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Verslag van de raad van bestuur van PBE OV over het boekjaar 2017 aan de 
Algemene Vergadering van 15 juni 2018.   
 
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten van P.B.E. OV 
(“Opdrachthoudende Vereniging) tijdens het voorbije boekjaar en leggen wij de jaarrekening van 2017 ter 
goedkeuring voor.  
P.B.E. werd op 8 februari 1928 opgericht en telde eind 2017 nog 26 vennoten: 24 gemeentelijke vennoten en de 
provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. 
  
Op de B.A.V. van 21 juni 2010 werd beslist om als vennoot toe te treden tot de werkmaatschappij Infrax cvba. 
  
Infrax 
Infrax staat, binnen het kader van de beleidslijnen zoals uitgezet door haar vennoten, in voor de exploitatie, het 
onderhoud en de ontwikkeling van de netten in de activiteiten elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering.  
In naam en voor rekening van haar aandeelhouders voert zij onder meer volgende taken uit: 
- het leveren van management- en andere diensten en het ter beschikking stellen van kennis aan haar 
aandeelhouders; 
- de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen van haar aandeelhouders; 
- alle operationele taken in het kader van de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de netten; 
- het verlenen van alle diensten aan de distributienetgebruikers binnen het kader van de activiteiten van haar 
aandeelhouders op technisch, administratief en commercieel vlak; 
- het bevorderen van de samenwerking tussen de aandeelhouders op het vlak van de distributieproblemen. 
  
Het managementcomité 
De dagelijkse leiding van Infrax is toevertrouwd aan het managementcomité. De acht personen die op 31 
december 2017 het managementcomité vormden zijn : 
  
Vanbrabant Frank (CEO) 
Beliën Eric (directeur HR)   
Bellers Raf (directeur netsynergie)   
Buyse Chris (directeur financiën)   
Ceuppens Tom (directeur netuitbating en klantendienst) 
Coomans Paul (directeur netbeheer) 
Remmerie Herman (directeur strategie en regulering) 
Van Rompaey Filip (directeur ICT) 
  
Fusie van Infrax met Eandis  
Reeds in 2015 werden gesprekken gestart met Eandis over verregaande samenwerking. Deze hebben in juli 
2016 geleid tot een “memorandum of understanding” (MOU) waarin het kader van een toekomstige 
samenwerking werd vast gelegd. Er werd onmiddellijk gestart met een gemeenschappelijke voorbereiding van de 
uitrol van de slimme meters. Tevens werd opdracht gegeven aan een externe consultant om 
samenwerkingsmogelijkheden op andere terreinen te onderzoeken. Op basis van een grondige analyse werd 
duidelijk dat een integrale samenwerking van beide werkmaatschappijen de aangewezen weg was. 



 
De raden van bestuur van Infrax en van alle Infrax-DNB’s hebben in maart en april 2017 hun akkoord gegeven 
voor een volledige integratie. Begin mei werden informatiesessies georganiseerd naar alle gemeenten.  
  
De integrale samenwerking zal worden gerealiseerd middels een fusie door overname van Infrax door Eandis 
System Operator (s.o.). Eandis s.o. verandert nadien haar naam in Fluvius cvba. De beoogde datum van de fusie 
en de naamsverandering is 1 juli 2018 met boekhoudkundig retroactief effect naar 1 januari 2018. 
  
Het contractueel personeel van Infrax wordt per 1 juli 2018 overgenomen door Fluvius cvba. Het statutair 
personeel gaat over naar Infrax Limburg OV, dat van naam zal veranderen naar Fluvius OV. Het statutair 
personeel zal worden gedetacheerd vanuit Fluvius OV naar Fluvius cvba. 
  
Voorafgaandelijk aan deze operatie zullen alle vermogensbestanddelen van Infrax Limburg worden overgeheveld 
naar Inter-energa, Inter-aqua of Inter-media, de statuten zullen worden aangepast en de naam wordt gewijzigd in 
Fluvius OV.  
  
Visienota Vlaamse regering inzake distributienetbeheerders en werkmaatschappijen 
In het kader van het regeerakkoord van 2014-2019 heeft de Vlaamse regering op 5 mei 2017 de visienota 
“Toekomstvisie voor de distributienetbeheerders en hun werkmaatschappijen en de financieringsintercommunales 
in het licht van een decentrale, CO2-arme energievoorziening” goedgekeurd. Belangrijk is vast te stellen dat de 
hierboven beschreven  reorganisatie volledig in lijn ligt met de visienota van de Vlaamse regering. 
  
De belangrijkste aspecten van de visienota zijn: 

• De gemeenten moeten nog deze legislatuur voor één netbeheerder kiezen die instaat voor zowel de 
gas- als de elektriciteitsdistributie. 

• Vlaanderen wordt opgedeeld in homogene, lokale geografisch aaneengesloten exploitatiegebieden om 
zo de operationele efficiëntie te verhogen. 

• De exploitatie en alle werkzaamheden zullen gebeuren vanuit één werkmaatschappij, Fluvius. 

• De raden van bestuur van de DNB’s worden afgeslankt tot maximaal 15 stemgerechtigde leden waarvan 
minstens 1/3 van het andere geslacht. 

• Elke gemeente blijft vertegenwoordigd in regionale bestuurscomités om onderwerpen van lokaal belang 
te behandelen. Deze mandaten zijn onbezoldigd.  

• De Raad van Bestuur van Fluvius bestaat uit maximum 20 leden (eventuele onafhankelijke bestuurders 
inbegrepen) en zal samengesteld worden uit minstens 1 vertegenwoordiger per DNB. 

• Bestaande gereguleerde en niet-gereguleerde taken of diensten zullen geëvalueerd worden alsook 
toekomstige nieuwe taken en diensten. 

• Participaties in lokale hernieuwbare energieprojecten kunnen ondergebracht worden in een “Vlaamse 
gemeentelijke Hernieuwbare Energieholding”.  

• Participaties in Elia (Publi-T) en Fluxys (Publigas) moeten maximaal aangehouden worden via de DNB’s. 

• De taken van de koepelorganisaties Intermixt en Inter-regies moeten waar mogelijk uitgeoefend worden 
binnen Fluvius. 

• Doel is om Fluvius te laten doorgroeien tot één Vlaamse nutswerkmaatschappij met als activiteiten: 
elektriciteit, aardgas, kabel, riolering en warmte. 

Vier Waalse gemeenten stappen over naar ORES op 01.01.2018 
De PBE heeft noodgedwongen afscheid moeten nemen van 4 Waalse gemeenten (Chastre, Incourt, Perwez en 
Villers-la-Ville). Sinds juli 2014 zijn de tarieven regionale materie en is de tariefmethodologie van de VREG en de 
CWaPE sterk uit elkaar gegroeid. Dit betekent dat de Waalse gemeenten de kosten verbonden aan de Waalse 
tariefmethodologie zelf moeten dragen en dat het schaalvoordeel verloren gaat waardoor de tarieven voor deze 
Waalse gemeenten aanzienlijk stijgen. 
  
De 4 Waalse gemeenten zijn per 1 januari 2018 uit PBE getreden en toegetreden tot ORES . Als gevolg van deze 
afsplitsing daalt het eigen vermogen van PBE met 22 miljoen euro na jaareinde.  
  
Uittreding provincies 
Conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking moeten de provincies uiterlijk op 31 december 2018 
uittreden uit de DNB’s. Deze decretale verplichting is van toepassing op Infrax Limburg, Inter-media, Inter-energa, 
Infrax West en PBE.  
  
Conform de statutaire bepalingen zal de provincie West Vlaanderen voor uittreding uit Infrax West haar aandeel 
in de balans ten bedrage van ca 6 mio ontvangen. Tussen de provincie Limburg en de Limburgse DNB’s werd 
een akkoord bereikt met terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal (46,2 miljoen euro). Bij Infrax Limburg zal 
de uittreding van de provincie reeds gebeuren per 1 januari 2018. Voor Inter-energa en Inter-media zal de 
uittreding gebeuren op 1 januari 2019. 
  



Bij PBE zijn de gesprekken met de provincie Vlaams-Brabant nog lopende. Tezamen met de uittreding van 4 
Waalse gemeenten (zie eerder) is ook de provincie Waals-Brabant voor een bedrag van ca 0,8 mio euro in 
januari 2018 uit PBE getreden  .  
  
Uittreding uit Inter-Regies 
In overeenstemming met de visienota van de Vlaamse regering hebben alle Infrax-DNB’s beslist om uit te treden 
uit Inter-regies. De Waalse leden verkiezen immers om Inter-regies in stand te houden. 
  
Warmte@Vlaanderen 
Op 18 mei 2016 werd met Eandis in een 50/50-verhouding een warmtebedrijf Warmte@Vlaanderen opgericht. 
Het warmtebedrijf zou instaan voor het prospecteren, ontwerpen, ontwikkelen, uitbouwen, onderhouden van 
warmte- en geothermie-installaties en infrastructuur incl. productie (enkel klassieke warmte), transport, distributie, 
levering, metering en facturatie van warmte. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen. Het was 
de bedoeling om alle bestaande of toegewezen warmteprojecten in de vennootschap in te brengen.  
  
De operationele start van Warmte@Vlaanderen was onderworpen aan de goedkeuring van de Belgische 
Mededingingsautoriteit. Deze goedkeuring was op 31 december 2017 nog niet verworven. 
  
Gelet op de fusie van Eandis en Infrax is begin 2018 beslist om Warmte@Vlaanderen te ontbinden. De 
warmteactiviteiten zullen binnen Fluvius cvba worden ontwikkeld. 
  
Atrias 
Binnen de energiesector wisselen de DNB’s diverse data uit met de leveranciers en andere derde partijen 
(nieuwe aansluiting, verhuis, wijziging energieleverancier, …). Iedere DNB heeft hiervoor zijn eigen clearing 
house (= data-uitwisselingssysteem). Reeds enkele jaren geleden werd beslist over te gaan tot de oprichting van 
één centraal, federaal clearing house, Atrias. De lancering van dit centrale clearing house is reeds meerdere 
keren uitgesteld en zou nu actief worden begin 2020. Tot eind 2017 bedragen de kosten voor deelname voor 
gans Infrax aan dit project 33,8 miljoen euro  . 
  
Nettarieven elektriciteit en aardgas 2017 
Op 7 oktober 2016 maakte de VREG het toegelaten inkomen voor 2017 bekend en op 20 december 2016 werden 
de tarieven voor 2017 vastgelegd ..  

Elektriciteit 2017 2016 % 

Toegelaten inkomen  50.243.970 50.567.871 -1 % 

  
Het gemiddeld nettarief elektriciteit is in 2017 voor elektriciteit gedaald met 17,2  %. Deze daling is het gevolg van 
de afschaffing van het plafond op de solidarisering van de groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. De impact 
van 2014 en 2015 werd verwerkt in de tarieven 2017 . 
  
Regulatoire saldi per 31 december 2017 
Tot eind 2014 gold het regulatoire kader volgens de cost-plus methodologie toegepast door de CREG. Hierbij 
werd een onderscheid gemaakt tussen ‘beheersbare’ en ‘niet-beheersbare’ kosten. 
  
Het verschil tussen de geraamde en de reële niet-beheersbare kosten wordt opgenomen als een vordering 
(“regulatoir actief”) of schuld (“regulatoir passief”) en wordt verrekend in een volgende tarifaire periode. Het 
verschil tussen de reële verkoopvolumes en het in het budget geraamde volume wordt eveneens in een volgende 
tarifaire periode verrekend. Deze verschillen resulteren dan in een verhoging dan wel een verlaging van de 
toekomstige tarieven. 
  
Vanaf 2015 geldt de inkomensregulering van de VREG (“price cap”) waar een onderscheid wordt gemaakt tussen 
exogene kosten en niet-exogene kosten. Exogene kosten zijn kosten waarop de netbeheerders volgens de VREG 
geen enkele impact hebben. Zij zijn door de VREG limitatief opgesomd. Saldi op de exogene kosten en de 
exogene volumeverschillen kunnen in de volgende tarifaire periode verrekend worden. 
  
De VREG heeft beslist om de saldi 2010-2014 te recupereren over een periode van 5 jaar, beginnende vanaf 
2016. Eerder had de VREG al beslist om de saldi 2008-2009, die wel al formeel waren goedgekeurd door de 
CREG, te verwerken in de tarieven 2015 en 2016. 
  
Onderstaande tabel toont de status van de saldi per 31 december 2017 voor de gereguleerde activiteit 
elektriciteit, zoals deze ook werden verwerkt in de jaarrekeningen 2017 van PBE (- tekort en geboekt als 
vordering, + overschot en geboekt als schuld). 

