Soort uitgaven
AP=Apparaat
Personeel,
AM=Apparaat
Materieel,
Prog=Programma

Apparaatsartikel

Categorie

Hoofdrubriek

Definitie + Toelichting

Apparaat Personele uitgaven (=som Loonkosten,Personele Exploitatie,Postactieven,Externe inhuur)
Eigen Personeel = som(Loonkosten, Personele Exploitatie)
AP
AP
AP

Eigen Personeel
Eigen Personeel
Eigen Personeel

Loonkosten
Loonkosten
Loonkosten

AP
AP

Eigen Personeel
Eigen Personeel

Loonkosten
Loonkosten

AP

Eigen Personeel

Loonkosten

AP

Eigen Personeel

Personele Exploitatie

AP

Eigen Personeel

Personele Exploitatie

AP

Eigen Personeel

Personele Exploitatie

AP
AP

Salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering
Vergoedingen voor inbesteding personeel
Toelagen, toeslagen en vergoedingen

Definities conform P-direkt
Definities conform P-direkt
inclusief vergoedingen voor adviescolleges
inclusief uitgaven voor BHV-toelages
Gratificaties
Definities conform P-direkt
Onkostenvergoedingen waaronder Woon-werkverkeer (ook Definities conform P-direkt
collectieve inkoop OV kaarten)

Sociale lasten en
Definities conform P-direkt
bijdrage zorgverzekeringswet
Eigen Personeel
Loonkosten
Pensioenpremies
Definitie conform P-direkt
Eigen Personeel
Loonkosten
Eindheffing loonbelasting
Definitie conform P-direkt
Personele Exploitatie (=alle uitgaven met betrekking tot personeel die niet vallen onder de uitgaven voor loonkosten en postactieven)

Verhuiskosten personeel (binnen- en buitenland)

Reis- en Verblijfkosten

Arbeidsomstandigheden en personele zorg (incl. BHV
middelen)

Som van uitgaven voor:
-Verhuizingen personeel, incl. transport en opslag boedel
-Inrichting woonvoorziening
-Keuringen en inentingen (bij verhuizing buitenland)
-Tijdelijke woonhuisvesting personeel
Dit zijn zowel de uitgaven ihkv. reisbesluit als besluit woonwerkverkeer (waaronder hoge km vergoeding) als
-visa, paspoorten en andere reisbescheiden
-vervoer per vliegtuig
-vervoer per trein
-reisbureaudiensten
-taxidiensten
Dit zijn de uitgaven voor:
-Arbo-dienstverlening
-Bedrijfsmaatschappelijk werk
-Medische keuringen
-Vaccinnaties en andere medische vergoedingen
-Werkplekaanpassing
-Revalidatie

AP

Eigen Personeel

Personele Exploitatie

Representatie voor eigen personeel

Som van uitgaven voor
-aankleding van (afscheids)borrels,
-etentjes met eigen personeel,
-bloemetje,
-cadeau- en geschenkbonnen,
-gebak ed voor eigen personeel

AP

Eigen Personeel

Personele Exploitatie

Instroom, doorstroom en uitstroom van personeel

Som van uitgaven voor
-Werving en selectie
-Keuringen
-Assessments
-Outplacement
-Loopbaanbegeleiding
-Re-integratiebegeleiding

AP

Eigen Personeel

Personele Exploitatie

Studie en opleiding

Som van uitgaven voor
-Opleidingen
-Coaching
-Bezoek van seminars, symposia en congressen

AP
AP

Eigen Personeel
Eigen Personeel

Personele Exploitatie
Personele Exploitatie

AP

Eigen Personeel

Personeelsevenementen, - bijeenkomsten en recepties
Noodzakelijke contributies van personeel (bijv. contributies
NIVRA, vakverenigingen, nieuwspoort)
Personele Exploitatie
Uitgaven sociaal flankerend beleid
Externe Inhuur, conform BZK definitie

EXTERNE INHUUR (=som beleidsgevoelig, beleidsondersteunend, ondersteuning bedrijfsvoering)
AP
Externe inhuur
Beleidsgevoelig
Interim–management

Managers ter tijdelijke opvulling van interne vacatures, dan wel
verandermanagers die ingezet worden teneinde een
organisatieverandering door te voeren.

