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000/113-48/    -  /22 6.973.505,00

Jaarlijkse bijdrage:                              7.664.657,00 € 
Afhoudingen wedde statutairen: - 599.607,24 €
Werkingskosten:                      -    91.544,96 €
(zie artikel 00/123-48)
De afhouding werd berekend op basis van de in de initiële begroting 2021 opgenomen kredieten * 1.02 * 1.013.

000/123-48/    -  /22 91.545,00 Pensioenfonds: werkingskosten - zie ook artikel 000/113-48

000/128-10/    -  /22 450,00
Roerende voorheffing op creditintresten afkomstig van beleggingen  - zie ook artikel 000/264-01 : 1500 € à 30 %

000/161-48/    -  /22 250,00 (zie artikel 000/123-48)

000/211-01/    -  /22 255.333,00

Lening BGHFGT 9999 voor  610.114 € 
- Intresten : 20.333 € (zie artikel 000/465-48)
Intresten per structuur:
- BNPPF: 202.000 €
- ING: 33.000 €

000/214-01/    -  /22 50.000,00
Debetintresten voor kasvoorschotten - volatiele intrestvoeten en mogelijke stijging (overgang van negatieve naar 
positieve intrestvoeten)

000/215-01/    -  /13 17.442,00 Tenlasteneming van de intresten betreffende transacties, gerechtelijke beslissingen en berekening door leveranciers

000/215-01/    -  /18 5.000,00 Tenlasteneming van de intresten betreffende transacties, gerechtelijke beslissingen en berekening door leveranciers

000/215-01/    -  /22 100.000,00

Ingevolge gerechtelijke beslissingen uitgesproken in het kader van ontvangen en betwiste belastingen. Toegevoegd 
door de dienst van de Ontvanger daar hij belast is met het uitvoeren van gerechtelijke beslissingen inzake belastingen 
die de gemeente zal ontvangen in de loop van 2021

000/215-02/    -  /13 7.200,00 Tenlasteneming van de kosten voor de Federale Overheidsdienst Financiën, ...
000/262-01/    -  /22 1.000,00 Ristorno's op intresten van leningen

000/264-01/    -  /22 51.500,00
50.000 (afkomstig van kasvoorschotten indien negatieve intresten)
  1.500 (intresten op depositoboekjes)

000/465-02/    -  /18 720.000,00 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten

000/465-48/    -  /22 48.958,00

Lening BGHGT 9999 voor 610.114 € 
Kapitaal :  28.625 
Intresten : 20.333

021/466-01/    -  /22 19.626.001,73

Algemene dotatie aan de gemeenten. Berekend aan de hand van de door het BISA geactualiseerde gegevens, 
beschikbaar op 31/12/20217, en rekening houdend met de stabiliseringsmechanismen voorzien in de artikelen 8, 9 en 
10 van de gezamenlijke ordonnantie van 27 juli 2017 van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene 
dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van het BHG vanaf het jaar 2017.
Mail van 24 september 2018 afkomstig van BPB.

040/371-01/    -  /22 26.710.927,00

Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing.

  Belastbaar kadastraal inkomen op 1 januari 2020:                       36.637.617
   Indexa e 1,89402                                                                          1,894 

   Basisbelas ng 1,25 %3                                                        0,0125 
   Percentage van de opcen emen 3120 ( = 39 %)  4                  3.120 

Opgelegde correctie begroting                                                0,9870
   Begro ngsraming1X2X3X4/100                                26.710.927

Berekening conform de begrotingsomzendbrief 2021 ZONDER het KI op het materieel en outillage

040/372-01/    -  /22 12.209.109,01

Aanvullende belasting op de personenbelasting.                                                                                            Budgettaire raming 
van de FOD Financiën - brief van 28 oktober 2020. Overeenkomstig de begrotingsomzendbrief werd het 
aangekondigde bedrag gewogen via het gemiddelde van de verschillen (initiële begroting - schuldvordering) van de 
afgelopen 5 jaar: 97,858809 % (2015-2019)
De raming werd gedaan op basis van de herraming voor 2021 (brief van 28 oktober 2020) rekening houdend met de 
weging, hetzij 12.476.249,34 x 97.858809 % = 12.209.109,01 €

040/373-01/    -  /22 413.244,96

Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen.
Raming van het driejaarlijks plan over te nemen op basis van de begrotingsomzendbrief - toe te voegen door de dienst 
begroting.

040/415-01/    -  /22 126.459,31

Inningskosten van de aanvullende belasting op de personenbelasting ten gunste van de FOD Financiën: 1 % van het 
meegedeeld (en gewogen) bedrag per brief van 28 oktober 2020 - zie 040/372-01

040/465-13/    -  /22 4.168.702,00

Bijvoegsel 2021 werd aangenomen door de Gemeenteraad van 26 januari 2021 - de begrotingsomzendbrief van 27 juli 
2020 voorzag een nulgroei.

050/117-01/    -  /18 233.280,00 Premies gestort om de verzekering tegen arbeidsongevallen te dekken
050/122-02/25 25000 Adviesopdracht inzake verzekeringen

050/124-08/    -  /24 25.000,00
Diverse verzekeringspremies (BA, diefstal, brand, meubilair, ...
stijging van 10 %

050/301-02/    -  /18 100.000,00 Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten
050/380-01/    -  /18 100.000,00 Vergoedingen voor kleine schadeloosstellingen van ondernemingen en gezinnen

101/115-45/    -  /18 9.843,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

101/121-01/    -  /18 2.200,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel
101/123-11/    -  /40 5.100,00 Telefonie- en datakosten
101/123-19/06 650,00 Jaarlijks digitale abonnementen voor het Kabinet van de Burgemeester: La DH, La Capitale, Le Soir
101/415-02/    -  /18 1.652,02 Tussenkomst in de vakbondspremies
101/465-02/    -  /18 11.732,91 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
101/465-07/    -  /18 12.615,01 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
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101/466-10/    -  /22 2.212.167,32

Dotatie voor de aanwezigheid van een Nederlandstalige Schepen in het College van Burgemeester en Schepenen in 
toepassing van artikel 46 bis van de speciale wet van 12 januari 1989.
Berekend door BPB rekening houdend met volgende werkhypotheses :
 
 -Totaal bedrag  voor 2019 = het oorspronkelijk begrote bedrag op niveau van het Gewest, verhoogd met 2% voor 

2020 en 2021;
 -19 gemeenten die verondersteld worden te beantwoorden aan de voorwaarden voor de toekenning van de dota e;
 -Verdeling gebaseerd op die van de ADG, voor elk van de drie jaren.  

Zie mail van 25 oktober 2018.

Rechtzetting brief van 30 november 2020:  impact COVID-19-crisis, negatieve evolutie van het bbp die de federale 
dotatie aan de Gewesten en dus ook het aandeel van elke gemeente neerwaarts beïnvloedt.104/115-41/    -  /18 23.121,79 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

104/115-42/    -  /18 6.850,73 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel

104/115-45/    -  /18 44.004,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

104/121-01/    -  /08 355,00 Verplaatsingskosten
104/121-01/    -  /18 18.500,00 Verplaatsingskosten
104/122-03/    -  /25 2.000,00 Raadpleging advocaat voor dossiers overheidsopdrachten
104/122-04/24 4.500,00 Auteursrechten betaling van REPROBEL
104/122-05/    -  /18 2.500,00 Presentiegelden van commissies en jury’s
104/123-02/    -  /11 3.500,00 Aankoop van trouwboekjes
104/123-02/    -  /20 5.000,00 Tickets + diverse benodigdheden
104/123-02/    -  /25 12.000,00 A4- en A3-papier, briefomslagen, kantoorbenodigdheden, agenda's, stempels, diversen
104/123-02/    -  /81 1.200,00 Aankopen van briefomslagen, (hang)mappen, ...
104/123-04/    -  /20 225.000,00 Fabricagekosten aflevering identiteitskaarten

104/123-06/    -  /11 500,00

Verplichte archivering door de Ambtenaar van de Burgerlijke stand:
- aangiften van erkenning
- aangiften van huwelijk

104/123-06/    -  /24 500,00 Boekbinderij

104/123-07/    -  /24 95.000,00 Frankeerkosten

104/123-11/    -  /40 86.750,00 Telefonie- en datakosten
104/123-12/    -  /15 45.000,00 Huurkosten kantoormateriaal

104/123-13/    -  /15 95.000,00

Civadis + inforius + inforum + ministerie van binnenlandse zaken + qmatic + 3p - Beheersoftware Bevolking, Burgerlijke 
    Stand, Rijbewijs, … CIVADIS Onderhoud e-courrier + GAS INFORIUS +mysms Abonnement InforumINFORUMAanslui ng 

     Rijksregister sleutelsFOD Binnenlandse ZakenLijstenFOD Binnenlandse Zaken Gecodeerde strokenFOD 
   Binnenlandse Zaken BestandenbeheerQMATICDistric eam

104/123-13/20 3.350,00

Afdrukken en personaliseren van verschillende documenten op basis van de kiezerslijst van 2019, voor de voorlopige 
lijst van de gezworenen, de vragenlijstfiches, de gepersonaliseerde verklarende toelichtingen, de definitieve lijsten - 
alles in het Frans en in het Nederlands

104/123-13/    -  /81 2.000,00 Beheerskosten e-courrier-programma
104/123-15/    -  /18 10.000,00 Procedure- en vervolgingskosten

104/123-15/    -  /21 9.000,00 Kosten van advocaten (concessie Bempt, Kaszer, Belgradostraat 74, ...)

104/123-15/    -  /25 2.000,00 Verdedigingskosten voor dossiers overheidsopdrachten
104/123-15/    -  /81 20.000,00 Invorderingskosten deurwaarder

104/123-16/    -  /23 14.000,00

 - Nieuwjaarsreceptie: 6000 €
- vergaderingen College, Raad, overlegcomités, werkgroepen ...: € 5.000
- inhuldigingen, persconferenties, ceremonies ...: 1.500 €
- aankoop van bloemen, kransen, pensioneringen ...: 1.500 €
- kerstbomen en kerstdecoraties: 0

104/123-16/    -  /31 15.000,00 Burgerparticipatie (prestaties, dranken...)

104/123-18/    -  /18 5.000,00 Kosten voor het inrichten van examens
104/123-19/    -  /11 300,00 Aankoop van boeken
104/123-19/20 4.100,00 Abonnementen "Orange Connect" & "ABC en ligne export"
104/123-19/24 1.500,00 Diverse werken en abonnementen (Revue de droit communal, ...)
104/123-20/    -  /21 750,00 Registratiekosten
104/123-48/    -  /24 85.000,00 Conferentie van Burgemeesters
104/124-02  /20 2.500,00 Uniformen voor onthaalpersoneel
104/124-02/    -  /20 400,00 Aankopen van bekers voor waterfontein wachtzaal Schaatsstraat

104/124-02/    -  /25 8.400,00

Onderhoudsproducten, toiletpapier, klein schoonmaakmateriaal, vuilniszakken, ...
Bijkomende uitgaven voor 2021
(Vervanging van stoffen handdoeken door zigzagdoekjes en papieren doekjes voor de verschillende gebouwen)

104/124-02/    -  /32 500,00 Leveringen van koude en warme dranken + EHBO-kits
104/124-02/    -  /81 2.500,00 Aankoop van verbruiksgoederen
104/124-05/    -  /32 80.875,00 Levering van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
104/124-05/    -  /81 500,00 Aankoop werkschoenen (vaststeller)
104/124-06/    -  /20 4.000,00 Kosten archiefdienst
104/124-06/    -  /24 90.000,00 New Way of Working
104/124-06/    -  /73 6.900,00 Tenlasteneming kosten voor afvalverwijdering Kraft, Schaatsstraat en Abdij
104/124-06/    -  /91 3.000,00 Technische prestaties van derden eigen aan de functie (herstellen archieven OW, paneel archieven OW...)
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104/124-12/    /  25 750,00
Huur en onderhoud van drie drinkfonteinen: Sint-Denijsstraat 14 (1), Schaatsstraat 30 (1), Marguerite Bervoetsstraat 1

104/124-12/    /25 200,00 Herstelling van de drinkfonteinen

104/125-02/    -  /03 3.500,00 levering van verschillende materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten ...)

104/125-06/    -  /03 8.000,00 Verwarming, alarmen, branddetectie, ramen, lift...