Saldi elektriciteit - distributie   Vlaanderen Wallonië 
TOTAAL 
PBE 



Saldi exogene kosten per 31/12/2016 (1) 
-
16.138.949 

254.887 16.393.836 

Recuperatie 20% saldi 2010/2014 in 2017 (2) +4.753.159 81.628 +4.834.787 

Recuperatie saldi 2015 in 2017 (3) -721.701   -721.701 

Correctieboeking saldi exogene kosten en 
volumeverschillen 2016 

(4) +24.338 13.210 +37.547 

Saldi exogene kosten en volumeverschillen 
2017 

(5) -1.467.298 100.000 -1.367.298 

Totaal saldi elektriciteit - distributie (6) -13.550.45 -60.049 13.610.501  

(-: tekort, tariefverhogend in volgende tarifaire periode;  +: overschot, tariefverlagend in volgende tarifaire periode) 
  
Deze tabel moet met het nodige voorbehoud behandeld worden vermits de VREG en de CWAPE de saldi 2010-
2014 en de saldi van 2017 nog niet definitief bevestigd heeft. De integrale recuperatie is derhalve pas zeker bij de 
definitieve bevestiging door de regulator  . 
  
Voorraad groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC) 
De Vlaamse Regering heeft de invoering van een DAEB-vergoeding (“dienst van algemeen economisch belang”) 
goedgekeurd voor de distributienetbeheerders ter uitvoering van hun openbaredienstverplichting voor het kopen 
en verkopen van GSC en WKC.  
  
Met de DAEB-regeling, die wordt uitgevoerd via het Vlaamse Energie Agentschap (VEA), worden certificaten 
opgekocht en uit de markt gehaald. Op die manier wenst men vraag en aanbod terug in evenwicht te brengen. In 
2016 was de DAEB-regeling beperkt tot GSC voor fotovoltaïsche installaties afkomstig van gezinnen en tot een 
bedrag van 15 miljoen euro per DNB per jaar. In 2017 werd deze uitgebreid tot alle GSC en WKC. In 2017 heeft 
VEA op die manier bij Infrax voor 140 mio euro certificaten opgekocht ( 100,4 mio GSC en 39,6 mio WKC). 
  
Daarnaast hebben we vastgesteld dat de reguliere verkopen via aanbesteding op de markt dit jaar succesvol 
zijn geweest voor GSC.  
  
Eind 2017 vertegenwoordigt de voorraad groenestroom- en warmtekrachtcertificaten van PBE nog 1,1miljoen 
euro, of een afname van 0,3 miljoen euro. De voorraad certificaten is in de jaarrekening van de netbeheerders 
opgenomen onder de overlopende rekeningen van het actief. 
  

   

Voorraad 

31/12/2017 31/12/2016 Toename(+) / afname(-) 

  Aantal Waarde Aantal Waarde Aantal Waarde 

GSC 13.011 1.144.968 13.782 1.212.816 -771 -67.848 

WKC 0 0 11.800 236.000 -11.800 -236.000 

Totaal 13.011 1.144.968 25.582 1.448.816 -12.571 -303.848 
  
Joint datahub met Elia 
Binnen Synergrid werd een overeenkomst opgemaakt tussen Elia en de Belgische DNB’s voor een joint datahub 
met Elia. Via de hub worden gegevens van aan Elia geleverde flexibiliteitsdiensten uitgewisseld en dit zowel 
onderling als met de betrokken marktpartijen. 
  
De datahub verzamelt gegevens van individuele leveringspunten maar aggregeert ook volumes per marktpartij 
over alle leveringspunten heen. 
  
Door de datahub worden een aantal processen mogelijk gemaakt:  

• Settlement tussen de dienstverlener van flexibiliteit (FSP) en de aanvrager van flexibiliteit (FRP) 

• Settlement tussen de FSP en de distributienetgebruiker 

• Perimetercorrectie 

• ‘Transfer of energy’-settlement 

• Monitoring en reporting van de federale marktwerking over alle spanningsniveaus heen 

• Regionale monitoring en reporting. 
Er werd een pilootproject opgestart met als voorziene startdatum 1 januari 2018.  
  



Kwaliteitrsregulering VREG 
De VREG wenst in de toekomst het toegelaten inkomen van een DNB afhankelijk te maken van o.a. een 
kwaliteitsfactor q, bepaald op basis van de score die de DNB behaalt inzake de kwaliteit van de dienstverlening. 
Hierbij gelden volgende principes: 
  

• Hoe hoger de kwaliteit van de dienstverlening is, hoe hoger het toegelaten inkomen en hoe hoger het 
nettarief is (en omgekeerd) 

• Zero-sum principe: stijging van het toegelaten inkomen bij een DNB wordt gecompenseerd door een 
daling van het toegelaten inkomen bij een andere DNB. 

Volgende kwaliteitsindicatoren worden gemeten: 

• Stroomonderbrekingen 

• Klachten 

• Laattijdige (her)aansluitingen 

• Klantentevredenheid en betrekken van belanghebbenden. 
Vanaf 2017 werd er gestart met de registratie van de kwaliteit volgens de nieuwe richtlijnen van de VREG. In 
2021 zal de q-factor voor het eerst impact hebben op het toegelaten inkomen. De omvang van de financiële 
impact is voorlopig beperkt. 
  
Infra-X-net 
De overeenkomst met Telenet voorziet dat de kabelinfrastructuur eigendom blijft van de DNB’s en dat Infrax op 
deze infrastructuur bepaalde diensten mag aanbieden aan de gemeenten die aandeelhouder zijn voor de activiteit 
kabel. 
  
In dit kader biedt Infrax via het kabelnetwerk volgende diensten aan de gemeenten:  

• Infra-LAN-net: dit is het verbinden van verschillende gebouwen van de gemeente tot één eigen 
computernetwerk; 

• Infra-TEL-net: dit is het verbinden van telefonie en telefooncentrales van gebouwen naar het 
hoofdgebouw van de gemeente. Dit hoofdgebouw wordt dan over het kabelnetwerk verbonden met de 
met Infrax gedeelde telefonieoperator; 

• Infra-INTER-net: het verlenen van breedbandtoegang tot het internet van de verschillende gebouwen via 
het kabelnetwerk. 

Deze dienst kent een groot succes: eind 2017 zijn 87 gemeenten, provincie Limburg, provincie West-Vlaanderen, 
2 brandweerzones, 6 politiezones en 5 overheidsbedrijven toegetreden tot deze activiteit, wat een succesfactor 
betekent van 93 % van de voor de kabel aangesloten gemeenten. 
  
Infra-Gis 
Infra-GIS is een zeer uitgebreid geo-informatiesysteem waar de gemeenten onder andere hun voordeel mee 
kunnen doen op het vlak van ruimtelijke ordening. Deze toepassing stelt gemeenten in staat om op basis van 
grondige geografische analyses de juiste beslissingen op het openbaar domein te nemen. Met Infra-GIS stelt 
Infrax zijn expertise, data, software en hardware voluit ten dienste van de gemeenten.  
  
Steeds meer gemeenten maken gebruik van deze dienst en sluiten hiervoor een samenwerkings-overeenkomst 
met Infrax. 
  
In 2017 hebben 7 gemeenten beslist toe te treden tot deze activiteit. In totaal zijn 43 gemeenten die van deze 
dienst gebruik maken, wat een groei is van ongeveer 20%.  
  
Project Roadrunner 
RoadRunner is de naam van het project dat uitbreiding mogelijk maakt van de huidige bandbreedte 606/862 MHz 
naar 1 GHz. Deze uitbreiding is noodzakelijk omwille van de steeds grotere vraag naar datavolume, snelheid, 
interactieve diensten, HQ video, … 
  
Na in 2016 aan een gestage uitrol te zijn begonnen, werden in 2017 nog eens 40 % van alle materialen die niet 
1GHz compatibel waren vervangen: hoofdlijnversterkers, distributieversterkers, splitters, aftakdozen en 
connectoren. Eind 2018 zal 100% van het kabeltelevisienetwerk omgebouwd zijn. 
  
De kostprijs van Roadrunner wordt voor gans Infrax geraamd op 56 miljoen euro, hetzij ca. €100 per aansluitpunt. 
  
Public Wifi 
In 2015 gaf de Raad van Bestuur zijn akkoord om aan de voor de kabel aangesloten gemeenten “Infrax-Wifi” als 
nieuwe dienst aan te bieden en werden 6 proefprojecten opgestart: Genk, Hasselt, Neerpelt, Diest, Diksmuide en 
Torhout. Tijdens de eerste helft van 2016 werd gefocust op de praktische ervaring, potentiële toepassingen en big 
data aspect bij deze 6 proefprojecten.  
  
De publieke wifi’s worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van Infrax dat gemeentelijke gebouwen onderling 
en met Infrax verbindt. De deelnemende gemeenten investeren eenmalig in antennes en civiele werken voor 



elektriciteit en netwerk. Deze installatiekost wordt al dan niet gefinancierd vanuit beschikbare fondsen bij de 
DNB.  
  
In 2017 is men begonnen met lancering op grote schaal. Momenteel zijn 26 zones in dienst en verder zijn er 16 
zones in opbouw. De 26 WiFi-zones in dienst bedienen op vandaag samen gemiddeld 12.000 WiFi clients per 
dag.  
  
Infra-X-enter (datacenter voor gemeenten) 
Vanuit een aantal gemeenten is de vraag ontstaan of Infrax haar datacenter kan ter beschikking stellen. Reden 
hiervoor is enerzijds de steeds toenemende complexiteit, maar ook het aspect veiligheid en garantie waar de data 
zich bevinden speelt een zeer belangrijke rol.  Hierdoor voldoet men reeds voor een deel aan de GDPR 
wetgeving. Naast de voornoemde voordelen is het ook financieel gezien zeer interessant gebleken voor de 
gemeenten. Vermits het aanbieden van een datacenter past in de strategie van Infrax heeft de raad van Bestuur 
dan ook haar akkoord verleend om het project op te starten.  
  
Ondertussen is het eerste datacenter operationeel. Het voldoet aan de moderne normen en is tevens zeer 
energievriendelijk (PUE van 1,08). Het 2de datacenter zal tevens in 2018  gebouwd worden.  
We starten met 15 toegetreden gemeenten, wat ver boven de vooropgestelde doestelling van 2017 was. Tevens 
zullen een aantal politiezones en providers van gemeenten ook vanuit het datacenter van Infrax hun activiteiten 
laten verlopen. 
  
Fiber to the Home (FTTH) 
Reeds in 2015 hebben Infrax en Eandis met Mc Kinsey een nota “FTTH/FTTB, Hefboom voor Vlaanderen” 
opgesteld. Uit deze studie blijkt dat er in de toekomst zeker nood is aan FTTH. De business case toont aan dat 
FTTH rendabel kan zijn. 
  
Infrax en Eandis willen dan ook samen – in nauwe samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten – op 
rendabele wijze de telecommunicatie-infrastructuur van de toekomst aanleggen die maximaal beantwoordt aan 
de maatschappelijke doelstellingen in Vlaanderen. 
  
  

Doelstellingen Oplossing 

Laagste maatschappelijke kost 

& laagste tarieven 

Infrax en Eandis investeren met een investeringshorizon van 33 

jaar en een bescheiden IRR. 

Geen dubbele aanleg van netwerken.  

Voor alle Vlamingen (geen 

digitale achterstelling) 
Doelstelling om quasi gans Vlaanderen te ontsluiten. 

Vrije en eerlijke concurrentie – 

level playing field 

Open netwerk met transparante en niet-discriminerende prijzen. 

Mogelijkheid voor meerdere partijen om in het netwerk te 

investeren. 
  
  
Bedoeling is een open FttH-netwerk op te bouwen waarbij we (1) toegang tot de fysieke laag van het FttH-
netwerk aanbieden aan de grotere operatoren en (2) toegang tot de actieve netwerklaag (bitstream) aanbieden 
aan de kleinere service providers. 
  
Belangrijk hierbij is het aspect tijd. Cherry picking van de meest rendabele gebieden door commerciële spelers 
laat de maatschappelijke kost aanzienlijk stijgen en moet dus zeker vermeden worden. 
  
De Raad van Bestuur gaat ermee akkoord dat er gestart wordt met een “Proof of Concept” (POC)  in zowel  ruraal 
gebied als stedelijk gebied. De bedoeling is om 15.000 huishoudens te bestrijken. De kostprijs van de POC wordt 
geschat op ca 30 miljoen euro. Ook geïnteresseerde telecomoperatoren kunnen instappen in de POC.  
  
