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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 

microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 

CBS samengestelde microdatabestanden betreffende de financiën van gemeenten, welke 

afkomstig zijn van de Nederlandse gemeenten.” 
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Versiegeschiedenis 

101021 Financiën gemeenten 2006V1 en 2007V1; 

110816 Financiën gemeenten 2008V1 en 2009V1; 

130522 Financiën gemeenten 2010V2; 

140812 Financiën gemeenten 2011V2 en 2012V1. 

In de versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Doorverstrekking van de gegevens aan derden is alleen toegestaan na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het CBS. 

 Publicatie van de gegevens is alleen toegestaan op geaggregeerd niveau. Publicatie 

van individuele uitkomsten per berichtgever is niet toegestaan (geen onthulling). 

 Het CBS wordt in iedere vorm van publicatie als bron vermeld. 

 In de publicatie mag niet de suggestie worden gewekt dat de conclusies afkomstig 

zijn van het CBS. 

 Het CBS ontvangt een kopie van de publicatie of het onderzoeksresultaat. Het CBS 

heeft toestemming deze onderzoeksresultaten, met bronvermelding, te gebruiken of te 

publiceren. 

 De microdatabestanden zijn tot en met 2011 definitief. Het bestand over 2012 is 

voorlopig.  

 Vanaf 2010 wordt eerst een voorlopig bestand ter beschikking gesteld (T+2) en een 

jaar later (T+3) het definitieve.  

 De gegevens uit dit bestand hoeven, in verband met onvolledige respons, niet op te 

tellen tot op Statline gepubliceerde tabellen met geaggregeerde cijfers naar 

Nederland, landsdeel, provincie, COROP en grootteklasse. In deze geaggregeerde 

tabellen heeft een bijraming plaatsgevonden voor de non-respons.  
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata 

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) ter beschikking voor 

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “financiën van gemeenten”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale 

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestanden 

Deze microdatabestanden bevatten financiële informatie over baten, lasten en 

balansstanden van de gemeenten in Nederland per verslagjaar. 

Recordbeschrijving 

Het bestand dient gelezen te worden als een verzameling van matrices (een last, een baat 

of een balansstand te herkennen aan de variabele HERKOMST) per gemeente, waarbij 

geldt dat de variabele RIJCODE de linkervoorkolom is en de variabele KOLOMCODE, 

zoals de naam al aangeeft, de kolomopschriften bevat. 

De codes 001 t/m 990 bij de variabele RIJCODE vormen de functies op de 

exploitatierekening. De codes bij de variabele RIJCODE beginnend met een hoofdletter 

A vormen de Balansposten Activazijde en beginnend met een hoofdletter P de 

Balansposten Passivazijde. Tot slot zijn er nog twee codes KKL en OKP voor de 

kostenplaatsen.  

De balansmutaties zijn in het bestand verdeeld naar baten- en lastencategorieën met voor 

de variabele HERKOMST respectievelijk de waarde 1 of 2. Hierbij geldt dat voor het 

bepalen van de balansmutaties voor Activa-posten de lasten positief en de baten negatief 

moeten worden geteld. Bij Passiva-posten moeten daarentegen de lasten negatief worden 

geteld en de baten positief. Aldus kan voor een balanspost vanuit de primo-stand de 

ultimo-stand worden afgeleid. Primo- en ultimobalansstanden hebben voor 

KOLOMCODE respectievelijk de waarde ‘primo’ of ‘ultimo’, waarbij tevens geldt dat de 

waarde voor de variabele HERKOMST 3 is. 

De coderingen en de betekenis daarvan komen overeen met de coderingen zoals gebruikt 

in de dataleveringen van de gemeenten aan het CBS. Dit is voorgeschreven in het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

Populatieafbakening 

Alle gemeenten in Nederland. 

Onderzoeksmethode 

Zie hiervoor de korte onderzoeksbeschrijving: Financiën gemeenten. 

Kwaliteit 

Op de door gemeenten aan het CBS verstrekte gegevens past het CBS kwaliteitstoetsen 

toe. Meer informatie hierover is te vinden op:       

Gemeente en GR: Documentatie (achtergrondinformatie). 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/financien-gemeenten-methode.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/kredo/gemeente-of-gr/documentatie/default.htm
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Gegevens op Statline 

De gegevens op Statline kun u onder andere vinden in de tabellen:  

Gemeenterekeningen; per gemeente, baten, lasten, heffingen; 

Gemeenterekeningen; balans per gemeente. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71473NED&D1=0-116&D2=a&D3=24&D4=1-l&HD=101027-1014&HDR=G2,G3,G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71453NED&D1=0-34&D2=0&D3=4-6&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.  

