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4° in artikel 27, de woorden ″financiële operatie″ worden vervangen
door het woord ″financieringsoperatie″;

4° à l’article 27, les mots ″financiële operatie″ sont remplacés par le
mot ″financieringsoperatie″;

5° in artikel 39, 1°, eerste lid, het woord ″onverhaalbare″ wordt
vervangen door het woord ″onwaarden″;

5° à l’article 39, 1°, premier alinéa, le terme ″onverhaalbare″ est
remplacé par le terme ″onwaarden″;

6° in artikel 45, § 2, het woord ″invorderingsrechten″ wordt
vervangen door de woorden ″vastgestelde rechten″;

6° à l’article 45, § 2, le terme ″invorderingsrechten″ est remplacé par
les termes ″vastgestelde rechten″;

7° in artikel 45, § 2, e, 3e lid, na de woorden ″bericht gegeven″ worden
de woorden ″door de secretaris″ toegevoegd;

7° à l’article 45, § 2, e, alinéa 3, après les mots ″bericht gegeven″ sont
ajoutés les mots ″door de secretaris″;

8° in artikel 45, § 2, f, de woorden ″bij de notificatie van het bedrag
van de dividenden en winstaandelen″ worden vervangen door de
woorden ″bij de notificatie van het bedrag van de dividenden en
winstaandelen ten gunste van het centrum″;

8° à l’article 45, § 2, f, les termes ″bij de notificatie van het bedrag van
de dividenden en winstaandelen″ sont remplacés par les termes ″bij de
notificatie van het bedrag van de dividenden en winstaandelen ten
gunste van het centrum″;

9° In artikel 57, eerste lid, het woord ″opnemingen″ wordt vervangen
door het woord ″afnames″;

9° à l’article 57, premier alinéa, le terme ″opnemingen″ est remplacé
par le terme ″afnames″;

Art. 27. In de franse tekst van hetzelfde besluit wordt de volgende
wijziging aangebracht :

Art. 27. Dans le texte français du même arrêté, est apportée la
modification suivante :

In artikel 44, § 2, het woord ″recouvement″ wordt vervangen door het
woord ″recouvrement″.

à l’article 44, § 2, le terme ″recouvement″ est remplacé par le terme
″recouvrement″.

Art. 28. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.
Art. 29. De leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid
inzake Bijstand aan personen, worden belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel, 19 februari 1998.

Art. 28. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 29. Les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l’Aide aux personnes, sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, le 19 février 1998.

Voor het Verenigd College :

Pour le Collège réuni :

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen,

Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la politique de l’Aide aux personnes,

D. GOSUIN

R. GRIJP

D. GOSUIN

R. GRIJP

c

N. 98 — 1155
[C − 98/31132]
19 FEBRUARI 1998. — Besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van
het besluit van het Verenigd College van 5 december 1996
houdende uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het besluit van
het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen
reglement op de comptabiliteit van de O.C.M.W’s.
Het Verenigd College,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 87,
vervangen door de ordonnantie van 27 april 1995;
Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 21, gewijzigd bij
besluit van het Verenigd College van 12 februari 1998;
Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 december 1996 houdende
uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het besluit van het Verenigd
College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de
comptabiliteit van de O.C.M.W ’s;
Gelet op de beslissing van het Verenigd College van 9 oktober 1997
over de adviesaanvraag binnen een termijn van een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 18 november 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Ministers, Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor de Bijstand aan personen;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 4 van het besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 december 1996
houdende uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het besluit van het

F. 98 — 1155
[C − 98/31132]
19 FEVRIER 1998. — Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune modifiant l’arrêté du Collège réuni du
5 décembre 1996 portant exécution des articles 19 et 21 de l’arrêté
du Collège réuni du 26 octobre 1995 portant règlement général de
la comptabilité des C.P.A.S.
Le Collège réuni,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale,
notamment l’article 87, remplacé par l’ordonnance du 27 avril 1995;
Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune du 26 octobre 1995 portant règlement général de la
comptabilité des centres publics d’aide sociale de la Région de
Bruxelles-Capitale, notamment l’article 21 modifié par arrêté du
Collège réuni en date du 12 février 1998;
Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune du 5 décembre 1996 portant exécution des articles 19 et 21 de
l’arrêté du Collège réuni du 26 octobre 1995 arrêtant le règlement
général de la comptabilité des C.P.A.S.;
Vu la décision du Collège réuni du 9 octobre 1997 sur la demande
d’avis dans un délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 18 novembre 1997, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;
Sur la proposition des Ministres, Membres du Collège réuni,
compétents pour la politique de l’Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
Article 1er. L’article 4 de l’arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune en date du 5 décembre 1996 portant
exécution des articles 19 et 21 de l’arrêté du Collège réuni du
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Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement
op de comptabiliteit van de O.C.M.W ’s wordt vervangen door de
volgende bepaling :

