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22 DECEMBER 1999. — Omzendbrief BA-1999/13 betreffende de besteding van de
opbrengst van de verkoop van de Dexia-aandelen

Aan Mevr. de provinciegouverneur

Aan de heren provinciegouverneurs

Aan de leden van de bestendige deputaties

Ter kennisgeving aan de colleges van burgemeester en schepenen

Mevr. de gouverneur,

Mijnheer de gouverneur,

In het voorjaar 2000 zal er opnieuw een verkoop van Dexia-aandelen plaatsvinden ten bedrage van 10 miljard BEF
(247 893 524,77 euro).

De opbrengst van deze verkoop zal door het Gemeentekrediet onder de vorm van een uitzonderlijk dividend
uitbetaald worden aan de gemeenten.

In tegenstelling met de vorige beursgangen, waar de gemeenten de opbrengst niet vrij konden besteden, kunnen
de gemeenten nu zelf uitmaken op welke wijze ze deze middelen besteden.

De opbrengst van deze verkoop kan dus onder meer aangewend worden voor :
— de gewone werking van de gemeente;
— zelffinanciering van investeringen;
— vervroegde terugbetaling van leningen;
— het aanleggen van een gewoon reservefonds;
— het aanleggen van een buitengewoon reservefonds.
Voor de boekingswijze in de begroting verwijs ik naar de omzendbrief van 25 juli 1997 van de Vlaamse minister

van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting. Hier volgt een korte samenvatting van de
financieel-economische codes.

De gewone werking
De ontvangst moet als volgt ingeschreven worden in de gewone dienst van de begroting :
functionele code : 12401 (privaat patrimonium)
economische code : 274-01 (uitzonderlijk dividend uit deelnemingen in de Gemeentelijke Holding)

Zelffinanciering van investeringen
In dit geval wordt het totale bedrag of een deel ervan overgeboekt naar de buitengewone dienst.

functionele code : 060 (overboekingen)

economische code : 957-01 (uitgave in de gewone dienst)
997-01 (ontvangst in de buitengewone dienst)

Voor de investeringen zelf gelden de normale boekingstechnische inschrijvingen.

Vervroegde terugbetaling van leningen

Ook hier moet het nodige krediet overgeboekt worden naar de buitengewone dienst zoals hierboven vermeld.

De functionele code wordt hier bepaald door de functie waaraan de vervroegd terug te betalen lening is
verbonden.

De economische code wordt bepaald door de aard van de lening :

economische code : 911-51 (eigen aandeel)
912-51 (overheidsaandeel)
913-51 (ten laste van derden)

Aanleggen van een gewoon reservefonds

In dit geval moet het bedrag of een gedeelte ervan overgeboekt worden naar het gewoon reservefonds via arti-
kel 060/954-01.

Aanleggen van een buitengewoon reservefonds

Hier moet het bedrag of een gedeelte ervan overgeboekt worden naar een buitengewoon reservefonds via arti-
kel 060/955-01.

Door het inschrijven van dit uitzonderlijk dividend als een gewone ontvangst zal het courant resultaat van de
resultatenrekening van het dienstjaar 2000 in vele gemeenten, in vergelijking met het vorig dienstjaar, een groot verschil
vertonen; dit verschil moet in de toelichting bij de resultatenrekening toegelicht worden.

De gemeenten mogen deze opbrengst inschrijven in hun begroting voor 2000 als ze nog niet vastgesteld is. Als de
begroting wel al is vastgesteld wordt de opbrengst ingeschreven bij de eerste begrotingswijziging.

Mag ik u vragen, mevrouw de gouverneur, mijnheer de gouverneur, de gemeentebesturen kennis te geven van
deze omzendbrief via publicatie in het bestuursmemoriaal. Volledigheidshalve zend ik aan alle gemeentebesturen
rechtstreeks een afschrift van deze omzendbrief.

Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden op onze website onder het adres :
binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm.

J. SAUWENS,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport.
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