104/125-06/    -  /20 800,00 Huur vuilvangmat inkom Schaatsstraat
104/125-06/    -  /32 5.000,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding
104/125-12/    -  /13 17.029,00 Elektriciteitsverbruik
104/125-13/    -  /13 34.146,00 Gasverbruik
104/125-15/    -  /13 2.785,00 Levering van water voor de gebouwen

104/126-01/    -  /21 322.700,00 Huurgelden:  - Schaatsstraat - Generaal Dumonceau - Zaman - Sint-Denijs - Schaatsstraat - magazijn - Marguerite 
Bervoets104/127-08/    -  /81 150,00 Verzekering elektrische fietsen

104/123-19 /32 3.800,00 SIPP-abonnementen
104/161-01/    -  /11 18.000,00 Retributie voor de burgerlijke voltrekking van huwelijken
104/161-01/    -  /20 3.000,00 Adresopzoekingen, stamboomopzoekingen, PIN-PUK aanvragen
104/161-04  /31 5.000,00 Opbrengsten van de toegangsgelden
104/161-05/    -  /20 10.000,00 Fotocabine voor identiteitskaarten en paspoorten
104/161-48/    -  /11 100,00 Postzegels (minder zendingen met de DABS)

104/301-02  /11 500,00
Eventuele terugbetaling van foutief geïnde belastingen (nuttig in geval van een wijziging van de datum van een 
huwelijk of annulering, met name als gevolg van het coronavirus)

104/332-48/    -  /18 9.110,00 Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen
104/380-01/    -  /24 50,00 Vergoedingen voor kleine schadeloosstellingen van ondernemingen en gezinnen
104/380-03/    -  /81 850.000,00 Te innen boetes
104/415-02/    -  /18 3.501,42 Tussenkomst in de vakbondspremies
104/465-02/    -  /18 183.043,85 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
104/465-04/    -  /20 5.000,00 Inzamelen en aanpassen van dossiers, volkstelling
104/465-07/    -  /18 74.826,99 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
1041/123-07/    -  /09 1.275,00 Hetzelfde bedrag als de vorige jaren gedeeld door 2 gelet op COVID-19
1041/123-13/    -  /15 1.670,00 3P

1041/123-15/    -  /09 27.000,00 Procedure- en vervolgingskosten

1041/123-19 / 09 7.200,00 Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen

1042/123-15/    -  /11 23.000,00

Procedurekosten in het kader van :
- schijnhuwelijken,
- schijnwettelijke samenwoningen,
+ frauduleuze erkenningen (wijziging in de wetgeving)
+ wijzigingen van akten van burgerlijke stand (wijziging in de wetgeving)

1042/161-06/    -  /11 1.000,00 De aangestelde deurwaarder zorgt nu voor de eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoning
105/123-16/    -  /01 750,00 Receptiekosten alzheimer - aids - diabetes

105/123-16/    -  /11 3.000,00

Aankoop van bloemen voor de trouwzaal

Bruiloften en honderdjarigen (+/- 60 per jaar)
- aankoop van bloemen
- aankoop van dranken en koekjes

105/123-16/    -  /23 750,00 Ceremonies, eerbetoon (11 november, 8 augustus, ...)

105/123-16/    -  /26 3.000,00 Sportverdienste

105/123-16/    -  /52 4.000,00 Receptie- en representatiekosten - Feest Vlaamse Gemeenschap
106/121-01/    -  /18 1.500,00 Verplaatsingskosten
106/121-01/    -  /86 1.000,00 Begroting 2020

106/123-17/    -  /86 47.000,00
Noodzakelijke vormingen om te voldoen aan de behoeften van het gemeentepersoneel + 6000 euro bijscholing EPI 
(eerste interventieploegleden)

121/115-41/    -  /18 9.831,42 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

121/115-45/    -  /18 14.822,40
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

121/121-01/    -  /08 443,00 Verplaatsingskosten
121/121-01/    -  /18 6.500,00 Verplaatsingskosten

121/122-01/    -  /22 19.965,00

Plenaire controleopdracht van bepaalde gemeentelijke vzw's : 19.965 €
Ondersteunende opdracht extern bureau voor de implementering van de facturatie van de door de scholen verrichte 
prestaties: zal voorzien worden door de dienst openbaar onderwijs

121/122-03/    -  /22 4.000,00 Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, ...

121/123-02/    -  /08 1.250,00 Bestellingen kantoorbenodigdheden

121/123-06/    -  /22 12.160,00

- Archivering rekening 2020 door leverancier boekhoudsoftware (1.500 €)
- Publicount (1.150 €)
- Bijlage B-2022 (660 €) + Rekening 2020 (1.215 €)
- Abonnement zoeksoftware gegevens ondernemingen (7.635 €)

121/123-07/    -  /22 46.000,00

Gewone rappels en per aangetekend schrijven voor de belastingen: 5.000 €
Rappels per aangetekend schrijven voor de retributies: 1.000 € (art 137 bis)
Rappels per aangetekend schrijven voor onbetaalde schoolfacturen : 40.000 €
(2019: 104/123-07)

121/123-13/    -  /15 45.000,00 Software - portaal leningen

121/123-15/    -  /09 40.000,00 Procedure- en vervolgingskosten
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121/123-15/    -  /22 10.000,00

Procedure en vervolgingskosten : 
Kosten van advocaten voor betwiste retributies
Kosten van gerechtsdeurwaarders voor de terugvordering van niet-betwiste en onbetaalde retributies en belastingen.

121/123-17/    -  /22 5.000,00 Invordering belastingen, retributies en burgerlijke schuldvorderingen: vormingen ingevolge wijzingen van wettelijke 
normen

121/123-19/    -  /22 3.599,00

Finance Connect - Uitgeverij Vanden Broele -  ter beschikking van al het gemeentepersoneel: 3.020 € 
Abonnement Openbaar Bestuur: 255 €
Journal des Tribunaux: 220 €
Memento Communal: 104 €
(Abonnementen overgenomen van dienst logistiek)

121/123-48/    -  /22 200,00 Jaarlijkse bijdrage bij de Federatie van Ontvangers
121/124-06/    -  /20 3.500,00 Geldtransport - departement “Burgerzaken”

121/124-06/    -  /22 25.812,00

Herstelling kluis: 145 €

Nieuwe overheidsopdracht voor 28 terminals sinds 2020:
28 betalingsterminals: 19.192 €
Transactiekosten: 4.130 €
Transactiekosten kredietkaarten: 2.145 €

E-commerce - Irisbox: 200 €

121/128-01/    -  /22 1.800,00

Kosten van het financieel beheer : 
- LEI-code: 75,00 €
- huurwaarborgen: 500,00 €
- financieel beheer: 785,00 €
- driepartijenovereenkomst (Brussel Fiscaliteit - Belfius - gemeente) voor de voorschotten op de OV: 440,00 € (in voege 
sinds 2020)

121/265-01/    -  /22 200,00 Verwijlintresten
121/415-02/    -  /18 1.187,05 Tussenkomst in de vakbondspremies
121/465-02/    -  /18 20.900,16 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
121/465-07/    -  /18 25.367,85 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

124/122-01/    -  /21 2.500,00 Erelonen en vergoedingen voor expertises plaatsbeschrijving

124/122-03/    -  /21 5.000,00 Erelonen en vergoedingen raadplegingen van advocaten zonder geschil

124/123-13/    -  /15 1.000,00 Licentie Adobe creative cloud
124/123-20/    -  /21 5.000,00 Dienst syndicus, publiciteit Bempt, ...
124/125-02/    -  /03 3.000,00 Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
124/125-03/    -  /13 1963,18 Levering van brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
124/125-06/    -  /03 16.000,00 Verwarming, alarmen en detecties, lift, ramen, ...

124/125-06/    -  /32 1.400,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

124/125-06/    -  /91 6.000,00 Onderhoudscontract voorzieningen waterbeheer: Divercity en BRASS

124/125-10/    -  /21 180.000,00

Onroerende voorheffing - stijging wegens nieuwe aankopen... Brusselsesteenweg, Montenegrostraat, Van Volxemlaan, 
... 

124/125-12/    -  /13 1.969,00 Elektriciteitsverbruik
124/125-13/    -  /13 180,00 Gasverbruik - Villalaan 80
124/125-15/    -  /13 584,89 Levering van water voor de gebouwen
124/128-01/    -  /22 100,00 Financieel beheer van de portefeuille schenkingen en legaten (vorige jaren: geen vervallen effecten)

124/128-10/    -  /21 8.732,02 Roerende voorheffing op reclameborden

124/161-48/    -  /21 30.000,00 Terugbetaling onroerende voorheffing + lasten FOR.ET

124/163-01/    -  /21 131.525,00 Opbrengsten van vastgoedverhuur

124/164-01/    -  /21 11.423,00 Vredegerecht

131/115-41/    -  /18 7.932,30 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
131/115-43/    -  /18 579,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

131/115-45/    -  /18 14.243,40
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

131/118-01/    -  /18 38.880,00 Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst
131/121-01/    -  /08 266,00 Verplaatsingskosten
131/121-01/    -  /18 6.600,00 Verplaatsingskosten
131/121-48/    -  /18 1.500,00 Huisvestingsvergoedingen voor pastoors en kerkbedienaren
131/122-03/    -  /18 9.000,00 Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, ...
131/122-48/    -  /18 14.000,00 Vergoedingen voor andere prestaties
131/123-06/    -  /18 500,00 Administratieve prestaties van derden
131/123-13/    -  /15 65.000,00 Persee - Aanwervingssoftware
131/123-14/    -  /18 130.000,00 Prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst
131/123-15/    -  /18 5.000,00 Procedure- en vervolgingskosten
131/123-48/    -  /32 320,00 Aansluiting ARCoP
131/161-48/    -  /18 165.000,00 Opbrengsten en terugvorderingen van diverse producten 
131/415-02/    -  /18 1.132,01 Tussenkomst in de vakbondspremies
131/465-02/    -  /18 20.154,53 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
131/465-07/    -  /18 24.191,62 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

132/115-45/    -  /18 1.158,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

132/415-02/    -  /18 42,44 Tussenkomst in de vakbondspremies
132/465-02/    -  /18 843,56 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten



ARTICLE MONTANT COMMENTAIRES NL

132/465-07/    -  /18 906,98 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
133/115-41/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

133/115-45/    -  /18 4.632,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

133/121-01/    -  /08 213,00 Verplaatsingskosten
133/121-01/    -  /18 1.700,00 Verplaatsingskosten
133/123-13/    -  /31 5.400,00 Onderhoud van de gemeentelijke website
133/124-02/31 5.000,00 5.000 € Afdrukken van materiaal (posters, brochures, banners, flyers, ...)

133/124-06/    -  /31 50.700,00

Lay-out en afdrukken van 6 nummers van het gemeentelijk infoblad
Huis-aan-huisbedeling van 6 nummers van het gemeentelijk infoblad
Grafisch charter
Video's (productie en montage)

133/415-02/    -  /18 326,10 Tussenkomst in de vakbondspremies
133/465-02/    -  /18 18.242,46 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
133/465-07/    -  /18 6.968,94 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

134/115-45/    -  /18 1.158,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

134/121-01/    -  /18 300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
134/123-12/    -  /15 8.000,00 Huur en onderhoud kopieerapparaten / kopieën kopieerapparaten
134/124-02/    -  /14 2.000,00 Technische benodigdheden voor de drukkerij
134/124-06/    -  /14 250,00 Onderhoud van machines van de drukkerij (lamineermachine, snijmachine, omslagvulmachine, ...)
134/415-02/    -  /18 43,32 Tussenkomst in de vakbondspremies
134/465-02/    -  /18 860,99 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
134/465-07/    -  /18 925,72 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
135/115-41/    -  /18 3.345,33 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

135/115-45/    -  /18 3.474,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

135/121-01/    -  /08 54,00 Verplaatsingskosten
135/121-01/    -  /18 1.600,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
135/123-13/    -  /15 8.350,00 3P

135/123-19/    -  /25 400,00

Abonnement/documentatie voor de dienst Logistiek : 
- Test Aankoop
- Kroniek Overheidsopdrachten

135/415-02/    -  /18 347,98 Tussenkomst in de vakbondspremies
135/465-02/    -  /18 6.181,86 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
135/465-07/    -  /18 7.436,44 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
136/115-41/    -  /18 4.400,40 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

136/115-45/    -  /18 2.316,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

136/121-01/    -  /18 2.200,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
136/123-13/    -  /15 6.500,00 Geodynamica

136/127-02/    -  /30 38.000,00 Benodigdheden voor de gemeentelijke voertuigen

136/127-03/    -  /30 82.000,00 Olie en brandstof voor de voertuigen

136/127-06/    -  /30 28.300,00 Technische prestaties van derden voor de gemeentelijke voertuigen

136/127-08/    -  /24 28.000,00 Verzekeringen voertuigen en wagenpark
136/127-10/    -  /30 7.400,00 Kentekenplaten - Bpost - OBU
136/415-02/    -  /18 275,41 Tussenkomst in de vakbondspremies
136/465-02/    -  /18 4.510,33 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
136/465-07/    -  /18 5.885,55 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
137/115-41/    -  /18 29.876,40 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
137/115-42/    -  /18 9.264,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
137/115-43/    -  /18 579,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

137/115-45/    -  /18 31.034,40
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

137/121-01/    -  /18 17.000,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
137/124-12/    -  /03 3.000,00 Huur van technische benodigdheden
137/125-08/    -  /21 56.000,00 Verzekering
137/332-48/    -  /18 12.410,00 Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen
137/380-48/    -  /18 12.470,00 Andere bijdragen van ondernemingen en gezinnen
137/415-02/    -  /18 2.566,06 Tussenkomst in de vakbondspremies
137/465-02/    -  /18 198.570,61 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
137/465-07/    -  /18 54.837,73 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
138/115-41/    -  /18 14.822,40 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
138/115-42/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
138/115-43/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

138/115-45/    -  /18 32.115,20
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

138/121-01/    -  /03 100,00 Verplaatsingen per trein
138/121-01/    -  /18 15.000,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
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138/122-02/    -  /03 50.000,00

Opdracht voor raadgeving en onderzoek in verband met de stabiliteit in verschillende gemeentegebouwen (OO 3 jaar) 
30.000,00 €
Opdracht voor inventarisering en follow-up van in de gemeentegebouwen (OO 3 jaar) 10.000,00 €
Speciale technische studies (OO 3 jaar) 10.000,00 €

138/122-03/    -  /03 30.000,00 Opdracht juridisch advies + follow-up

138/122-04/    -  /03 10.000,00 Vertaling (OO 3 jaar) 10.000,00 €

138/122-48/    -  /03 70.000,00

Opdracht voor veiligheids- en gezondheidscoördinatie +  follow-up 
Controle van speelpleinen en speelplaatsen (OO 3 jaar)

138/123-02/    -  /03 1.000,00 Aankoop van papier voor de plotterprinter OCE, specifiek tekenmateriaal

138/123-12/    -  /15 24.000,00 Huur en onderhoud kopieerapparaten / kopieën kopieerapparaten
138/123-13/    -  /15 46.000,00 Verschillende softwareprogramma's
138/123-15/    -  /03 10.000,00 Rechtszaak tegen Francovera
138/123-19/03 7.900,00 Diverse abonnementen voor het technisch centrum (Mercatus, prijsherziening, constructiefouten, ...)

