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Woord Vooraf 

Beste lezer, 

We kunnen meer dan tevreden terugblikken op een geslaagd 2019. 

Nadat in 2018 de basis werd gelegd voor ‘Fluvius Opdrachthoudende Vereniging’ werd vorig jaar 
vooral gekenmerkt door de uitbreiding van het aandeelhouderschap en de optimalisatie van onze 
werking. 

In het voorjaar verwelkomden we de gemeenten van Infrax West (nu Fluvius West), PBE en ex-
Iveg (nu Fluvius Antwerpen) (inclusief ex-Integan). Vanaf 1 april 2019 werden op die manier 
finaal alle statutaire medewerkers van de vroegere Infrax-groep, 859 personen, opgenomen 
binnen onze vennootschap. Deze medewerkers werden allen gedetacheerd richting Fluvius 
System Operator cv.  

Naar aanleiding van de algemene vernieuwing van de gemeenteraden werd de Raad van 
Bestuur opnieuw samengesteld. De werking van onze vennootschap werd geoptimaliseerd door 
een aangepast volmachtenreglement en het verlenen van een bevoegdheidsdelegatie inzake 
bestuursbeslissingen. 

Namens de voltallige Raad van Bestuur spreek ik mijn oprechte dank uit aan iedereen die in 
2019 zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het succes van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging. 

Wim Dries 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Verslag van de Raad van Bestuur 

Overeenkomstig de wettelijke, decretale en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de 
activiteiten van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging tijdens het boekjaar 2019. 

In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van het voorbije jaar. 

Eerder werd beslist om alle statutaire personeelsleden die ressorteerden onder de verschillende 
entiteiten (distributienetbeheerders) van Infrax cv, onder te brengen in één juridische entiteit, dit 
vanuit het oogpunt ‘eenheid van leiding’.  Deze operatie werd uitgewerkt in twee fasen.   

In eerste instantie werd midden 2018 het akkoord verleend voor de diverse transacties in de 
toenmalige bestuursorganen van Infrax Limburg, Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media.  Daarbij 
werd het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers, in naam en voor 
rekening van de toegetreden gemeenten, behouden in Infrax Limburg en dit als een welbepaalde taak 
van gemeentelijk belang en algemeen nut.  De niet-relevante vermogensbestanddelen werden door 
middel van partiële splitsingen overgebracht naar Inter-energa, Inter-media, en Inter-aqua.   

De reden waarom Infrax Limburg als vehikel gebruikt werd, is omdat het merendeel van de statutaire 
medewerkers reeds binnen Infrax Limburg tewerkgesteld was.  Infrax Limburg heeft als gevolg van 
deze operatie ook haar maatschappelijk doel gewijzigd, haar naam gewijzigd in Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging (Fluvius OV) en een aantal statutenwijzigingen doorgevoerd.   

In het voorjaar van 2019 brachten ook de gemeenten van de andere onder Infrax cv ressorterende 
entiteiten, namelijk Infrax West (nu Fluvius West), PBE en ex-Iveg (nu Fluvius Antwerpen), het beheer 
van de rechtstoestandsreglementen van hun statutaire medewerkers in binnen Fluvius OV. Per 1 april 
2019 werd het aandeelhouderschap van de vennootschap aldus uitgebreid met 69 gemeenten.  
Aan de betrokken gemeenten werd gevraagd de beheersoverdracht van het statutair personeel van 
hun distributienetbeheerder aan Fluvius OV te bevestigen. Hiertoe werd door deze gemeenten één 
aandeel A ter waarde van 24,79 euro onderschreven en volstort.  Door het feit dat bepaalde 
gemeenten bij meer dan één van de drie vermelde distributienetbeheerders vennoot zijn en in dit 
geval de gemeente voor elk van deze netbeheerders een aandeel A diende te onderschrijven, werden 
in totaal 77 aandelen A onderschreven.  De bijlage 1 van de statuten werd in die zin aangepast. 

Het statutair personeel van de entiteiten Infrax West (nu Fluvius West), ex-Iveg (nu Fluvius 
Antwerpen) en PBE werd eveneens vanuit Fluvius OV gedetacheerd naar Fluvius System Operator.  

De Algemene Vergadering nam, ingevolge de hernieuwing van de gemeenteraden en over-
eenkomstig artikel 18 van de statuten, op 29 maart 2019 akte van de ontslagnemingen van alle 
mandatarissen voorgedragen door alle deelnemers.   Vervolgens werden door diezelfde Algemene 
Vergadering drie bestuurders benoemd op voordracht van de deelnemende gemeenten van Fluvius 
Limburg.  Na de uitbreiding van de aandeelhouders op datum van 1 april 2019 werden ook de overige 
drie bestuurders, telkens op voordracht van de deelnemende gemeenten van Fluvius Limburg, ex-
Iveg (nu Fluvius Antwerpen), Infrax West (nu Fluvius West) en PBE, benoemd door de Algemene 
Vergadering van 23 mei 2019. 

Aangezien er geen aandeelhoudersrelatie bestaat tussen Fluvius System Operator en Fluvius OV 
werd in het kader van een transparante doorstroming van informatie en beleidsafstemming tussen 
beide vennootschappen afgestemd dat de personen die namens Fluvius Limburg, Infrax West (nu 
Fluvius West), ex-Iveg (nu Fluvius Antwerpen) en PBE aangeduid werden als bestuurders binnen 
Fluvius System Operator, ook werden voorgedragen als de zes bestuurders binnen Fluvius OV. 

De heer Eric Beliën werd aangeduid als Algemeen Directeur van Fluvius OV. 
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De Raad van Bestuur heeft op 4 maart 2019 een volmachtenreglement voor de dagelijkse werking 
van Fluvius OV goedgekeurd en heeft hieraan een wijziging aangebracht op de Raad van Bestuur 
van 23 mei 2019.  Het huidige reglement werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
van 19 november 2019. 

Op verzoek van de voorzitter werd onderzocht of er een bevoegdheidsdelegatie mogelijk was 
inzake de bestuursbeslissingen.  In uitvoering van dit verzoek werd een voorstel opgemaakt en 
goedgekeurd waarbij de beslissingsbevoegdheid inzake de punten m.b.t. ‘rapportering’, worden 
gedelegeerd aan de heren Eric Beliën, Paul Coomans, Chris Buyse, Peter Tribout en Raf Rosseels.   
Voor dergelijke punten wordt de beslissing genomen door de algemeen directeur, Eric Beliën, en bij 
zijn afwezigheid door één van de vier voornoemde personen en aan de Raad van Bestuur wordt 
hierover bij elke vergadering gerapporteerd.   Eenzelfde delegatie geldt ten aanzien van punten die 
een ‘eenmalige toelichting’ vereisen op een Raad van Bestuur maar verder geen beslissing vergen 
gezien de materie als algemeen thema is opgenomen in de statuten.  Daarnaast zijn er specifieke of 
statutaire onderwerpen die een beslissing vergen van de Raad van Bestuur. 

Het decreet van 22 december 2017 legt in het artikel 434 §5 op dat de Algemene Vergadering van 
een opdrachthoudende vereniging een code van goed bestuur moet vastleggen die van toepassing 
is op de leden van de Raad van Bestuur. Deze code vormt de neerslag van de verwachtingen en 
eisen die de deelnemers stellen aan de bestuurders van de opdrachthoudende vereniging. De code 
legt ook duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de 
Raad van Bestuur toe.  Deze code werd door de Algemene Vergadering van 10 december 2019 
goedgekeurd. 