Nr Variabele & label  Form. 

1 GEMCODE A4 

 Gemeentecode op 1 januari   

2 DEELGEM A6 

 Stadsdeelcode Amsterdam en deelgemeentecode Rotterdam  

3 HERKOMST F1 

 Herkomst van het record  

4 RIJCODE A5 

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost  

5 KOLOMCODE A8 

 Code van een lasten- of batencategorie of balansstand  

6 SELECTIE_FUNCTIES F11 

 Telt wel/ niet mee voor de functies  

7 SELECTIE_BALANSSTANDEN F1 

 Telt wel/niet mee voor de balansstanden  

8 BEDRAG F12 

 Bedrag in duizend euro  
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Toelichting op de variabelen 

GEMCODE 

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht 

gebieden. Voor Remote Access en Onsite gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\ 

DEELGEM 

Voor de gemeenten Amsterdam (0363) en Rotterdam (0599) zijn de jaarrekeningen van 

de stadsdelen en de centrale stad respectievelijk de deelgemeenten en het concern in de 

hier beschreven databestanden opgenomen.  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
file://mspv1f/cvb3/AP_Data/8_Utilities/Code_Listings/Gemeentecodes/gemeentecodes_tm_2008.sps
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Voorkomende waarden van de variabelen 

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun 

betekenis opgesomd. 

1 GEMCODE   

 Gemeentecode op 1 januari  

   

2 DEELGEM   

 Stadsdeelcode Amsterdam en deelgemeentecode Rotterdam 

   

 036302 Amsterdam stadsdeel Westerpark 

 036303 Amsterdam stadsdeel Slotervaart 

 036305 Amsterdam stadsdeel Osdorp 

 036308 Amsterdam stadsdeel Oud West 

 036310 Amsterdam stadsdeel Amsterdam Noord 

 036311 Amsterdam stadsdeel Bos en Lommer 

 036312 Amsterdam stadsdeel de Baarsjes 

 036313 Amsterdam stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 

 036316 Amsterdam stadsdeel Zeeburg 

 036317 Amsterdam stadsdeel Zuidoost 

 036318 Amsterdam stadsdeel Oud Zuid 

 036356 Amsterdam stadsdeel Centrum 

 036357 Amsterdam stadsdeel Zuideramstel 

 036362 Amsterdam stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 

 036385 Amsterdam Centrale Stad 

 036388 Amsterdam Stadsdeel Oost 

 036389 Amsterdam Stadsdeel Zuid 

 036390 Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 

 036391 Amsterdam Stadsdeel West 

 0363be Amsterdam bedrijven 

 0363co Amsterdam consolidatie stadsdelen/centrale stad 

 059901 Rotterdam Concern 

 059902 Rotterdam deelgemeente IJsselmonde 

 059903 Rotterdam deelgemeente Overschie 

 059904 Rotterdam deelgemeente Kralingen-Crooswijk 

 059905 Rotterdam deelgemeente Hillegersberg Schiebroek 

 059906 Rotterdam deelgemeente Charlois 

 059907 Rotterdam deelgemeente Hoek van Holland 

 059908 Rotterdam deelgemeente Hoogvliet 

 059909 Rotterdam deelgemeente Prins Alexander 

 059910 Rotterdam deelgemeente Noord 

 059911 Rotterdam deelgemeente Feijenoord 

 059912 Rotterdam deelgemeente Delfshaven 

 059913 Rotterdam deelgemeente Rozenburg 

 059963 Rotterdam deelgemeente Centrum 

 059964 Rotterdam deelgemeente Pernis 

 0599co Rotterdam consolidatie deelgemeenten/concern 
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3 HERKOMST 

 Herkomst van het record 

   

 1 Lasten 

 2 Baten 

 3 Balansstanden 

   

4 RIJCODE   

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost 

   