138/123-48/    -  /03 2.570,00

Aansluiting bij vzw " Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij" - 70,00 €
Inschrijving voor de "Orde van Architecten" (5) 2.400,00 €
Eigendomsbewijzen, kadaster, ...100,00 €

138/124-06/    -  /73 3.000,00 Tenlasteneming kosten voor afvalverwijdering: technisch gebouw (112)

138/124-12/    /  25 500,00 Huur en onderhoud van twee drinkfonteinen - Technische centrum, Brusselsesteenweg 112, 1190 Vorst

138/124-13/    -  /03 2.000,00 Gas

138/125-02/    -  /03 20.000,00 Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

138/125-06/    -  /03 30.000,00 onderhoud en herstelling van machines, branddetectie, ontharder, ramen, ...

138/125-06/    -  /32 4.000,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

138/125-06/    -  /91 1.500,00 Onderhoudscontract voorzieningen waterbeheer: technisch centrum
138/125-10/    -  /21 6.427,00 Onroerende voorheffing Brusselsesteenweg
138/125-12/    -  /13 34.456,00 Elektriciteitsverbruik
138/125-13/    -  /13 27.253,00 Gasverbruik - Brusselsesteenweg 112
138/125-15/    -  /13 4.131,44 Levering van water

138/125-48/    -  /03 10.000,00
EPB-certificaten

138/415-02/    -  /18 2.845,24 Tussenkomst in de vakbondspremies
138/465-02/    -  /18 106.432,21 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
138/465-07/    -  /18 60.803,99 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
138/485-02/18 52.000,00 Subsidies andere overheidsinstanties (EPB)
139/115-41/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

139/115-45/    -  /18 2.316,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

139/121-01/    -  /08 2.126,00 Verplaatsingskosten
139/121-01/    -  /18 1.200,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
139/122-06/    -  /15 290.000,00 Raamovereenkomst CIBG - Aanwerving
139/123-11/    -  /40 60.000,00 Telefonie- en datakosten

139/123-13/    -  /15 210.000,00

Onderhoud hardware - softwarelicenties (Microsoft, ...) - Onderhoud toegangscontrole - dienst Iristeam - klein 
informaticamateriaal - Onderhoud wifi-antennes - … + licenties Microsoft (+100 gebruikers) COMPAREX (E-Cat) 
Diensten CIBG (FireWall - Trados - Nova - Backup - Antivirus - …) IRISTEAM € Wireless onderhoud SOTRECOM Aankoop 
klein materiaal + geheugenstrips REDCORP Onderhoud toegangsbeheer BEL ENTREPRISE Onderhoud Vmware & SAN 
ECONOCOM Kleine interventies en herstellingen ECONOCOM Inktcartridges en magnetische dragers E-CAT CIBG / 
MIMEOS

139/123-13/    -  /73 1.000,00 Onderhoudskosten camera
139/415-02/    -  /18 212,91 Tussenkomst in de vakbondspremies
139/465-02/    -  /18 3.655,75 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
139/465-07/    -  /18 4.549,89 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
140/122-06/    -  /93 13.800,00 COVID-19-testcentrum - Kosten 3 VTE art 60 gedurende 4 maanden

140/123-16/    -  /76 5.000,00

Vervolg van het commerciële herstelplan.
In 2020 werd een communicatiecampagne gelanceerd met het label ‘Ik winkel in Vorst’.
Budget voor de lancering van een tweede fase van deze campagne, inclusief de versterking van het label ‘Ik winkel in 
Vorst’, portretten van handelaars (affiches, verspreiding sociale netwerken, betaalde advertenties).

140/124-02/    -  /32 5.000,00 Levering van materiaal - COVID-crisis
140/124-02/-/16 6.000,00 COVID-CRISIS: Aankoop van handschoenen en jassen voor scholen en de GBS
140/124-06/-/93 266.667,00 COVID-19-testcentrum - Rode Kruis: operationele en logistieke kosten voor 4 maanden
140/126-01/-/93 34.000,00 COVID-19-testscentrum - Huurkosten 4 maanden van het opgevorderde gebouw 
140/465-01/-/93 314.467,00 Coronatestcentrum - GGC-subsidie
300/115-41/    -  /18 1.929,23 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
300/115-42/    -  /18 5.790,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
300/115-43/    -  /18 57.333,87 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

300/115-45/18 1.158,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

300/121-01/    -  /10 600,00

Reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel, vermindering van 400 €, de seminaries en colloquia worden over 
het algemeen georganiseerd in Brussel. De werknemers beschikken over het gemeentelijke MIVB-abonnement.

300/121-01/    -  /18 16.800,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
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300/122-48/    -  /10 17.000,00
Vergoedingen voor andere prestaties (waaronder PWA-cheques) Gebruik van PWA-medewerkers in het kader van de 
beveiliging van de schoolomgeving.

300/123-02/    -  /10 3.000,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik.

300/123-11/    -  /40 41.000,00
- Telefonie- en datakosten: 16.000
- Installatie van een elektronische kiosk Irisbox / politie voor de Lisa-antenne: 25.000

300/123-12/    -  /15 7.500,00 Huur en onderhoud kopieerapparaten / kopieën kopieerapparaten
300/123-13/    -  /10 1.000,00 Aankoop van kaarten, USB-sticks, harde schijven en kleine computertoebehoren
300/123-13/    -  /15 2.500,00 Klein materiaal info preventie
300/123-16/    -  /10 500,00 Receptie- en representatiekosten
300/123-17/    -  /86 8.000,00 Begroting 2020
300/123-18/    -  /10 400,00 Kosten voor het inrichten van examens
300/123-19/    -  /10 1.000,00 Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen.

300/123-48/    -  /10 4.286,74
Raming van jaarlijkse bijdrage 2021 van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BFPVS), hetzij 
0,0025% van de subsidie 2020 ( 1.714.695,56 € ), die van 2021 is nog niet bekend

300/124-02/    -  /10 3.500,00
Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik. Aanpassing van 500,00 € op het artikel, want het budget 
voorzien in 2020 was onvoldoende om de behoeften van de dienst te dekken.

300/124-05/    -  /10 15.000,00
Levering, onderhoud en huur van de werkkleding van het gemeentepersoneel. Nieuwe aanwervingen voorzien.

300/124-06/    -  /10 26.500,00
Technische prestaties van derden eigen aan de functie. Maken van een logo en productie van visueel materiaal (flyers, 
affiches, banner en stickers voor de gevel, ...) in het kader van de LISA-antenne.

300/124-06/    -  /73 500,00 Tenlasteneming kosten voor afvalverwijdering: gebouw preventie (De Merodestraat)
300/124-08/    -  /10 1.000,00 Diverse verzekeringspremies (BA, diefstal, brand, meubilair, ...)
300/124-10/    -  /10 700,00 Diverse belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie
300/124-12/    /   25 500,00 Huur en onderhoud van twee drinkfonteinen - De Merodestraat 331-333, 1190 Vorst
300/124-48/    -  /10 2.000,00 Andere technische kosten. Vermindering van 1.000,00 € ten opzichte van 2020.
300/125-02/    -  /03 2.000,00 levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
300/125-06/    -  /03 11.000,00 lift, verwarming, hoogspanning, ramen, ...
300/125-06/    -  /32 3.000,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding
300/125-06/    -  /91 1.000,00 Onderhoudscontract voorzieningen waterbeheer: Drukkerij-site;
300/125-12/    -  /13 12.429,00 Elektriciteitsverbruik
300/125-13/    -  /13 5.388,00 Gasverbruik - Belgradostraat 17, Drukkerijstraat 5
300/125-15/    -  /13 2.005,38 Levering van water voor de gebouwen
300/127-02/    -  /10 500,00 Leveringen van materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik.
300/127-03/    -  /10 3.000,00 Leveringen van olie en brandstof voor voertuigen
300/127-06/    -  /10 2.000,00 Benodigdheden voor de voertuigen
300/127-08/    -  /10 1.500,00 Verzekeringen voertuigen en wagenpark
300/127-48/    -  /10 1.000,00 Andere kosten voor de voertuigen,

300/332-02/    -  /10 16.577,28
Subsidies voor de instellingen ten dienste van de gezinnen, geconventioneerde subsidie: vzw Transit 9077,28 en vzw 
ULB 7500,00 (Project “Jouw toekomst” en “Blokkeer je bloktijd”).

300/415-02/    -  /18 2.618,48 Tussenkomst in de vakbondspremies
300/465-02/    -  /18 127.599,70 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
300/465-07/    -  /18 55.958,17 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

300/465-08/    -  /10 2.392.638,43
Raming van de subsidies toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1.947.695,56 €, hetzij: 1.474.184,00 € 
door BPV, 63.000,00 € voor Perspective Brussels (een contract van bepaalde duur van 01/09/2020 tot 31/12/2021 voor 

300/485-02/    -  /10 83.243,64 Raming van de subsidie toegekend door de minister van Justitie in het kader van de alternatieve gerechtelijke 
maatregelen (DOAGM).3001/115-43/    -  /18 3.242,40 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

3001/121-01/    -  /18 300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
3001/415-02/    -  /18 74,50 Tussenkomst in de vakbondspremies
3001/465-02/    -  /18 1.480,79 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
3001/465-07/    -  /18 1.592,12 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
330/125-10/    -  /21 9.900,00 Onroerende voorheffing Luikstraat 
330/465-48/    -  /22 1.000,00 Retributie wapenwet
33001/435-01/    -  /22 478.316,23 Bedrag ingeschreven in overeenstemming met het Plan 2021 van de Politiezone
33001/465-08/    -  /22 478.316,23 Zie begrotingsartikel 33001/435-01 als tegenprestatie

33002/435-01/    -  /22 13.864.291,83

Dotatie 2021: ((13.632.686,63 € )*1,02)- 478.316,23 € (zie 33001/435-01  /22) = 13.427.024,13 €
Verdeelsleutel Vorst: 818.693,50 € *0,256295 = 209.827,05 €                                                                                                  
Operatie Koban:           227.440,65 €

410/122-48/    -  /85 119,00 Aankoop van PWA-cheques (Vollenbike)
410/123-16/    -  /85 500,00 Be Bright Use a Light
410/123-17/85 2.000,00 Bedrijfsvervoerplan: vorming wegcode en ecodriving
410/123-19/    -  /85 100,00 Aankoop en update van boeken met betrekking tot mobiliteit en parkeren

410/124-02/    -  /85 2.500,00

Aankoop van kleine materialen voor het gebruik en de herstelling van fietsen (gemeentelijke fietsen en/of 
fietsherstelplaatsen) en van fietsentellers

410/124-06/    -  /85 35.100,00

Projecten gesubsidieerd door Brussel Mobiliteit met als thema’s ‘mobiliteit’, ‘de openbare ruimte benutten', 
‘schoolprojecten’
Communicatie
Bedrijfsvervoerplan (BVP)
Fietsbeleid

410/127-08/    -  /85 600,00
Verzekering van de gemeentelijke fietsen

410/465-48/    -  /85 35.000,00
Subsidie van het BHG voor mobiliteitsacties
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421/115-41/    -  /18 3.474,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
421/115-42/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel

421/115-45/    -  /18 6.948,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

421/121-01/    -  /18 3.300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

421/124-02/    -  /30 26.500,00 Aankoop van zand, cement, boordstenen, asfalt, zout en klein materiaal voor de wegenis

421/124-06/    -  /30 110.000,00 Herstelling van de wegenis door derden 

421/124-06/91 25.000,00
opdracht voor onderhoud openbare fonteinen (fontein Driesstraat/Waterstraat en fontein voorplein station Vorst-
Oost)

421/161-48/    -  /30 25.000,00 Osiris + Nadar
421/163-01/    -  /21 30.270,00 Autoconstructeur Oude Vijvers 
421/180-02/    -  /21 4.205,05 Recht op doorgang
421/415-02/    -  /18 416,41 Tussenkomst in de vakbondspremies
421/465-02/    -  /18 27.533,25 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
421/465-07/    -  /18 8.898,89 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
423/115-41/    -  /18 4.632,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
423/121-01/    -  /18 1.600,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

423/124-02/    -  /30 4.000,00 Technische benodigdheden voor de wegenis voor rechtstreeks verbruik (aankoop van extra panelen, ...)

423/124-13/    -  /13 4.325,00 Elektriciteitsverbruik
423/161-01/    -  /30 409.000,00 Vergoeding voor het plaatsen van parkeerverbodsborden
423/415-02/    -  /18 160,63 Tussenkomst in de vakbondspremies
423/465-02/    -  /18 2.411,68 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
423/465-07/    -  /18 3.432,76 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
424/121-01/18 300,00 Verplaatsingskosten

424/123-13/    -  /22 4.200,00
Software betalend parkeren - beheers- en werkingskosten voor informatica: 4.200 €

424/123-15/    -  /22 35.000,00
Procedure- en vervolgingskosten
(invordering parkeerbiljetten): kosten van advocaten, procedurekosten vonnissen

424/124-10/    -  /18 75.000,00 Diverse belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie

424/161-01/    -  /85 1.028.777,00
Parkeerretributies - netto-inkomsten
-> impact COVID in aanmerking genomen

424/466-07/    -  /18 25.000,00 Vlaams fonds voor de integratie van achtergestelden
520/115-41/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

520/115-45/    -  /18 2.895,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

520/121-01/    -  /18 1.200,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
520/123-06/    -  /76 200,00 Abonnement Kruispuntbank.