Binnen de context van de interne groepsherschikking op personeelsvlak werd vanuit juridisch, 
boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beslist om binnen dit dossier een formele overeenkomst af te 
sluiten tussen de betrokken entiteiten van de economische groep Fluvius.  Deze overeenkomst vormt 
de schriftelijke neerslag van de binnen en tussen de partijen gehanteerde werkwijze en systematiek 
sinds 1 april 2019 en bevat elementen die niet of onvoldoende voorzien zijn of onvoorzienbaar waren 
in het voorstel van notariële akte. Op verzoek van de revisor werden ook enkele elementen, o.a. voor 
IFRS-doeleinden, opgenomen. 

De overeenkomst tussen Fluvius System Operator en Fluvius Opdrachthoudende Vereniging 
omvat eveneens voornamelijk financiële afspraken, hoofdzakelijk geënt op het feit dat Fluvius OV 
geen winst realiseert en dat alle kosten en opbrengsten uiteindelijk via Fluvius System Operator 
terechtkomen bij de diverse netbeheerders. Qua kosten gaat het dan om personeelskosten (klasse 
62), jaarlijks bijkomende pensioendotaties, erelonen eigen aan Fluvius OV, verzekeringen, 
kilometervergoedingen, bestuurdersvergoedingen, financiële kosten en opbrengsten, verschuldigde 
belastingen op de verworpen uitgaven  (vennootschapsbelasting), … 

In het kader van de overgang van het personeel op 1 april 2019 dienden inzake boekhoudkundig 
opgebouwde provisies in het eerste trimester 2019 nog enkele transfers te gebeuren tussen de 
betrokken entiteiten. Er werd ook voorzien in het toevertrouwen van een aantal taken en 
bevoegdheden door Fluvius OV aan Fluvius System Operator en mandatering hiertoe, o.a. wat betreft 
het in de markt zetten van overheidsopdrachten.  

Verder in dit verslag vindt u de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.    
De balans sluit af met een totaal van 19.428.660,22 euro ten opzichte van 22.630.917,89 euro voor 
het boekjaar 2018.  Aan de deelnemende gemeenten zal er geen winst uitgekeerd worden.   

Voor verdere informatie verwijzen wij naar het commentaar opgenomen in de jaarrekening en de 
bijlagen bij de jaarrekening. 
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Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voerde het voorbije jaar geen werkzaamheden uit op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

Er werd geen gebruik gemaakt van betekenisvolle financiële instrumenten. 

De Raad van Bestuur heeft geen kennis van bijzondere risico’s of onzekerheden waarmee de 
vennootschap geconfronteerd wordt. 

De Raad van Bestuur oordeelt dat de jaarrekening en het jaarverslag een volledige en getrouwe 
voorstelling zijn van de resultaten en de financiële positie van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 

De Raad van Bestuur stelt aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders voor om de 
jaarrekening en de daarin opgenomen resultaatverwerking zoals voorgesteld goed te keuren en 
kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat; 

Wat Fluvius Opdrachthoudende Vereniging betreft, zijn er geen vermeldingen genoteerd met 
betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de 
moedervennootschap of door een dochtervennootschap.  

De vereniging heeft geen bijkantoren. 

De Raad van Bestuur 

19 februari 2020 
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Voorstelling van de vennootschap 

Identiteitskaart 

Situatie per 31 december 2019 

Naam Fluvius Opdrachthoudende Vereniging 

Vennootschapsvorm opdrachthoudende vereniging 

Zetel Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt 

Administratief adres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

Ondernemingsnummer 0201.311.226 

Btw-nummer BE 0201.311.226 

Oprichtingsdatum 1 juli 1930, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
15 oktober 1930, onder nummer 14.808, goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 8 augustus 1930 

Huidige statuten Statuten voor het laatst gewijzigd bij beslissing van de 
Algemene Vergadering die werd gehouden op 20 juni 2018 

Aartselaar Grobbendonk Kortessem Opwijk 
Alken Halen Laakdal Oudenburg 
Antwerpen Ham Lanaken Oud-Heverlee 
As Hamont-Achel Landen Oudsbergen 
Asse Harelbeke Langemark-Poelkapelle Peer 
Beerse Hasselt Ledegem Pelt 
Begijnendijk Hechtel-Eksel Lendelede Pepingen 
Bekkevoort Heers Lennik Riemst 
Beringen Hemiksem Leopoldsburg Roosdaal 
Bilzen Herk-de-Stad Lichtervelde Sint-Truiden 
Bocholt Herne Liedekerke Stabroek 
Boechout Herstappe Lille Staden 
Borgloon Heusden-Zolder Linter Steenokkerzeel 
Bree Hoeselt Lommel Tessenderlo 
Diepenbeek Holsbeek Lubbeek Tielt-Winge 
Diest Hooglede Lummen Tongeren 
Diksmuide Houthalen-Helchteren Maaseik Torhout 
Dilbeek Houthulst Maasmechelen Tremelo 
Dilsen-Stokkem Ichtegem Machelen Vilvoorde 
Essen Ingelmunster Meise Voeren 
Galmaarden Izegem Merchtem Vosselaar 
Geetbets Jabbeke Merksplas Wellen 
Genk Kampenhout Middelkerke Wevelgem 
Gingelom Kapellen Moorslede Zelzate 
Gistel Kinrooi Niel Zonhoven 
Glabbeek Koekelare Nieuwerkerken Zoutleeuw 
Gooik Kortemark Nieuwpoort Zutendaal 
Grimbergen Kortenaken Nijlen 
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Samenstelling bestuursorganen 

Situatie per 31 december 2019 

Raad van Bestuur 

Wim Dries Voorzitter 

Rita Moors Ondervoorzitter 

Geert Cluckers Bestuurder 
Jan Dalemans Bestuurder 
Lies Laridon Bestuurder 
Adinda Van Gerven Bestuurder 

Nick Vandevelde Secretaris 

Frank Vanbrabant en Eric Beliën Toelichters 

Commissaris 

Ernst & Young BCVBA 
Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, België 

Vertegenwoordigd door: 

Marnix Van Dooren - Vast vertegenwoordiger van Marnix Van Dooren & Co BVBA 
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Activiteitenverslag 2019 

Integratie van het personeel 

De integratie van het personeel was één van de belangrijkste transacties in het voorbije jaar.   In 
eerste instantie werden de 539 statutaire medewerkers van de gemeenten van de provincie Limburg 
ingebracht in Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.  Op 1 april 2019 brachten ook de gemeenten 
van de andere onder Infrax cv ressorterende entiteiten, namelijk Infrax West (nu Fluvius West), PBE 
en ex-Iveg (nu Fluvius Antwerpen), het beheer van de rechtstoestandsreglementen van hun 
medewerkers in.    

Het betrof 137 nog actief zijnde statutaire personeelsleden van Infrax West (Fluvius West), 130 nog 
actief zijnde statutaire personeelsleden van ex-Iveg (Fluvius Antwerpen) (inclusief de 21 statutaire 
medewerkers van Integan die eerder ingekanteld werden binnen ex-Iveg (Fluvius Antwerpen)) en de 
53 nog actief zijnde statutaire personeelsleden van PBE.   In totaliteit betreft het 859 statutaire 
medewerkers die werden ingebracht in Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en die ook 
gedetacheerd werden naar Fluvius System Operator. 