AP

Externe inhuur

Beleidsgevoelig

Organisatie- en formatieadvies

Adviseurs betrokken bij organisatiewijzigingen en
–veranderingen en bij de uitvoering van functiewaardering

AP

Externe inhuur

Beleidsgevoelig

Beleidsadvies

Advisering en eventueel explorerend onderzoek dat wordt
verricht ten behoeve van nieuw beleid, dan wel bijstelling van
bestaand beleid (toekomstgericht). Deze advisering kan daarbij
voortbouwen op de conclusies van uitbesteed
beleidsonderzoek.

AP

Externe inhuur

Beleidsgevoelig

Communicatieadvisering

AP

Externe inhuur

Beleidsondersteunend

Juridisch advies

Advisering ten aanzien van voorlichting, communicatie,
campagnes, e.d.
Advisering bij de voorbereiding van (specialistische) wet- en
regelgeving en juridisch advies over bestaande regelgeving.
Onder juridische adviezen worden niet begrepen de uitgaven
voor de (wettelijke taken van de) Landsadvocaat bij
procesvertegenwoordiging, voor deurwaarders, tolken e.d.

AP

Externe inhuur

Beleidsondersteunend

Advisering opdrachtgevers over
automatiseringsvraagstukken

Advisering van het management bij aankoop en ontwikkeling
van automatisering, software, e.d., voorafgaand aan of ter
begeleiding van de besluitvorming en aanbesteding van het
project.

AP

Externe inhuur

Beleidsondersteunend

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

Ondersteuning van eigen accountantsonderzoeken en financiële
deskundigheid, o.a. voor het opstellen van de administratieve
organisatie.

AP

Externe inhuur

Ondersteuning bedrjfsvoering

Uitzendkrachten

Het betreft de opvang van piekwerkzaamheden of opvang van
onvoorziene capaciteitsproblemen die tijdelijk voorkomen in
reguliere processen. Dit is de som van de uitgaven voor
uitzendkrachten, payrolling en externe inhuur
[BZK/DGOBR heeft aangegeven dat payrolling uitgaven vallen
onder externe inhuur/uitzendkrachten]

AP
AP

Inhuur
Inhuur

Inhuur deskundigen
Tolken en vertalers op grond van wettelijke taken
Inhuur deskundigen
Landsadvocaat
Postactieven (= alle uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel voorzover niet ten laste komend van derden)

AP
Postactieven
Postactieven
Functioneel leeftijdsontslag
AP
Postactieven
Postactieven
Bovenwettelijke uitkering, wachtgelden
Bij uitbesteden wordt een opdracht geplaatst, waarbij resultaatafspraken worden gemaakt zonder dat er door de opdrachtgever op de inzet van specifieke capaciteit wordt gestuurd”.
(Uitbesteden is het kopen van een resultaat of product.
De opdrachtnemer/leverancier stuurt de medewerkers aan die het resultaat of product tot stand brengen, heeft een resultaatverplichting en is verantwoordelijk voor de geleverde
kwaliteit.
De werkzaamheden kunnen plaatsvinden ten kantore van de opdrachtgever of niet, afhankelijk van de aard van de opdracht).

AM

Uitbesteding

Uitbesteding

Uitbesteden organisatie- en formatieadviesopdrachten

Adviseurs betrokken bij Rapportages en adviezen met
betrekking tot.organisatiewijzigingen en –veranderingen en
functiewaardering

AM

Uitbesteding

Uitbesteding

Uitbesteden beleidsadvies- en onderzoeksopdrachten

AM

Uitbesteding

Uitbesteding

Uitbesteden juridisch adviesopdrachten

Onderzoeksrapportages ten behoeve van nieuw beleid, dan wel
bijstelling van bestaand beleid
Adviesrapportages ter voorbereiding van (specialistische) weten regelgeving en adviesrapportages ten aanzien van
bestaande regelgeving.

AM

Uitbesteding

Uitbesteding

Uitbesteden accountancy en financiën

AM

Uitbesteding

Uitbesteding

Uitbesteden communicatie adviesopdrachten

AM

Uitbesteding

Uitbesteding

Uitbesteden ICT-adviesopdrachten

Adviesrapporten gericht op doorlichting/verbetering van audits
en financiële procedures
Adviesrapportages ten aanzien van voorlichting, communicatie,
campagnes, e.d.
Adviesrapportages voor het management ter voorbereiding
van besluitvorming over ICT-projecten.