520/124-06/    -  /30 55.000,00 Eindejaarsverlichting 2019-2020: Opslag, montage, onderhoud en demontage van gemeentelijk materiaal

520/124-06/    -  /73 1.600,00 Tenlasteneming kosten voor afvalverwijdering: Jobhuis
520/124-13/    -  /13 7.000,00 Elektriciteitsverbruik - feestverlichting

520/332-02/    -  /76 12.000,00

Budget projectoproep commerciële uitstraling van Vorst.
Toekenning van subsidie aan de handelaarsverenigingen op basis van een jaarlijkse projectoproep.
In 2019 was er slechts een handelaarsvereniging in de Sint-Denijsstraat.
In 2020 werd er een nieuwe handelaarsvereniging opgericht in Hoogte 100 en er zal binnenkort een derde vereniging 
worden opgericht voor de wijk Wielemans Ceuppens.

520/415-02/    -  /18 202,21 Tussenkomst in de vakbondspremies
520/465-02/    -  /18 3.753,59 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
520/465-07/    -  /18 4.321,22 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

551/180-02/    -  /22 567.846,00

Wegenisretributies (gas) overeenkomstig brief van 31 augustus 2020 van Sibelga.
De wegenretributies gaan dalen door de vermindering van de verdeelde hoeveelheden elektriciteit en gas, geraamd op 
5 % voor beide.

551/272-01/    -  /22 1.344.076,00 Dividenden voor de gasactiviteit volgens brief van 31 augustus 2020

552/180-02/    -  /22 1.287.093,00

Wegenisretributies (elektriciteit) overeenkomstig brief van 31 augustus 2020 van Sibelga en van 25 september 2019 
van Elia.
De wegenretributies gaan dalen door de vermindering van de verdeelde hoeveelheden elektriciteit en gas, geraamd op 
5 % voor beide

552/272-01/    -  /22 784.076,00 Dividenden voor de elektriciteitsactiviteit volgens brief van 31 augustus 2020
701/115-41/    -  /18 2.258,10 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
701/115-42/    -  /18 926,40 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel

701/115-45/    -  /18 5.790,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

701/121-01/    -  /18 3.500,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

701/124-12/ - /25 250,00
Huur en onderhoud van een drinkfontein
Generaal Dumonceaulaan 56 - 1190 Vorst.

701/415-02/    -  /18 474,46 Tussenkomst in de vakbondspremies
701/465-02/    -  /18 27.714,37 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
701/465-07/    -  /18 10.139,51 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
702/443-01/    -  /18 300.000,00 Sociale voordelen en subsidies voor het vrije onderwijs

7031/123-16/    -  /16 3.000,00

Vergaderkosten (organisatie van directievergaderingen en andere);
Organisatie van de sportdag (aankoop van prijzen);
Prijsuitreiking 6de leerjaar (Organisatie van de prijsuitreiking en de aankoop van de eindejaarsprijzen).
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7031/123-19/-/16 610,00

"Les grands arrêts du droit de l'enseignement"
Aankoop van wetboeken voor de cel Onderwijs in het openbaar onderwijs;
"Gids voor sociale reglementering in ondernemingen (Partena)"
Aankoop van wetboeken voor de cel Onderwijs in het openbaar onderwijs

7031/123-48/    -  /16 2.000,00 Jaarlijkse retributie FAVV
7031/124-02/    -  /16 1.000,00 Aankoop van vaatwerk voor onze scholen

7031/124-06/    -  /16 14.000,00

Herstelling elektronica;
Herstelling industriële elektronica;
Onderhoud defibrillatoren (Lichte stijging want aankoop van een extra toestel voor de Bempt en bijkomend onderhoud 
+ 2.600 euro).

7031/124-23/    -  /16 494.600,00

Maaltijden TCO (verhoging naar aanleiding van de nieuwe Bemptschool en het aanbod van vegetarische gerechten) - 
Subsidie 0%;
Maaltijden TCO: Gratis maaltijden (LPP9 en les Bruyères - kleuterschool) - Subsidie 100%

7031/125-02/    -  /16 2.000,00 Leveringen van verf en toebehoren voor de scholen
7031/161-04/    -  /16 3.450,00 Inkomsten voor het gebruik van de schoollokalen

7031/161-08/    -  /16 282.165,00
Tussenkomst van de ouders in de schoolmaaltijden
(Verhoging voor de Bemptschool - opening van de nieuwe klassen)

7031/465-48/    -  /16 71.064,00 Gratis maaltijden (LPP9 en les Bruyères - kleuterschool)

7032/123-17/    -  /55 450,00
Vormingen voor het personeel van de voor- en naschoolse opvang in de scholen De Puzzel en De Wereldbrug.

7032/124-02/    -  /51 800,00 Melkproducten voor de leerlingen

7032/124-02/    -  /55 3.600,00

Deze middelen zullen gebruikt worden voor de aankoop van didactisch en pedagogisch materiaal en 
kantoorbenodigdheden voor de voor- en naschoolse opvang in de scholen De Puzzel en De Wereldbrug.

7032/124-06/    -  /55 4.800,00
Deze middelen zullen gebruikt worden voor sport-, culturele, creatieve en andere activiteiten tijdens de naschoolse 
opvang in de scholen De Puzzel en De Wereldbrug.

7032/124-22/    -  /51 50.000,00 Schooluitstappen + vervoer

7032/124-22/    -  /55 3.150,00
Deze middelen zullen gebruikt worden voor uitstappen tijdens de naschoolse opvang in de scholen De Puzzel en De 
Wereldbrug.

7032/124-23/    -  /51 25.000,00 Kosten maaltijden en fruit
7032/161-08/    -  /51 15.000,00 Ouderbijdragen schoolmaaltijden

7032/463-01/    -  /55 12.000,00

Dit budget is een subsidie die kan worden gebruikt voor activiteiten, uitstappen en aankopen van pedagogisch, knutsel- 
en spelmateriaal in het kader van de naschoolse opvang van de gemeentescholen De Puzzel en De Wereldbrug.

706/115-42/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
706/121-01/    -  /18 400,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
706/415-02/    -  /18 49,03 Tussenkomst in de vakbondspremies
706/465-02/    -  /18 18.336,44 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
706/465-07/    -  /18 1.047,89 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

720/464-01/    -  /22 444,00

Tussenkomst van het Fonds voor Schoolgebouwen voor lening 1525

Leningen Crac 2460 2494 2554: zie hetzelfde artikel met departementscode 78
7201/115-41/    -  /18 24.781,20 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
7201/115-42/    -  /18 25.765,50 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
7201/115-43/    -  /18 6.176,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

7201/115-45/    -  /18 98.487,90
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

7201/121-01/    -  /08 178,00 Verplaatsingskosten
7201/121-01/    -  /18 48.000,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
7201/122-01/ - /16 39.000,00 Expertise- en ondersteuningskosten voor facturering via ONYX
7201/122-03/    -  /16 1.000,00 Honoraria advocaten
7201/122-04/    -  /16 9.200,00 Auteursrechten voor de FR scholen (Sabam, Reprobel, Semu)

7201/123-07/    -  /16 27.000,00

“Gewone” kosten briefwisseling - 2.000,00 €
+ 25.000 € voor de nieuwe procedure voor de verzending van maandelijkse facturen en de rappels aan de ouders

7201/123-11/    -  /40 30.000,00 Telefonie- en datakosten
7201/123-12/    -  /15 45.000,00 Huur en onderhoud kopieerapparaten / kopieën kopieerapparaten

7201/123-13/    -  /15 11.500,00

EcoGest - WinPage - inschrijving - Varia + informatica-uitgaven scholen (EcoGest 630 € / WinPage 0 € / Varia / 
Inschrijvingen 2117,5   €) Onderhoud so ware centralisa e van de inschrijvingen Klein materiaal gemeentescholen

7201/123-13/    -  /16 3.500,00

Instit.info - PIA (abonnement)
Geïndividualiseerd leerplan - uniek educatief platform gericht op leerkrachten en directies om de opvolging van alle 
leerlingen van de basisscholen van Vorst te verzekeren en dit met het oog op continuïteit.

7201/123-15/    -  /16 15.000,00 Procedure- en vervolgingskosten
7201/123-17/    -  /16 13.000,00 Diverse vormingen voor leerkrachten, de directies en andere medewerkers
7201/123-19/    -  /16 1.870,00 Diverse abonnementen

7201/123-48/    -  /16 8.250,00
Bijdragen CECP (Conseil Enseignement Communes/Provinces);
Digitale bijdrage CREOS

7201/124-02/    -  /16 312.865,00

Schoolbenodigdheden: (Handleidingen, boeken, klassiek materiaal, didactisch materiaal, papier, knutselmateriaal, …) ;
Aankoop van aanwezigheidsregisters;
Fotokopieën attesten niet bekrachtigd door een getuigschrift;
Lessen burgerschap;
Abonnement Philéas en Autobule/ Open Bedrijvendag;
Diversen
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7201/124-02/ - /25 15.000,00
Diverse schoonmaakproducten, kleine onderhoudsbenodigdheden, toiletpapier, ...

7201/124-06  /73 2.000,00 kosten in verband met het teveel aan vrijgesteld afval van scholen

7201/124-06/    -  /16 23.000,00

Afdrukkosten (posters, flyers, ...);
Verhuiskosten van de Bempt en de school Les Maronniers (aankoop kassa's, huur lift, andere kosten)

7201/124-08/    -  /16 6.000,00 Diverse verzekeringen (Ethias)
7201/124-22/    -  /16 87.047,00 Educatieve sessies

7201/124-24/    -  /16 42.000,00
Toegangsgelden en vervoer voor de zwemlessen
(Verhoging voor de nieuwe school Bemptschool)

7201/124-48/    -  /21 1.500,00 Andere technische kosten

7201/125-02/    -  /03 66.000,00 Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

7201/125-06/    -  /03 75.000,00 Verwarming, ontharder, lift, hoogspanning, ramen, alarmen/detecties, ...

7201/125-06/    -  /32 36.000,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

7201/125-06/    -  /91 4.000,00 Onderhoudscontract voorzieningen waterbeheer in de scholen
7201/125-12/    -  /13 85.968,00 Elektriciteitsverbruik
7201/125-13/    -  /13 91.773,00 Gasverbruik scholen (sluiting scholen COVID-19 in 2020)
7201/125-15/    -  /13 40.003,86 Levering van water voor de gebouwen

7201/125-48/    -  /03 213.800,00

Verhuur tijdelijke paviljoenen Bempt:
- Begane grond: 78.100,00 €
- 1ste verdieping: 107.300,00 €
School 3 
- Verhuur toiletten: 5.000,00 €
- Verhuur tijdelijke paviljoenen: 23.400,00 €"

7201/126-01/    -  /21 46.000,00 Erfpachtovereenkomst Familielaan + huur Pierre De Costerstraat 67 (school 6) 

7201/161-07/    -  /16 22.000,00

Retributie zwemmen (2 € gevraagd aan de ouders)
(Verhoging voor de Bemptschool - opening van de nieuwe klassen)
Wijziging van het begrotingsartikel naar aanleiding van de vraag naar de ontvangst

7201/161-09/    -  /16 320.000,00

Opvangkosten
(Verhoging voor de Bemptschool - opening van de nieuwe klassen)
(Wijziging van het begrotingsartikel naar aanleiding van de vraag naar de ontvangst)

7201/211-01/    -  /22 217.188,00 Leningen BGHGT nummers: 9990 9992 9993 9995 tot 9998 voor een totaal van 4.925.919,40 €
7201/415-02/    -  /18 6.080,77 Tussenkomst in de vakbondspremies
7201/461-01/    -  /16 9.847.975,00 Wedden van het onderwijzend personeel

7201/463-01/    -  /16 1.514.465,00

Filosofiecursus;
Subsidie Arena: handleidingen en software;
Werkingssubsidie;
Subsidie: hulp aan de directie;
Subsidie “middagtoezicht” - gemeentescholen;
Gedifferentieerde omkadering (5.765 € subsidie voor het jaar 2021 - 2.765 € uitgegeven op de buitengewone dienst);
ED: 24.684,00€ + overdracht 10.075,00€ (van 2020);
ED: 35205,00 € + overdracht 15.210,00 € (van 2020);
Kleuterschool gratis (gratis onderwijs)

7201/465-02/    -  /18 538.118,05 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
7201/465-07/    -  /18 129.948,74 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

7201/465-48/    -  /22 395.269,00

Leningen  BGHGT nummers  9990 9992 9993 9995 tot 9998 voor een totaal van 4.925.919,40 € 
Kapitaal:  178.081
Intresten: 217.188 

7201/490-01/    -  /16 37.010,00 Middagtoezicht voor de scholen van het vrij onderwijs

72010/115-12/-/16 110.000,00
Verplaatsingskosten
Vervoerskosten van de leerkrachten (overdracht van het begrotingsartikel van de personeelsdienst)

72010/465-02/-/16 110.000,00 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
72010/485-02/-/16 19.585,00 Subsidie: preventieadviseurs
72011/415-02/   -  /18 70,06 Tussenkomst in de vakbondspremies
72012/415-02/  -  /18 68,13 Tussenkomst in de vakbondspremies

7202/115-45/    -  /18 11.695,80
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