Lichtplan 
Om tot een duidelijk OV-beleid te komen, wenst Infrax haar dienst verder uit te breiden. Aan de gemeenten wordt 
de mogelijkheid geboden lichtplannen op te maken. In eerste instantie wordt de gemeente ingedeeld in 
verschillende OV-zones en voor elke zone wordt een technische fiche opgemaakt. Vervolgens worden samen 
met de gemeenten actieplannen opgesteld. Voor de uitvoering van de diverse actieplannen zal Infrax  beroep 
doen op gekwalificeerde partners. In 2017 werden in enkele gemeenten pilootprojecten opgestart. 
  
 



 
Toetreding Synductis 
Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven in Vlaanderen. Door de 
infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen, wil Synductis zorgen voor minder 
hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening. 
  
Infrax is in 2017 toegetreden tot Synductis voor gemeenten waar we enkel voor riolering netbeheerder zijn en dit 
enkel voor wat het aspect planning betreft.  
  
Financiering van netbeheerders via Infrax 
De financiering van de investeringsuitgaven van de aangesloten netbeheerders en van hun werkkapitaal gebeurt 
via Infrax. Infrax kan hiervoor leningen aangaan, kredietlijnen afsluiten, thesauriebewijzen en obligaties uitgeven.  
  
Infrax heeft o.m. een  EMTN-programma lopen voor uitgifte van obligaties voor een totaalbedrag van 500 miljoen 
euro. Een eerste schijf van 250 mio werd uitgegeven in 2013 (looptijd 10 jaar) en een tweede schijf in 2014 
(looptijd 15 jaar). 
  
De balans van Infrax wordt bijgevolg significant beïnvloed door de financieringsactiviteit die Infrax vervult. Op 31 
december 2017 bedragen de financiële schulden op lange termijn € 543.501.956 (waaronder voornamelijk het 
hierboven vermelde EMTN-programma), de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen € 
3.500.000 en de financiële schulden op ten hoogste één jaar € 25.000.000. Deze financiering wordt vervolgens in 
belangrijke mate gebruikt om de aangesloten netbeheerders duurzaam te financieren. Infrax heeft op lange 
termijn vorderingen ten belopen van € 450.000.000 openstaan ten aanzien van deze distributiebeheerders. De 
raad van bestuur is van mening dat er geen verschil is over de terugbetalingscapaciteit van de 
distributienetbeheerders.  
  
De distributienetbeheerders staan borg voor de obligaties en aanverwante schuldinstrumenten.  Onderstaande 
tabel toont een overzicht van de borgstellingen 
  

  
   
Infrax maakt gebruik van financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 96,8° van het Wetboek van 
vennootschappen. Ter indekking van zijn langetermijnleningen werd in 2011 een rente-indekking op een lening 
van 70 miljoen euro afgesloten met looptijd 20 jaar tot 2031.  
  
Rating nieuws 
Een rating is een gefundeerd oordeel over de kredietwaardigheid van een emittent van obligaties en is een 
belangrijk criterium dat institutionele investeerders gebruiken. Een goede rating geeft ook meer 
financieringsflexibiliteit en versterkt het imago als betrouwbare financiële partner. Bovendien baseert de VREG 
zich op bedrijven met een A-rating om de ‘toegelaten’ financieringskosten te bepalen. 
  
Vanaf 2014 heeft Infrax een rating aangevraagd bij het rating bureau Fitch. Infrax heeft toen de rating “A stable 
outlook” gekregen.  
  
Op 13 december 2016 heeft het ratingagentschap Fitch aan Infrax de rating bevestigd. Deze kwalitatieve rating 
weerspiegelt enerzijds de stevige financiële basis en anderzijds het vertrouwen van stakeholders in de strategie 
van de groep. 
  
Fitch heeft op 30 oktober 2017 Infrax op “Rating Watch Negative” geplaatst. Dit betekent dat Fitch aankondigt 
dat er mogelijks een wijziging van rating kan gebeuren, in voorkomend geval een potentiële downgrading.  
  

    
Infrax 

Limburg 
Infrax West Iveg PBE Riobra 

    57 % 19 % 12 % 8 % 4 % 

  Bedrag Waarborg Waarborg Waarborg Waarborg Waarborg 

Lening 70.000.000 39.900.000 13.300.000 8.400.000 5.600.000 2.800.000 

Kredietlijnen 200.000.000 114.000.000 38.000.000 24.000.000 16.000.000 8.000.000 

Programma 

Thesaurie 
200.000.000 114.000.000 38.000.000 24.000.000 16.000.000 8.000.000 

EMTN-

programma 
500.000.000 285.000.000 95.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 

Totaal 970.000.000 552.900.000 184.000.000 116.400.000 77.600.000 38.800.000 



De redenen volgens Fitch voor deze Watch Negative (WN) zijn de volgende: 

• Onduidelijk kredietprofiel van de fusie Infrax/Eandis  

• Mogelijk druk op de liquiditeiten indien de obligatiehouders niet akkoord zouden gaan met de wijzigingen 
van de prospectus (noodzakelijk voor de overdracht van de obligaties van Infrax naar Fluvius) 

• Mogelijke risico van wijziging garantiestructuur EMTN bij bv. een fusie van een Infrax-DNB met Eandis-
DNB. 

Volgens de huidige prospectus van het EMTN-programma is een fusie van Infrax een “event of default”, hetgeen 
impliceert dat de obligatiehouders een onmiddellijke terugbetaling van de lening kunnen opeisen. De prospectus 
moet bijgevolg aangepast worden en hiervoor is de goedkeuring van de obligatiehouders noodzakelijk. Een 
algemene vergadering van de obligatiehouders wordt daarom gepland in het voorjaar van 2018. 
  
Infrax is in dialoog gegaan met Fitch om een maximum aan informatie te bezorgen zodat Fitch de komende 
fusieoperatie in het juiste perspectief kan plaatsen. 
  
Pensioenfondsen: overgang van tak 21 naar tak 23 
Alle Infrax-DNB’s hebben een pensioenovereenkomst afgesloten met Ethias voor het statutair personeel. Deze 
fondsen werden beheerd in tak 21 – behalve bij Infrax West waar reeds meer dan 2/3de van de fondsen in tak 23 
beheerd wordt met KBC en Candriam als fondsbeheerders. Bij tak 21 is er een jaarlijkse waarborg op het kapitaal 
en op het rendement. Bij tak 23 wordt geen waarborg gegeven. De fondsen werden aangelegd ter financiering 
van de verwachte stijging in de basis pensioen- en de responsabiliseringsbijdragen. 
  
Met de nieuwe controlewet van 2016 werd het specifieke voorrecht op de afgezonderde activa van de tak 21-
fondsen bij faillissement van de verzekeraar geschrapt en wordt dit vervangen door een algemeen voorrecht, 
samen met alle gewone en bevoorrechte schuldeisers. Dit specifieke voorrecht werd wel behouden per 
beleggingsfonds onder tak 23. Bijkomend zijn er ook nog een aantal financiële voordelen die een overstap naar 
tak 23 rechtvaardigen. 
  
De Raad van Bestuur is dan ook akkoord gegaan met de overgang van tak 21 naar tak 23. Aan Ethias werd 
gevraagd een marktbevraging te organiseren voor het aanduiden van drie vermogensbeheerders en dit volgens 
een “conservatief” beleggingsprofiel. De keuze is gevallen op KBC Asset Management, Candriam en Bank 
Degroof Petercam. Eind 2017 was 93,5% van de fondsen beheerd onder tak 23.   
   

    
Juridisch kader 
In 2017 waren de Infrax-DNB’s betrokken in de volgende procedures: 

1. Zonstraal/VREG: Op 1 juli 2014 is de tarifaire bevoegdheid inzake distributienettarieven voor elektriciteit 
en gas overgeheveld van het federale niveau naar de Gewesten. Ter uitvoering van zijn nieuwe tarifaire 
bevoegdheid heeft de Vlaamse energieregulator VREG op 30 september 2014 een tariefmethodologie 
aangenomen voor de regulatoire periode 2015-2016. Zonstraal, een sectorvereniging voor zonne-
energie, heeft samen met twee natuurlijke personen (die aangeven eigenaars van zonnepanelen te zijn) 
een beroep tot schorsing en vernietiging tegen dezelfde tariefmethodologie ingesteld bij het Hof van 
Beroep te Brussel. Omdat de VREG echter van oordeel was dat de Raad van State als enige bevoegd 
was om kennis te nemen van beroepen tegen beslissingen van de VREG, hebben de verzoekende 
partijen vervolgens een beroep (tot schorsing en vernietiging) tegen diezelfde tariefmethodologie 
ingesteld bij de Raad van State. De vier distributienetbeheerders van de Infrax-koepel Iveg, Infrax West, 
Inter-energa en de PBE (de “Infrax-DNB’s”) zijn in de procedure voor de Raad van state tussengekomen 
ter ondersteuning van de VREG. 
 
Het Hof van Beroep heeft in (de motivering van) een tussenarrest aangegeven bevoegd te zijn, maar 
heeft de behandeling van de zaak geschorst in afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad 
van State, teneinde tegenstrijdige uitspraken te vermijden. 
 
Bij arrest van 1 oktober 2015 heeft de Raad van State het schorsingsverzoek verworpen wegens gebrek 
aan hoogdringendheid, zonder zich uit te spreken over zijn bevoegdheid. Daarop hebben de 
verzoekende partijen om de voortzetting van de rechtspleging verzocht.  
 
Op 22 november 2017 heeft de betreffende kamer van het Hof van Beroep van Brussel (inmiddels ‘het 
Marktenhof’ genoemd) een arrest geveld in deze zaak waarbij de vordering van Zonstraal verworpen 
werd. Daaropvolgend heeft Zonstraal tevens afstand van geding gedaan van de zaak hangende bij de 
Raad van State. 
  

Pensioenreserves 
Infrax 

Limburg 
Infrax West Iveg PBE Totaal 

Per 31/12/2016 222.673.705 171.806.721 41.972.581 31.436.931 467.889.938 

Per 31/12/2017 260.947.882 181.349.599 44.640.936 33.078.592. 520.017.009 



2. Proximus activering claim: Op 28 juni 2008 werd de inbreng van de bedrijfstak van de digitale en 
analoge kabelklanten en de kabeltelevisieproducten met Telenet overeengekomen en werd een erfpacht 
op het kabelnet gevestigd voor 38 jaar. 
 
Dit werd effectief gerealiseerd op 1 oktober 2008 door het verlijden van de notariële aktes. 
 
Naar aanleiding van de overname van de kabeltelevisieklanten en de vestiging van een erfpacht op het 
kabelnet door Telenet, heeft Belgacom, nu Proximus, een vordering ingesteld bij de Rechtbank van 
Eerste Aanleg tot vernietiging van de contracten en tot het bekomen van een schadevergoeding. In 
eerste aanleg werd deze vordering verworpen (vonnis van 6/4/2009). Hierop heeft Proximus hoger 
beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Antwerpen.  
 
De vordering van Proximus betrof het overrmaken van de volledige documenten met betrekking tot het 
akkoord tussen Telenet, Interkabel en de kabelmaatschappijen. Tevens vroeg zij om deze akkoorden 
nietig te verklaren en op basis van een door haar besteld expertenrapport een schadevergoeding van 
1,4 miljard euro.  

  
  
Interne controle omgeving 
De interne controle omgeving van Infrax is gebaseerd op het COSO model voor interne controle, waarbij de vijf 
basiscomponenten, "controle omgeving", "risico beoordeling", "controle activiteiten", "informatie en communicatie" 
en "supervisie/ monitoring”, hieronder kort worden toegelicht. 

• Controle omgeving: De controleomgeving vormt de basis voor het uitvoeren van de interne controles en 
schept het kader waarbinnen iedereen zijn of haar activiteiten uitvoert.  

• Risicobeoordeling: Risicobeoordeling is het proces van het begrijpen en het beheren van risico's, en 
draagt bij tot het halen van de door de organisatie vooropgestelde doelstellingen.  

• Controle activiteiten: Controle activiteiten helpen om de objectieven van Infrax te behalen en worden 
door alle lagen van organisatie uitgevoerd. Controle activiteiten geven specifieke informatie, kunnen 
bepaalde fouten voorkomen of detecteren, en zijn automatisch of manueel van aard. Door het effectief 
uitvoeren van de controles daalt het inherent risico op fouten in een proces tot op een - door Infrax 
gewenst aanvaardbaar niveau ("risk appetite").  

• Informatie en communicatie: Informatie en communicatie betreft zowel interne als externe 
communicatie.  

• Supervisie: Supervisie omvat de superviserende activiteiten en het evalueren van de mensen, waarbij de 
verwachting aan de realiteit getoetst wordt en waarbij de resultaten van deze toetsing gerapporteerd 
worden aan de correcte instantie (bv. managementcomité, raad van bestuur, etc.).  