Onder inbesteden wordt verstaan het uitvoeren van een opdracht of taak met eigen administratieve, technische of overige middelen zonder dat er een beroep wordt gedaan op externe
partijen.
Voor de overheid betreft het hier de dienstverlening tussen departemente, batenlastendiensten die vallen onder de lijst met SSO’s en overige (semi)-overheidsdiensten
Het gaat dus om opdrachtnemers die op niet-commerciële basis werken.
-Overige semi-overheidsdiensten zijn andere ministeries, provincies, gemeenten, stadsregio’s,
waterschappen en onderwijsinstellingen en daaraan gelieerde organisaties(zoals product- en
Apparaat Materieel

INBESTEDING
AM

AM

waarvan bijdrage SSO Bijdrage SSO

De bijdrage aan SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren,
worden toegevoegd aan het centrale apparaatsartikel en maken
onderdeel uit van de materiële apparaatsuitgaven.
Deze uitgaven worden gelabeld als “Bijdrage aan SSO’s“.
Onder deze categorie kunnen alleen de bijdragen worden
toegevoegd, indien deze op onderstaande lijst staan van SSO’s
die bedrijfsvoeringsdiensten leveren.
-P-Direkt (BZK)
-FMHaaglanden (BZK)
-Rijksvastgoedbedrijf (BZK)
-Doc-Direkt (BZK)
-Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) (BZK) (zie
ook http://www.ubrijk.nl/organisatieonderdelen)
-SSC-ICT (BZK)
-Dictu (EZ)
-Paresto (DEF)
-IVENT/DTO (DEF)

Onder inbesteden wordt verstaan het uitvoeren van een
opdracht of taak met eigen administratieve, technische of
overige middelen zonder dat er een beroep wordt gedaan op
externe partijen. Voor zover niet vallen onder de bijdrage SSO
betreft het hier de dienstverlening tussen onderdelen van de
Staat (departementen, batenlastendiensten en de organisaties
die vallen onder de lijst met SSO’s).

Inbesteding

DIENSTEN EN MIDDELEN
AM

Diensten en Middelen

Consumptieve diensten

Alle uitgaven die zijn gericht op het verzorgen van voedsel- en
drankvoorzieningen
aan personeel en gasten, excl. inrichting:
-Bedrijfsrestaurant
-Vergaderservice en banqueting
-Ingrediënten en voedingsmiddelen t.b.v. catering en
voedselvoorziening
-Dranken- en versnaperingsautomaten
-Catering t.b.v. evenementen (op locatie) De uitgaven voor
consuptieve diensten hebben alleen betrekking op uitgaven
voor de interne organisatie.

AM

Diensten en Middelen

Risicobeheersen

Alle uitgaven met betrekking tot het bewaken/beveiligen van
het gebouw, informatie of mensen
en risico op calamiteiten beheersen:
-Bewakings- en beveiligingsdiensten
aanschaf bewakings- en beveiligingsinstallaties, randapparatuur en -middelen
-Preventie en bestrijding calamiteiten
-Receptiediensten

AM

Diensten en Middelen

Schoonmaken

Alle uitgaven die zijn gericht op het reinigen en in schone staat
houden van het onroerend goed en de inventaris ervan:
-Schoonmaak
-Glasbewassing
-Sanitaire voorzieningen

AM

Diensten en Middelen

Post-, Koeriers- en transportdiensten

De som van de uitgaven voor:
-diensten die gericht zijn op het vervoeren van goederen buiten
de organisatie. Uitgezonderd vervoer van afval.
-diensten die gericht zijn op het verzorgen van uitgaande post.
waaronder:
-Koeriersdiensten
-Verzending pakketten
-Transportdiensten
-Bulk- , partijen- en kantoorpost
-Antwoordzendingen
-Postkamerdiensten
-Post Buitenland
Eventuele uitsplitsing naar Post/Koerier/Transportdiensten is te
maken op basis van crediteuren gegevens.