26 octobre 1995 arrêtant le règlement général de la comptabilité des
C.P.A.S. est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. - In de beginbalans worden de patrimoniale goederen
geherwaardeerd naar gelang van de aard van het goed, volgens de
hierna voorschriften :

« Art. 4. - Au bilan de départ, les biens du patrimoine sont réévalués,
selon la nature du bien, en fonction des règles ci-après :

− Bouwwerken : de oorspronkelijke waarde van het goed wordt
vermenigvuldigd met de ABEX-index van de maand juli 1997 en
gedeeld door de ABEX-index van het jaar van aankoop of bouw. Onder
bouwjaar moet worden verstaan het jaar van ingebruikneming na de
voorlopige oplevering.

− Constructions : la valeur initiale du bien est multipliée par l’indice
ABEX du mois de juillet 1997 et divisée par l’indice ABEX de l’année
d’acquisition ou de construction. Par année de construction, il faut
entendre l’année de mise en service après réception provisoire.

− Terreinen, parken, tuinen, met uitzondering van bossen op stam :
de oorspronkelijke waarde wordt vermenigvuldigd met het indexcijfer
van de kadastrale inkomens van 1997, dat op 1,2084 is vastgesteld en
gedeeld door het indexcijfer van de kadastrale inkomens van 1995, dat
op 1,1669 is vastgesteld (herwaarderingspercentage : 3,56).

− Terrains, parcs, jardins, à l’exception des bois sur pied : la valeur
initiale est multipliée par le coefficient d’indexation des revenus
cadastraux de 1997, lequel s’établit à 1,2084 et divisée par le coefficient
d’indexation des revenus cadastraux de 1995, lequel s’établit à 1,1669
(pourcentage de réévaluation : 3,56).

Indien de omstandigheden zulks verantwoorden, kan het Verenigd
College voorzien in de periodieke herwaardering van de voormelde
onroerende goederen, volgens de regels die het vaststelt.

Si les circonstances le justifient, le Collège réuni peut prévoir la
réévaluation périodique des biens immobiliers susvisés, selon les règles
qu’il fixe.

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kunnen uitzonderlijk een deel van of alle
onroerende goederen herwaarderen op grond van een met redenen
omklede beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn. »

Les centres publics d’aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale
peuvent procéder, sur base d’une décision du Conseil de l’aide sociale
dûment justifiée, à la réévaluation exceptionnelle de tout ou partie de
leurs biens immobiliers. »

Art. 2. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden het derde en het
vierde lid vervangen door de volgende leden :

Art. 2. Dans l’article 6 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont
remplacés par les alinéas suivants :

« Alle tot stand gebrachte minwaarden worden gecompenseerd door
een uitzonderlijke tenlastelegging op het niveau van de resultatenrekening. »

« Toutes les moins-values réalisées seront compensées par une prise
en charge exceptionnelle au niveau du compte de résultats ».

« Alle tot stand gebrachte meerwaarden worden geregistreerd als
uitzonderlijke opbrengst op het niveau van de resultatenrekening. »

« Toutes les plus-values réalisées seront enregistrées comme produit
exceptionnel au niveau du compte de résultats ».

Art. 3. In de bijlagen bij hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 3. Dans les annexes du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes :

1° bijlage I wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit;

1° l’annexe I est remplacée par l’annexe 1 du présent arrêté;

2° bijlage III wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

2° l’annexe III est remplacée par l’annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 5. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid
inzake Bijstand aan personen, worden belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel, 19 februari 1998.

Art. 5. Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique
de l’Aide aux personnes, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 février 1998.