Investeringen 
De PBE heeft in 2017 investeringen verricht voor in totaal 26,1 miljoen euro   bruto. Dit is 4,6 miljoen euro meer 
dan in 2016. 

Elektriciteit KTV Diverse Totaal 

18 

(+2,8) 

7,8 

(+2,2) 

0,3 

(-0,2) 

26,1 

(+4,6) 
(x): toename of afname t.o.v. 2016 
  
 
Bijkantoren 
De vennootschap heeft geen bijkantoren. 
  
Resultaat  
Het resultaat van P.B.E. bedraagt 7.275.938,60 euro en bestaat uit de  bedrijfswinst van 11.084.233,24 euro, een 
negatief financieel resultaat van 80.341,39 euro. De belasting op het resultaat bedraagt 3.888.636,03 euro . 
  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld een bedrag van 4.586.464,38 euro ( 5.465.548,52 euro m.b.t. 
resultaat van het boekjaar - 879.084,14 uitkering beschikbare reserve Wallonië naar aanleiding van overstap van 
onze 4 Waalse gemeenten naar ORES) te doteren aan de beschikbare reserves en het saldo ten bedrage van 
2.689.474,22 (1.810.390,08 euro m.b.t. resultaat van het boekjaar en 879.084,14 uitkering beschikbare reserve 
Wallonië) euro uit te keren aan de vennoten  
  
In 2015 werd er een tweede dividend over het boekjaar 2014 goedgekeurd ten bedrage van 21.719.082,86 euro 
met specifieke betalingsmodaliteiten. Dit tweede dividend dient om de gemeentelijke aandeelhouders de nodige 
zekerheid te bieden met betrekking tot de toekomstige cash flows (2015-2018). Het tweede dividend wordt 
normaliter trimestrieel over 4 jaar uitbetaald aan de gemeentelijke vennoten. De eerste terugbetaling heeft 
plaatsgevonden op 30 september 2015. Door overstap naar ORES werd het openstaand saldo per 31.12.2017 
voor onze 4 Waals gemeenten volledig vereffend.  



  
Belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening 2017 
Zoals gemeld in het verslag wordt de fusie gepland van Infrax met Eandis S.O. en wordt er een algemene 
vergadering van obligatiehouders gepland voor de aanpassing van de prospectus. 
  
 Er zijn ook tweegeen andere belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening te vermelden die een 
impact kunnen hebben op de rekeningen . Tezamen met de uittreding van de 4 Waalse gemeenten is ook de 
provincie Waals-Brabant in januari 2018 uit PBE getreden.(zie eerder pg 3) 
  
Commentaar en toelichting bij de balans en de exploitatierekening van 2017 
Wij verwijzen hierbij naar de commentaar opgenomen in de jaarrekening en de bijlagen bij de jaarrekening. 
  
De Raad van Bestuur stelt aan de gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders voor om: 
a) de jaarrekening en de daarin opgenomen resultaatverwerking zoals voorgesteld goed te keuren 
b) en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat. 
  
De Raad van Bestuur dankt ten slotte de medewerkers voor de inzet en de toewijding, alsook de aandeelhouders 
voor het sterke en blijvende vertrouwen. 
  
Lubbeek 21 maart 2018 
  
  
  
Herman Remmerie 
Algemeen directeur 
 
  



Jaarrekening 

 

BALANS NA WINSTVERDELING    

ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

VASTE ACTIVA 21/28 240.965.606,61 233.303.474,04 

OPRICHTINGSKOSTEN 20   5.143,49 

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21     

MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 216.835.229,84 209.173.097,27 

   Terreinen en gebouwen  22 9.449.350,28 9.626.088,54 

   Installaties, machines en uitrusting 23 185.756.818,27 182.760.805,16 

   Meubilair en rollend materieel  24 727.272,30 765.971,79 

   Leasing en soortgelijke rechten 25 116.490,24 219.474,09 

   Overige materiële vaste activa  26 0 0 

   Activa in aanbouw en vooruitbetalingen  27 20.785.298,75 15.800.757,69 

 FINANCIELE VASTE ACTIVA 28 24.130.376,77 24.130.376,77 

   Verbonden ondernemingen  280/1     

     Deelnemingen  280     

     Vorderingen 281 0 0 

   Ondernemingen met deelnemingsverhouding  282/3 13.985.627,17 13.985.627,17 

     Deelnemingen 282 13.985.627,17 13.985.627,17 

     Vorderingen  283 0 0 

   Andere financiële vaste activa  284/8 10.144.749,60 10.144.749,60 

     Aandelen  284 10.144.624,60 10.144.624,60 

     Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 125,00 125,00 

         

VLOTTENDE ACTIVA   29/58 59.858.079,06 60.824.008,68 

VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 29 24.706.962,28 22.269.430,34 

   Handelsvorderingen 290     

   Overige vorderingen 291 24.706.962,28 22.269.430,34 

        

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 3 24.696,84 88.114,15 

   Voorraden  30/36     

      Grond- en hulpstoffen 30/31     

      Goederen in bewerking  32     

   Bestellingen in uitvoering  37 24.696,84 88.114,15 

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 40/41 7.963.348,97 6.607.759,84 

    Handelsvorderingen  40 5.087.851,11 2.603.072,47 

    Overige vorderingen 41 2.875.497,86 4.004.687,37 

GELDBELEGGINGEN 50/53 0 0 

    Eigen aandelen  50 0 0 

    Overige beleggingen 51/53 0 0 

LIQUIDE MIDDELEN 54/58 337.797,86 286.173,11 

OVERLOPENDE REKENINGEN 490/1 26.825.273,11 31.572.531,24 

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 300.823.685,67  294.132.626,21 



PASSIVA   

   Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

EIGEN VERMOGEN 10/15 196.361.722,00 191.749.643,37 

KAPITAAL 10 72.867,05 72.867,05 

   Geplaatst kapitaal 100 128.643,79 128.643,79 

   Niet opgevraagd kapitaal (-)   101 55.776,74 55.776,74 

UITGIFTEPREMIES 11     

HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 46.600.547,27 47.629.552,07 

RESERVES 13 149.688.307,68 144.047.224,25 

   Wettelijke reserves 130 12.864,38 12.864,38 

   Onbeschikbare reserves 131 76.351.358,29 75.322.353,49 

      Andere 1311 76.351.358,29 75.322.353,49 

   Belastingvrije reserves 132 215.625,60 190.011,35 

   Beschikbare reserves  133 73.108.459,41 68.521.995,03 

OVERGEDRAGEN WINST 14     

KAPITAALSUBSIDIES 15     

        

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 2.552.026,76 2.279.341,01 

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 160/5 2.479.800,00 2.181.500,00 

   Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160     

   Grote herstellings- en onderhoudswerken 162     

   Overige risico's en kosten 164/5 2.479.800,00 2.181.500,00 

Uitgestelde belastingen  168 72.226,76 97.841,01 

SCHULDEN 17/49 101.909.936,91 100.103.641,83 

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 17 68.227.747,70 75.856.691,42 

   Financiële schulden 170/4 68.227.747,70 75.856.691,42 

      Achtergestelde leningen 
      Leasingschulden en soortgelijke schulden 
      Kredietinstellingen 

170 
172 
173 

2.435.391,17 
125.689,62 

13.666.666,91 

8.144.656,16 
295.368,39 

15.416.666,87 

      Overige leningen 174 52.000.000,00 52.000.000,00 

   Overige schulden 178/9     

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 42/48 27.623.481,99 18.329.946,85 

   Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen 42 6.791.961,38 7.484.200,64 

   Financiële schulden 43     

      Kredietinstellingen 430/8     

   Handelsschulden 44 4.727.034,12 4.625.201,27 

      Leveranciers 440/4 4.727.034,12 4.625.201,27 

   Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 97.718,75 92.810,79 

   Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 1.756.513,35 5.450.322,81 

      Belastingen 450/3 1.056.865,36 3.700.786,28 

      Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 699.647,99 1.749.536,53 

   Overige schulden 47/48 14.250.254,39 677.411,34 

OVERLOPENDE REKENINGEN 492/3 6.058.707,22 5.917.003,56 

        

 



RESULTATENREKENING    

   Codes Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/76A 81.244.141,75 88.025.439,90 

Omzet 70 70.025.594,03 65.315.745,53 

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en 
gereed 

      

product en in de bestellingen in uitvoering (toename + ; 
afname -) 

71 -63.417,31 49.825,36 

Geproduceerde vaste activa 72     

Andere bedrijfsopbrengsten 74 10.814.848,23 22.380.559,13 

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 467.116,80 279.309,88 

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 70.159.908,51 78.191.373,00 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 2.316.158,22 2.352.774,97 

   Aankopen 600/8 2.316.158,22 2.352.774,97 

   Wijziging in de voorraad (toename - ; afname +) 609     

Diensten en diverse goederen 61 41.171.522,17 50.456.068,34 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 14.856.126,90 14.378.296,59 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, 

       

op immateriële en materiële vaste activa 630 7.945.089,70 8.472.068,59 

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 
uit- 

      

voering en handelsvorderingen       

(toevoegingen + ; terugnemingen -) 631/4 31.787,83 95.069,51 

Voorzieningen voor risico's en kosten       

(toevoegingen + ; bestedingen en terugnemingen -) 635/8 298.300,00 74.200,00 

Andere bedrijfskosten 640/8 328.337,41 273.818,70 

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 3.212.586,28 2.089.076,30 

BEDRIJFSWINST (BEDRIJFSVERLIES) 9901 11.084.233,24 9.834.066,90 

        

FINANCIELE OPBRENGSTEN 75/76B 3.326.586,44 3.033.574,03 

Recurrente financiele opbrengsten 75 3.225.456,21  2.996.083,12 

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 1.266.529,42 1.295.302,75 

Opbrengsten uit vlottende activa 751 18.856,44 19.652,39 

Andere financiële opbrengsten 752/9 1.940.070,35 1.681.127,98 

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B 101.130,23 37.490,91 

FINANCIELE KOSTEN 65/66B 3.246.245,05  3.337.771,52  

Recurrente financiele kosten 65 3.246.245,05  3.337.771,52 

Kosten van schulden 650 3.227.294,54 3.335.283,39 

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan       

bedoeld onder II, E.       

(toevoegingen + ; terugnemingen -) 651     

Andere financiële kosten 652/9 18.950,51 2.488,13 

        



WINST (VERLIES) UIT GEWONE BEDRIJFS- 
UITOEFENING VÓÓR BELASTING (+)/(-) 

9903 11.164.574,63  9.529.869,41 

  Codes Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680     

Belastingen op het resultaat 67/77 3.888.636,03 2.870.007,65 

Belastingen 670/3 3.888.636,03 2.955.849,71 

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen 
77   85.842,06 

Winst (Verlies) van het boekjaar 9904 7.275.938,60 6.659.861,76 

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689     

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 7.275.938,60 6.659.861,76 

        

RESULTAATVERWERKING       

Te bestemmen winst (verlies) 9906 7.275.938,60 6.659.861,76 

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (9905) 7.275.938,60 6.659.861,76 

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 879.084,14   

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791     

aan de reserves 792 879.084,14   

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 5.465.548,52 5.314.873,63 

aan de wettelijke reserve 6920   5.378,88 

aan de overige reserves 6921 5.465.548,52 5.309.494,75 

Uit te keren winst 694/7 2.689.474,22 1.344.988,13 

Vergoeding van het kapitaal 694 2.689.474,22 1.344.988,13 

 
  



 

Wettelijke toelichting 
 
STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN 

STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA 

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMING EN 

MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN 

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) 
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN 

STAAT VAN DE SCHULDEN EN DE OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) 
OVERLOPENDE REKENINGEN 

BEDRIJFSRESULTATEN 

FINANCIELE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 

BELASTING EN TAKSEN 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 

 

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN   

post 20 van de activa Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

        

Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar 20P xxxxxx 5.143,49 

        

Mutaties tijdens het boekjaar       

   Nieuwe kosten van het boekjaar 8002     

   Afschrijvingen 8003 5.143,49   

   Andere 8004     

        

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (20)     

        

    waarvan:   - Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, 
kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten 

200/2 
  

 
  

  

- Herstructureringskosten  204     

 
STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA   

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Codes Boekjaar Vorig 
boekjaar 

Aanschaffingswaarde       

Per einde van het vorige boekjaar 8051P xxxxxxx 422.200,86 

Mutaties tijdens het boekjaar 
- aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste 
activa 

8021     

- overdrachten en buitengebruik- stellingen 8031 0   

- overboekingen van een post naar een andere 8041 0   

Per einde van het boekjaar 8051 422.200,86   

        