Alle betrokken actieve statutaire personeelsleden behouden het barema, de voorwaarden en de 
opgebouwde rechten zoals verworven ingevolge hun statutaire tewerkstelling bij respectievelijk Infrax 
West (Fluvius West), ex-Iveg (Fluvius Antwerpen) en PBE.   Ook de voorheen geldende 
personeelsstatuten, pensioenstatuten en sociale statuten blijven behouden.  Deze respectieve 
rechtspositieregelingen werden in het kader van de collectieve overdracht, integraal overgenomen 
door Fluvius OV en zullen van toepassing blijven ten aanzien van de betrokken medewerkers. 

Bij deze integratie was er constant overleg met de vakorganisaties. Finaal werd een protocolakkoord 
ondertekend. 

Arbeidsreglement 

Het arbeidsreglement van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging is in 2019 gefinaliseerd. Momenteel 
wachten we nog op de formele ondertekening door de vakorganisaties. 

Uitbreiding van vennoten 

Zoals hierboven aangehaald hebben de gemeenten van Infrax West (nu Fluvius West), ex-Iveg (nu 
Fluvius Antwerpen) en PBE hun statutair personeel in Fluvius Opdrachthoudende Vereniging 
ingebracht d.m.v. een beheersoverdracht.  Elke gemeente heeft hiervoor per DNB waarvan ze 
deelnemer zijn, een aandeel A ter waarde van 24,79 euro onderschreven.   

Als gevolg van deze uitbreiding werd de bijlage 1 aan de statuten van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging aangevuld met de nieuwe vennoten en werd het aantal A-aandelen per vennoot 
opgenomen. 
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Nieuwe bestuursorganen 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 en de daaropvolgende installatie 
van nieuwe gemeenteraden werd ook de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging opnieuw samengesteld.    

Op de Algemene Vergadering van 29 maart 2019 werden de volgende drie bestuurders benoemd: 
• Jan Dalemans, burgemeester van Hechtel-Eksel
• Wim Dries, burgemeester van Genk
• Rita Moors, schepen van Lummen

De heer Wim Dries werd verkozen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en mevrouw Rita Moors 
als Ondervoorzitter.  Als Secretaris werd de heer Nick Vandevelde aangesteld.    
Alle benoemingen gelden voor een periode van zes jaar, dit is tot aan de Algemene Vergadering te 
houden in 2025. 

Aangezien op datum van deze Algemene Vergadering de gemeenten van Infrax West (nu Fluvius 
West), Iveg (nu Fluvius Antwerpen) en PBE nog niet toegetreden waren, werden de bestuurders die 
namens deze gemeenten werden voorgedragen pas benoemd op de Algemene Vergadering van 
23 mei 2019.  Het betreft: 

• de heer Geert Cluckers, namens PBE
• mevrouw Lies Laridon, namens Infrax West (nu Fluvius West)
• mevrouw Adinda Van Gerven, namens de gemeenten van Iveg (nu Fluvius Antwerpen).

De heer Eric Beliën werd aangesteld tot Algemeen Directeur van Fluvius OV. 

Volmachtenreglement 

Het volmachtenreglement voor de dagelijkse werking van Fluvius OV werd opgesteld.  In het 
volmachtenreglement wordt specifiek voor HR-materie volmacht gegeven aan vijf personen en voor 
de andere bevoegdheden werden er drie bijkomende personen als volmachtdrager opgenomen.  
Deze personen werden gemachtigd alleen te handelen voor zover het gaat om de uitvoering van een 
voorafgaande beslissing van een bestuursorgaan ofwel te handelen met minstens twee onder hen 
waaronder minstens de algemeen directeur, indien het niet om de uitvoering gaat van een 
voorafgaande beslissing van een bestuursorgaan.  Dit volmachtenreglement werd gepubliceerd in de 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 november 2019. 

Bevoegdheidsdelegatie inzake bestuursbeslissingen 

De Raad van Bestuur heeft bevoegdheidsdelegatie verleend inzake een aantal specifieke 
bestuursbeslissingen.  Er werd daarbij een oplijsting gemaakt van diverse mogelijk te behandelen 
onderwerpen waarbij bepaald werd of dit een rapportering betreft (bvb.  loopbaanonderbrekingen, 
wijzigingen aan het tewerkstellingsregime, aanvragen voor thematisch verlof, pensioenaanvragen) of 
een eenmalige toelichting vereist (bvb.  maandelijkse weddeverhogingen, jubileumpremie, syndicale 
premie).  Voor dergelijke punten wordt de beslissing genomen door de algemeen directeur en bij zijn 
afwezigheid door één van vier hiertoe gemachtigde personen en aan de Raad van Bestuur wordt 
hierover bij elke vergadering gerapporteerd. 
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Daarnaast zijn er specifieke of statutaire onderwerpen die een beslissing vergen van de Raad van 
Bestuur. 

Dergelijke werkwijze draagt bij tot een efficiëntere werking. 

Code goed bestuur 

Het decreet van 22 december 2017 legt in het artikel 434 §5 op dat de Algemene Vergadering van 
een opdrachthoudende vereniging een code van goed bestuur moet vastleggen die van toepassing 
is op de leden van de Raad van Bestuur. Deze code vormt de neerslag van de verwachtingen en 
eisen die de deelnemers stellen aan de bestuurders van de opdrachthoudende vereniging. De code 
legt ook duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de 
Raad van Bestuur toe.  Deze code werd door de Algemene Vergadering van 10 december 2019 
goedgekeurd. 

Overeenkomst tussen Fluvius System Operator en Fluvius Opdrachthoudende Vereniging 

Binnen de context van de interne groepsherschikking op personeelsvlak werd vanuit juridisch, 
boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beslist om binnen dit dossier een formele overeenkomst af te 
sluiten tussen de betrokken entiteiten van de economische groep Fluvius.  Deze overeenkomst vormt 
de schriftelijke neerslag van de binnen en tussen de partijen gehanteerde werkwijze en systematiek 
sinds 1 april 2019 en bevat elementen die niet of onvoldoende voorzien zijn of onvoorzienbaar waren 
in het voorstel van notariële akte. Op verzoek van de revisor werden ook enkele elementen, o.a. voor 
IFRS-doeleinden, opgenomen. 

De overeenkomst tussen Fluvius System Operator en Fluvius Opdrachthoudende Vereniging 
omvat eveneens voornamelijk financiële afspraken, hoofdzakelijk geënt op het feit dat Fluvius OV 
geen winst realiseert en dat alle kosten en opbrengsten uiteindelijk via Fluvius System Operator 
terechtkomen bij de diverse netbeheerders. Qua kosten gaat het dan om personeelskosten (klasse 
62), jaarlijks bijkomende pensioendotaties, erelonen eigen aan Fluvius OV, verzekeringen, 
kilometervergoedingen, bestuurdersvergoedingen, financiële kosten en opbrengsten, verschuldigde 
belastingen op de verworpen uitgaven  (vennootschapsbelasting), … 

In het kader van de overgang van het personeel op 1 april 2019 dienen inzake boekhoudkundig 
opgebouwde provisies in het eerste trimester 2019 nog enkele transfers te gebeuren tussen de 
betrokken entiteiten. Er wordt ook voorzien in het toevertrouwen van een aantal taken en 
bevoegdheden door Fluvius OV aan Fluvius System Operator en mandatering hiertoe, o.a. wat betreft 
het in de markt zetten van overheidsopdrachten.  

