien de voorziene deadline en vakantieperiode,
niet lang meer te wachten. Bovendien suggereert hij – en het INR gaat daar volmondig mee akkoord - om het invullen van de nieuwe building blocks
te beperken tot die entiteiten die er weet van hebben (in casus zijn dit dan VLM, LRM, PMV, De Lijn, VUB en KU LEUVEN) en hen meer tijd te geven
voor het invullen ervan. Er kan in het najaar dan nog verdere afstemming gebeuren met betrekking tot duidelijkheid en moeilijkheidsgraad voor het
invullen ervan.

Overlopen balansrubrieken jaarrekening KU LEUVEN met vermelding van betreffende building block
ACTIVA
Balansrubriek

Opmerkingen

Building Block

Oprichtingskosten

N.v.t.

Geen

N.v.t.
N.v.t.
Deelnemingen/aandelen (inclusief de
aandelen uit de jaarrekeningrubriek
beleggingen). De rapportering dient te
gebeuren per lijn (per participatie). De
KU LEUVEN wenst echter afspraken om
op een hoger aggregatieniveau te
rapporteren en dit in de 1ste plaats mbt

Geen
Geen
Building Block BBA Shares (AF.5)

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
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Balansrubriek

Opmerkingen
spin-offs, vooral omdat deze participaties
sowieso van bij de inbreng volledig
afgewaardeerd worden en het thema van
de spin-offs voor de universiteiten een
gevoelig issue is.
Voor het INR kan rapportering conform
vol. 12 uit de toelichting bij de
jaarrekening volstaan; het vermelden van
het ondernemingsnummer is dan wel
belangrijk zodat het INR de marktwaarde
kan bepalen op basis van de informatie
waarover ze intern bij de balanscentrale
beschikt.
Kasfondsen worden onder de aandelen
gerapporteerd.
Voor geldbeleggingen in aandelen wordt
vaak gewerkt met aandelenfondsen; om
die reden is ook hier de rapportering per
effect niet onontbeerlijk.
Rapportering op basis van boekwaarde is
OK en faciliteert de aansluiting met de
jaarrekening.
Vorderingen (en borgtochten in
contanten): worden gerapporteerd in de
building block BBA Loans (AF.42) en
BBA Debt Securities (AF.3) voor codes
281 en 283. De vraag die zich hier stelt is
de vereiste detailgraad. In principe is dit
per lening en tegenpartij (buitenland,
interelaties, …) , maar het INR zal
bekijken welke groeperingen eventueel
mogelijk zijn. In elk geval is een volledig
detail nodig van de leningen aan
entiteiten van de overheid (S.13) omdat
dit consolideerbare activa zijn en omdat
deze activa gematcht moeten kunnen
worden aan de passiva van de
tegenpartij.
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Building Block

Building Block BBA Loans (AF.42) en
BBA Debt Securities (AF.3)

Balansrubriek

Opmerkingen
Het gedeelte van een lening dat binnen
het jaar vervalt en de rest van de lening
moeten samen als 1 lening (F.42, lange
termijnlening) in de building block worden
gerapporteerd.

Building Block

Handelsvorderingen en overige
vorderingen: Ok
Aangezien voorraden niet vermeld
dienen te worden in een building block,
werd deze post niet verder in detail
besproken.
Handelsvorderingen: enkel de opsplitsing
(van oorsprong) korte en lange termijn en
met andere overheden is voor het INR
nodig. Voor het Departement Financiën
en Begroting is in het kader van de
consolidatie de afsplitsing van de
interrelaties in detail tov de rest
belangrijk. Met interrelaties wordt
dezelfde beperkte lijst als deze in de
ESR-rapportering bedoeld.

Building Block BBA Trade Credits
(AF.81A-LT) en BBA Loans (AF.42)
Geen

Geldbeleggingen: reeds behandeld bij
financiële vaste activa.
Liquide middelen: Rapportering van de
banken in principe per rekening. INR laat
toe om ipv per rekening, gegroepeerd
volgens spaar- en gewone
bankrekeningen te rapporteren.
Vreemde valuta afzonderlijk te
vermelden. Kassen komen in deze
building block niet voor. Om deze te
kunnen aansluiten met de jaarrekening
zal nog een oplossing gezocht worden.

Building Block BBA Shares (AF.5) en
BBA Debt Securities (AF.31 en AF.32)
Building Block BBX Deposits (AF.22 en
AF.29)

Vlottende activa
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Voorraden en bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

Geldbeleggingen
Liquide middelen
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Building Block BBA Trade Credits
(AF.81A) en BBA Other Accounts
(AF.89; in testfase)

Balansrubriek

Opmerkingen
Onder “Other Accounts (AF.89)” behalve
voor de overlopende rekeningen mbt
interesten die in de building block van het
instrument moeten worden gerapporteerd
en dus niet onder “Other Accounts
(AF.89)”.

Building Block
Intresten: Building Block BBA Debt
Securities (AF.31 en AF.32) en
BBA_loans. Rest:BBA Other Accounts
(AF.89; in testfase)

Opmerkingen

Building Block

Kapitaal/Uitgiftepremies/Herwaarderingsmeerwaarden/reserves/
overgedragen winst (verlies)/
kapitaalsubsidies

Kapitaal (aandeelhoudersstructuur) in de
BBL(iabilities) Shares te rapporteren. KU
LEUVEN heeft geen kapitaal, zodat deze
BB niet moet worden ingevuld.

BBL Shares (AF.5)

Voorzieningen voor risico’s en kosten/
Uitgestelde belastingen

Dient niet gerapporteerd te worden in
een building block, dus niet besproken.

Geen

Schulden op meer dan 1 jaar

Dezelfde problematiek als bij de
actiefzijde doet zich voor. Dezelfde
oplossing wordt hier dan ook mutatis
mutandis voorgesteld.
Handelsschulden: worden in Building
BBL Trade Credits gerapporteerd.
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten: moeten
in nieuwe building block komen (BBL
Other Accounts; AF.89).
Overige schulden: moeten in nieuwe
building block worden gerapporteerd
(BBL Other Accounts; AF.89).

Building Block BBL Loans (AF.42)

Overlopende rekeningen

PASSIVA
Balansrubriek
Eigen Vermogen

Voorzieningen en
uitgestelde
belastingen

Schulden

Schulden op ten hoogste 1 jaar
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Building Block BBL Trade Credits
(AF.81L) en BBL Other Accounts
(AF.89; in testfase)

Balansrubriek
Overlopende rekeningen

Opmerkingen
Gegevens moeten, met uitzondering van
eventueel te betalen interesten, in BBL
Other Accounts (AF.89; in testfase)
komen.
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Building Block
BBL Other Accounts (AF.89; in testfase)