Voor het Verenigd College :

Pour le Collège réuni :

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,
D. GOSUIN
R. GRIJP

Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la Politique de l’Aide aux personnes,
D. GOSUIN
R. GRIJP

Bijlage 1
NOMENCLATUUR VAN DE INVENTARIS

WAARDEBEPALING VAN DE GOEDEREN
BIJ DE BEGININVENTARIS

AARD VAN DE VASTE ACTIVA - CODE TEKST
I. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
STUDIES
2100 - Plannen en studies

Geen waardebepaling

ANDERE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
2110 - Bedden van Verzorgingstehuizen

Aanschaffingswaarden

2120 - Werkelijke rechten

Unieke vergoedingswaarden of de waarde die als
basis dient voor de inning van de registratierechten

2130- Roerende rechten ( auteursrechten, concessies.....)

Waarde van de overeenkomst of bij gebrek de basiswaarde voor de berekening van het fiscaal recht
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NOMENCLATUUR VAN DE INVENTARIS

14401

WAARDEBEPALING VAN DE GOEDEREN
BIJ DE BEGININVENTARIS

II. MATERIËLE VASTE ACTIVA
II. 1. NIET - BEBOUWDE GRONDEN EN TERREINEN
2200 - Landbouwgronden

50 Fr. / m2

2201 - Openbare domeinen

Optie 1 of 2 van bijlage II

2202 - Privé-domeinen

Optie 1 of 2 van bijlage II

2203 - Parken, tuinen, sportvelden en recreatieterreinen

1.000 Fr./m2

2204 - Bosgronden

20 Fr./m2

2205 - Bossen op stam

De expertisewaarden meegedeeld door het bestuur
van Waters en Bossen

II. 2. GEBOUWEN EN HUN TERREINEN
2210 - Bebouwde terreinen van een openbaar domein

4.200 Fr./m2

2211 - Bebouwde terreinen van een privé domein

Optie 1 of 2 van bijlage II

2220 - Gebouwen van de algemene administratie

Aankoop- of bouwwaarde (*)

2230 - Gebouwen van algemene diensten

Aankoop- of bouwwaarde (*)

2240 - Gebouwen voor huisvesting of (en) verzorging

Aankoop- of bouwwaarde (*)

2250 - Schoolgebouwen

Aankoop- of bouwwaarde (*)

2260 - Gebouwen van de Dienst dringende medische hulp

Aankoop- of bouwwaarde (*)

2270 - Gebouwen op privé domeinen

Aankoop- of bouwwaarde (*)
(*) zie bijlage II in geval de aankoop-, bouw- of
installatieprijs niet kan worden teruggevonden.

II.Infrastructuur
22800 - Infrastructuur - aankoop van terreinen

1.000 Fr./m2

22802 - Infrastructuur - bouw, omvorming, inrichting

Waarde van de werken

22803 - Infrastructuur - onderhoud

Waarde van de werken

22810 - Aanplantingen en inrichtingen

Aankoopwaarde of inrichtingswaarde

II. 4. WERKEN IN UITVOERING
2290 - Werken in uitvoering

Het vastgelegd bedrag

2291 - Aankoop in uitvoering

Het vastgelegd bedrag

III. 1. MATERIAAL EN UITRUSTING
230 - Rollend materieel
- 2300 : auto’s, motto’s, fietsen, bestelwagens

Aankoopwaarde

- 2301 : vrachtwagens en speciale voertuigen

Aankoopwaarde

2302 - Materiaal voor recreatieve en educatieve activiteiten

Aankoopwaarde

2303 - Materiaal voor onderhoud

Aankoopwaarde

2304 - Materiaal voor de verwarming

Aankoopwaarde

2305 - Administratie- en informaticamateriaal

Aankoopwaarde

2306 - Materiaal voor de wasserij

Aankoopwaarde

2307 - Materiaal voor voedselbedeling en restauratie

Aankoopwaarde

2308 - Materiaal voor het internaat

Aankoopwaarde

2309 - Medisch- en verzorgingsmaterieel, uitrusting voor huisvestings- en verzorgingslokalen