Afschrijvingen en waardeverminderingen       

Per einde van het vorige boekjaar 8121P xxxxxxx 422.200,86 
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Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8071 0,01   

- teruggenomen want overtollig 8081 0   

- verworven van derden 8091 0   

- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8101 0   

- overgeboekt van een post naar een andere 8111 0   

Per einde van het boekjaar 8121 422.200,86   

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar 210     

TEREINNEN EN GEBOUWEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

AANSCHAFFINGSWAARDE       

Per einde van het vorige boekjaar 8191P xxxxxxx 17.995.261,23 

Mutaties tijdens het boekjaar       

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geprod. vaste activa 8161 165.042,15   

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 8171     

- Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8181     

Per einde van het boekjaar 8191 18.160.303,38   

        

MEERWAARDEN       

Per einde van het vorige boekjaar 8251P xxxxxxx 1.558.493,65 

Mutaties tijdens het boekjaar       

- Geboekt 8211     

- Verworven van derden 8221     

- Afgeboekt (-) 8231     

- Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8241     

Per einde van het boekjaar 8251 1.558.493,65   

        

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN       

Per einde van het vorige boekjaar 8321P xxxxxxx 9.927.666,34 

Mutaties tijdens het boekjaar       

- Geboekt 8271 341.780,41   

- Teruggenomen want overtollig (-) 8281     

- Verworven van derden 8291     

- Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) 8301     

- Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8311     

Per einde van het boekjaar 8321 10.269.446,75   

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR (22) 
9.449.350,28  

  

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P  xxxxxxx  335.567.743,87 

        

Mutaties tijdens het boekjaar 
- aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste 
activa 

 
8162 

 
7.807.985,48 

  

- overdrachten en buitengebruik- stellingen 8172 6.891.302,28   

- overboekingen van een post naar een andere 8182 4.755.429,86   



Per einde van het boekjaar 8192 341.239.856,93   

Meerwaarde per einde boekjaar 8252P xxxxxxx 66.619.787,86 

Mutaties tijdens boekjaar       

Geboekt 8212     

Verworven van derden 8222     

Afgeboekt 8232 182.295,54   

Overgeboekt van een post naar een andere 8242     

Meer waarde per einde boekjaar 8252 66.437.492,32   

        

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het 
boekjaar 

8322P  xxxxxxx  219.426.726,57 

        

Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8272 7.177.962,40   

- teruggenomen want overtollig 8282     

- verworven van derden 8292     

- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 4.683.184,75   

- overgeboekt van een post naar een andere 8312 -973,24   

Per einde van het boekjaar 8322 221.920.530,98   

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (23) 185.756.818,27   

  

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Codes Boekjaar Vorig 
boekjaar 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P  xxxxxxx  12.626.559,29 

        

Mutaties tijdens het boekjaar 
- aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde 
vaste activa 

8163 94.026,94   

- overdrachten en buitengebruikstellingen 8173     

- overboekingen van een post naar een andere 8183     

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 12.720.586,23   

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8253P xxxxxxx 307.544,38 

Mutaties tijdens het boekjaar       

Geboekt 8213     

Verworven van derden 8223     

Afgeboekt 8233     

Overgeboekt van een post naar een andere 8243     

Meerwaarde per einde boekjaar 8253 307.544,38   

        

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van 
het boekjaar 

8323P  xxxxxxx  12.168.131,88 

        

Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8273 132.726,43   



- teruggenomen 8283     

- verworven van derden 8293     

- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303     

- overgeboekt van een post naar een andere 8313     

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van 
het boekjaar 

8323 12.300.858,31   

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (24) 727.272,30   

         

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN       

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8194P  xxxxxxx 2.179.242,81 

        

Mutaties tijdens het boekjaar 
- aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste 
activa 

8164 3.305,21   

- overdrachten en buitengebruik- stellingen 8174     

- overboekingen van een post naar een andere 8184     

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194 2.182.548,02   

Meerwaarde per einde boekjaar 8254P xxxxxxx   

Mutaties tijdens boekjaar       

- Geboekt 8214     

- Verworven van derden 8224     

- Afgeboekt 8234     

- Overgeboekt van een post naar een andere 8244     

Meerwaarde per einde boekjaar 8254 xxxxxxx   

        

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het 
boekjaar 

 8324P  xxxxxxx 1.959.768,72 

                                

Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8274 105.315,82   

- teruggenomen 8284     

- verworven van derden 8294     

- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8304     

- overgeboekt van een post naar een andere 8314 973,24   

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het 
boekjaar 

8324 2.066.057,78   

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (25) 116.490,24   

WAARVAN       

Terreinen en gebouwen 250     

Installaties, machines en uitrusting 251     

Meubilair en rollend materieel 252 116.490,24   

 

 



ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN       

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8196P xxxxxxx 15.800.757,69 

        

Mutaties tijdens het boekjaar 
- aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste 
activa 

8166 15.232.788,37   

- overdrachten en buitengebruik- stellingen 8176 5.492.817,45   

- overboekingen van een post naar een andere 8186 -4.755.429,86   

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 20.785.298,75   

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8256P xxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar       

- Geboekt 8216     

- Verworven van derden 8226     

- Afgeboekt 8236     

- Overgeboekt van een post naar een andere 8246     

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8256 xxxxxxx   

        

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het 
werkjaar 

 8326P  xxxxxxx   

                                

Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8276     

- teruggenomen want overtollig 8286     

- verworven van derden 8296     

- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306     

- overgeboekt van een post naar een andere 8316     

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het 
boekjaar 

8326     

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (27) 20.785.298,75   

 
STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA   

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN 
EN AANDELEN 

Codes Boekjaar Vorig 
boekjaar 

        

        

AANSCHAFFINGSWAARDE       

Per einde van het boekjaar 8391P xxxxxxx 13.985.627,17 

Mutaties tijdens het boekjaar 
- aanschaffingen 8361 

    

- overdrachten en buitengebruikstellingen 8371     

- overboekingen van een post naar een andere 8381     

Per einde van het boekjaar 8391 13.985.627,17   

        

MEERWAARDEN       

Per einde van het vorige boekjaar 8451P xxxxxxx   



Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8411     

- verworven van derden 8421     

- afgeboekt 8431     

- overgeboekt van een post naar een ander 8441     

Per einde van het boekjaar 8451     

        

WAARDEVERMINDERINGEN       

Per einde van het vorige boekjaar 8521P xxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8471     

- teruggenomen 8481     

- verworven van derden 8491     

- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8501     

- overgeboekt van een post naar een ander 8511     

Per einde van het boekjaar 8521     

        

NIET OPGEVRAAGDE BEDRAGEN       

Per einde van het vorige boekjaar 8551P xxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar 8541     

Per einde van het boekjaar 8551     

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (280) 13.985.627,17 
 

  

        

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN       

Netto-boekwaarde per einde van het vorige boekjaar 281P xxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar 
- toevoegingen 

 
8581 

    

- terugbetalingen (-) 8591     

- geboekte waardeverminderingen 8601     

- teruggenomen waardeverminderingen 8611     

- wisselkoersverschillen 8621     

- overige 8631     

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (281)   
 

  

Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per 
einde van het boekjaar 

8651     

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING 
DEELNEMINGEN EN AANDELEN 

Codes Boekjaar Vorig 
boekjaar 

        

        

AANSCHAFFINGSWAARDE       

Per einde van het vorige boekjaar 8392P xxxxxxx 10.144.624,60 

Mutaties tijdens het boekjaar 
- aanschaffingen 

8362     



- overdrachten en buitengebruikstellingen 8372     

- overboekingen van een post naar een andere 8382     

Per einde van het boekjaar 8392 10.144.624,60   

        

MEERWAARDEN       

Per einde van het vorige boekjaar 8452P xxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8412     

- verworven van derden 8422     

- afgeboekt 8432     

- overgeboekt van een post naar een ander 8442     

Per einde van het boekjaar 8452     

        

WAARDEVERMINDERINGEN       

Per einde van het vorige boekjaar 8522P xxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar 
- geboekt 

8472     

- teruggenomen want overtollig 8482     

- verworven van derden 8492     

- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502     

- overgeboekt van een post naar een ander 8512     

Per einde van het boekjaar 8522     

        

NIET OPGEVRAAGDE BEDRAGEN       

Per einde van het vorige boekjaar 8552P xxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar 8542     

Per einde van het boekjaar 8552     

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (284) 10.144.624,60 
 

  

        

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING 
BESTAAT -VORDERINGEN 

      

        

Netto-boekwaarde per einde van het vorige boekjaar 285/8P xxxxxxx 125,00 

Mutaties tijdens het boekjaar - toevoegingen 8582     

- terugbetalingen (-) 8592     

- geboekte waardeverminderingen 8602     

- teruggenomen waardeverminderingen 8612     

- wisselkoersverschillen 8622     

- overige 8632     

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar (285/8) 125,00 
 

  

Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per 
einde van het boekjaar 

8652     



INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMING EN 
MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE 
ONDERNEMINGEN   

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN 

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de 
posten 280 en 282 
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit 
(opgenomen in de 
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. 

NAAM, volledig adres van 
de ZETEL en zo het een 

onderneming naar 
Belgisch recht betreft het 
ONDERNEMINGSNUMME

R 

Maatschappelijk
e rechten 

gehouden door 
de onderneming 

(rechtstreeks) 

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aantal % Jaarrekenin
g per 

Munteenhei
d 

Eigen 
Vermogen 

Nettoresultaa
t 

(+) of (-)               

Intergas Intercommunale 
CV Comm. V 

    31/12/2016 EUR 
9.546.407,7

9 
431.039,59 

Diestsesteenweg 126 

3210 Lubbeek 

België 

BE0249 598 618 

            

 646269 646.269 99,98         

 
GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)   

OVERIGE GELDBELEGGINGEN Codes Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

Aandelen 51     

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681     

Niet-opgevraagd bedrag (-) 8682     

        

Vastrentende effecten 52     

waarvan uitgegeven door kredietinstellingen 8684     

        

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53     

met een resterende looptijd of opzegtermijn van: 
- hoogstens één maand 8686     

- meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687     

- meer dan één jaar 8688     

        

Hierboven niet-opgenomen overige beleggingen 8689     

        

OVERLOPENDE REKENINGEN       

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een 
belangrijk bedrag voorkomt 

      



Over te dragen kosten     17.274,93 

Over te dragen malus Creg Elekticiteit     17.508.691,16 

Groenstroomcertificaten: solidarisering en voorraad     8.001.209,41 

Energie in de meter NIM elektricieit     1.298.097,61 

 
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR   

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL      Codes Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

- Per einde van het vorige boekjaar 100P xxxxxxx 128.643,79 

- Per einde van het vorige boekjaar (100) 128.643,79   

  Codes Bedragen 
Aantal 

aandelen 

- Wijzigingen tijdens het boekjaarAandelen T       

Aandelen T       

Aandelen E       

kapitaal aandelen G       

Samenstelling van het kapitaal       

Soorten aandelen       

   - Aandelen RE   2.059,24 166 

   - Aandelen E   61.082,40 4.926 

   - Aandelen T   10.564,80 852 

   - Aandelen RT   662,55 53 

   - aandelen G   54.274,80 4.377 

   - Aandelen op naam of aan toonder       

 Op naam     8702 xxxxxxx 10.374 

Aan toonder 8703 xxxxxxx 0 

NIET-GESTORT KAPITAAL Codes 
1. Niet opgevraagd 
bedrag 

2. Opgevraagd 
niet gestort 
bedrag 

Niet opgevraagd kapitaal (101)  55.776,74 xxxxxxx 

Opgevraagd, niet gestort kapitaal 8712 xxxxxxx   

Aandeelhouders die nog moeten volstorten       

   Aandelen E   45.811,80   

   Aandelen T   7.923,60   

   Aandelen RE   1.544,43   

   Aandelen RT   496,91   

 
VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN   
UITSLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG 
VOORKOMT 
   

    Boekjaar 

Oninbare vorderingen   939.000,00 

Hangende geschillen TEGK pensioen   174.800,00 

Voorziening voor hangende claims   1.366.000,00 

 



STAAT VAN DE SCHULDEN EN DE OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)   

 UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER 
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD 

  Codes Boekjaar  

Schulden op mee dan één jaar en binnen het jaar vervallen      

Finaciële schulden 8801 6.791.961,38  

Achtergestelde leningen . 8811 4.870.781,92  

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831 171.179,50  

Kredietinstellingen 8841 1.749.999,96  

       

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (42) 6.791.961,38  

       

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch 
hoogstens 5 jaar 

     