AM

Diensten en Middelen

Documentmanagement, ontwikkeling en -verwerking

Alle uitgaven die zijn gericht op de ondersteuning van het
aanmaken, opmaken en beheren van fysieke documenten,
ongeacht hun vorm, binnen een organisatie waaronder
-Documentcreatie, inclusief DTP
-Standaard drukwerk
-Documentreproductie
-Archiefdiensten

AM

Diensten en Middelen

Afvalzorgmanagement

De som van uitgaven voor uitgaven die gericht zijn op het
proces, verzamelen, opslaan, afvoeren en vernietigen van al die
stoffen die geen (gebruiks)waarde meer hebben voor de
organisatie
waaronder:
-Afvalinzameling en afvoer
-Afvoer vertrouwelijk papier
-Aanschaf/huur afvalmiddelen

AM

Diensten en Middelen

Inrichting van Gebouwen

Alle uitgaven die gericht zijn op de losse inrichting en
kantoorbenodigdheden voor die inrichting en voor
instandhouding van zaken die de werkplek betreffen
waaronder:
-kantoorwerkplek: plaatmeubilair (bureau, kast, ladeblok),
bureaustoelen.
-Meubilair vergaderzalen, ontvangstruimtes, restaurant
-Meubilair overig
-Inrichting overnachtingsruimtes
-Archief en bibliotheekinrichting
-Kluizen
-Stoffering
-Kunst en onderhoud kunst
-wanden, deuren, plafonds en sanitair
-aanschaf en onderhoud planten en bloemen interieur
-Bewegwijzering
-Wit- en bruingoed
-Onderhoud inrichting

AM

Diensten en Middelen

Benodigdheden en hulpmiddelen

de som van de uitgaven voor
-Kantoorartikelen
-Computersupplies (=toner voor de privé-printer op het eigen
buro / muis(mat) / toetsenbord / cd / dvd / usb-kabeltjes etc)
-Papier
-Kantoormachines
-Bedrijfsfitness
-Dienstkleding

AM

Diensten en Middelen

Bankdiensten

Alle uitgaven gericht op financiële dienstverlening van bancaire
aard aan de organisatie
waaronder:
-Rekening(en)
-Betalingsverkeer
-Buitenlandse valuta
-Koersverschillen

AM

Vervoer en verblijfkosten

Verblijf extern

VERVOER- EN VERBLIJFSKOSTEN
Doorvertaling van het ingebrachte voorstel vanuit WUR en BZK
voorstel dd. 25-02 leidt ertoe dat uitgaven voor huren
conferentieoord worden geboekt onder de hoofdrubriek
Evenementen en Congressen.
Op deze rubriek komen alleen nog uitgaven voor externe
werkplekken en externe vergaderplekken. Eventuele
bijbehorende cateringkosten zullen hier ook onder gaan vallen.

AM

Vervoer en verblijfkosten

Wagenpark

Uitgaven voor alle activiteiten, diensten en middelen die zijn
gericht op het beschikbaar stellen en beheren van voertuigen
waaronder
-Groepsvervoer
-Huur auto's met of zonder chauffeur
-Aanschaf dienstauto's
-Aanschaf gepantserde voertuigen
-Onderhoud en beheer wagenpark
-Brandstof vervoermiddelen

AM

waarvan ICT

ICT

ICT
Aanschaf Hardware

AM

waarvan ICT

ICT

Beheer & Onderhoud hardware

de uitgaven aan beheer en onderhoud van de onder aanschaf
hardware genoemde objecten: onderhoud
rekencentrumhardware | onderhoud printers, multifunctionals,
plotters incl toners | onderhoud werkplekhardware

AM

waarvan ICT

ICT

Aanschaf programmatuur & software

Hieronder wordt verstaan, uitgaven voor
applicatieontwikkeling/programmeren en compileren van
software | aanschaffen en onderhoud van licenties voor
software en programmeertalen

AM

waarvan ICT

ICT

Beheer, Onderhoud programmatuur & Software

Dit is de som van de volgende uitgaven:
-Onderhoud systemen zelf gecompileerde software
-Onderhoud systemen gebaseerd op licentiesoftware

AM

waarvan ICT

ICT

Aanleg, Beheer en Onderhoud infrastructuur

Dit zijn de uitgaven voor Bouw/aanleg van technische
infrastructuur voor verbindingen (zal in de praktijk alleen van
toepassing voor DEF en Buza zijn).