 001  Bestuursorganen 

 002  Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 

 003  Burgerzaken 

 004  Baten secretarieleges burgerzaken 

 005  Bestuurlijke samenwerking 

 006  Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 

 120  Brandweer en rampenbestrijding 

 140  Openbare orde en veiligheid 

 160  Opsporing en ruiming conventionele explosieven 

 210  Wegen, straten en pleinen 

 211  Verkeersmaatregelen te land 

 212  Openbaar vervoer 

 214  Parkeren 

 215  Baten parkeerbelasting 

 220  Zeehavens 

 221  Binnenhavens en waterwegen 

 223  Veerdiensten 

 230  Luchtvaart 

 240  Waterkering, afwatering en landaanwinning 

 310  Handel en ambacht 

 311  Baten marktgelden 

 320  Industrie 

 330  Nutsbedrijven 

 340  Agrarische productie en ontginning 

 341  Overige agrarische zaken, jacht en visserij 

 420  Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 

 421  Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 

 422  Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 

 423  Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 

 431  Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 

 433  Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 

 440  Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 

 441  Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 

 442  Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 

 443  Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 

 480  Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 

 482  Volwasseneneducatie 

 510  Openbaar bibliotheekwerk 

 511  Vormings- en ontwikkelingswerk 

 530  Sport 

 531  Groene sportvelden en terreinen 

 540  Kunst 

 541  Oudheidkunde/musea 

 550  Natuurbescherming 
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4 RIJCODE (vervolg)  

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost 

   

 560  Openbaar groen en openluchtrecreatie 

 580  Overige recreatieve voorzieningen 

 610  Bijstandsverlening  

 611  Werkgelegenheid 

 612  Inkomensvoorzieningen 

 613  Overige sociale zekerheidsregelingen 

 614  Gemeentelijk minimabeleid 

 620  Maatschappelijke begeleiding en advies 

 621  Vreemdelingen 

 622  Huishoudelijke verzorging 

 623  Participatiebudget 

 630  Sociaal-cultureel werk 

 641  Tehuizen 

 650  Kinderdagopvang 

 651  Dagopvang gehandicapten 

 652  Voorzieningen gehandicapten 

 711  Ambulancevervoer 

 712  Verpleeginrichtingen 

 714  Openbare gezondheidszorg 

 715  Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 

 716  Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 

 721  Afvalverwijdering en -verwerking 

 722  Riolering (gecombineerd) 

 723  Milieubeheer 

 724  Lijkbezorging 

 725  Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 

 726  Baten rioolheffing (gecombineerd) 

 727  Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 

 728  Baten rioolheffing grond- en hemelwater 

 729  Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 

 730  Hemelwater 

 731  Grondwater 

 732  Baten begraafplaatsrechten 

 810  Ruimtelijke ordening 

 820  Woningexploitatie/woningbouw 

 821  Stads- en dorpsvernieuwing 

 822  Overige volkshuisvesting 

 823  Bouwvergunningen 

 830  Bouwgrondexploitatie 

 911  Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 

 913  Overige financiële middelen 

 914  Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 

 921  Algemene uitkering gemeentefonds 

 922  Algemene baten en lasten 

 930  Uitvoering Wet WOZ 

 931  Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 

 932  Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren  

 933  Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 

 934  Baten baatbelasting 

 935  Baten forensenbelasting 

 936  Baten toeristenbelasting 

 937  Baten hondenbelasting 
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4 RIJCODE (vervolg)  

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost 

   

 938  Baten reclamebelasting 

 939  Baten precariobelasting 

 940  Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 

 941  Lastenverlichting rijk 

 960  Saldo van kostenplaatsen 

 970  Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 

 980  Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 

 990  Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 

 

A111  Balanspost: immateriële vaste activa: kosten verbonden aan sluiten 
geldlening en saldo agio/disagio 

 

A112  Balanspost: immateriële vaste activa: kosten onderzoek en ontwikkeling 
voor een bepaald actief 

 A121  Balanspost: materiële vaste activa: gronden en terreinen 

 A122  Balanspost: materiële vaste activa: woonruimten 

 A123  Balanspost: materiële vaste activa: bedrijfsgebouwen 

 

A124  Balanspost: materiële vaste activa: grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken 

 A125  Balanspost: materiële vaste activa: vervoermiddelen 

 A126  Balanspost: materiële vaste activa: machines, apparaten en installaties 

 A129  Balanspost: materiële vaste activa: overig 

 A1311 Balanspost: financiële vaste activa: kapitaalverstrekking aan deelnemingen 

 

