Behoort de uitgave tot de
exploitatie?

Ja

Directe en
indirecte
kosten

Deze uitgave betreft een
indirecte kost

Toewijzen aan beleidsveld
BV0200 ‘Wegen’

Aan aanschaffingswaarde
boeken op respectievelijke
algemene rekening i.c.m.
respectievelijk beleidsveld.

Investeringen
in immaterieel
vast actief

Onderzoek

Kosten toewijzen aan AR
60/61/62 i.c.m. BV0310

Exploitatiekosten uitbating

Kosten toewijzen aan AR
60/61/62 i.c.m. BV0310

Aanleg riolering en
aanverwante exploitatie‐
kosten

Kosten toewijzen aan AR
60/61/62 i.c.m. BV0310

Diverse kosten

Kosten toewijzen aan AR
60/61/62 i.c.m. BV0310

Personeelskosten

Is de gepresteerde
arbeidstijd zeer duidelijk toe
te wijzen aan de
saneringsactiviteit?

Betreft het een investering
in onderzoek, plannen,
studies die rechtstreeks te
maken hebben met een
materieel vast actief?

Zijn de investeringen 100%
toewijsbaar aan de
sanering?

Aan aanschaffingswaarde
boeken op respectievelijke
algemene rekening i.c.m.
respectievelijk beleidsveld.

Ja

Kosten toewijzen aan AR 62
‘Bezoldigingen, sociale
Onderbouw ter staving van
lasten en pensioenen’ i.c.m. deze kosten voorleggen aan
BV0310
de VMM

Nee

Aan aanschaffingswaarde
boeken op AR 227 i.c.m.
BV0310.

Ja

Samen met desbetreffend
vast actief opnemen onder
aanschaffingsprijs van het
vast actief op AR 227 i.c.m.
BV 0310.

Ja

Aan aanschaffingswaarde
boeken op respectievelijke
AR i.c.m. BV0310.

Deze uitgave betreft een
indirecte kost

Nee

Investeringen
in materieel
vast actief

Kosten toewijzen aan AR
6103 ‘Onderhoud en herstel
van onroerende goederen’
i.c.m. BV0310

Zijn de directe kosten
rechtstreeks toewijsbaar
aan de ‘fysieke’
rioleringsactiviteit?

Nee

Ja

Nee

Nee

Worden de wegeniswerken
uitgevoerd omdat ze strikt
noodzakelijk zijn om de
rioleringswerken mogelijk te
maken?

Onderhoud en herstellingen

Afschrijvingskost riool‐gerelateerde
materiële vaste activa berekenen en
rapporteren aan VMM via de online
rapporteringstool

Kosten toewijzen aan AR 62
‘Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen’
zonder toewijzing aan
BV0310.

Boeken op respectievelijke
algemene rekening i.c.m.
respectievelijk beleidsveld.

Subsidies

Ontvangst toewijzen aan
MAR 7405/9 ‘Specifieke
werkingssubsidies’ i.c.m.
BV0310

Ontvangsten uit prestaties/
beheer van regen‐ en
afvalwater

Ontvangst toewijzen aan
MAR 700/6 ‘Verkopen en
dienstprestaties’ i.c.m.
BV0310

Recuperaties van kosten/
beheer van regen‐ en
afvalwater

Ontvangst toewijzen aan
MAR 745/7 ‘Andere
operationele opbrengsten’
i.c.m.
BV0310

Schadevergoedingen

Ontvangst toewijzen aan
MAR 745/7 ‘Andere
operationele opbrengsten’
i.c.m.
BV0310

Verhaalbelasting

Ontvangst toewijzen aan
MAR 7322
‘Verhaalbelastingen –
leggen riolen’ i.c.m.
BV0020

Ja

Uitdrukken van het
overschot uit de
saneringsbijdrage op AR
094/9 ‘Ander rechten en
verplichtingen’.

Ja

Terugname van het
overschot uitgedrukt op AR
094/9 ten bedrage van het
tekort tijdens dit boekjaar.

Nee

Is er een overschot
gecreëerd uit de
saneringsbijdrage?

Ontvangst toewijzen aan
MAR 700/6 ‘Verkopen en
dienstprestaties’ i.c.m.
BV0310

Ja

Nee

Zijn de directe ontvangsten
rechtstreeks toewijsbaar
aan de ‘fysieke’
rioleringsactiviteit?

Gemeentelijke
saneringsbijdrage/ ‐
vergoeding

Nee

Reeds overschotten
uitgedrukt op AR 094/9 in
voorgaande jaren?

Geen actie ondernemen in
BBC. Tekorten worden niet
uitgedrukt in de
boekhouding.