Onder hardware wordt verstaan:
-Alle uitgaven voor aanschaf van werkplek apparatuur die nodig
is op de werkplek thuis of op kantoor, inclusief mobiele
apparatuur (laptops, tablets, smartphones, toetsenborden,
muizen, ergonomische muizen etc, Usb-sticks).
-Aanschaf printers, multifunctionals, plotters
-Alle (aanschaf-)uitgaven voor toners, aansluit- en
verplaatsingskosten, etc.
-Aanschaf rekencentrumhardware, waaronder middleware
(alleen datacenters)
-Aanschaf en onderhoud audiovisuele apparatuur
-Huur en lease van hardware ongeacht het gebruiksdoel
-Rekencentrum software

AM

waarvan ICT

ICT

Spraak en Data Verbindingen

Dit is de som van de uitgaven voor:
Telecomdiensten:
-Vaste telefonie (toelichting: gesprekskosten + uitgaven voor
de telefooncentrales en apparaten, niet de servers die als VoIPcentrales dienen – die laatste vallen onder datacenterhardware)
-Mobiele telefonie
-Datacomdiensten, Huur netwerken
-Datacommunicatie: aanschaf of huur apparatuur, inclusief
specifieke apparaatsgebonden software

AM

waarvan ICT

ICT

Aan externe partij uitbestede ICT-dienstverlening.

Hieronder vallen de uitgaven voor ICT-dienstverlening aan
partijen buiten het rijk en is de som van de uitgaven voor
-Werkplekdiensten
-Datacenterdiensten
-Housing en hosting
-ICT advies
-ICT ondersteuning

AM

Huisvesting

HUISVESTING
Gebruik en onderhoud gebouw en terreinen

AM

Huisvesting

Verbruik van energie en water

AM

Huisvesting

Verhuizen

AM

Huisvesting

Verwerven en afstoten

AM

Communicatie

COMMUNICATIE
Vakliteratuur, abonnementen en overige informatie

AM

Communicatie

Vertaaldiensten

Alle uitgaven die betrekking hebben op het in gebruik hebben
van een gebouw of terrein.
waaronder:
-Onderhoud pand
-Aanschaf en onderhoud groenvoorziening terreinen
-Aanschaf en onderhoud installaties
-Verbouwingen
Alle uitgaven voor het verbruik van energie (=gas en
electriciteit) en water incl. bijbehorende belastingen
Alle uitgaven met betrekking op het fysiek verplaatsen van een
organisatorische eenheid of kantoor binnen dezelfde lokatie of
naar een andere locatie.
De som van de uitgaven voor:
-Aanschaf en afstoten gebouwen en terreinen
-Huur gebouwen
-Nieuwbouw
-Advies en bouwbegeleiding
-Architectendiensten
-Makelaarsdiensten
-Bodemonderzoekskosten
-Keuring pand (incl. bouwkundige keuring)

De som van uitgaven voor:
-Boeken
-Tijdschriften
-Dag/weekbladen
-Naslagwerken
-Elektronische documenten
Alle uitgaven gericht op het vertalen van teksten voor
doeleinden binnen de organisatie

AM

Communicatie

Relatiegeschenken (niet voor eigen personeel)

Alle uitgaven gericht op het verstrekken van objecten die zijn
bedoeld om cadeau te worden gegeven aan personen buiten de
organisatie (dus geen personeelsgeschenken).

AM

Communicatie

Evenementen en congresorganisatie

De som van uitgaven voor:
-Organisatie evenementen en diensten t.b.v. evenementen (in
eigen beheer),
-sprekers,
-artiesten,
-tenten,
-geluid

AM

Communicatie

Diversen communicatie

uitgaven met betrekking op het faciliteren van de interne
communicatiefunctie
De som van uitgaven voor:
-Communicatiemiddelen
-Media-inkoop
-AV-producties
-Publieksvoorlichting
-Fotokosten
-Tentoonstellingskosten
-Tekstbureau
- Uitgaven voor websites

Apparaat

Ontvangsten Personeel Materieel

Ontvangsten Personeel Materieel

Prog

Fin. instrumenten

Subsidies(-regelingen)

De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan
verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de
aanvrager, anders dan als betaling voor aan het
bestuursorgaan geleverde goederen of diensten (Awb, artikel
4.21).