Beleid en strategie 2020 

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2019 werden het beleid en de 
strategie voor het komende jaar uiteengezet.    

Ter invulling van de loonnorm (1,1%) zal in 2020 voor de statutaire medewerkers via het sociaal 
overleg verder uitwerking worden gegeven van de middelen die, binnen deze loonnorm, voor de 
periode 2020-2021 zullen worden toegepast. 
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Specifiek voor Fluvius OV zal een verdere invulling gebeuren van de modaliteiten rond de 
terbeschikkingstelling van personeelsleden.  Het samenbrengen van alle statutaire medewerkers die 
werkzaam zijn voor de opdrachthoudende verenigingen die ressorteren onder de Fluvius-koepel werd 
in 2019 gerealiseerd.  Dit geschiedde met behoud van de onderscheiden rechtspositieregelingen en 
pensioenregelingen.  Het statutair personeel wordt vanuit Fluvius OV ter beschikking gesteld van 
Fluvius System Operator ter realisatie van de exploitatie-opdracht voor de opdrachtgevers, zijnde de 
actueel 11 opdrachthoudende verenigingen.  De modaliteiten van deze terbeschikkingstelling dienen 
nog opgenomen te worden in een “terbeschikkingstellingsprotocol”.  Dit protocol zal de modaliteiten 
inzake aanrekening, informatiedoorstroming, ondersteunende dienstverlening, en dergelijke 
omvatten.   

Verder is het ook de ambitie om het beheer van de statutaire en contractuele medewerkers zo 
efficiënt mogelijk te organiseren en de mogelijke synergiën inzake het gebruik van 
personeelssystemen te realiseren.  De betrokken HR-diensten zullen in 2020 verdere stappen 
ondernemen om hierin concrete acties te ondernemen, dit alles met respect voor de bescherming van 
de privacygegevens en de GDPR. 

Financieel 

Hierna volgt een beknopte beschrijving van de krachtlijnen van de jaarrekening van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging afgesloten op 31 december 2019. 

Balans 

- De balans per 31 december 2019 sluit met een totaal van activa en passiva van 19.428.660,22
euro, of een afname met 3.202.257,67 euro (-14,1% in vergelijking met het balanstotaal per
eind 2018.

- Op de passivazijde wijzigt het eigen vermogen naar 26.641,81 euro.
- Fluvius Opdrachthoudende Vereniging heeft geen langlopende schulden (d.i. met een looptijd

langer dan één jaar).
- De kortlopende schulden (18.704.669,68 euro per 31 december 2019) daalden met 3.884.236,1

euro (-17,2%) in vergelijking met eind 2018.

Resultatenrekening 

In de resultatenrekening, die werd afgesloten op 31 december 2019, werd een omzet geboekt van 
98.682.451,00 euro (boekjaar 2018: 82.341.701,54 euro), of een stijging met 19,85%. De 
bedrijfswinst, dit is het verschil tussen de bedrijfskosten en de bedrijfsopbrengsten, bedroeg voor het 
boekjaar 2019 1.100.827,74 euro (2018: 75.055,79 euro)   

De belangrijkste rubrieken van de bedrijfskosten zijn: loonkosten statutair personeel en jaarlijkse 
bijkomende dotatie pensioenen. 

Verder in dit jaarverslag vindt u de volledige integrale financiële rapportering over het boekjaar 2019 
volgens de geldende Belgische boekhoudnormen. 

Het resultaat van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging bedraagt 0 euro en bestaat uit een 
bedrijfsresultaat van 1.100.827,74 euro en een financieel resultaat van 11.046,83 euro . De geraamde 
belastingen bedragen 1.111.874,57 euro.  
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Alle medewerkers van Fluvius OV (bestaande uit het vastbenoemd personeel van ex-Infrax en ex-
Integan), hebben een toegezegde-pensioenregeling. Deze regeling dateert van de periode dat ze 
gedetacheerd waren aan hun vroegere OV waardoor er bijgevolg verschillende voorwaarden zijn per 
medewerker. Fluvius OV is toegetreden tot het ‘Gesolidariseerd Pensioenfonds’ dat sinds 2017 wordt 
beheerd door de Federale Pensioendienst. Deze toetreding had tot gevolg dat een belangrijk deel van 
lopende en toekomstige wettelijke pensioenverplichtingen werd overgenomen door dit gesolidariseerd 
pensioenfonds. Als tegenprestatie is er de verplichting om pensioenbijdragen aan dit fonds te betalen 
op basis van de loonmassa van het vastbenoemd personeel, de zogenaamde basisbijdragen en 
eventuele aanvullende pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering indien het bedrag van 
de pensioenbetalingen ten laste van het gesolidariseerd fonds hoger is dan het bedrag van de 
basisbijdragen.  
Fluvius OV heeft voor de financiering en de betaling van de bijdragen verschuldigd aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, een verzekering afgesloten waarbij deze laatste de betaling van de 
pensioenbijdragen (basisbijdragen en responsabiliseringsbijdragen) verzekert en het beheer en de 
betalingen uitvoert van de pensioenen ten laste van het Gesolidariseerde Pensioenfonds. Ethias  is 
de financieel en administratief beheerder. Door de toetreding wordt het basispensioen gesolidariseerd 
over talrijke openbare besturen. De lopende pensioenen worden grotendeels overgenomen door de 
RSZ en de nieuwe pensioenen zijn sowieso ten laste van de RSZ. De te betalen patronale bijdragen 
volgen de basisbijdragen bepaald door de RSZ, aangevuld met een responsabiliseringsbijdrage. De 
bestaande reserves in de eigen pensioenfondsen blijven eigendom van de OV en zullen worden 
aangewend om de verwachte stijging van de basisbijdrage en de responsabiliseringsbijdrage mee te 
financieren.  

Deze bijdragenverzekering heeft tot doel de basispensioenbijdragen en de aanvullende 
pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering te verzekeren. Middels de opbouw van 
reserves beoogt Fluvius OV reserves op te bouwen die moeten toelaten de 
responsabiliseringsbijdrage te betalen die, vanaf het moment dat er geen vastbenoemd personeel 
meer is, gelijk is aan de op dat moment lopende en toekomstige pensioenverplichtingen van de OV 
ten laste van het Gesolidariseerd Pensioenfonds. 
De waardering van deze plannen werd opgenomen op basis van de verdisconteerde waarde van alle 
toekomstige responsabiliseringsbijdragen rekening houdend met de huidige pensioenen, de 
toekomstige pensioenen op basis van de opgebouwde rechten op overnamedatum en geprojecteerde 
wedden op pensioendatum. 

Voor de niet door het Gesolidariseerd Pensioenfonds overgenomen pensioenverplichtingen werden 
deze verplichtingen ondergebracht in een groepsverzekering, eerste pijler genoemd. Deze verzekert 
de oudste wettelijke pensioenen, die niet door het Gesolidariseerd Pensioenfonds werden 
overgenomen op moment van de toetreding, en het pensioencomplement dat het verschil betreft 
tussen het bedrag van de nieuwe pensioenen geopend vanaf toetreding en dus ten laste van dit fonds 
valt (wettelijke berekening) en het bedrag van het pensioen berekend volgens het destijds 
toepasselijke statuut van de vastbenoemde personeelsleden.  
In de loop van 2015 en 2016 zijn deze laatste pensioenverplichtingen ten overstaan van de actieven 
overgeheveld naar een aanvullende pensioenverplichting (ook wel tweede pijler genoemd). De 
toezegging omvat een te bereiken doel regeling uitgedrukt in rente en is verschillend ingevolge de 
destijds verschillende pensioenstatuten. 