Financiële schulden 8802 10.227.747,70  

Achtergestelde leningen . 8812 2.435.391,17  

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832 125.689,62  

Kredietinstellingen 8842 7.666.666,91  

       

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar 
doch hoogstens 
5 jaar 

8912 10.227.747,70 
 

       

   

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 

  Codes Boekjaar  

Financiële schulden 8803 58.000.000,00  

  Kredietinstellingen 8843 6.000.000,00  

  Overige leningen 8853 52.000.000,00  

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 58.000.000,00  

   

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 

  Codes Boekjaar  

Belastingen (post 450/3 van de passiva)      

       

Vervallen belastingschulden 9072    

Niet-vervallen belastingschulden 9073 1.056.865,36  

Geraamde belastingschulden 450    

       

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)      

       

Vervallen schulden ten aanzien van de R.S.Z. 9076    

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 699.647,99  

 
 
 



 
OVERLOPENDE REKENINGEN   
UITSLITSING VAN DE POST 492/3 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG 
VOORKOMT 
   

    Boekjaar 

Bonus Creg elektriciteit   3.898.190,87 

Ontvangen Opex vergoeding 
Telenet 2016 

  262.636,38 

Federale bijdrage   592.299,01 

afgr kosten GSC & WKC 2015   1.305.535,11 

Diversen   45,85 

 
BEDRIJFSRESULTATEN   

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

  Codes Boekjaar 
Vorige 

boekjaar 

Netto-omzet (post 70)       

Uitsplitsing per bedrijfscategorie       

Omzet elektriciteit (inclusief werken voor derden)   68.778.679,75 64.102.756,83 

Omzet TV (inclusief werken voor derden)   1.246.914,28 1.212.988,70 

  

BEDRIJFSKOSTEN 

  Codes Boekjaar 
Vorige 

boekjaar 

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister       

Totaal aantal op afsluitingsdatum 9086 143 145 

Gemiddeld personeelsbestand in voltijdse equivalenten 9087 136,7 140,1 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 203.695 206.943 

        

Personeelskosten (post 62)       

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 10.606.101,20 10.190.105,58 

Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 621 3.373.108,49 3.323.670,84 

Patronale premies voor buitenwettellijke verzekeringen 622 423.413,00 422.693,14 

Andere personeelskosten 623 453.504,21 441.827,03 

Pensioenen 624     

        

Voorzieningen voor pensioenen (begrepen in post 635/7)       

Toevoegingen (+); bestedingen en terugnemingen (-) 635     

Waardeverminderingen (post 631/4)       

Op voorraden en bestellingen in uitvoering       

   - geboekt 9110     

   - teruggenomen (-) 9111     

Handelsvorderingen       



   - geboekt 9112 31.787,83 95.069,51 

   - teruggenomen (-) 9113 0 0 

        

Voorzieningen voor risico's en kosten (post 635/7)       

Toevoegingen 9115 298.300,00 74.200,00 

Bestedingen en terugnemingen (-) 9116     

        

Andere bedrijfskosten       

Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 640 328.337,41 273.818,70 

Andere 641/8     

        

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming 
gestelde personen 

      

Totaal op afsluitingsdatum 9096     

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097     

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098     

Kosten voor de onderneming 617     

 
FINANCIELE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN   

 FINANCIELE RESULTATEN Codes Boekjaar 
Vorig 

Boekjaar 

Andere financiële opbrengsten       

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het 
resultaat 

      

   Kapitaalsubsidies 9125     

   Interestsubsidies 9126     

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten,       

  diverse finciele opbrengsten   4.837,43 4.229,49 

  TELENET/Canon-vergoeding   1.935.232,92 1.652.579,40 

  Kapitaalkostenvergoeding banking GSC   0,00 24.319,09 

        

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501     

        

Geactiveerde interesten 6503     

        

Waardeverminderingen op vlottende activa        

    Geboekt 6510     

    Teruggenomen (-) 6511     

        

Andere financiële kosten       

   Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de  
   verhandeling van vorderingen 

 653     

        

Voorzieningen met financieel karakter       

  Toevoegingen 6560     



  Bestedingen en terugnemingen 6561     

        

Uitsplitsing van de overige financiële kosten       

bankkosten   2.309,58 2.138,75 

Netting financieel resultaat Infrax CVBA   5,60 5,59 

Unwinding Swap   16.635,33 343,79 

Diverse   0,00 0,00 

        

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF 
UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN 

      

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN 76 568.247,03 316.800,79 

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (76A) 467.116,80 279.309,88 

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op 
immateriële en materiële vaste activa  

760 182.161,15   

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste 
activa  

  8.500,00   

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 764/8 276.455,65 279.309,88 

Niet-recurrente financiële opbrengsten (76B) 101.130,23 37.490,91 

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 7631   2.300,00 

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten 769 101.130,23 35.190,91 

NIET-RECURRENTE KOSTEN 66 3.212.586,28 2.089.076,30 

Niet-recurrente bedrijfskosten (66A) 3.212.586,28 2.089.076,30 

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële 
vaste activa 

6630 1.290.191,18 398.100,30 

Andere niet-recurrente bedrijfskosten 664/7 1.922.395,10 1.690.976,00 

 
BELASTING EN TAKSEN   

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Codes Boekjaar 

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 3.888.636,03 

   Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 3.888.636,03 

   Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en 
voorheffingen (-) 

9136   

   Geraamde belastingssupplementen 9137   

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138   

   Verschuldigde of betaalde belastingssupplementen 9139   

   Geraamde belastingssupplementen of belastingen waarvoor een 
voorziening werd gevormd 

9140   

      

Belangrijke oorzaken van de verschillen tussen de winst voor 
belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde 
belastbare winst 

    

notionele intrestaftrek   -28.944,87 

verworpen uitgaven   329.385,16 

DBI    -
1.076.860,33 

belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarde   1.264.404,87 



Invloed van de uitzonderlijke resulaten op de belastingen op het 
resultaat van het boekjaar 

    

      

Bronnen van belastinglatenties     

   Actieve latenties 9141   

      Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere 
belastbare winsten 

9142   

      Andere actieve latenties     

   Passieve latenties 9144   

      Uitsplitsing van de passieve latenties     

BTW EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN Codes Boekjaar Vorig Boekjaar 

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde 
waarde 

      

   Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 5.967.981,25 6.255.917,15 

   Door de onderneming 9146 2.177.891,75 1.546.316,70 

         

Ingehouden bedragen ten laste van derden als       

  Bedrijfsvoorheffing 9147 3.614.591,38 3.459.537,69 

 Roerende voorheffing 9148 221.558,74  229.985,41 

 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN   

  Codes Boekjaar 

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde 
persoonlijke 
zekerheden als waarborg voor schulden of verplichtingen van 
derden 

9149 81.600.000,00 

waarvan        

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van 
derden 
door de onderneming zijn 
gewaarborgd 

9153 81.600.000,00 

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN 
GEDRAGEN 

       

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds 
gepresteerd werk 

9220   

 
AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN   

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor 
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de 
financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen 
voor de vennootschap eveneens worden vermeld 
 
Infrax CVBA is lid van de BTW-eenheid samen met IVEG OV, Infrax-West OV, Infrax Limburg OV, Inter-Energa 
OV, Inter-Media OV, 
Inter-Aqua OV, PBE CVBA en Riobra. 
  

 



 

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN 
TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN 

De raden van bestuur van Infrax Limburg, Infrax West, Iveg en PBE hebben in juni 2016 beslist om de 
pensioenreserves die door Ethias en Candriam (Iveg) beheerd worden in tak-21 (gewaarborgd rendement) over 
te brengen naar tak-23-fondsen te beheren door externe vermogensbeheerders 
 
Hoofdreden: nieuwe controlewet 2016 schrapt het specifieke voorrecht op de afgezonderde activa 
(‘gekantonneerde’) tak-21- fondsen bij faillissement van de verzekeraar en vervangt dit door een algemeen 
voorrecht, samen met alle andere gewone en bevoorrechte schuldeisers (personeel 
Ethias, fiscus, RSZ,…) 
 
behoudt het specifieke voorrecht per beleggingsfonds onder tak-23 Bijkomend: potentieel hoger rendement 
(>1,82% 2016) en lagere beheerskosten De Infrax-DNB’s hebben opdracht gegeven aan Ethias om een 
marktbevraging te organiseren om 3 externe vermogensbeheerders te selecteren. 
 
De keuze is gevallen op: 
KBC Asset Management: 1/3de fonds Infrax Limburg+Infrax West+Iveg+PBE (190 mio EUR) 
Candriam: 1/3de fonds Infrax Limburg (69 mio EUR) 
Bank Degroof Petercam: 1/3de fonds Infrax Limburg (69 mio EUR) 
Keuze voor het risicoprofiel “Conservative” (40% aandelen) 
Op 21.12.2016: 44 miljoen euro gestort in tak-23-fondsen 
Transfer tak-21-fondsen n tak-23-fondsen: voorzien in het 1ste kwartaal 2017 

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN   

  Boekjaar 

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een waarborg voor een KBC-
lening aan Infrax CVBA van 70.000 duizend euro 

5.600.000,00 

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een waarborg voor een 
kredietopening van 100.000 duizend euro van Infrax CVBA bij KBC bank 

8.000.000,00 

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een waarborg voor een 
kredietopening van 100.000 duizend euro van Infrax CVBA bij Belfius 

8.000.000,00 

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een waarborg verleend in 
het kader van de verhoging van het programma thesauriebewijzen binnen Infrax 
CVBA naar 200.000 duizend euro. 

16.000.000,00 

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een solidaire waarborg, met 
onderlinge garantstelling, verstrekt ten gunste van Infrax cvba ten belope van 8% 
(40.000.000 euro) van het werkingskapitaal van Infrax CVBA t.b.v. 500.000.000 euro. 

40.000.000,00 

Medewerkers van PBE kunnen bepaalde rechten opbouwen zoals jubileumpremies. 
De kosten mbt deze premies, alsook de kosten voor vervroegde uitstappers worden 
opgenomen in de boekhouding, en dit in het jaar dat de kosten zich voordoen. 

0,00 

Pensioen statutaire werknemers. 
Wijziging personeelstatuut 
De Raad van bestuur van 15 december 2014 heeft beslist om de statutaire bepalingen 
opgenomen in het personeelsstatuut en van toepassing op de pensioenen van haar 
vastbenoemede personeelsleden, te wijzigen vanaf 1 januari 2015. 
Het bestaande stelsel werd omgevormd tot enerzijds de toekenning van het 
zogenaamde 
gemeentepensioen (wettelijke pensioen 1ste pijler) en anderzijds een aanvullend 
pensioen 
groepsverzekerning 2de pijler). 
Het wettelijk pensioen 1ste pijler wordt voortaan berekend conform de regels van de 
gemeentelijke ambtenaren. Het aanvullend pensioen komt overeen met het verschil 

0,00 



tussen het pensioen berekend op basis van het statuut van toepassing voor 31 
december 2014 en hogervermeld wettellijke pensioen 1ste pijler . Het totale 
pensioenbedrag (wettelijke pensioen 1ste pijler+ aanvullend pensioen 2de pijlers) 
voor de statutaire werknemers blijft bijgevolg hetzelfde. 
PBE is per 1 januari 2015 toegetreden tot de DIBISS (repartitie-systeem). Ethias blijft 
de 
financieel en administratief beheerder. Door de toetreding wordt het basispensioen 
gesolidariseerd over talrijke openbare besturen. 
De lopende pensioenen worden grotendeels overgenomen door de DIBISS en de 
nieuwe pensioenen zijn sowieso ten laste van de DIBISS. 
De te betalen patronale bijdragen volgen voortaan de basisbijdrage bepaald door de 
DIBISS, aangevuld met een responsabiliseringsbijdrage. De bestaande reserves in de 
eigen pensioenfondsen blijven eigendom van de DNB’s en zullen worden aangewend 
om de verwachte stijging van de basisbijdrage en de responsabiliseringsbijdrage mee 
te financieren. 
Een studie van Ethias toont aan dat de huidige dotaties aan het pensioenfonds 
volstaan om te voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen. 
De opgebouwde pensioenreserves voor het statutaire personeel bedraagt in totaal 
eind 2016 : 
31.868.055,70 wat volledig extern ondergebracht is bij de pensioenverzekeraar 
Ethias. Om de pensioenverplichtingen van het statutair personeel te waarborgen 
werd in 2016, conform vorige jaren, nog een aanvullende dotatie gedaan aan het 
externe pensioenfonds. 
Pensioenfondsen: overgang van tak 21 naar tak 23 
Alle Infrax-DNB’s hebben een pensioenovereenkomst afgesloten met Ethias voor het 
statutair personeel. 
Deze fondsen werden beheerd in tak 21. Bij tak 21 is er een jaarlijkse waarborg op het 
kapitaal en op het rendement. Bij tak 23 wordt geen waarborg gegeven. 
De totale pensioenreserves voor het statutair personeel per 31.12.2016 bedroegen € 
31.686.056. 
Met de nieuwe controlewet van 2016 wordt het specifieke voorrecht op de 
afgezonderde activa van de tak 21-fondsen bij faillissement van de verzekeraar 
geschrapt en wordt dit vervangen door een algemeen voorrecht, samen met alle 
gewone en bevoorrechte schuldeisers. Dit specifieke voorrecht wordt wel behouden 
per beleggingsfonds onder tak 23. Bijkomend zijn er ook nog een aantal financiële 
voordelen die een overstap naar tak 23 rechtvaardigen. 
De Raad van Bestuur is dan ook akkoord gegaan met de overgang van tak 21 naar tak 
23. Aan Ethias werd gevraagd een marktbevraging te organiseren voor het aanduiden 
van drie vermogensbeheerders en dit volgens een “conservatief” beleggingsprofiel. 
De keuze is gevallen op KBC Asset Management, Candriam en Bank Degroof 
Petercam. De fondsen van PBE zullen in tak 23 beheerd worden door KBC Asset 
Management. 
Eind 2016 werd al 10,75 mio overgeheveld naar tak 23. Het is de bedoeling de rest te 
transfereren tijdens de eerste semester van 2017. 