Prog

Fin. instrumenten

Leningen

De uitgaven voor leningen worden eventueel onder de
categorie subsidies opgenomen. Vaak hebben die contracten
door de ‘zachte” voorwaarden (lagere dan marktrente,
kwijtscheldingsclausules, e.d.) die eraan zijn verbonden, het
karakter van een subsidie; de vormgeving is dan meestal
publiekrechtelijk (subsidiebeschikking). De uitgaven
voor leningen worden als apart instrument opgenomen, indien
hiermee het inzicht wordt vergroot.

Prog

Fin. instrumenten

Garanties

de kasuitgave die voortkomt uit een voorwaardelijke financiële
verplichting aan een wederpartij. De verplichting komt tot
betaling omdat een situatie is ontstaan, waarvoor de
oorspronkelijke garantieverplichting was aangegaan.

Prog

Fin. instrumenten

Bekostiging

financiële overdracht voor beleidsuitvoering aan instellingen,
voor zover niet vallend onder opdrachten en subsidies. Het
betreft hier vooral overdrachten aan wetenschappelijke en/of
onderwijsinstellingen voor onderwijs en/of onderzoek.

Het totaal aan ontvangsten voor personele en materiele
aangelegenheden
Onderstaande financiële instrumenten kunnen als kostensoort of als budget worden opgevoerd

Prog

Fin. instrumenten

Inkomensoverdrachten

Het overdragen van financiële middelen aan een individu en/of
huishouden zonder daarvoor een directe tegenprestatie te
verlangen en met het oogmerk de werderpartij te ondersteunen
in de bekostiging van zijn lopende uitgaven. In het algemeen
vindt de overdracht plaats in de vorm van een uitkering of
bijdrage van de overheid.

Prog

Fin. instrumenten

Opdrachten

Directe bestedingen aan derden voor de inkoop van diverse
goederen en diensten (communicatie, voorlichting, projecten,
infrastructuur e.d.) ten behoeve van het beleid. Bij een
opdracht is sprake van een concreet eindproduct/resultaat
(uitbesteding). Over het algemeen zijn dit de opdrachten voor
zover deze niet vallen onder externe inhuur. Externe inhuur is
het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de
rijksoverheid in dienst zijnde opdrachtgever, door een private
organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling
inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, waarop
door de opdrachtgever mede gestuurd wordt (zie begrippenlijst
externe inhuur). De uitgaven voor externe inhuur worden
opgenomen bij de apparaatsuitgaven.

Prog

Fin. instrumenten

Bijdragen aan baten-lastendiensten

De “Bijdrage aan een baten-lastendienst” bestaat uit de
eigenaarsbijdragen van het moederdepartement en de
uitvoeringskosten van de opdrachtgever aan een batenlastendienst. Subsidieregelingen van de minister zelf worden
onder ‘subsidie’ gepresenteerd in de tabel budgettaire gevolgen
van beleid. Als de minister ze laat uitvoeren door een andere
partij, wordt deze bij de subsidieregeling in de tabel vermeld.

Prog

Fin. instrumenten

Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s

De totale financiële bijdrage (programma en apparaat) aan de
ketenpartners (ZBO’s/RWT’s) die de overheid bij de uitvoering
van het beleid inschakelt .

Prog

Fin. instrumenten

Bijdragen aan medeoverheden

De financiële bijdrage aan de medeoverheden (provincies,
gemeenten) die de overheid bij de uitvoering van het beleid
inschakelt, bijvoorbeeld de specifieke uitkeringen aan
gemeenten en provincies.

Prog

Fin. instrumenten

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

De financiële bijdrage aan (inter)nationale organisatie die de
overheid bij de uitvoering van het beleid inschakelt en/of
lidmaatschappen van (inter)nationale organisaties, bijvoorbeeld
bijdragen aan de Europese Unie, VN, NGO’s.

Prog

Fin. instrumenten

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Prog

Fin. instrumenten

Bijdragen aan sociale fondsen

De financiële bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken (incl.
begrotingsfondsen).
De financiële bijdrage aan de fondsen waaruit uitkeringen en
voorzieningen worden verstrekt krachtens sociale
verzekeringswetten.

Prog

Ontvangsten Programma

Ontvangsten Programma