De Groep verstrekt eveneens vergoedingen toegekend na uitdiensttreding, zoals een tussenkomst in 
de gezondheidszorgen en korting op de gas- en elektriciteitsrekening. 
De andere personeelsbeloningen op lange termijn bevatten de afscheids- en jubileumpremies en 
opgespaard verlof of overuren. 

De totale pensioenverplichtingen voor het statutair personeel van Fluvius OV bedraagt 528,33 miljoen 
euro en werd berekend op basis van IAS19.  
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Deze verplichtingen worden verdeeld en ten laste gelegd van  de oorspronkelijke 
distributienetbeheerders als volgt : 
Fluvius Limburg OV       268,65 miljoen euro 
Fluvius West OV        107,64 miljoen euro 
PBE         53,10 miljoen euro 
Fluvius Antwerpen (deel ex-Iveg)     46,62 miljoen euro 
Fluvius Antwerpen (deel ex-Integan)    52,32 miljoen euro 

Aangezien er geen winst is, wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd om geen toevoeging aan 
de beschikbare reserves of uitkering aan de vennoten te doen. 

Begroting 2020 

Het budget wordt gevormd door de integrale kost verbonden aan de lonen, de pensioenen en andere 
personeelskosten m.b.t. deze gesloten populatie van statutaire medewerkers ter beschikking gesteld 
aan Fluvius System Operator cv.  Het budget voor 2020 bedraagt ca. 108 miljoen euro en wordt via 
Fluvius System Operator volledig doorgerekend aan de verschillende OV/DNB’s. 

Vennootschapsbelasting 

Sinds 1 januari 2015 zijn intercommunales niet meer automatisch vrijgesteld van de vennootschaps-
belasting.  
Alle Fluvius-DNB’s, met uitzondering van diegene die uitsluitend het rioolbeheer uitvoeren (Riobra) 
zijn bijgevolg vanaf 1 januari 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 
Voor Fluvius Opdrachthoudende Vereniging betekent dit een belastingdruk van 1.111.874,57 euro in 
2019. 

Vergoeding aan de bestuurders en de Commissaris-Revisor 

De remuneratie van de bestuurders van de vennootschap is gebaseerd op een presentiegeld van 
213,32 euro per effectief bijgewoonde zitting.  Dit bedrag is gebaseerd op de hoogste vergoeding die 
aan gemeenteraadsleden kan worden uitgekeerd. De reisvergoeding voor de bestuurders voor hun 
verplaatsing naar en van de plaats van de vergaderingen van de Raad van Bestuur bedroeg de 
eerste 6 maanden van 2019  0.35 euro per km en vanaf 1 juli 2019  0,36 euro per km.  

In totaal werd in 2019 aan de bestuurders globaal een bruto presentiegeld toegekend van 13.012,52 
euro en een km-vergoeding van 1.856,59 euro. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Raad van 
Bestuur tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 maart 2019 uit 16 bestuurders bestond 
en daarna uit 6 bestuurders. 

De vergoeding voor de werkzaamheden van de Commissaris-Revisor van de onderneming tijdens het 
exploitatiejaar 2019 bedraagt 15.295,62 euro (inclusief btw).   

Toekomstverwachtingen 

Belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening 2019 

Er zijn geen andere belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening te vermelden die 
een impact kunnen hebben op de rekeningen.
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Nr. VOL 2.1 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN 

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 

onderneming 

BE 0201.311.226

Geert Cluckers
Drie Lindekenserf 4, 3290 Diest, België

Bestuurder
29/03/2019 -

Jan Dalemans
Hasseltsebaan 192, 3940 Hechtel-Eksel, België

Bestuurder
29/03/2019 -

Wim Dries
Mispelaarstraat 44, 3600 Genk, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
29/03/2019 -

Lies Laridon
Ijzerlaan 58, 8600 Diksmuide, België

Bestuurder
29/03/2019 -

Rita Moors
Kapelstraat 21, 3560 Lummen, België

Bestuurder
29/03/2019 -

Adinda Van Gerven
Leeuweriklaan 2, 2930 Brasschaat, België

Bestuurder
29/03/2019 -

E & Y Bedrijfsrevisoren BV
Nr.: BE 0446.334.711
Kempische Steenweg 307 bus 5/1, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: B00160

Commissaris
24/04/2017 -

Vertegenwoordigd door:

Marnix Van Dooren
(Vast vertegenwoordiger van Marnix Van Dooren & Co BV)
Lidmaatschapsnr.: A01753
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Nr. VOL 2.2 

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 

beroepen. 

De jaarrekening werd / werd niet∗∗∗∗ geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is. 

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming∗∗,

B. Het opstellen van de jaarrekening∗∗,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen 

hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en 

zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 
Lidmaatschaps-

nummer 

Aard van de 
opdracht 

(A, B, C en/of D) 

∗ Schrappen wat niet van toepassing is.

∗∗ Facultatieve vermelding.

BE 0201.311.226
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Oprichtingskosten .................................................................... 6.1 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 491.180,29 241.696,19

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.2 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 6.3 22/27 235.498,85 235.498,85

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 235.498,85 235.498,85

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 ............................. .............................

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 ............................. .............................

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. .............................

Financiële vaste activa ............................................................6.4/6.5.1 28 255.681,44 6.197,34

Verbonden ondernemingen ................................................... 6.15 280/1 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 280 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 6.15 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 255.681,44 6.197,34

Aandelen ........................................................................... 284 255.681,44 6.197,34

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 ............................. .............................

Nr. VOL 3.1BE 0201.311.226
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 18.937.479,93 22.389.221,70

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 ............................. .............................

Voorraden .............................................................................. 30/36 ............................. .............................

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 ............................. .............................

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 15.308.678,20 19.579.215,24

Handelsvorderingen .............................................................. 40 1.769.388,75 77.092,10

Overige vorderingen .............................................................. 41 13.539.289,45 19.502.123,14

Geldbeleggingen ......................................................................6.5.1/6.6 50/53 ............................. 99.419,40

Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 ............................. 99.419,40

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 543.097,76 409.501,04

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.6 490/1 3.085.703,97 2.301.086,02

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 19.428.660,22 22.630.917,89

Nr. VOL 3.1BE 0201.311.226
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 26.641,81 24.732,98

Kapitaal ..................................................................................... 6.7.1 10 24.393,36 22.484,53

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 24.393,36 22.484,53

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 2.248,45 2.248,45

Wettelijke reserve .................................................................. 130 2.248,45 2.248,45

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 ............................. .............................

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................

Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................

Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 ............................. .............................

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................ 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 ............................. .............................

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 6.8 164/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

Nr. VOL 3.2BE 0201.311.226
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 19.402.018,41 22.606.184,91

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.9 17 ............................. .............................

Financiële schulden ............................................................... 170/4 ............................. .............................