7202/121-01/    -  /18 4.400,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
7202/121-01/    -  /51 400,00 Vervoerskosten voor vormingen
7202/122-04/    -  /51 1.000,00 Reprobel (wettelijke verplichting).
7202/122-06/    -  /51 95.000,00 Vergoeding gedetacheerd personeel
7202/123-07/    -  /51 100,00 Kosten briefwisseling
7202/123-11/    -  /40 12.000,00 Telefonie- en datakosten
7202/123-12/    -  /15 11.000,00 Huur en onderhoud kopieerapparaten / kopieën kopieerapparaten
7202/123-13/    -  /51 6.000,00 Vormingen onderwijzend personeel
7202/123-17/    -  /51 6.000,00 Tijdschriften kleuterscholen
7202/123-19/    -  /51 360,00 Verplichte bijdrage SPECTRUM en OVSG
7202/123-48/    -  /51 8.775,00 Materiaal dat nodig is voor de werking van de school.
7202/124-02/    -  /51 67.400,00 Noodzakelijk materiaal voor de werking van de school.
7202/124-21/    -  /51 600,00 Proclamatieboeken 6de leerjaar
7202/124-24/    -  /51 9.750,00 Kosten zwembad + vervoer zwembad
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7202/125-02/    -  /03 7.000,00
levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

7202/125-06/    -  /03 10.000,00 verwarming, detecties, ontharders, ramen, ...
7202/125-06/    -  /32 6.000,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding
7202/125-12/    -  /13 3.238,00 Elektriciteitsverbruik
7202/125-13/    -  /13 20.581,00 Gasverbruik Nederlandstalige scholen
7202/125-15/    -  /13 4.549,23 Levering van water voor de gebouwen
7202/161-04/    -  /51 15.000,00 Ouderbijdragen schooluitstappen
7202/161-07/    -  /51 3.500,00 ouderbijdrage zwemlessen en vervoer
7202/161-09/    -  /51 56.600,00 Ouderbijdragen voor de opvang
7202/211-01/22 61.114,00 Lening BGHGT 9989 voor 1.260.393 €
7202/415-02/    -  /18 517,03 Tussenkomst in de vakbondspremies
7202/461-01/    -  /51 1.281.757,90 Lonen onderwijzend personeel
7202/463-01/    -  /51 400.000,00 Werkingssubsidie NL onderwijs
7202/465-02/    -  /18 70.228,51 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
7202/465-02/    -  /51 97.500,00 Subsidie kosten woon-werkverkeer onderwijzend personeel
7202/465-07/    -  /18 11.049,14 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
7202/465-48/    -  /51 1.800,00 Subsidies fruit op school BG

7202/465-48/22 101.138,00

Lening BGHGT 9989 voor 1.260.393 €  (school De Puzzel)
Kapitaal:  40.024 €
Intresten: 61.114 € 

7202/911-01/22 40.024,00 Lening BGHGT 9989 voor 1.260.393 €
72021/415-02/    -  /18 56,45 Tussenkomst in de vakbondspremies
72022/415-02/    -  /18 21,30 Tussenkomst in de vakbondspremies
72220/415-02/    -  /18 30,12 Tussenkomst in de vakbondspremies

734/115-45/    -  /18 2.461,28
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

734/121-01/    -  /18 600,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

734/122-04/    -  /16 3.800,00

Auteursrechten;
SEMU - 3500 € 
SABAM - 300 €

734/122-05/    -  /16 3.000,00 Presentiegelden voor de jury tijdens examens
734/122-05/    -  /18 3.500,00 Presentiegelden van commissies en jury’s
734/123-11/    -  /40 1.600,00 telefonie- en datakosten
734/124-06/    -  /16 4.000,00 Onderhoud instrumenten (stemmen van de piano’s)
734/124-08/    -  /16 700,00 Diverse verzekeringen (Ethias)
734/415-02/    -  /18 126,28 Tussenkomst in de vakbondspremies
734/461-01/    -  /16 924.195,00 Wedden onderwijzend personeel (op basis van de subsidie   voor het jaar 2019)
734/463-01/    -  /16 11.500,00 Werkingskosten van het onderwijs
734/465-02/    -  /18 1.923,69 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
734/465-07/    -  /18 2.034,91 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
761/115-41/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

761/115-45/    -  /18 5.790,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

761/121-01/    -  /18 1.600,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
761/122-06/    -  /17 12.000,00 Financiële bijdrage voor vzw Atout Projet (overeenkomst 2020-2022)

761/123-16/    -  /17 19.750,00

1) Socioculturele activiteiten: filmclub, "Place aux Enfants", "Place aux Jeunes", stage mediageletterdheid - 6.250 euro
2) Jeugd Informatie Ruimte: afdrukken van flyers, visitekaartjes en stickers, hosting van de website - 1.500
3) Organisatie van een INFOWEEK: 12.000 (tent, eten, animaties, communicatie)

761/124-02/    -  /03 1.000,00 Benodigdheden voor de speelterreinen (zand, snippers, ...)

761/124-02/    -  /17 150,00 Papierwaren voor diverse workshops

761/124-06/    -  /03 1.500,00 Kleine technische interventies op de speelterreinen

761/415-02/    -  /18 396,94 Tussenkomst in de vakbondspremies
761/465-02/    -  /18 5.952,72 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
761/465-07/    -  /18 6.971,59 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
7611/115-43/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel
7611/121-01/    -  /08 390,00 Verplaatsingskosten
7611/122-48/    -  /34 13.000,00 aankoop van PWA-cheques om te helpen bij het beheer van de schoolopvang tijdens de middagpauze

7611/124-02/    -  /34 900,00
onderhoudsproducten voor de vakantiespeelpleinen evenals het noodzakelijke voor de sanitaire voorzieningen.

7611/124-06/    -  /34 1.500,00 wetenschappelijke stage in samenwerking met een vzw in de laatste week van augustus.
7611/124-08/    -  /34 850,00 verzekeringen voor de vakantiespeelpleinen en vakantiestages
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7611/124-48/    -  /34 22.950,00

Aankoop van veiligheidsarmbandjes
autobussen voor de zomer
"levensmiddelen om mee te nemen
- speelplein-paaseierenjacht: 200 €
"speelpleinactiviteiten (1 € / dag / kind)
- culturele activiteit Allerheiligen
- culturele activiteit N-na
- toegangsgelden zwembaden
- treintje Vorst 
- toegangsgelden musea
- toegangsgelden bowling
- toegangsgelden domeinen
- ..."
soep
kantoormateriaal voor speelpleinen
"klein materiaal
-  ballen voor speelplaatsen
- knutselen
"
"openbaar vervoer
- De Lijn 
- NMBS 
- STIB 
apotheek

7611/161-09/    -  /34 46.600,00 tussenkomsten van de ouders voor inschrijvingen speelpleinen en stages

7611/332-02/    -  /10 26.000,00
Raming van de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de werkingskosten van de 
schoolverzuimpreventie en het Gewest bepaalt de bedragen van de projecten (PSV)

7611/380-03/    -  /34 100,00 vertragingsboetes van de ouders bij de speelpleinen en stages
7611/415-02/    -  /18 66,51 Tussenkomst in de vakbondspremies

7611/465-02/    -  /10 26.000,00
Raming van de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de werkingskosten van de 
schoolverzuimpreventie en het Gewest bepaalt de bedragen van de projecten (PSV)

7611/465-02/    -  /18 1.322,05 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
7611/465-07/    -  /18 1.421,44 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

7611/485-01/    -  /34 29.000,00

Subsidie ONE vakantiespeelplein - ongeveer 21.000 €
Subsidie ONE OVT - ondersteuning aan de operatoren - vormingskosten van de opvangmedewerkers 8000 € (nieuw 
voor de buitenschoolse opvang, voorheen kwam deze subsidie bij de OVT!!!)

7611/485-02  /34 99.000,00
Subsidie ONE OVT - ondersteuning aan de operatoren: lonen van 3 opvangmedewerkers die 3/4 + 2 keer 1/4 werken 
voor de coördinatoren van de speelpleinen

76110/121-01/    -  /08 213,00 Verplaatsingskosten
76110/123-02/    -  /75 300,00 aankoop van kantoorbenodigdheden voor de dienst OVT
76110/123-07/    -  /75 200,00 voeding frankeermachine
76110/123-11/    -  /40 700,00 Telefonie- en datakosten
76110/123-16/    -  /75 600,00 aankoop van broodjes en dranken voor de gemeentelijke opvangcommissies
76110/123-17/    -  /86 8.000,00 Begroting 2020
76110/124-06/    -  /75 3.500,00 Heruitgave van de brochure Le Petit Répertoire Forestois 2021-2022 - 1 jaar op 2

76110/485-01/    -  /75 6.850,00

Bijdragen van de andere overheidsinstanties in de werkingskosten:                                               Telefoniekosten
Kantoorbenodigdheden
Postzegels
Receptiekosten
Brochure Petit Répertoire Forestois editie 2021-2022
Huur

76110/485-02/    -  /75 62.500,00 Loon van de coördinator
7612/115-43/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel
7612/121-01/    -  /18 300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

7612/124-02/    -  /54 500,00

Het budget zal worden gebruikt om materiaal of voedingsmiddelen aan te kopen die noodzakelijk zijn voor een goed 
verloop van buitenschoolse, socio-educatieve, en socioculturele activiteiten in de 4 Nederlandstalige scholen of 
pedagogische activiteiten waaraan alle jongeren van Vorst kunnen deelnemen.

7612/124-06/    -  /54 14.000,00
Het budget zal worden gebruikt om buitenschoolse, socio-educatieve en socioculturele activiteiten te organiseren in de 
4 Nederlandse scholen of pedagogische activiteiten waaraan alle jongeren van Vorst kunnen deelnemen.

7612/415-02/    -  /18 74,75 Tussenkomst in de vakbondspremies
7612/465-02/    -  /18 1.485,71 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
7612/465-07/    -  /18 1.597,41 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

7612/465-48/54 54.000,00
Subsidie voor loon van Brede Schoolcoördinator (50000) en activiteiten in het kader van de werking van Brede School 
(4000)

7621/122-04/    -  /02 100,00 Auteursrechten
7621/123-16/    -  /02 18.400,00 Culturele projecten in de gemeente

7621/125-02/    -  /03 4.000,00
Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

7621/125-06/    -  /03 24.000,00 Liften, hoogspanning, ramen, ...

7621/125-06/    -  /32 7.000,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding
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7621/125-12/    -  /13 21.900,50 Elektriciteitsverbruik BRASS Van Volxemlaan 364
7621/125-13/    -  /13 19.908,00 Gasverbruik - Van Volxemlaan 364 (BRASS)
7621/125-15/    -  /13 1.601,51 Levering van water voor de gebouwen

7621/332-02/    -  /02 11.500,00
Gemeentelijke subsidie voor de vzw Palais des Sciences (10000 euro), MusiqueS à Saint-Denis (vroeger Vrienden van 
het Orgel) (1000 euro), Klimaatactieprogramma (500 euro)

7621/332-02/    -  /18 3.000,00 Subsidies
76211/163-01/    -  /21 120.481,00 Cultureel Centrum Vorst
76211/332-02/    -  /21 520.000,00 Subsidies Cultureel Centrum Vorst
7622/115-41/    -  /18 926,40 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
7622/115-43/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

7622/115-45/    -  /18 2.316,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

7622/121-01/    -  /18 900,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
7622/123-07/    -  /52 1.000,00 FRANKEERKOSTEN
7622/123-16/    -  /52 38.000,00 RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN
7622/332-02/    -  /52 29.250,00 SUBSIDIES
7622/415-02/    -  /18 244,97 Tussenkomst in de vakbondspremies
7622/465-02/    -  /18 4.634,21 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
7622/465-07/    -  /18 5.235,03 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
7622/485-01/    -  /52 16.784,00 Overdrachten
7622/485-02/    -  /52 53.000,00 Overdrachten
7623/115-41/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

7623/115-45/    -  /18 7.141,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

7623/121-01/    -  /18 2.800,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

7623/121-01/    -  /28 4.000,00

3x 5 dagen in het buitenland 2 single

1x reisboekje
7623/122-04/    -  /28 500,00 Kosten Sabam & gidsen tijdens de rondleidingen
7623/124-02/    -  /28 63.000,00 Zie bijlage
7623/124-06/    -  /28 21.000,00 Zie bijlage
7623/124-06/    -  /73 960,00 Tenlasteneming afvalverwijdering: Divercity

7623/125-02/    -  /03 2.000,00 levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

7623/125-06/    -  /03 6.000,00 ontharder, alarmen, verwarming, ramen, ...