De regulatoire saldi met betrekking tot de periode 2010 - 2016 voor de gereguleerde 
activiteit elektriciteit, zoals deze in de jaarrekening werden opgenomen onder de 
overlopende rekeningen (per jaar worden tekorten opgenomen onder de 
overlopende rekeningen van het actief, overschotten onder de overlopende 
rekeningen van het passief), bedragen in totaal een gecumuleerd tekort van: 

-
13.610.501,00 

Zoals uitgebreid toegelicht in het jaarverslag van de raad van bestuur, opgenomen 
onder VOL 7 dienen deze saldi moeten met het nodige voorbehoud behandeld 

0,00 



worden vermits de VREG deze bedragen nog niet definitief bevestigd heeft. De 
integrale verrekening in de tarieven is derhalve pas zeker bij de definitieve 
bevestiging van de regulator. 

Voorraad groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC) 
De Vlaamse Regering heeft de invoering van een DAEB-vergoeding (“dienst van 
algemeen economisch belang”) goedgekeurd voor de distributienetbeheerders ter 
uitvoering van hun openbaredienstverplichting voor het kopen en verkopen van GSC. 
De DAEB-regeling, die wordt uitgevoerd via het Vlaamse Energie Agentschap (VEA), is 
beperkt tot GSC voor fotovoltaïsche installaties afkomstig van gezinnen en tot een 
bedrag van 15 miljoen euro per DNB per jaar. Dit betekent dus dat Infrax jaarlijks tot 
60 (= 4 x 15) miljoen euro aan GSC kan verkopen aan VEA, die deze dan uit de markt 
haalt en vernietigt. 
De regeling voorziet ook dat de netbeheerders onderling in aanmerking komende 
certificaten kunnen verhandelen. 
De DAEB-regeling komt in de plaats van het “banking”-systeem. M.a.w. de waarborg 
van de Vlaamse regering ten belope van 466.238 stuks GSC aan 93 euro per 
certificaat en 118.875 stuks WKC aan 27 euro per certificaat vervalt. 
Daarnaast hebben we vastgesteld dat de reguliere verkopen via aanbesteding op de 
markt dit jaar succesvol zijn geweest voor GSC. De WKC daarentegen geraken 
omzeggens niet verkocht. 
Eind 2016 vertegenwoordigt de voorraad groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 
bij PBE nog 1,4 miljoen euro, of een afname van 20,6 miljoen euro. De voorraad 
certificaten is in de jaarrekening van de netbeheerders opgenomen onder de 
overlopende rekeningen van het actief. 

1.144.968,00 

 
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET 
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT   

VERBONDEN ONDERNEMINGEN  Codes    Boekjaar    Vorig Boekjaar 

Financiële vaste activa (280/1)     

   Deelnemingen (280)      

   Achtergestelde vorderingen 9271     

   Andere vorderingen 9281     

        

Vorderingen 9291     

   Op meer dan één jaar 9301     

   Op hoogstens één jaar 9311     

        

Geldbeleggingen 9321     

   Aandelen 9331     

   Vorderingen  9341     

        

Schulden 9351     

   Op meer dan één jaar 9361     

   Op hoogstens één jaar 9371     

        

Persoonlijke en zakelijke zekerheden       



   Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden 
ondernemingen 

  
9381 

    

   Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk 
beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de 
onderneming 

9391     

        

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen  9401     

        

Financiële resultaten       

   Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421     

   Opbrengsten uit vlottende activa 9431     

   Andere financiële opbrengsten  9441     

   Kosten van schulden 9461     

   Andere financiële kosten 9471     

        

Realisatie van vaste activa       

   Verwezenlijkte meerwaarden 9481     

   Verwezenlijkte minderwaarden 9491     

        

 
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 
bestaat 

9252 13.985.627,17 13.985.627,17 

   Deelnemingen 9262 13.985.627,17 13.985.627,17 

   Achtergestelde vorderingen 9272     

   Andere vorderingen 9282     

        

Vorderingen 9292    1.525.894,17 

   Op meer dan één jaar 9302      

   Op hoogstens één jaar 9312    1.525.894,17 

        

Schulden 9352  65.103.441,10 52.000.000,00 

   Op meer dan één jaar 9362  52.000.000,00 52.000.000,00 

   Op hoogstens één jaar 9372  13.103.441,10   

  Codes Boekjaar 

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500   

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501   

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502   

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de 
resultatenrekening 

    

toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of 
hoofdzakelijk 

    

betrekking heeft op de toestand van een enkel identiceerbaar persoon:     

   - aan bestuurders en zaakvoerders 9503 100.764,68 



   - aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504   

      

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS 
(ZIJN) 

    

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 7.516,90 

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten 
uitgevoerd binnen 
de vennootschap door de commissaris(sen) 

    

Andere controleopdrachten 95061 69.473,30 

Belastingadviesopdrachten 95082 14.589,99 

 
AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP 
BASIS VAN DE REËLE WAARDE 
  

Categorie 
afgeleide 
financiële 

instrumenten 

Ingedekt 
risico 

Speculatie 
/ 

dekking 
Omvang 

Boekjaar: 
Boekwaarde 

Boekjaar: 
Reële 

waarde 

Vorig 
Boekjaar: 

Boekwaarde 

Vorig 
Boekjaar: 

Reële 
waarde 

IRS-rente 
Swap 

Rente Risico 
variabele 

rente 
omzetten in 

vaste 
rentevoet 

      

 
STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN   

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE 
ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER 
  

Tijdens het boekjaar Codes Totaal Mannen Vrouwen 

Gemiddeld aantal werknemers         

   Voltijds 1001 114,7 101,3 13,4 

   Deeltijds 1002 29,4 12,8 16,6 

   Totaal in voltijds equivalenten 
(VTE) 

1003 136,7 111,4 25,3 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde 
uren 

        

   Voltijds 1011 170.813 151.516 19.297 

   Deeltijds 1012 32.882 14.865 18.017 

   Totaal 1013 203.695 166.381 37.314 

Personeelskosten         

   Voltijds 1021 12.457.942,27 11.050.537,39 1.407.404,88 

   Deeltijds 1022 2.398.184,63 1.084.135,88 1.314.048,75 

   Totaal 1023 14.856.126,90 12.134.673,27 2.721.453,63 

Bedrag van de voordelen bovenop 
het loon 

1033 306.826,15 250.619,50 56.206,65 



Tijdens het vorige boekjaar Codes P.Totaal 1P.Mannen 2P.Vrouwen 

Gemiddeld aantal werknemers in 
VTE 

1003 140,1 114,1 26,0 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde 
uren 

1013 206.943 169.928 37.015 

Personeelskosten 1023 14.378.296,59 11.806.553,10 2.571.743,49 

Bedrag van de voordelen bovenop 
het loon 

1033 297.707,28 244.458,50 53.248,78 

Op de afsluitingsdatum 
van het boekjaar 

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalent 

Aantal werknemers ingeschreven 105 114 29 135,4 

Volgens de aard van de 
arbeidsovereenkomst 

        

   - overeenkomst voor een 
onbepaalde tijd 

110 114 29 135,4 

   - overeenkomst voor een bepaalde 
tijd 

111       

   - overeenkomst voor een duidelijk 
     omschreven werk 

112       

   - vervangingsovereenkomst 113       

Volgens het geslacht         

   - mannen 120 101 12 110,6 

      - lager onderwijs 1200 1   1,0 

      - secundair onderwijs 1201 66 7 71,6 

      - hoger niet-universitair onderwijs 1202 23 5 27,0 

      - universitair onderwijs 1203 11   11,0 

   - vrouwen 121 13 17 24,8 

      - lager onderwijs 1210   2 1,0 

      - secundair onderwijs 1211 5 2 6,5 

      - hoger niet-universitair onderwijs 1212 5 11 12,8 

      - universitair onderwijs 1213 3 2 4,5 

Volgens de beroepscategorie         

   - directiepersoneel 130 20 4 23,2 

   - bedienden 134 94 25 112,2 

   - arbeiders 132       

   - andere 133       

 
UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING 
GESTELDE PERSONEN   

Tijdens het boekjaar 

Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter 
beschikking 

v/d 
onderneming 

gestelde 
personen 

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150     



Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151     

Kosten voor de onderneming (in duizenden EUR) 152     

 
TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR   

INGETREDEN 
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in 

voltijdse 
equivalenten 

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar 
in het personeelsregister werden ingeschreven 

205       

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst         

   - overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210       

   - overeenkomst voor een bepaalde tijd 211       

   - overeenkomst voor een duidelijk omschreven 
werk 

212       

   - vervangingsovereenkomst 213       

UITGETREDEN 
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 

equivalenten 

Aantal werknemers met een in het 
personeelsregister opgetekende datum waarop 
hun 
overeenkomst tijdens het boekjaar een einde 
nam 

305 2   2,0 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst         

   - overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 2   2,0 

   - overeenkomst voor een bepaalde tijd 311       

   - overeenkomst voor een duidelijk omschreven 
werk 

312       

   - vervangingsovereenkomst 313       

          

Volgens de reden van beëindiging 
van de overeenkomst 

        

    - pensioen 340 1   1,0 

    - brugpensioen 341       

    - afdanking 342       

Andere reden 343 1   1,0 

   
      waarvan het aantal werknemers dat als 
zelfstandige ten 
      minste op halftijdse basis diensten blijft 
verlenen aan de 
      onderneming 

 
 
 
 

350 
 
 

  

 
  

  

 
  

 
 
 
 



INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET 
BOEKJAAR   

Totaal van de formele voortgezette 
beroepsopleidingsinitiatieven 
ten laste van de werkgever 

Codes Mannen     Codes Vrouwen 

Aantal betrokken werknemers 5801 45 5811 13 

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 479 5812 214 

Nettokosten voor de onderneming 5803 56.180,00 5813 21.923,80 

   - waarvan brutokosten rechtstreeks 
verbonden met de opleiding 

58031 56.180,00 58131 21.923,80 

   - waarvan betaalde bijdragen en stortingen 
aan collectieve fondsen 

58032   58132   

   - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in 
mindering) 

58033   58133   

          

Totaal van de minder formele en informele 
voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven 
ten laste van de werkgever 

        

Aantal betrokken werknemers 5821 78 5831 17 

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 579 5832 151 

Nettokosten voor de onderneming 5823 37.503,00 5833 9.752,40 

          

Totaal van de initiële 
beroepsopleidingsinitiatieven 
ten laste van de werkgever 

        

Aantal betrokken werknemers 5841   5851   

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842   5852   

Nettokosten voor de onderneming 5843   5853   

 

WAARDERINGSREGELS   
A. ALGEMEEN 
 
Conform aan de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen worden hierna de regels vermeld, 
vastgesteld door de Raad van Bestuur die voor de vaststelling van de jaarrekening dienen te worden 
toegepast. 
 
B. SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 
 
1. Oprichtingskosten 
De kosten die aan de exploitatie voorafgaan en de diverse kosten die betrekking hebben op de vaste 
activa in aanbouw, worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Deze kosten worden lineair afgeschreven 
over 5 jaar. 
 