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 173 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.9 42/48 18.704.669,68 22.588.905,81

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 ............................. 937.499,09

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 374.659,63 134.980,63

Leveranciers ..................................................................... 440/4 374.659,63 134.980,63

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 6.9 45 18.329.130,19 21.516.426,09

Belastingen ....................................................................... 450/3 61.393,80 10.582.325,73

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 18.267.736,39 10.934.100,36

Overige schulden ................................................................... 47/48 879,86 .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.9 492/3 697.348,73 17.279,10

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 19.428.660,22 22.630.917,89

Nr. VOL 3.2BE 0201.311.226
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 118.252.983,50 97.505.917,58

Omzet .................................................................................... 6.10 70 98.682.451,00 82.341.701,54
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 6.10 74 ............................. 64.216,04

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 6.12 76A 19.570.532,50 15.100.000,00

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 117.152.155,76 97.430.861,79

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 ............................. .............................

Aankopen .......................................................................... 600/8 ............................. .............................

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 ............................. .............................

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 968.063,01 829.330,87

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.10 62 96.596.997,26 81.484.788,26
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 ............................. .............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 6.10 631/4 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 6.10 635/8 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 6.10 640/8 16.562,99 16.742,66

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 6.12 66A 19.570.532,50 15.100.000,00

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 1.100.827,74 75.055,79

Nr. VOL 4BE 0201.311.226
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 34.523,85 56.219,69

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 34.523,85 56.219,69

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 ............................. 18,59

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 31.838,59 56.201,10

Andere financiële opbrengsten ......................................... 6.11 752/9 2.685,26 .............................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 6.12 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 23.477,02 75.598,82

Recurrente financiële kosten ................................................. 6.11 65 23.477,02 75.598,82

Kosten van schulden ............................................................. 650 21.937,27 73.780,68
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten ....................................................... 652/9 1.539,75 1.818,14

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 6.12 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 1.111.874,57 55.676,66

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 6.13 67/77 1.111.874,57 55.676,66

Belastingen ............................................................................ 670/3 1.111.874,57 462.483,08
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. 406.806,42

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 ............................. .............................

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 ............................. .............................

Nr. VOL 4BE 0201.311.226
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P ............................. .............................

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 791 ............................. .............................

aan de reserves .............................................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) .................................................................(+)/(-) (14) ............................. .............................

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. .............................

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 ............................. .............................

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 235.498,85

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 235.498,85

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 235.498,85

Nr. VOL 6.3.1BE 0201.311.226
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 6.197,34

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 249.484,10

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 255.681,44

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) 255.681,44

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen ...... 51 ........................ ........................

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......... 8681 ........................ ........................

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag ............................................................. 8682 ........................ ........................

Edele metalen en kunstwerken ..................................................................... 8683 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 ........................ 99.419,40

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 ........................ 99.419,40

meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Bij voorbaat geboekte last-goederen en diensten ............................................................................................. 3.085.703,97

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 22.484,53

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 24.393,36

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
aandelen A ................................................................................................. 1.908,83 77

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

aandelen A ................................................................................................. 22.484,53 907

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 984

Gedematerialiseerde aandelen ....................................................................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 ........................

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 ........................

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 ........................

Nr. VOL 6.7.1BE 0201.311.226

First - VOL2019 - 14 / 4228



Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 ........................

Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) ........................

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 ........................

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 ........................
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 ........................

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 61.393,80

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

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

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 18.267.736,39
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Nog te betalen lasten ......................................................................................................................................... 697.348,73

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 ........................ ........................

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 845 730

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 787,5 713,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 1.084.293 999.899

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 65.056.049,83 54.977.579,82

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 26.390.356,01 21.627.227,90

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 1.580.566,44 2.076.684,75

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 3.570.024,98 2.803.295,79

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 ........................ ........................

Nr. VOL 6.10BE 0201.311.226
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 ........................ ........................

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 ........................ ........................

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ ........................

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 ........................ ........................

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 ........................ ........................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 ........................ ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 ........................ ........................

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 16.562,99 16.742,66

Andere .......................................................................................................... 641/8 ........................ ........................

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 ........................ ........................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 ........................ ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 ........................ ........................

Kosten voor de onderneming ........................................................................ 617 ........................ ........................
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FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 ........................ ........................

Interestsubsidies ...................................................................................... 9126 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen ......................................... 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
Andere ................................................................................................(+)/(-) 1.539,75 1.818,14

........................................................................................................................ ........................ ........................

........................................................................................................................ ........................ ........................
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN .................................................................... 76 19.570.532,50 15.100.000,00

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... (76A) 19.570.532,50 15.100.000,00

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ............................................................ 760 ............................. .............................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten ............................................................................................................ 7620 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ...... 7630 ............................. .............................

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................................... 764/8 19.570.532,50 15.100.000,00

Niet-recurrente financiële opbrengsten .......................................................... (76B) ............................. .............................

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ............. 761 ............................. .............................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ............................................................................................................. 7621 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .............................. 7631 ............................. .............................

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ............................................... 769 ............................. .............................

NIET-RECURRENTE KOSTEN ............................................................................... 66 19.570.532,50 15.100.000,00

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... (66A) 19.570.532,50 15.100.000,00

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ......................... 660 ............................. .............................

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6620 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ... 6630 ............................. .............................

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ............................................................. 664/7 19.570.532,50 15.100.000,00

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ..(-) 6690 ............................. .............................

Niet-recurrente financiële kosten ..................................................................... (66B) ............................. .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ......................................... 661 ............................. .............................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6621 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................... 6631 ............................. .............................

Andere niet-recurrente financiële kosten ........................................................ 668 ............................. .............................

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten(-) 6691 ............................. .............................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 1.111.874,57

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 1.111.874,57

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 ........................

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 ........................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 ........................

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 ........................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................

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

Verworpen uitgaven ................................................................................................................(+)/(-) 2.693.537,36

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

Codes 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
................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 144.693,98 53.635,50

Door de onderneming ................................................................................... 9146 19.929.866,23 10.343.048,88

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 22.889.387,37 18.902.972,90

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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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 ........................

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................... 9150 ........................

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ....................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9161 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9171 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9181 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9191 ........................

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ................................. 9201 ........................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9162 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9172 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9182 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9192 ........................

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ................................. 9202 ........................
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Codes Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN

OPGENOMEN

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS

GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE

VERPLICHTINGEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

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

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN

VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES

HEEFT

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN 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

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)

De aanvullende rust- en overlevingspensioenen werden tot en met 1987 jaarlijks rechtstreeks op de
exploitatierekening geboekt. Dit betreft een beperkt aantal personeelsleden met gemengde loopbaan
waardoor het aanvullend rust-en overlevingspensioen een gering bedrag uitmaakt. Vanaf 1988 is de betaling
van deze pensioenaanvullingen verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. ................................................ 0,00

............................................................................................................................................................................. 0,00
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Boekjaar