7623/125-06/    -  /32 1.600,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

7623/125-12/    -  /13 7.747,00 Elektriciteitsverbruik
7623/125-13/    -  /13 6.240,00 Gasverbruik - Marconistraat 41
7623/125-15/    -  /13 1.299,79 Levering van water voor de gebouwen
7623/125-48/    -  /21 2.500,00 Lasten residentie Abdij 
7623/161-01/    -  /28 27.000,00 Zie bijlage
7623/415-02/    -  /18 438,76 Tussenkomst in de vakbondspremies
7623/465-02/    -  /18 7.933,91 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
7623/465-07/    -  /18 9.376,53 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

763/115-45/    -  /18 1.158,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

763/122-04/67 200,00 Auteursrechten kosten UNISONO + varia
763/122-48/    /   67 500,00 Aankoop cheques - Plaatselijk Wergelegenheidsagentschap

763/123-16/    -  /67 25.000,00

Middeleeuwse feesten: 18.000€
Wijkfeesten - rommelmarkten - animaties: 500€
Gluhwein: 2.500€
Korenfestival : 1.000€
Volksbal: 2.500€
Kerstboom, verlichting en eindjaaranimaties : 0€
Sabam, outsourcing, decoratie en diverse producten voor verschillende manifestaties: 500€

763/123-16/    -  /83 12.500,00

Jaarmarkt: 10.000 €
Kermissen: 1.000 €
Bloemenmarkt: 2.000 €
Diverse leveringen voor feesten en recepties, animaties, ... (tafellinnen, electro): 1.300 €
Kermissen en markten - decoratie - diverse producten - communicatie via de schriftelijke pers: 500 € 
Aankoop bloemen, trofeeën en medailles: 200 €

763/124-02/    -  /67 1.000,00 Aankoop van diverse benodigdheden voor evenementen

763/124-06/    -  /67 9.000,00
Diverse prestaties voor evenementen (techniek, logistiek, artistiek, communicatie, grafische vormgeving, …)

763/124-13/    -  /13 1.298,00
Elektriciteitsverbruik
Sint-Denijsplein 9001 - 1784 kast markt dinsdagmorgen

763/161-48/    -  /67 8.000,00 Middeleeuwse feesten: retrocessie percentage inkomsten op standrechten van de marktkramers
763/161-48/    -  /83 400,00 Recuperatie bij de foorkramers van het waterverbruik tijdens de kermissen
763/415-02/    -  /18 71,25 Tussenkomst in de vakbondspremies

763/465-02/    -  /18 1.416,19 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten

763/465-07/    -  /18 1.522,66 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
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763/485-01/    -  /67 4.955,00
subsidie COCOF voor de organisatie van de Middeleeuwse feesten

764/115-41/    -  /18 2.547,60 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
764/115-42/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
764/115-43/    -  /18 4.632,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

764/115-45/    -  /18 4.632,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

764/121-01/    -  /08 443,00 Verplaatsingskosten
764/121-01/    -  /18 4.000,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
764/123-07/    -  /26 600,00 Postzegels voor oproepingen van clubs, vergaderingen, sportverdienste, evenementen, ...

764/123-16/    -  /26 1.700,00

Aankoop medailles en bekers voor sportmanifestaties: 1.250,00 €
Aankoop van voedingswaren en drank voor recepties tijdens sportmanifestaties: 350.00 €
Vergadering van sportclubs: 100,00 €

764/123-48/    -  /26 600,00

 - Aansluiting bij de "Association des Etablissements Sportifs": 300 €
- Inschrijving voor de Intergemeentelijke Olympiades: 300 €
- Aansluiting bij de Panathlon: 0

764/124-02/    -  /26 15.000,00

Aankoop van zand, kogeltjes voor terreinen, onderhoudsproducten
Specifiek product voor schrobmachine
Sport - Gemeentelijke Evenementen - Eigen Werking
Aankoop van activiteitenmateriaal voor de dienst Naschoolse Activiteiten

764/124-05/    -  /26 1.500,00
T-shirts/Polo’s en trainingsbroeken voor de begeleiders van de sportdienst met gemeentelijke logo (10 begeleiders x 2 
stuks) + 2 sportjassen per persoon

764/124-06/    -  /26 25.000,00

Dringende herstellingen aan de sportinfrastructuur: 10.000,00 € - 
Controle van 5 defibrillatoren: 5.000,00 € 
Buitenschools project (uiteenlopende activiteiten in de sportinfrastructuur): 10.000 €

764/124-12/    /  25 250,00
764/124-12/    /  25
Huur en onderhoud van een drinkfontein - Abdij van Vorst, Sint-Denijsplein 9, 1190 Vorst

764/125-02/    -  /03 12.500,00
levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

764/125-06/    -  /03 35.000,00 lift, ontharder, hoogspanning, alarmen/detecties, ramen, ...

764/125-06/    -  /32 8.000,00
Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

764/125-06/    -  /91 3.000,00 Onderhoudscontract voorzieningen waterbeheer in de gebouwen bestemd voor sportactiviteiten
764/125-12/    -  /13 68.550,00 Elektriciteitsverbruik
764/125-13/    -  /13 26.172,00 Facturatie gas
764/125-15/    -  /13 32.136,62 Levering van water voor de gebouwen

764/161-04/    -  /26 57.000,00

Occasioneel gebruik: raming: 5.000,00 €
Raming van betalend regelmatig gebruik: 40.000,00 €
Naschoolse activiteiten: 12.000 €
Opgelet: Sluiting van de zaal Vroegegroenten sinds september 2019

764/161-05/    -  /21 24.170,00
Domein 150 Vorst Tennis 22.100,00 € - Globelaan 46, CSF 1.270,00 € - Roosendaelstraat 2, Sports Forestois 800,00 €"

764/163-01/    -  /21 1,00 Union Saint-Gilloise
764/211-01/    -  /22 10.361,00 Lening BGHGT 9991 voor 260.868 €

764/332-02/    -  /26 7.400,00 Subsidies aan de Vorste clubs

764/415-02/    -  /18 529,93 Tussenkomst in de vakbondspremies
764/465-02/    -  /18 25.350,28 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
764/465-07/    -  /18 11.324,78 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

764/465-48/    -  /22 20.934,00

Lening BGHGT 9991 voor 260.868 € 
Kapitaal:  10.573 
Intresten: 10.361

764/485-02/    -  /18 154.500,00 Bijdragen van andere overheidsinstanties in de personeelskosten
766/115-41/    -  /18 13.201,20 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
766/115-42/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
766/115-43/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

766/115-45/    -  /18 15.054,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

766/121-01/    -  /18 7.300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
766/124-02/    -  /38 25.000,00 Aankoop van planten, bloemen, klein gereedschap, ...

766/124-06/    -  /38 65.000,00

Onderhoud van de groene ruimten te Vorst (de groene ruimten van het kerkhof inbegrepen), herstellingen van 
machines, gereedschap, ...

766/125-02/    -  /03 1.700,00
Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

766/125-06/    -  /03 3.000,00 ramen, verwarming, alarm, ...

766/125-06/    -  /32 900,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

766/125-12/    -  /13 966,00 Elektriciteitsverbruik Kerkhof
766/125-13/    -  /13 3.660,00 Gasverbruik - Maria-Hendrikalaan
766/125-15/    -  /13 603,47 Levering van water voor de gebouwen
766/126-01/    -  /21 147,00 8 meisquare + Divercity (NMBS)
766/415-02/    -  /18 1.036,83 Tussenkomst in de vakbondspremies
766/465-02/    -  /18 33.835,56 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
766/465-07/    -  /18 22.157,59 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
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7671/115-41/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

7671/115-45/    -  /18 15.054,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

7671/121-01/    -  /18 2.550,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
7671/122-04/    -  /05 200,00 Reprografie

7671/123-13/    -  /05 1.700,00
Licenties, software, applicaties, onderhoudsproducten informaticamateriaal, ... (+/- 1.000,00 €)
Onderhoud website en de newsletter (+/-700,00 €)

7671/123-13/    -  /15 16.000,00 software FR biblio

7671/123-16/    -  /05 8.550,00
Animaties van het type verteluurtje, workshop, ontmoeting met een schrijver, feestje, voorstelling, ... + 
versnaperingen, dranken, ...

7671/124-02/    -  /05 11.000,00

Materiaal voor activiteiten, abonnementen op tijdschriften bestemd voor het publiek, speciale benodigdheden voor de 
bibliotheek en de ludotheek (drukwerk, etiketten, zelfklevende plastic filmlaag, bladwijzers, stempels, barcodes, 
bewegwijzering, zakjes, vervangonderdelen spelen, materiaal voor de herstelling van boeken en spelen, ...), specifiek 
materiaal met betrekking tot de bakfiets (reparatieset, helm, pomp, slot, sticker, ...)

7671/124-06/    -  /05 500,00 Onderhoud van de boekenboxen (bookbox)

7671/125-02/    -  /03 1.500,00
levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

7671/161-01/    -  /05 1.500,00 Inkomsten in de vorm van abonnementen of huurkosten van documenten van gebruikers
7671/380-03/    -  /05 2.600,00 Inkomsten in de vorm van boetes (herinneringskosten) van gebruikers
7671/415-02/    -  /18 424,80 Tussenkomst in de vakbondspremies
7671/465-01/05 6.000,00 Erkenning Biblif
7671/465-02/    -  /18 8.113,49 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
7671/465-05/18 140.000,00 Biblif - Subsidie vergoeding permanent
7671/465-07/    -  /18 9.078,17 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
7672/115-43/    -  /18 2.895,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

7672/115-45/    -  /18 2.316,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

7672/121-01/    -  /18 1.900,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
7672/122-04/53 200,00 Uitgaven Reprobel 

7672/123-02/    -  /53 250,00

Aankoop van benodigdheden voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek: 
schrijfgerei en toebehoren, opbergartikelen en toebehoren, kleine kantoorartikelen, knutselmateriaal, ...

7672/123-07/    -  /53 500,00

FRANKEERKOSTEN                                                                                                                                         Frankeerkosten 
verbonden aan de dagelijkse werking van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek (brieven, Inter Bibliothecair 
Leenverkeer, IBL, ...).

7672/123-13  /15 4.000,00

Aankoop computerlicenties, Aansluiting op het Brusselse Netwerk
van Openbare bibliotheken (BruNO): Afrekening onderhouds- en telecomkosten + Bibliotheekportalen
(digitaal basispakket en GoPress) - info NL bibliotheken

7672/123-16/    -  /53 10.290,00

RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN                                                                                                                        Verdere 
uitbouw van acties en activiteiten voor jeugd, families en volwassenen en dit gebaseerd op het gemeentelijk 
Cultuurbeleidsplan en de beleidslijnen van Vlaanderen en de VGC voor de gemeentelijke Nederlandstalige 
bibliotheken. 

7672/124-02/    -  /53 11.000,00

TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK                                                                                                 
Aankoop van bibliotheekspecifieke producten (BruNO-passen, labels, kaftfolie, barcodes, thermische papierrollen, dvd-
doosjes, draagtassen, Biblioprintabonnement, ...) en tijdschriften en kranten.

7672/125-06/    -  /53 1.400,00

7672/125-06/    -  /53

PRESTATIES DOOR DERDEN VAN DE GEBOUWEN                                                                                                                     
Kosten verbonden aan de jaarlijkse schoonmaak van de ramen van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek 
(binnen- en buitenzijde).

7672/161-48/    -  /53 150,00

DIVERSE OPBRENGSTEN EN TERUGVORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE FUNCTIE                                                                                                         
Ontvangsten van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek (beschadigde en verloren titels, kopies, 
duplicaatpassen...). 

7672/322-48/    -  /53 30,00

KLEINE SCHADELOOSSTELLINGEN AAN ONDERNEMINGEN                                                                                              Kleine 
schadeloosstellingen aan ondernemingen in het kader van de dagelijkse activiteiten van de gemeentelijke 
Nederlandstalige bibliotheek: Vergoeden van producten die niet aan de bibliotheek toebehoren.

7672/380-03/    -  /53 900,00

BOETES                                                                                                                                                                                     
Ontvangsten in de vorm van boetes, herinneringskosten... van de gebruikers van de gemeentelijke Nederlandstalige 
bibliotheek.

7672/415-02/    -  /18 216,56 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten

7672/465-01/    -  /53 2.666,48

BIJDRAGEN VAN DE HOGERE OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN                                                                       Bijdrage van 
de Vlaamse Gemeenschap voor de deelname van de Nederlandstalige bibliotheek aan het project Bibliotheekportalen 
(gemeenschappelijke zoekcatalogus, Mijn Bibliotheek-module...).

7672/465-02/    -  /18 4.304,34 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten

7672/465-02/    -  /53 95.756,44

BIJDRAGEN VAN DE HOGERE OVERHEID IN DE PERSONEELSKOSTEN                                                                                             
Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de personeelskosten van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek voor 
een equivalent van 2,5 VTE ( 1 A, 1 B en 0,5 C).

7672/465-07/    -  /18 4.627,95 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
773/125-12/    -  /13 32.911,00 Elektriciteitsverbruik voor de ABDIJ VAN VORST
773/125-13/    -  /13 13.992,00 Gasverbruik - Abdij
773/125-15/    -  /13 1.439,97 Levering van water voor de gebouwen
778/332-02/    -  /23 750,00 Subsidie aan de Geschiedenis- en Patrimoniumkring van Vorst
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790/121-48/    -  /08 10.000,00 Huisvestingsvergoedingen voor pastoors en kerkbedienaren
790/125-06/    -  /03 1.000,00 verwarming, ...