2. Immateriële vaste activa 
De rubriek immateriële vaste activa omvat de kosten van softwarelicenties en Innovatie smart 
grids/meters. Ze worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. De kosten van softwarelicenties 
worden lineair afgeschreven over 10 jaar 
 
3. Materiële vaste activa 
In 2012 en 2013 werden de boekhoudkundige waarden van de MVA gealligneerd aan de technische 
inventaris van deze activa. Dit heeft tot gevolg dat er een verschuiving geweest is in de 
verschillende componenten van de activa. (oorspronkelijke waarden, meerwaarden en afschrijvingen) 
In 2014 werd dit afgerond Deze verschuivingen werden weergegeven in de toelichting van de 
jaarrekening. Deze verschuivingen hebben geen impact gehad op de netto boekwaarden van de betrokken 



activa. 
 
Afschrijvingen 
 
Transportnet : 
De afschrijvingen van het transportnet worden toegepast conform de richtlijnen van de CREG zoals 
die opgenomen zijn in het KB op de meerjarentarieven (KB van 8 juni 2007). 
- 2 % (50 jaar) voor de kabels en lijnen 36 kV en 150 kV; 
- 3 % (33 jaar) voor de gebouwen en uitrusting van de stations 36 kV en 70 kV; 
Vanaf 2008 worden zowel de historische herwaarderingen als de RAB meerwaarden aan 2% afgeschreven. 
 
Distributienet : 
De gebruikte afschrijvingspercentages zijn: 
- 2% (50 jaar) voor kabels en lijnen distributie elektriciteit en leidingen distributie aardgas; 
- 3% (33 jaar) voor industriële gebouwen, posten, cabines, stations, aansluitingen, meetapparatuur 
distributie elektriciteit en aardgas; 
- 3% (33 jaar voor de kopstations, antennemasten, supertruncknetten en glasvezelkabels distributie 
kabeltelevisie; 
- 5% (20 jaar) voor de distributienetten (primair en secundair net) en aansluitingen 
kabeltelevisie; 
- 10% (10 jaar) voor telegelezen- en budgetmeters, WKK-installaties, teletransmissie en optische 
vezels, meetapparatuur kabeltelevisie, CAB, telebediening en elektronische uitrusting kabeltelevisie; 
 
Andere activa : 
- 2% (50 jaar) voor administratieve gebouwen 
- 10% (10 jaar) voor labo-uitrusting, uitrusting dispatching, gereedschap en meubilair, en de 
overige materiële vaste activa; 
- 20 % ( 5 jaar) voor het rollend materieel en de informatica. 
- leasing en soortgelijke rechten worden afgeschreven conform de looptijd van het contract van het 
betrokken actief. 
- 33% (3 jaar) administratieve uitrusting (informatica en kantooruitrusting). 
- 2 % (50) jaar voor netten openbare verlichting 
- 5% (20 jaar) voor verkeerssignalisatie (openbare verlichting) 
- 5% (20 jaar) voor palen en armaturen (openbare verlichting) 
 
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 
Op materiële vaste activa in aanbouw (rubriek 27) worden geen afschrijvingen geboekt. Deze activa 
(rubriek 27) worden overgeboekt naar de rubriek materiële vaste activa (rubriek 23) op het ogenblik 
van de oplevering van het project. Indirecte kosten m.b.t. investeringen worden geactiveerd. 
De geactiveerde kosten worden via creditering op de rubriek 614 overgedragen naar het vastliggend 
en niet via rubriek 72, geproduceerde vaste activa. 
 
De tussenkomsten van de klanten in de investeringskosten worden aanzien als een vermindering van de 
aanschaffingswaarde op de desbetreffende vaste activa. Op vaste activa in aanbouw (werken in 
uitvoering) en op de terreinen worden geen afschrijvingen toegepast. 
 
Kostprijs bestanddelen 
De geactiveerde kosten van aannemers, directe personeelskosten en materialen worden verhoogd met 
een forfaitaire toeslag voor indirecte kosten. Deze indirecte kosten omvatten het gedeelte van de 
algemene administratie- en exploitatiekosten die niet rechtstreeks kunnen aangerekend worden op 
geïdentificeerde investeringsuitgaven. 
 
4. Financiële vaste activa 
Die zijn geboekt tegen hun aanschaffingswaarde. 
In geval van een blijvende minderwaarde wordt een waardevermindering doorgevoerd. 
 
5. Voorraden - bestellingen in uitvoering 
De voorraden in de magazijnen worden in de balans opgenomen tegen de voortschrijdend gemiddelde 
prijzen. 
De bestellingen in uitvoering worden opgenomen tegen kostprijs. Vooruitbetalingen worden 
opgenomen in de balans in de rubriek 46. 
 
6. Vorderingen en schulden 
De vorderingen en schulden worden geboekt tegen hun oorspronkelijke waarde. Er waren op 31 december 
2017 noch vorderingen noch schulden in deviezen. 
 
De volledige afboeking van de openstaande klantenfacturen gebeurt na beëindiging van de 



invorderingsprocedures. 
Aangezien de vorderingen op de balans van Infrax in naam en voor rekening van de bij Infrax 
aangesloten distributienetbeheerders zijn opgenomen, worden de provisies voor dubieuze debiteuren 
op de balans van Infrax voor PBE geboekt bij PBE onder de rubriek 16. 
 
De volgende debiteuren worden als dubieus beschouwd: 
- in faling gestelde klanten of debiteuren die een concordaat hebben aangevraagd; 
- de debiteuren waar de levering werd geschorst wegens wanbetaling; 
- de schuldvorderingen op klanten die verhuisd en onbereikbaar zijn. 
 
Regels ter provisionering van wanbetaling op handelsvorderingen op basis van de vervaldagbalans per 
31 december van het afgesloten boekjaar. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
gedropte klanten (sociale leverancier) en anderzijds de niet-gedropte klanten (overige klanten). 
 
De berekening wordt voor elke van deze groep klanten als volgt gedaan: 
Gedropte klanten (sociale leverancier) 
* voor de vorderingen van gedropte klanten met betaalovereenkomst wordt een provisie voorzien van 
50% op het totaal openstaand saldo exclusief BTW; 
* voor de vorderingen van klanten met collectieve schuldenregeling wordt een provisie voorzien van 
100% op het totaal openstaand saldo exclusief BTW; 
* voor de overige vorderingen wordt een provisie voorzien van 100% voor de saldi exclusief BTW die 
langer dan een half jaar (180 dagen) openstaan. 
 
Niet gedropte klanten - overige klanten 
Voor de berekening van de provisie op de overige vorderingen worden volgende percentages toegepast: 
- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag < 60 dagen: 0%; 
- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 60 dagen en < 180 dagen: 20%; 
- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 180 dagen en < 365 dagen: 40%; 
- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 365 dagen en < 730 dagen: 60%; 
- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 730 dagen: 80%. 
 
7. Overboeking naar uitgestelde belastingen 
In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn de uitgestelde belasting op 
kapitaalsubsidies aangepast aan het toekomstig tarief zijnde 29.58% voor Aj 2018 en AJ 2019 en 25% 
voor de volgende aanslagjaren. 
  



 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS   

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Provinciale Brabantse 
Energiemaatschappij Opdrachthoudende Vereniging over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat 
van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op 31 december 2017, over de 
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en over de toelichting (alle stukken 
gezamenlijk de “Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving 
gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar. 
  
Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 19 mei 2017, overeenkomstig het 
voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die zal 
beraadslagen over de Jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. We hebben de wettelijke controle van de 
Jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende 4 opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de controle van de Jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 
  
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de Jaarrekening van Provinciale Brabantse 
Energiemaatschappij OV (de “Vennootschap”), die de balans op 31 december 2017 omvat, alsook de 
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 
300.823.685,67 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 7.275.938,60. 
  
Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van 
de Vennootschap per 31 december 2017, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is 
afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.  
  
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden 
  
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht op 
toelichting VOL 6.14 en VOL 7 bij de Jaarrekening, die een omschrijving bevat over de onzekerheid inzake de 
integrale recuperatie van de regulatoire saldi, die in de jaarrekening werden opgenomen onder de overlopende 
rekeningen. 
  
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 
  
We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards on Auditing (“ISA’s”). 
Onze verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn nader beschreven in het gedeelte "Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de Jaarrekening" van ons verslag. 
  
Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de Jaarrekening in België 
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  
 
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste 
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis van ons oordeel. 
  
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de Jaarrekening 
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de Jaarrekening die een getrouw beeld geeft in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel alsook een systeem 
van interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de Jaarrekening die geen 
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 
 
In het kader van de opstelling van de Jaarrekening, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten 
van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van 
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te vereffenen of 
om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.  
  
Onze verantwoordelijkheid voor de controle over de Jaarrekening 
  



Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de Jaarrekening als 
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen 
van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog 
niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een 
afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van 
fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, 
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van de Jaarrekening, 
beïnvloeden. 
  
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming toe en 
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.  
  
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de Jaarrekening een afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die 
op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is 
groter indien die afwijking het gevolg is van fraude, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van het systeem van interne beheersing; 
  

• Het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne beheersing dat relevant is voor de controle, met als 
doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet 
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van het systeem van interne beheersing 
van de Vennootschap; 
  

• Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de 
daarop betrekking hebbende toelichtingen; 
  

• Het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling, en op basis van de verkregen controle-informatie, concluderen of er een 
onzekerheid bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen 
doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien we 
besluiten dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht 
in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de 
Jaarrekening of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op controle-informatie die verkregen is tot op de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
de continuïteit van de Vennootschap niet langer gehandhaafd kan worden; 
  

• Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de Jaarrekening, en of deze 
Jaarrekening, de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.  

Wij communiceren met het bestuursorgaan en de aangestelden van de Vennootschap, onder meer over de 
geplande reikwijdte en de timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die we identificeren tijdens onze controle.  
Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het 
gevolg is van fraude, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van het 
systeem van interne beheersing; 

• Het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne beheersing dat relevant is voor de controle, met als 
doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet 
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van het systeem van interne beheersing 
van de Vennootschap; 
  

• Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de 
daarop betrekking hebbende toelichtingen; 
  

• Het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling, en op basis van de verkregen controle-informatie, concluderen of er een 
onzekerheid bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen 
doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien we 
besluiten dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht 
in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de 



Jaarrekening of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op controle-informatie die verkregen is tot op de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
de continuïteit van de Vennootschap niet langer gehandhaafd kan worden; 
  

• Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de Jaarrekening, en of deze 
Jaarrekening, de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.  

Wij communiceren met het bestuursorgaan en de aangestelden van de Vennootschap, onder meer over de 
geplande reikwijdte en de timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die we identificeren tijdens onze controle.  
  
Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
  
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan  
  
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het naleven van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, 
alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de Vennootschap. 
  
Verantwoordelijkheden van de commissaris  
  
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in België van 
toepassing zijnde ISA’s, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het 
jaarverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en statuten te 
verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.  
  
Aspecten betreffende het jaarverslag 
  
Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, stemt dit jaarverslag 
overeen met de Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag opgesteld overeenkomstig 
artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, anderzijds.  
  
In de context van onze controle van de Jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, op 
basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij 
informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben 
uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.  
Verder drukken wij geen redelijke mate van zekerheid uit over het jaarverslag. 
  
Vermeldingen betreffende de sociale balans 
  
De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig artikel 100, § 1, 6°/2 van het Wetboek van vennootschappen, 
bevat, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de wet vereiste inlichtingen, en bevat geen van materieel belang 
zijnde inconsistenties op basis van de informatie waarover wij beschikken in ons controledossier. 
  
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 
  
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de 
wettelijke controle van de Jaarrekening en zijn in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de 
Vennootschap.  
  
De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de Jaarrekening 
bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen werden correct vermeld en uitgesplitst in de 
toelichting bij de Jaarrekening. 
  
Andere vermeldingen 
  

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd 
overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, met 
uitzondering van de afschrijvingstermijnen van de herwaarderingsmeerwaarden op de gereguleerde 
materiele vaste activa. De waardering van de gereguleerde materiële vaste activa en de 
afschrijvingstermijnen op de herwaarderingsmeerwaarden zijn in overeenstemming met de richtlijnen 
van de regulatoren.   
De herwaarderingsmeerwaarden met betrekking tot gereguleerde activa worden afgeschreven aan 2% 
per jaar, ongeacht de vermoedelijke residuele gebruiksduur of eventuele desinvestering van het actief 
waarop de herwaardering betrekking heeft. 
  



• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de 
wettelijke en statutaire bepalingen. 
  

• Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die in overtreding met de statuten of het 
Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen en die in ons verslag zouden moeten vermeld 
worden.  
  
Gent, 21 maart 2018 
  
  
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA 
Commissaris  
Vertegenwoordigd door 
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