Alle medewerkers van Fluvius OV (bestaande uit het vastbenoemd personeel van ex-Infrax en ex-Integan),
hebben een toegezegde-pensioenregeling. Deze regeling dateert van de periode dat ze gedetacheerd
waren aan hun vroegere OV waardoor er bijgevolg verschillende voorwaarden zijn per medewerker. Fluvius
OV is toegetreden tot het ‘Gesolidariseerd Pensioenfonds’ dat sinds 2017 wordt beheerd door de Federale
Pensioendienst. Deze toetreding had tot gevolg dat een belangrijk deel van lopende en toekomstige
wettelijke pensioenverplichtingen werd overgenomen door dit gesolidariseerd pensioenfonds. Als
tegenprestatie is er de verplichting om pensioenbijdragen aan dit fonds te betalen op basis van de
loonmassa van het vastbenoemd personeel, de zogenaamde basisbijdragen en eventuele aanvullende
pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering indien het bedrag van de pensioenbetalingen ten laste
van het gesolidariseerd fonds hoger is dan het bedrag van de basisbijdragen.
Fluvius OV heeft voor de financiering en de betaling van de bijdragen verschuldigd aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, een verzekering afgesloten waarbij deze laatste de betaling van de pensioenbijdragen
(basisbijdragen en responsabiliseringsbijdragen) verzekert en het beheer en de betalingen uitvoert van de
pensioenen ten laste van het Gesolidariseerde Pensioenfonds. Ethias is de financieel en administratief
beheerder. Door de toetreding wordt het basispensioen gesolidariseerd over talrijke openbare besturen. De
lopende pensioenen worden grotendeels overgenomen door de RSZ en de nieuwe pensioenen zijn sowieso
ten laste van de RSZ. De te betalen patronale bijdragen volgen de basisbijdragen bepaald door de RSZ,
aangevuld met een responsabiliseringsbijdrage. De bestaande reserves in de eigen pensioenfondsen blijven
eigendom van de OV en zullen worden aangewend om de verwachte stijging van de basisbijdrage en de
responsabiliseringsbijdrage mee te financieren.

Deze bijdragenverzekering heeft tot doel de basispensioenbijdragen en de aanvullende pensioenbijdragen
voor individuele responsabilisering te verzekeren. Middels de opbouw van reserves beoogt Fluvius OV
reserves op te bouwen die moeten toelaten de responsabiliseringsbijdrage te betalen die, vanaf het moment
dat er geen vastbenoemd personeel meer is, gelijk is aan de op dat moment lopende en toekomstige
pensioenverplichtingen van de OV ten laste van het Gesolidariseerd Pensioenfonds.
De waardering van deze plannen werd opgenomen op basis van de verdisconteerde waarde van alle
toekomstige responsabiliseringsbijdragen rekening houdend met de huidige pensioenen, de toekomstige
pensioenen op basis van de opgebouwde rechten op overnamedatum en geprojecteerde wedden op
pensioendatum.

Voor de niet door het Gesolidariseerd Pensioenfonds overgenomen pensioenverplichtingen werden deze
verplichtingen ondergebracht in een groepsverzekering, eerste pijler genoemd. Deze verzekert de oudste
wettelijke pensioenen, die niet door het Gesolidariseerd Pensioenfonds werden overgenomen op moment
van de toetreding, en het pensioencomplement dat het verschil betreft tussen het bedrag van de nieuwe
pensioenen geopend vanaf toetreding en dus ten laste van dit fonds valt (wettelijke berekening) en het
bedrag van het pensioen berekend volgens het destijds toepasselijke statuut van de vastbenoemde
personeelsleden.
In de loop van 2015 en 2016 zijn deze laatste pensioenverplichtingen ten overstaan van de actieven
overgeheveld naar een aanvullende pensioenverplichting (ook wel tweede pijler genoemd). De toezegging
omvat een te bereiken doel regeling uitgedrukt in rente en is verschillend ingevolge de destijds verschillende
pensioenstatuten.

De Groep verstrekt eveneens vergoedingen toegekend na uitdiensttreding, zoals een tussenkomst in de
gezondheidszorgen en korting op de gas- en elektriciteitsrekening.
De andere personeelsbeloningen op lange termijn bevatten de afscheids- en jubileumpremies en
opgespaard verlof of overuren.

De totale pensioenverplichtingen voor het statutair personeel van Fluvius OV bedraagt 528,33 milj euro en
werd berekend op basis van IAS19.
Deze verplichtingen worden verdeeld en ten laste gelegd van de oorspronkelijke distributienetbeheerders als
volgt :
Fluvius Limburg OV 268,65 milj euro
Fluvius West OV 107,64 milj euro
De PBE 53,10 milj euro
Fluvius Antwerpen (deel ex-IVEG) 46,62 milj euro
Fluvius Antwerpen (deel ex-Integan) 52,32 milj euro ........................................................................................ 528.330.000,00

............................................................................................................................................................................. 0,00

KBC heeft een bankgarantie aan Fluvius OV verleend met als begunstigde De Post. ..................................... 25.000,00

Esso Card overeenkomst van borgtocht ........................................................................................................... 0,00
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Boekjaar

Fluvius OV heeft een Belfius-bankwaarborg aangegaan voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Wegen en Verkeer Limburg. .............................................................................................................................. 125.000,00

............................................................................................................................................................................. 0,00
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

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 gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ......................... 9381 ........................ ........................
Door verbonden ondernemingen gesteld 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 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9253 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................................................. 9263 ............................. .............................

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9273 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9283 ............................. .............................

Vorderingen ....................................................................................................... 9293 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9303 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9313 ............................. .............................

Schulden ............................................................................................................ 9353 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9363 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9373 ............................. .............................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ..................... 9383 ............................. .............................

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming .................... 9393 ............................. .............................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ........................................... 9403 ............................. .............................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9252 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................................................. 9262 ............................. .............................

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9272 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9282 ............................. .............................

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 12.799.423,83 18.187.144,07

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9302 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 12.799.423,83 18.187.144,07

Schulden ............................................................................................................ 9352 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9362 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9372 ............................. .............................

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de
vennootschap

Nihil .................................................................................................................................................................... 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE

PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Codes Boekjaar

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste
of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

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 identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 9503 12.921,52

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................

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

Codes Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 12.641,00

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

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 ........................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen

Nr. VOL 6.16BE 0201.311.226

First - VOL2019 - 32 / 4246



VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan
vrijgesteld is om de volgende reden(en)

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16 van
het wetboek van vennootschappen vermelde criteria
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WAARDERINGSREGELS

XX. 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

Deze kosten die aan de exploitatie voorafgaan worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Deze

kosten worden lineair afgeschreven over 5 jaar.

2. Immateriële vaste activa

De rubriek immateriële vaste activa omvat de kosten van softwarelicenties en de exploitatierechten

riolering worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. De kosten van softwarelicenties worden

lineair afgeschreven over 5 jaar, de kosten van de exploitatierechten riolering worden lineair

afgeschreven over 50 jaar.

3. Materiële vaste activa

a. Zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, tot uitvoering van het Wetboek van

Vennootschappen, worden de materiële vaste activa, eventueel met inbegrip van de bijkomende kosten,

geregistreerd tegen aanschaffings- of inbrengwaarde, met uitzondering van de zelfvervaardigde vaste

activa, die tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd worden, vastgesteld overeenkomstig artikel 37 van

het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

b. Herwaardering

Naar aanleiding van de omzendbrief BA 2003/02 van 25 april 2003 van de Vlaamse Gemeenschap -

administratie Binnenlandse Aangelegenheden besliste de Raad van Bestuur dd 22/3/04 om, met ingang

van het boekjaar 2003, de jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste activa af te schaffen.