790/435-01/    -  /08 30.561,00 Tussenkomst tekort kerkfabrieken

831/435-01/    -  /22 18.046.147,00 (Dotatie 2020 * 1,02) + 562.122 € (jaarlijkse toekenning van de maaltijdcheques)
831/435-07/    -  /18 405.000,00 Subsidie van de hogere overheden te retrocederen aan een andere overheid
831/465-07/    -  /18 405.000,00 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
832/115/05/18 1.900,00 Verplaatsingskosten
832/115-43/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

832/115-45/    -  /18 1.158,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

832/121-01/    -  /18 600,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
832/415-02/    -  /18 87,84 Tussenkomst in de vakbondspremies
832/465-02/    -  /18 1.745,98 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
832/465-07/    -  /18 1.877,25 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
832/485-02/    -  /18 30.900,00 Bijdragen van andere overheidsinstanties in de personeelskosten
842/115-05/18 1.850,00 Verplaatsingskosten
842/115-45/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques
842/121-01/    -  /18 300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

842/122-04/    -  /68 1.000,00

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen art., prof., vertaler, spreker en gidsen (vergoeding interveniënten voor CCC)

842/122-06/    -  /68 11.500,00 zie wijzigingen voor de commentaar (niets aan de initiële begroting 2020)

842/123-02/    -  /68 108,00 Aankoop papier en kantoorbenodigdheden

842/123-16/    -  /68 5.000,00
"500€ Aankoop dranken, snacks (en andere) voor gemeentelijke overlegvergaderingen
4500 € animaties van de dienst”

842/123-19/    -  /68 100,00 Bestellingen van boeken + abonnementen voor de coördinatie
842/332-02/    -  /68 336.434,54 "Subsidies aan de verenigingen”
842/415-02/    -  /18 109,85 Tussenkomst in de vakbondspremies
842/465-02/    -  /18 2.183,45 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
842/465-07/    -  /18 2.347,61 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

842/465-10/    -  /68 143.633,00 Subsidies COCOF ex IFMB

842/485-02/    -  /18 30.900,00 Bijdragen van andere overheidsinstanties in de personeelskosten
844/115-41/    -  /18 47.020,59 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
844/115-42/    -  /18 27.792,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
844/115-43/    -  /18 579,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

844/115-45/    -  /18 108.556,07
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

844/121-01/    -  /08 1.045,00 Verplaatsingskosten
844/121-01/    -  /18 56.000,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
844/123-11/    -  /40 14.000,00 Telefonie- en datakosten
844/123-12/    -  /15 5.000,00 Huur en onderhoud kopieerapparaten / kopieën kopieerapparaten
844/123-13/    -  /15 3.000,00 Software beheer kinderdagverblijven

844/123-13/    -  /19 4.040,00

-Toevoeging 1 bijkomende toegang Bambino (Ververij): 1.700,00 €
-Papier (gerecycleerd): 500,00 €
-Afdrukken van flyers en visueel materiaal voor de gids voor kinderopvang en document m.b.t. centralisatie van de 
inschrijvingen: 1.000,00 €
-Abonnements- en onderhoudskosten voor de betaalterminals: 840,00 €

844/123-16/    -  /19 7.000,00 - Dag van de Kinderopvang: 7.000,00 €

844/123-17/    -  /86 26.000,00

Andere eventuele vormingskosten
Specifieke vormingen in kinderdagverblijven voor het team/de kinderen (teambuilding, artistieke activiteiten, 
leesactiviteiten, ...)
Inspectie van de professionele praktijken in kinderdagverblijven
Pedagogische dag
Ontmoetingsochtend kinderopvang

844/123-19/    -  /19 600,00 -Boeken: 600,00 €

844/124-02/    -  /19 175.000,00

-Voeding : Solucious & bioleverancier
-Bakkerij 
-Apotheek
-Schoonmaakproducten
-Klassieke leveringen
-Didactisch en knutselmateriaal
-Wasgoed
-Diverse werkingsuitgaven

844/124-06 -/73 700,00 -Verwijdering van afval

844/124-06/    -  /19 10.765,00

-Herstelling elektronica
-FAVV
-Psychomotoriek
-Illustratie van de gemeenschappelijke basis
-Naaister
-A&P Services (wasserij)

844/124-08/    -  /19 600,00 Diverse verzekeringspremies
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844/124-12 -/19 6.500,00 Huur mobiele airco: 6.500,00 € 

844/125-02/    -  /03 45.000,00 Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)
844/125-06/    -  /03 70.000,00 verwarming, liften, alarmen/detecties, ontharders, ramen, ...
844/125-06/    -  /19 500,00 -Huur + schoonmaak tapijt : 500,00 €
844/125-06/    -  /32 17.500,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding
844/125-06/    -  /91 2.800,00 Onderhoudscontract voorzieningen waterbeheer in de kinderdagverblijven
844/125-12/    -  /13 48.416,00 Elektriciteitsverbruik
844/125-13/    -  /13 34.636,00 Gasverbruik - kinderdagverblijven en peutertuinen
844/125-15/    -  /13 15.226,00 Levering van water voor de gebouwen
844/161-08/    -  /19 806.004,40 Tussenkomst van de ouders in de schoolmaaltijden (FBO)
844/211-01/    -  /22 1.442,00 Lening BGHGT 9994 voor 36.300 €
844/261-01/22 12,00 Legaten Guillaume Duden (onderhoud kinderdagverblijf)
844/332-02/    -  /19 89.000,00 -Famille Forestoise: 89.000,00 € 
844/415-02/    -  /18 7.155,72 Tussenkomst in de vakbondspremies
844/465-02/    -  /18 491.199,43 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
844/465-07/    -  /18 152.581,77 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

844/465-48/    -  /22 2.914,00

Lening BGHGT 9994 voor 36.300 €
Kapitaal :  1.472
Intresten : 1.442

844/485-01/    -  /19 2.344.444,51 Bijdrage ONE in de personeelskosten
844/485-02/    -  /18 15.450,00 Bijdragen van andere overheidsinstanties in de personeelskosten

8443/161-01/    -  /19 6.128,39
Opbrengst uit de rechtstreekse dienstverlening van de kinderverzorgsters van de oppasdienst voor zieke kinderen van 
0 t.e.m. 6 jaar: 6.128,39 €

849/124-06/    -  /01 50,00 SABAM

849/331-01/    -  /01 19.000,00

Taxicheques
Gesubsidieerd door de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel-Brussel Mobiliteit (subsidies nog niet bevestigd)

8491/115-43/18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

8491/115-45/    -  /18 2.637,67
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

8491/121-01/    -  /18 300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
8491/415-02/18 142,92 Tussenkomst in de vakbondspremies
8491/465-02/    -  /18 2.840,78 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
8491/465-07/    -  /18 3.054,36 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

8492/123-16/    -  /17 5.900,00

Evenement “Handicaptive'moi”: 2.500 
Bijkomende vorming in het kader van "All Genders Welcome" - 900 euro
Histoires des femmes: organisatie van een bewustmakingsevenement voor gendergelijkheid (in afwachting van 
subsidie) 2.500

851/123-16/    -  /12 500,00 Catering
851/125-06/    -  /32 200,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

851/125-12/    -  /13 12.482,00

Elektriciteitsverbruik
Stationsstraat 17 - 9816 - Polyvalente zaal 1ste verdieping
Stationsstraat 17 - 9830 - Tewerkstelling + Actiris 3de verdieping
Stationsstraat 17 - 9847 - gemeenschappelijke ruimten

851/125-15/    -  /13 928,41 Levering van water voor de gebouwen
851/161-48/    -  /21 6.000,00  Lasten Actiris 
851/163-01/    -  /21 36.000,00  Actiris - huur Stationstraat 17

851/332-02/    -  /12 65.500,00

subsidies voor de volgende structuren:
- Lokale missie van Vorst: 45.000 €
-VICOV: 3.000 €
-PWA van Vorst: 7.500 €
-Job Yourself: 10.000 €

871/115-41/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

871/115-45/    -  /18 12.583,60
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

871/121-01/    -  /08 532,00 Verplaatsingskosten
871/121-01/    -  /18 3.300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

871/123-02/    -  /16 1.450,00
Verschillende kantoorbenodigdheden (levering van enveloppen);
Levering van klassiek materiaal - kantoormateriaal

871/123-11/    -  /40 4.600,00 Telefonie- en datakosten
871/123-13/    -  /15 900,00 Onderhoud software GBS
871/124-02  /11 2.000,00 Aankoop van klein materiaal: gazonmeststof voor kerkhof

871/124-02/    -  /16 7.800,00
Diverse technische benodigdheden (medische voorraad, medische noodgevallen, didactisch materiaal, batterijen, ...)

871/124-06/    -  /16 17.500,00
Vervoer medische bezoeken

871/125-02/    -  /03 1.000,00
levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

871/125-06/    -  /03 3.000,00 alarmen/detecties, ramen, ...

871/125-06/    -  /32 900,00
Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

871/125-48/    -  /21 38.000,00  Lasten Berlioz 
871/415-02/    -  /18 698,92 Tussenkomst in de vakbondspremies
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871/435-01/    -  /29 97.000,00 Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie

871/465-01/    -  /16 28.150,00

Subsidie van O.N.E.
Gewoonlijk het bedrag van 28.150,00 € gebruikt

871/465-02/    -  /16 224.445,00 Overblijvende saldo van de subsidie van O.N.E besteed aan personeelskosten
871/465-02/    -  /18 13.498,39 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
871/465-07/    -  /18 14.936,16 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

874/161-01/    -  /22 570.605,00
Vergoeding Vivaqua - jaarlijks forfaitair bedrag van 18 € (aan indexering onderworpen) per woning of wooneenheid - 
brief van 1 juli 2020

875/124-02/    -  /73 1.000,00 Aankoop van benodigdheden voor vrijwilligers katten (Dierenwelzijn)
875/115-41/    -  /18 20.612,40 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
875/115-42/    -  /18 33.582,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel
875/115-43/    -  /18 4.632,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

875/115-45/    -  /18 8.106,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

875/121-01/    -  /18 14.400,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
875/122-03/    -  /73 4.000,00 Dierenartskosten voor de sterilisatie van zwerfkatten
875/122-06/    -  /18 69.560,00 Vergoeding voor bij de gemeente gedetacheerd personeel
875/124-06/    -  /73 14.000,00 Overeenkomst voor zwerfdieren
875/415-02/    -  /18 2.241,92 Tussenkomst in de vakbondspremies
875/465-02/    -  /18 404.423,71 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
875/465-07/    -  /18 47.910,90 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
875/485-01/    -  /73 4.000,00 Subsidie Leefmilieu Brussel voor de sterilisatie van zwerfkatten
87540/123-06/    -  /73 1.220,00 onderhoud van de vouw- en omslagvulmachine
87540/123-12/73 14.500,00 Garantie + kosten van de huur van 5 zwanenhalzen (Goodwater-project)

87540/123-16/    -  /73 8.500,00 Bewustmakingacties: straattheater, netheidstands, organiseren van een afvalinzameling door de burgers, ...

87540/124-02/    -  /73 17.500,00 Aankoop van benodigdheden voor de dienst Netheid (borstels, vuilniszakken, aankoop van machineonderdelen, ...)

87540/124-06/    -  /73 410.250,00

Verwijdering gemeentelijk afval: 330.000 €
- gevaarlijk afval: 5.000 €
- rattenbestrijding: 3.750 € 
- huur camera’s: 70.000 €  (voor 100% gesubsidieerd)
- evacuatie van dode dieren: 1.500 €

87540/125-15  /13 840,00 Levering van water voor de gebouwen
87540/125-15/    -  /73 3.000,00 Waterverbruik van de dienst Netheid (Goodwater-project)
87540/332-02/    -  /73 17.500,00 Subsidie lokale missie van Vorst (4 werknemers voor de openbare netheid)

87540/465-09/    -  /73 297.000,00

215 000 €: personeelssubsidies voor 5 werknemers van openbare netheid bij de dienst Netheid
70 000 €: subsidies ANB voor de huur van tijdelijke vaste camera’s
12 000 €:  ontvangst voor het Goodwater-project (Leefmilieu Brussel)

876/124-02/    -  /73 10.000,00 Aankoop van materiaal om tags te verwijderen
876/124-06/    -  /73 2.000,00 onderhoud van tagverwijderaar
876/332-02/    -  /73 10.000,00 Subsidie lokale missie van Vorst (2 werknemers voor de cel tagverwijdering)

877/122-02/    -  /91 7.500,00
studies, analyses en bijstand van het bouwheerschap voor de voorzieningen die verband houden met het waterbeheer 
in de openbare ruimten en de gebouwen (opdracht 2019-S-044)

877/126-01/    -  /21 90,00  Riolering Haveskercke
878/115-41/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
878/115-42/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het GECO-personeel

878/115-45/    -  /18 5.790,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

878/121-01/    -  /18 1.900,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

878/122-03/    -  /11 5.000,00

Kosten voor de raadpleging van advocaten in het kader van schijnhuwelijken, schijnwettelijke samenwoningen, 
frauduleuze erkenningen, erkenningen van buitenlandse akten en vonnissen,  wijzigingen van akten van burgerlijke 
stand, ....

878/124-02/    -  /11 3.000,00 Aankoop van klein materiaal : spade, snoeischaar, nylondraad, ...
878/124-05/    -  /11 2.000,00 aankoop van werkkleding

878/124-06/    -  /11 150.000,00

1) begravingen en opgravingen via een privéfirma op het kerkhof van Vorst (+/- 10 prestaties per maand): 100.000 €
2) herstelling van het materiaal: 5.000 €
3) onderhoud van de groene ruimten: 45.000 €

878/124-12/    -  /25 250,00

Huur en onderhoud van een drinkfontein – uitsluitend gehuurde benodigdheden - Kerkhof van Vorst - Kleerstraat 51 - 
1652 Alsemberg

878/124-13/    -  /11 2.750,00 Tank voor beplantingen, voor machines en voertuigen

878/125-02/    -  /03 1.500,00 Levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

878/125-03/    -  /11 4.400,00 Verwarming van de conciërgewoning
878/125-06/    -  /03 1.200,00 Verwarming, ramen ...