A1312 Balanspost: financiële vaste activa: kapitaalverstrekking aan 
gemeenschappelijke regelingen 

 

A1313 Balanspost: financiële vaste activa: kapitaalverstrekking aan overige 
verbonden partijen 

 A1321 Balanspost: financiële vaste activa: leningen aan woningbouwcorporaties 

 A1322 Balanspost: financiële vaste activa: leningen aan deelnemingen 

 

A1323 Balanspost: financiële vaste activa: leningen aan overige verbonden 
partijen 

 A1331 Balanspost: financiële vaste activa: overige langlopende leningen 

 

A1332 Balanspost: financiële vaste activa: overige uitzettingen met looptijd >= 1 
jaar 

 

A1333 Balanspost: financiële vaste activa: bijdragen aan activa in eigendom van 
derden 

 A211  Balanspost: voorraden: niet in exploitatie bouwgronden 

 A212  Balanspost: voorraden: overige grond- en hulpstoffen 

 

A213  Balanspost: voorraden: onderhanden werk (incl. bouwgronden in 
exploitatie) 

 A214  Balanspost: voorraden: gereed product en handelsgoederen 

 A215  Balanspost: voorraden: vooruitbetalingen 

 A221  Balanspost: uitzettingen: vorderingen op openbare lichamen 

 A222  Balanspost: uitzettingen: verstrekte kasgeldleningen 

 

A223  Balanspost: uitzettingen: rekening courant verhoudingen niet-financiële 
instellingen 

 A224  Balanspost: uitzettingen: overige vorderingen 

 A225  Balanspost: uitzettingen: overige uitzettingen 

 A23  Balanspost: liquide middelen (kas, bank en giro) 

 A29  Balanspost: overlopende activa 

 KKP Kostenplaats kapitaallasten 

 OKP Overige kostenplaatsen 
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4 RIJCODE (vervolg)  

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost 

   

 P111  Balanspost: eigen vermogen: algemene reserve 

 P112  Balanspost: eigen vermogen: bestemmingsreserve 

 P113  Balanspost: eigen vermogen: overige bestemmingsreserves 

 P114  Balanspost: eigen vermogen: saldo van rekening 

 P12  Balanspost: voorzieningen 

 P131  Balanspost: vaste schuld: obligatieleningen 

 

P132  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van binnenlandse 
pensioenfondsen en verzekeraars 

 

P133  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van binnenlandse banken 
en overige financiële instellingen 

 

P134  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van binnenlandse 
bedrijven 

 

P135  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van overige binnenlandse 
sectoren 

 

P136  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van buitenlandse 
instellingen 

 P137  Balanspost: vaste schuld: door derden belegde gelden 

 P138  Balanspost: waarborgsommen 

 P211  Balanspost: vlottende schuld: kasgeldleningen o/g 

 P212  Balanspost: vlottende schuld: bank- en girosaldi 

 P213  Balanspost: vlottende schuld: overig 

 P29  Balanspost: overlopende passiva 

   

5 KOLOMCODE 

 Code van een lasten- of batencategorie of balansstand 

   

 B 0.0  Baten: niet in te delen baten 

 B 2.1  Baten: werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 

 B 2.2  Baten: toegerekende rente 

 B 2.3  Baten: afschrijvingen 

 B 3.0  Baten: vergoeding voor personeel  

 B 3.2.1  Baten: huren 

 B 3.2.2  Baten: pachten 

 B 3.3.1  Baten: opbrengst van grondverkopen 

 B 3.3.2  Baten: overige verkopen van duurzame goederen 

 B 3.4  Baten: overige goederen en diensten 

 B 4.0.1  Baten: belastingen op producenten 

 B 4.0.2  Baten: belasting op inkomen van gezinnen 

 B 4.0.3  Baten: vermogensheffing 

 B 4.1.1  Baten: inkomensoverdracht van het rijk 

 B 4.1.2  Baten: vermogensoverdracht van het rijk 

 B 4.2.1  Baten: baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen 

 B 4.2.2  Baten: overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) 

 B 4.2.3  Baten: overige inkomensoverdrachten 

 

B 4.3.1  Baten: investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid 
(niet-rijk) 