Aankoopwaarde

III. 2. MEUBILAIR
2405 - Administratief meubilair

Aankoopwaarde

2406 - Meubilair voor de wasserij

Aankoopwaarde

2407 - Meubilair voor restaurant en keuken

Aankoopwaarde

2408 - Meubilair voor internaat

Aankoopwaarde

2409 - Medisch- verzorgingsmeubilair en meubilair voor huisvestingslokalen

Aankoopwaarde

IV. OVERIGE PATRIMONIUMGOEDEREN
2700 - Artistiek patrimonium

Verzekeringswaarde

2710 - Veestapel

Geen waardebepaling

14402

BELGISCH STAATSBLAD — 06.05.1998 — MONITEUR BELGE
NOMENCLATUUR VAN DE INVENTARIS

WAARDEBEPALING VAN DE GOEDEREN
BIJ DE BEGININVENTARIS

V. ERFPACHT EN OPSTALRECHT, LEASING
2600 - Terreinen en gebouwen

Kapitaalwaarde

2601 - Terreinen

Kapitaalwaarde

2611 - Rollend materieel

Kapitaalwaarde

2612 - Recreatief en educatief materiaal en uitrusting

Kapitaalwaarde

2613 - Materiaal voor het onderhoud

Kapitaalwaarde

2614 - Materiaal voor de verwarming

Kapitaalwaarde

2615 - Informatica en administratief materiaal

Kapitaalwaarde

2616 - Materiaal voor de wasserij

Kapitaalwaarde

2617 - Materiaal voor restauratie en hotellerie

Kapitaalwaarde

2618 - Materiaal voor het internaat

Kapitaalwaarde

2619 - Medisch- en verzorgings- en huisvestingsmaterieel

Kapitaalwaarde

2625 - Administratief meubilair

Kapitaalwaarde

2626 - Meubilair voor de wasserij

Kapitaalwaarde

2627 - Meubilair voor restaurant en keuken

Kapitaalwaarde

2628 - Meubilair voor internaat

Kapitaalwaarde

2629 - Medisch-, verzorgings- en huisvestingsmeubilair

Kapitaalwaarde

VI. KREDIETEN TOEGESTAAN BINNEN DE OVERHEIDSDIENSTEN
2810 - Aan de centrale overheid

Het bedrag van het krediet

2811 - Aan de andere overheden

Het bedrag van het krediet

VIII. DEELNEMINGEN
2800 - In het kapitaal van de openbare instellingen of ondernemingen zonder
financiële activiteit

Nominale waarde

2801 - In het kapitaal van openbare financiële instellingen

Nominale waarde

2820 - In het kapitaal van privé-ondernemingen

Nominale waarde

2830 - Waarborg voor meer dan één jaar gestort in speciën

Waarde van de waarborg

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van 19 februari 1998.
De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,
D. GOSUIN

R. GRIJP

Bijlage 2
NOMENCLATUUR VAN DE SCHULD
code

WAARDEBEPALING VAN DE GOEDEREN BIJ DE BEGININVENTARIS

omschrijving

I.

DE LENINGEN

1700

Leningen aangegaan door het O.C.M.W

Oorspronkelijke waarde min terugbetaalde waarde

1701

Leningen aangegaan door het O.C.M.W.,
waarvan de lasten worden terugbetaald
door de overheid

Oorspronkelijke waarde min terugbetaalde waarde

1702

Leningen aangegaan door de gemeente voor
het O.C.M.W.

Oorspronkelijke waarde min terugbetaalde waarde

1710

Erfpachten

Oorspronkelijke waarde min terugbetaalde waarde

1720

Leasing

Oorspronkelijke waarde min terugbetaalde waarde

1730

Leningen terugbetaalbaar door annuı̈teiten

Oorspronkelijke waarde min terugbetaalde waarde

1740

Borgtochten van meer dan één jaar

Oorspronkelijke waarde min terugbetaalde waarde

1750

Diversen schulden

Nog te betalen waarde

II

ONTVANGEN TOELAGEN IN KAPITAAL

15001 tot
15005

Investeringstoelagen in kapitaal ontvangen
van de centrale overheid

Oorspronkelijke waarde min de totstandgekomen verminderingen

15101 tot
15103

Investeringstoelagen in kapitaal ontvangen
van andere overheidsinstellingen

Oorspronkelijke waarde min de totstandgekomen verminderingen
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WAARDEBEPALING VAN DE GOEDEREN BIJ DE BEGININVENTARIS