878/125-06/    -  /32 750,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

878/125-12/    -  /13 1.960,00 Elektriciteitsverbruik
878/125-15/    -  /13 928,41 Levering van water voor de gebouwen

878/161-48/    -  /11 15.000,00

Terugbetaling van de kosten:
- van begrafenissen van behoeftigen,
- van de controleartsen van andere gemeenten
- van de kaders en platen op het kerkhof van Vorst
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878/163-01/    -  /11 65.000,00

Aankopen van concessies,
openen van grafkelders en collectieve concessies,
uitstrooiing van assen

878/261-01/    -  /22 45,00

Kredietintresten afkomstig van de verschillende schenkingen en legaten:
0,06 € - Legaten Edmès De Block (Tombe)
0,43 € - Legaten Kuyser-Pieters (Tombe)
0, 69 € - Legaten Edmès De Block (Tombe)
14,75 € - Legaten Decerf (Tombe)
4,34 € - Legaten Corbeau (Tombe)
20,82 € - Legaten Petitjean-Cambier (Tombe)
3,47 € - Legaten Stradiat (Tombe)

878/301-01/    -  /11 1.800,00 Teruggave van concessies zoals voorzien in het belastingreglement
878/415-02/    -  /18 258,08 Tussenkomst in de vakbondspremies

878/435-01/    -  /11 10.000,00

Terugbetaling aan de andere gemeenten van de kosten betreffende:
- de begrafenissen van de behoeftigen
- de prestaties van controleartsen

878/465-02/    -  /18 4.771,41 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
878/465-07/    -  /18 5.515,31 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

87830/124-06/    -  /11 19.500,00
Organisatie van begrafenissen van als behoeftig beschouwde personen
(met COVID-risico)

879/115-41/18 579,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel

879/115-45/    -  /18 6.523,40
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

879/121-01/    -  /18 1.600,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
879/123-16/    -  /63 6.000,00 Lente van het Leefmilieu
879/123-48/    -  /63 1.250,00 Aansluiting bij het stedennetwerk Energy Cities

879/124-02/    -  /63 8.000,00
Bewustmakingsmateriaal en uitrusting voor collectieve moestuinen (4.000 €), materiaal voor Végétalab (4.000 €)

879/124-06/    -  /63 47.210,00

Project "ARBRES" (32.210 €),
Project "Végétalab" (4.000 €), 
animatie van de bijenstal en de tuin met verfplanten (6.000 €),
animatie van de ecopedagogische pool (5.000 €)

879/124-13/    -  /13 573,00

Elektriciteitsverbruik
Kasten voor markt:
Albertplein + Verlossingssquare

879/124-48/    -  /73 2.000,00 B alert-abonnement
879/126-01/    -  /63 315,75 Retributie precair gebruik van het gekadastreerde perceel 21384D0067/00K00
879/415-02/    -  /18 440,70 Tussenkomst in de vakbondspremies
879/465-02/    -  /18 8.279,31 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
879/465-07/    -  /18 9.417,99 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

879/485-01/    -  /63 168.060,00

Klimaatplan - Vorst tegen de horizon van 2030 - 50.000 € (Leefmilieu Brussel)
Project Végétalab, gemeentelijke kwekerij - 40.000 € (Leefmilieu Brussel)
Project ARBRES - 78.060 € (Innoviris)

922/115-41/18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het statutaire personeel
922/115-43/    -  /18 1.158,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

922/115-45/    -  /18 9.264,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

922/121-01/    -  /18 2.500,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
922/122-03/    -  /39 2.000,00 Advies van advocaten in de strijd tegen leegstand
922/123-02/    -  /39 120,00 kantoorbenodigdheden
922/123-13/    -  /39 1.500,00 Onderhoud van 6 Immoassist-licenties
922/123-19/    -  /39 50,00 abonnement
922/124-06/    -  /39 3.500,00 vastgoedexpertise (aankoopprijzen, plaatsbeschrijvingen)

922/125-02/    -  /03 13.000,00 levering van diverse materialen (loodgieterij, elektriciteit, sloten, ...)

922/125-06  /39 3.360,00 Olieslagerij: onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten
922/125-06/    -  /03 26.000,00 Verwarming, liften, ramen, alarmen/detecties, ontharder, ...

922/125-06/    -  /32 5.000,00 Brandblussers, periodieke controles, ongediertebestrijding

922/125-06/    -  /91 4.600,00 Onderhoudscontract voorzieningen waterbeheer in de woningen
922/125-12/    -  /13 5.925,00 Elektriciteitsverbruik
922/125-13/    -  /13 5.772,00 Gasverbruik - woningen
922/125-15/    -  /13 11.527,86 Levering van water voor de gebouwen
922/125-48/    -  /39 12.000,00 Terugbetaling aan de SVK’s van kosten ten laste van de Gemeente
922/126-01/    -  /21 113.300,00 Jaarlijks canon vastgoedmaatschappij
922/161-48/    -  /21 15.000,00  Terugbetaling lasten SVK en OCMW 
922/161-48/    -  /39 2.500,00 verrekeningen van de lasten en plaatsbeschrijving bij vertrek
922/163-01/    -  /21 230.725,00  Huurgelden AIS et CPVCF 
922/163-01/    -  /39 178.000,00 huurgelden 27 woningen
922/211-01/    -  /39 73.223,00 Leningen BGHM - Belgrado 74 en Olieslagerij
922/265-01/    -  /39 75,00 laattijdige betalingen facturen
922/301-02/    -  /39 500,00 terugbetalingen lasten aan de huurders
922/331-01/    -  /39 25.000,00 premie voor jonge eigenaars
922/332-02/    -  /39 71.000,00 Werkingssubsidie voor het Sociaal Verhuurkantoor van Vorst
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922/415-02/    -  /18 421,70 Tussenkomst in de vakbondspremies

922/465-01/    -  /39 5.000,00
subsidie als terugbetaling van 85% van de opbrengst van de boetes die het Gewest geïnd heeft met als voorwerp 
leegstaande woningen op het grondgebied van de gemeente.

922/465-02/    -  /18 8.381,85 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten

922/465-02/    -  /39 45.000,00

Subsidie observatorium van de leegstaande woningen en subsidies als terugbetaling van 85% van de opbrengst van de 
boetes die het Gewest geïnd heeft met als voorwerp leegstaande woningen op het grondgebied van de gemeente.

922/465-07/    -  /18 9.012,02 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

930/122-03/    -  /29 5.000,00 Erelonen en vergoedingen voor advocaten
930/123-02/    -  /29 3.200,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik
930/126-01/    -  /21 1.200,00 Jaarlijks canon erfpachtrecht - Van Volxemlaan 364 

930/161-01/    -  /29 90.000,00
Retributies voor administratieve diensten
SI

930/163-01/    -  /63 300,00 Huur moestuin van de Bempt
930/465-01/    -  /29 5.000,00 Bijdrage van de hogere overheid in de werkingskosten

9301/122-01/    -  /45 890,00
Herinschrijving van de begroting 2020
Expertise Luc Decelle dossier M&M sitty

93010/115-43/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel
93010/123-17/    -  /86 1.000,00 Gebruikelijke vormingen
93010/124-06/    -  /90 19.990,00 SVC Koningslaan - project Koninklijke Kip
93010/125-12/    -  /90 15.000,00 Elektriciteitskosten Chassart + Axima
93010/125-13/    -  /90 10.000,00 Gaskosten Chassart + Axima
93010/125-15  /13 3.570,00 Levering van water voor de gebouwen
93010/125-15/    -  /90 4.000,00 Waterkosten Chassart + Axima
93010/332-02/    -  /90 250.000,00 Subsidie voor verenigingen / project SVC Koningslaan (cultuur, jeugd, huisvesting, Axima)
93010/415-02/    -  /18 121,27 Tussenkomst in de vakbondspremies
93010/465-02/    -  /18 2.410,28 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
93010/465-07/    -  /18 2.591,50 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen

9304/123-11/74 1.500,00 Vaste telefonie - Data - 3 werkposten

9304/123-16/74 3.000,00 Evenementen Centr’Al 
9304/124-06/    -  /74 5.000,00 opdracht grafische vormgeving, communicatie Centr'AL
9304/125-08/74 1.300,00 Verzekeringen van de onroerende goederen
9304/125-12/74 10.000,00 Lasten gebouw Centr’Al

  9304/125-13/74 2.500,00  Gasleveringen voor de gebouwen2.500,00   €0,00%Lasten gebouw Centr'AL

9304/125-15/74 1.500,00
Waterlevering voor de gebouwen
Lasten gebouw Centr'AL

9304/125-48/74 2.500,00 Andere kosten voor de gebouwen

9304/161-04/74 50.600,00 Huur sport- en cultuurzalen

9304/163-01/74 29.400,00 Huur horecaconcessie Centr’Al

9305/115-45/    -  /18 9.264,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

9305/121-01/    -  /18 2.300,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 

9305/122-03/    -  /77 10.000,00

Advies overheidsopdrachten
Lanceringen vastgoedprojecten

9305/123-07/    -  /77 1.300,00 Courier
9305/123-11/    -  /40 2.700,00 Telefonie- en datakosten
9305/123-12/    -  /15 2.500,00 Huurkosten en onderhoud printers
9305/123-16/    -  /77 5.000,00 Inhuldiging WT, open werven
9305/123-17/    -  /86 4.000,00 Gebruikelijke vormingen
9305/415-02/    -  /18 473,77 Tussenkomst in de vakbondspremies
9305/465-02/    -  /18 9.416,76 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
9305/465-07/    -  /18 10.124,74 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
9306/115-43/    -  /18 579,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel
9306/121-01/    -  /18 1.900,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
9306/415-02/    -  /18 25,49 Tussenkomst in de vakbondspremies
9306/465-02/    -  /18 506,59 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
9306/465-07/    -  /18 544,67 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
9307/115-43/    -  /18 3.474,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel

9307/115-45/    -  /18 1.158,00
Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het contractuele personeel ten laste van de 
gemeente

9307/121-01/    -  /18 1.050,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
9307/122-03/    -  /84 10.000,00 Opdracht advocaat
9307/122-04/    -  /84 1.000,00 Kosten voor gidsen of artiesten
9307/122-06/    -  /84 1.000,00 Kosten voor aanwerving van personeel artikel 60
9307/123-02/    -  /84 1.000,00 Kosten voor klein materiaal (papier, pennen, knutselspullen, ...)
9307/123-13/    -  /15 1.670,00 3p
9307/123-16/    -  /84 2.000,00 Kosten voor evenementen, feestjes, participatieve workshops
9307/123-17/    -  /86 1.000,00 Gebruikelijke vormingen
9307/124-06/    -  /84 25.000,00 Communicatiekosten
9307/125-06/    -  /84 5.000,00 Kosten voor studies of interventies op gebouwen
9307/415-02/    -  /18 96,43 Tussenkomst in de vakbondspremies
9307/465-02/    -  /18 3.780,00 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
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9307/465-07/    -  /18 2.060,71 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
9308/115-43/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel
9308/121-01/    -  /18 1.400,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
9308/121-01/18 400,00 Verplaatsingskosten
9308/122-01/    -  /88 56.000,00 Opdrachten landmeter en asbestrapporten voor diverse operaties
9308/122-04/    -  /88 200,00 Auteursrechten voor muzikale prestaties tijdens evenementen

9308/122-48/    -  /88 58.957,13

B2.2 Wielemans Ceuppens 1-7 - Opdracht Veiligheids- en gezondheidscoördinator
D1.3 Belgrado 74 - Opdracht Veiligheids- en gezondheidscoördinator
D2.1 Interventies voor doorlaatbaarheid - Vergoedingen studiebureaus in het kader van opdracht projectontwerper

9308/123-02/    -  /88 1.000,00 Levering papier voor de wijkantenne
9308/123-11/    -  /40 2.300,00 Telefonie- en datakosten
9308/123-12/    -  /15 1.000,00 Huurkosten en onderhoud printers
9308/123-13/    -  /15 1.670,00 3p

9308/123-16/    -  /88 3.500,00
Voeding, verbruiksgoederen en huur bij evenementen van het WC (algemene vergaderingen, wijkcommissies, 
vernissages, inhuldigingen, ...)

9308/123-17/    -  /86 2.000,00 Gebruikelijke vormingen
9308/123-19/    -  /88 152,00 Abonnement WTCB

9308/124-02/    -  /88 3.000,00
B.3 - Onderhoudsproducten voor de antenne
D2.2 - Interventies voor de vergroening van de gevels - aankoop van klimplanten

9308/124-06/    -  /88 20.000,00
Opdrachten drukwerk, prestaties grafische vormgeving, prestaties professionele schoonmaak, animaties, participatie

9308/125-06/    -  /88 3.800,00
B2.2 Wielemans Ceuppens 1-7 + D1.3 Belgrado 74: Advies en opvolging DBDMH in het kader van de renovatieprojecten

9308/125-12/    -  /88 8.500,00 B3 - Wijkantenne - Wielemans Ceuppens 1-7: elektriciteit
9308/125-13/    -  /88 4.500,00 B3 - Wijkantenne - Wielemans Ceuppens 1-7: gasverbruik
9308/125-15  /13 1.530,00 Levering van water voor de gebouwen
9308/125-15/    -  /88 1.500,00 B3 - Wijkantenne - Wielemans Ceuppens 1-7: waterverbruik
9308/331-01/    -  /88 56.500,00 Budget “Burgerinitiatieven”
9308/415-02/    -  /18 219,16 Tussenkomst in de vakbondspremies
9308/465-02/    -  /18 4.356,03 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
9308/465-07/    -  /18 4.683,52 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen
9309/115-43/    -  /18 2.316,00 Maaltijdcheques - Andere tussenkomsten en voordelen in specie voor het gesubsidieerde personeel
9309/121-01/    -  /18 1.000,00 Facturen MIVB - reis- en verblijfskosten van het gemeentepersoneel 
9309/123-16/    -  /89 5.000,00 Organisatie evenement Drukkerij, netwerk, vergadering

9309/124-06/    -  /89 50.000,00
Communicatie, grafische vormgeving, diverse opdrachten voor de projecten Drukkerij en recreatief netwerk

9309/332-02/    -  /89 120.000,00
Subsidies voor de 3 verenigingen die betrokken zijn bij het SB-programma 2021-2025

9309/415-02/    -  /18 107,08 Tussenkomst in de vakbondspremies
9309/465-02/    -  /18 2.128,28 Bijdrage van de hogere overheid in de personeelskosten
9309/465-07/    -  /18 2.288,29 Bijdrage van de hogere overheid in de loonsverhogingen