De in het verleden gevormde herwaarderingen blijven in de jaarrekening behouden en worden conform

de in het verleden gehanteerde methode verder afgeschreven.

c. Afschrijvingen

De gebruikte afschrijvingspercentages zijn :
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- 2% (50 jaar) voor administratieve gebouwen

- 10% (10 jaar) voor labo-uitrusting, uitrusting dispatching, gereedschap en meubilair, en de

overige materiële vaste activa

- 20% (5jaar) voor rollend materieel

- 33% (3jaar) voor administratieve uitrusting (informatica en kantooruitrusting)

4. Financiële vaste activa

Zij worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.

In geval van blijvende minderwaarde wordt een waardevermindering doorgevoerd.

5. Vorderingen en schulden

De vorderingen en schulden worden geboekt tegen hun oorspronkelijke waarde. Er waren op 31 december

2019 noch vorderingen noch schulden in deviezen.

XXI. WIJZIGING VAN DE WAARDERINGSREGELS
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: .......... .......... .......... .......... ..........

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 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 687,4 619,7 67,7

Deeltijds ................................................................................... 1002 132,2 61,8 70,4

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 787,5 665,9 121,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 948.769 858.689 90.080

Deeltijds ................................................................................... 1012 135.524 65.385 70.139

Totaal ....................................................................................... 1013 1.084.293 924.074 160.219

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 84.523.462,59 76.498.474,99 8.024.987,60

Deeltijds ................................................................................... 1022 12.073.534,67 5.824.969,31 6.248.565,36

Totaal ....................................................................................... 1023 96.596.997,26 82.323.444,30 14.273.552,96

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 2.146.791,98 1.829.573,54 317.218,44

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

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 713,9 579,6 134,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 999.899 825.811 174.088

Personeelskosten ......................................................................... 1023 81.484.788,26 67.297.839,09 14.186.949,17

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 1.535.431,96 1.268.104,82 267.327,14
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 711 134 813,0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 711 134 813,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 641 70 693,9

lager onderwijs .................................................................... 1200 7 ........................ 7,0

secundair onderwijs ............................................................ 1201 403 50 440,6

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 192 19 206,5

universitair onderwijs .......................................................... 1203 39 1 39,8

Vrouwen .................................................................................. 121 70 64 119,1

lager onderwijs .................................................................... 1210 1 1 1,8

secundair onderwijs ............................................................ 1211 26 19 40,8

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 38 43 71,0

universitair onderwijs .......................................................... 1213 5 1 5,5

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 43 1 43,8

Bedienden ............................................................................... 134 668 133 769,2

Arbeiders ................................................................................. 132 ........................ ........................ ........................

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 ........................ ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 ........................ ........................

Kosten voor de onderneming ......................................................................................... 152 ........................ ........................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ..................................................................... 205 249 71 303,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 249 71 303,8

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 de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 148 57 187,3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 148 57 187,3

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 9 2 10,6

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 ........................ ........................ ........................

Afdanking ................................................................................. 342 ........................ ........................ ........................

Andere reden ........................................................................... 343 139 55 176,7

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
onderneming ....................................................................... 350 ........................ ........................ ........................

Nr. VOL 10BE 0201.311.226

First - VOL2019 - 39 / 4253



INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 617 5811 141

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 8.690 5812 1.648

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 571.358,07 5813 105.141,75

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 571.358,07 58131 105.141,75

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 52 5831 25

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 356 5832 164

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 28.023,50 5833 10.682,25

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 ........................
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REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 100, §1, 6°/3 van het
Wetboek van vennootschappen)

Zie volgende pagina.
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REMUNERATIEVERSLAG

Raad van bestuur Fluvius OV

NAAM VERGOEDING 2019

Awouters Eric 678,55

Biets Hugo 232,61

Borejko Liesbeth 684,98

Borremans Mario 0,00

Brepoels Frieda 672,12

Claessens Jos 483,81

Cluckers Geert 533,02

Dalemans Jan 1.469,40

Dries Wim 853,28

Drieskens Raf 480,95

Gielen Nicole 672,12

Laridon Lies 1.159,88

Lismont Patrick 712,85

Moonen Liliane 469,52

Moors Rita 1020,46

Penxten Marc 667,83

Schuurmans Theo 490,95

Stippelmans Bert 682,84

Tuch Christa 657,11

Van Gerven  Adinda 1.083,04

Vanluyd Marie-Josée 678,55

Verduyckt Kris 485,24

14.869,11

Overeenkomstig de wet van 3 september betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en 

informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen (BS 11 september 2017) 

worden hieronder de bestuurdersvergoedingen (inclusief reisvergoedingen) weergegeven voor het 

boekjaar 2019
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BOEKHOUDKUNDIGE BESLUITEN – 2019 

FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 

ALGEMEEN 

Het energiedecreet bepaalt dat iedere OV/DNB een beroep kan doen op slechts één 
werkmaatschappij. Alle OV’s/DNB’s, aandeelhouders van de Groep, hebben hiervoor Fluvius System 
Operator cvba gekozen die haar opdrachten kan vervullen met eigen personeel en een beroep kan 
doen via detachering op statutair (vastbenoemd) personeel.  
Op 1 april 2019 werd het voltallige contractueel personeel van de ex-Infrax OV’s/DNB’s en van 
Integan overgenomen door Fluvius System Operator cvba. Om de detachering via één onderneming 
te laten verlopen, werd het voltallige statutair personeel van de ex-Infrax OV’s/DNB ondergebracht 
in Fluvius OV. Deze onderneming rekent de kosten door aan Fluvius System Operator cvba. 

RUBRIEKEN 

1. Materiële vaste activa

De waarde van de materiële vaste activa (terrein) is ongewijzigd tov einde 2018.

2. Financiële vaste activa

De waarde van de financiële vaste activa evolueerde tijdens het boekjaar 2019 in functie van:
- Deelneming Ethias: 249.484,10 euro (volstorting)

3. Waardering van de vorderingen

De vorderingen en schulden worden geboekt tegen hun oorspronkelijke waarde. Er waren op
31 december 2019 noch vorderingen noch schulden in deviezen.

Saldo per 31/12/2018 van handels- en overige vorderingen 19.579.215,24

Toename handelsvorderingen        1.692.296,65
Afname overige vorderingen                                    -5.962.833,69

Saldo per 31/12/2019 15.308.678,20 

4. Kapitaal

Voor de samenstelling van het kapitaal verwijzen wij eveneens naar de bijlage 6.7.1 hernomen
in de wettelijke toelichting.
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Aandelen op naam : 24.393,36 euro 

Saldo per 31/12/2018 kapitaal   22.484,53 

Kapitaalsverhoging 2019: (toetreding gemeenten 
Fluvius West, Fluvius Antwerpen en PBE) +1.908,83

TOESTAND OP 31/12/2019 24.393,36 

5. Lange termijn schulden en opvulling korte termijn tekorten

In de loop van 2019 werden geen nieuwe leningen aangegaan.

Tijdens het voorbije jaar werden financieringstekorten binnen de economische groep Fluvius
opgevangen door de beperkte uitgiften van thesauriebewijzen, door de opnames van
straightloans en de opname van kaskrediet.

6. Korte termijn schulden

Saldo per 31/12/2018 van korte termijn schulden 22.588.905,81 

Evolutie 2019:

- Volledige aflossing schulden op meer
dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

- Stijging handelsschulden
- Daling belastingsschuld (BTW)
- Stijging schuld bezoldigingen en sociale

lasten*
- Overige schulden

-937.499,09

239.679,00
-10.520.931,93

7.333.636,03

 879,86 

TOESTAND OP 31/12/2019 18.704.669,68 
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