III

INVESTERINGSTOELAGEN ONTVANGEN ALS TERUGBETALING VAN LASTEN VAN LENINGEN

15201 tot
15203

Investeringstoelagen met betrekking tot het
ten laste nemen van de annuı̈teiten van de
leningen door de centrale overheid

Oorspronkelijke waarde min de totstandgekomen verminderingen

15301 tot
15303

Andere investeringstoelegen te ontvangen
als leningslasten

Oorspronkelijke waarde min de totstandgekomen verminderingen

SCHENKINGEN EN LEGATEN ONTVANGEN IN KAPITAAL
1340

Schenkingen en legaten in kapitaal zonder
affectatie

Oorspronkelijke waarde

1360

Schenkingen en legaten in kapitaal met
affectatie

Oorspronkelijke waarde

1380

Stichtingen met affectatie

Oorspronkelijke waarde

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van 19 februari 1998.
De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,
D. GOSUIN

R. GRIJP

Annexe 1
NOMENCLATURE DE L’INVENTAIRE

VALORISATION DES BIENS
A L’INVENTAIRE DE DEPART

NATURE DE L’IMMOBILISE - CODE LIBELLE
I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2100 Plans et études

Pas de valorisation

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2110 Lits de maisons de soins

Valeur d’acquisition

2120 Droits réels

Valeur de l’indemnité unique ou valeur qui sert de
base à la perception des droits d’enregistrement

2130 Droits mobiliers (droits d’auteur, concessions...)

Valeur de la convention ou, à défaut, valeur de la base
de calcul du droit fiscal

II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
II. 1. TERRES ET TERRAINS NON BATIS
2200 - Terrains agricoles

50 Frs/m2

2201 - Terrains du domaine public

Option 1 ou 2 de l’annexe II

2202 - Terrains du domaine privé

Option 1 ou 2 de l’annexe II

2203 - Parcs, jardins, terrains de sports ou de loisirs

1.000 Frs/m2

2204 - Terrains forestiers

20 Frs/m2

2205 - Bois sur pied

Valeur d’expertise fournie par l’Administration des
Eaux et Forêts

II. 2. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS
2210 - Terrains bâtis du domaine public

4.200 Fr./m2

2211 - Terrains bâtis du domaine privé

Option 1 ou 2 de l’annexe II

2220 - Bâtiments d’administration générale

Valeur d’achat ou de construction (* )

2230 - Bâtiments des services généraux

Valeur d’achat ou de construction (* )

2240 - Bâtiments d’hébergement et (ou) de soins

Valeur d’achat ou de construction (* )

2250 - Bâtiments scolaires

Valeur d’achat ou de construction (* )

2260 - Bâtiments du service d’aide médicale urgente

Valeur d’achat ou de construction (* )

2270 - Bâtiments du domaine privé

Valeur d’achat ou de construction (* )
(*) Voir annexe II en cas d’impossibilité de reconstituer
le prix d’acquisition, de construction ou d’installation.
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VALORISATION DES BIENS
A L’INVENTAIRE DE DEPART

II. 3. INFRASTRUCTURE
22800 - Infrastructure - achat des terrains

1.000 Fr./m2

22802 - Infrastructure - construction, transformation, aménagement

Valeur des travaux

22803 - Infrastructure - maintenance

Valeur des travaux

22810 - Plantations et aménagement

Valeur d’achat ou d’aménagement

II. 4. TRAVAUX EN COURS
2290 - Travaux en cours

Le montant engagé

2291 - Acquisitions en cours

Le montant engagé

III. 1. MATERIEL ET EQUIPEMENT
230 - Matériel roulant
- 2300 : Autos, motos, vélos, camionettes

Valeur d’achat

- 2301 : Camions et véhicules spéciaux

Valeur d’achat

2302 - Matériel d’activités récréatives et éducatives

Valeur d’achat

2303 - Matériel d’entretien

Valeur d’achat

2304 - Matériel de chauffage

Valeur d’achat

2305 - Matériel d’administration et informatique

Valeur d’achat

2306 - Matériel de buanderie

Valeur d’achat

2307 - Matériel d’alimentation et de restauration

Valeur d’achat

2308 - Matériel d’internat

Valeur d’achat

2309 - Matériel médical et de soins, d’équipement des locaux d’hébergement et de
soins