 B 4.3.2  Baten: overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 

 B 5.1  Baten: chartaal geld en deposito's 

 B 5.2  Baten: kortlopende effecten m.u.v. aandelen 

 B 5.3  Baten: langlopende effecten m.u.v. aandelen 

 B 5.4  Baten: financiële derivaten 

 B 5.5  Baten: kortlopende leningen 
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5 KOLOMCODE (vervolg) 

 Code van een lasten- of batencategorie of balansstand 

   

 B 5.6  Baten: langlopende leningen 

 B 5.7  Baten: aandelen en overige deelnemingen 

 B 5.8  Baten: handelskredieten en transitorische posten 

 B 6.0  Baten: reserveringen 

 B 6.1  Baten: kapitaallasten 

 B 6.2.1  Baten: verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten 

 B 6.2.2  Baten: overige verrekeningen van kostenplaatsen 

 B 6.3  Baten: overige verrekeningen 

 L 0.0  Lasten: niet in te delen lasten 

 L 1.1  Lasten: loonbetalingen en sociale premies 

 L 1.2  Lasten: sociale uitkeringen personeel 

 L 2.1  Lasten: werkelijk betaalde rente 

 L 2.2  Lasten: toegerekende rente 

 L 2.3  Lasten: afschrijvingen 

 L 3.0  Lasten: personeel van derden 

 L 3.1  Lasten: energie 

 L 3.3.1  Lasten: kosten algemene plannen 

 L 3.3.2  Lasten: aankoop gronden 

 L 3.3.3  Lasten: overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen 

 L 3.4.1  Lasten: betaalde belastingen 

 L 3.4.2  Lasten: betaalde pachten en erfpachten 

 L 3.4.3  Lasten: aankopen niet duurzame goederen en diensten 

 L 4.1.1  Lasten: inkomensoverdrachten aan het rijk 

 L 4.1.2  Lasten: vermogensoverdrachten aan het rijk 

 L 4.2.1  Lasten: subsidies aan marktproducenten 

 L 4.2.2  Lasten: sociale uitkeringen in geld 

 L 4.2.3  Lasten: sociale verstrekkingen in natura aan personen 

 L 4.2.4  Lasten: inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) 

 L 4.2.5  Lasten: overige inkomensoverdrachten 

 

L 4.3.1  Lasten: investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid 
(niet-rijk) 

 L 4.3.2  Lasten: overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 

 L 5.1  Lasten: chartaal geld en deposito's 

 L 5.2  Lasten: kortlopende effecten m.u.v. aandelen 

 L 5.3  Lasten: langlopende effecten m.u.v. aandelen 

 L 5.4  Lasten: financiële derivaten 

 L 5.5  Lasten: kortlopende leningen 

 L 5.6  Lasten: langlopende leningen 

 L 5.7  Lasten: aandelen en overige deelnemingen 

 L 5.8  Lasten: handelskredieten en transitorische posten 

 L 6.0  Lasten: reserveringen 

 L 6.1  Lasten: kapitaallasten 

 L 6.2.1  Lasten: verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten 

 L 6.2.2  Lasten: overige verrekeningen van kostenplaatsen 

 L 6.3  Lasten: overige verrekeningen 

 Primo  Beginstanden 

 Ultimo  Eindstanden 
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6 SELECTIE_FUNCTIES 

 Telt wel/ niet mee voor de functies 

   

 0 Baten en lasten niet ontvangen of niet goedgekeurd 

 1 Baten en lasten goedgekeurd 

   

7 SELECTIE_BALANSSTANDEN 

 Telt wel/niet mee voor de balansstanden 

   

 0 Balansstanden niet ontvangen of niet goedgekeurd 

 1 Balansstanden goedgekeurd 

   

8 BEDRAG   

 Bedrag in duizend euro 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

101021 Financiën gemeenten 2006V1 Eerste plaatsing 

101021 Financiën gemeenten 2007V1 Eerste plaatsing 

110816 Financiën gemeenten 2008V1 Eerste plaatsing 

110816 Financiën gemeenten 2009V1 Eerste plaatsing 

130522 Financiën gemeenten 2010V2 Definitief bestand 

130522 Financiën gemeenten 2011V1 Eerste plaatsing 

140812 Financiën gemeenten 2011V2 Definitief bestand 

140812 Financiën gemeenten 2012V1 Eerste plaatsing 

 

 

 

 