Valeur d’achat

III. 3. MOBILIER
2405 - Mobilier administratif

Valeur d’achat

2406 - Mobilier de buanderie

Valeur d’achat

2407 - Mobilier de restaurant et de cuisine

Valeur d’achat

2408 - Mobilier d’internat

Valeur d’achat

2409 - Mobilier médical, de soins et des locaux d’hébergement

Valeur d’achat

IV. AUTRES BIENS DU PATRIMOINE
2700 - Patrimoine artistique

Valeur d’assurance

2710 - Cheptel

Pas de valorisation

V. EMPHYTEOSE ET DROIT DE SUPERFICIE,
LOCATION FINANCEMENT
2600 - Terrains et constructions

La valeur du capital

2601 - Terrains

La valeur du capital

2611 - Matériel roulant

La valeur du capital

2612 - Matériel et équipement récréatif et éducatif

La valeur du capital

2613 - Matériel d’entretien

La valeur du capital

2614 - Matériel de chauffage

La valeur du capital

2615 - Matériel informatique et administratif

La valeur du capital

2616 - Matériel de buanderie

La valeur du capital

2617 - Matériel de restauration et d’hôtellerie

La valeur du capital

2618 - Matériel d’internat

La valeur du capital

2619 - Matériel médical et de soins, matériel des locaux d’hébergement

La valeur du capital

2625 - Mobilier administratif

La valeur du capital

2626 - Mobilier de buanderie

La valeur du capital

2627 - Mobilier de restaurant et de cuisine

La valeur du capital

2628 - Mobilier d’internat

La valeur du capital

2629 - Mobilier médical, de soins et des locaux

La valeur du capital
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VI. CREDITS ACCORDES A L’INTERIEUR DU
SERVICE PUBLIC
2810 - Au pouvoir central

Le montant du crédit

2811 - Aux autres pouvoirs publics

Le montant du crédit

VIII. PARTICIPATION
2800 - Au capital d’institutions ou d’entreprises publiques sans activité financière

La valeur nominale

2801 - Au capital d’institutions financières publiques

La valeur nominale

2820 - Au capital d’entreprises privées

La valeur nominale

2830 - Cautionnement à plus d’un an versé en numéraire

Le montant de la caution

Vu pour être annexé à l’arrêté du Collège réuni du 19 février 1998.
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Annexe 2
NOMENCLATURE DE LA DETTE
CODE

VALORISATION A L’INVENTAIRE DE DEPART

LIBELLE

I.

LES EMPRUNTS

1700

Emprunts contractés par le C.P.A.S.

La valeur initiale moins la valeur remboursée

1701

Emprunts contractés par le C.P.A.S. et dont
les charges sont remboursées par les pouvoirs publics

La valeur initiale moins la valeur remboursée

1702

Emprunts contractés par la commune pour
le C.P.A.S.

La valeur initiale moins la valeur remboursée

1710

Emphytéoses

La valeur initiale moins la valeur remboursée

1720

Location financement

La valeur initiale moins la valeur remboursée

1730

Crédits-prêts remboursables par annuités

La valeur initiale moins la valeur remboursée

1740

Garanties à plus d’un an reçues

La valeur initiale moins la valeur remboursée

1750

Dettes diverses

La valeur non payée

II

SUBSIDES EN CAPITAL RECUS

15001 à
15005

Subsides d’investissement en capital reçus
du pouvoir central

La valeur initiale moins les réductions intervenues

15101 à
15103

Subsides d’investissement en capital reçus
des autres pouvoirs publics

La valeur initiale moins les réductions intervenues

III

SUBSIDES D’INVESTISSEMENT RECUS EN
REMBOURSEMENT DE CHARGES
D’EMPRUNT

15201 à
15203

Subsides d’investissement relatif à la prise
en charge des annuités d’emprunts par le
pouvoir central

La valeur initiale moins les réductions intervenues

15301 à
15303

Autres subsides d’investissement à recevoir
en charge d’emprunts

La valeur initiale moins les réductions intervenues

DONS ET LEGS RECUS EN CAPITAL
1340

Dons et legs en capital sans affectation

La valeur initiale

1360

Dons et legs en capital avec affectation

La valeur initiale

1380

Fondations en capital avec affectation

La valeur initiale
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