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Woord vooraf 
 
 
 
 

Beste lezer, 
 
 
Ik ben verheugd u het allereerste jaarverslag van SYNDUCTIS te kunnen voorstellen.  
 
SYNDUCTIS heeft zich vanaf het begin een duidelijk doel voor ogen gesteld: minder 
hinder en meer kostenefficiëntie door een betere coördinatie bij nutswerken in het 
openbaar domein van steden en gemeenten. 
Enkele nutsbedrijven hebben daartoe de handen in elkaar geslagen vanuit het besef dat 
een gestructureerde aanpak de beste resultaten kan opleveren. Het aanbod aan andere 
nutsbedrijven om mee de ingeslagen weg te bewandelen, blijft onverkort gelden. 
 
Uiteraard zit SYNDUCTIS nog in een leer- en groeifase, maar de eerste resultaten zijn 
alvast veelbelovend. De pilootprojecten tonen aan dat SYNDUCTIS effectief een 
aantoonbare meerwaarde kan bieden aan lokale besturen, nutsmaatschappijen en de 
bredere samenleving. Dat moet ons sterken om in 2014 onze werking verder te 
verdiepen en te versterken. Ik wens alle betrokkenen hierbij veel succes! 
 

 
 
Geert Versnick 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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Verslag van de Raad van Bestuur  
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Verslag van de Raad van Bestuur 
 

 
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u in dit rapport verslag uit 
over de activiteiten van SYNDUCTIS cvba tijdens het eerste boekjaar van de vennootschap. 
Zoals voorzien in artikel 44 van de statuten liep het eerste boekjaar van SYNDUCTIS vanaf 
de oprichtingsdatum op 21 december 2012 tot en met 31 december 2013.  
 
Tevens leggen wij u de jaarrekening voor bestaande uit de balans, de resultatenrekening met 
de commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2013, en ook de 
winstverdeling. De financiële rekeningen van SYNDUCTIS worden niet geconsolideerd met 
deze van één van haar aandeelhouders.  
 
Gedurende dit boekjaar werden er binnen de onderneming geen bijzondere werkzaamheden 
verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.  
 
De maatschappelijke zetel van SYNDUCTIS is gevestigd te (9090) Melle, Brusselsesteenweg 
199. 
 
Sinds de oprichting  van de vennootschap heeft het kapitaal op 23 april 2013 volgende 
wijzigingen ondergaan: 

 toetreding van Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.), die 
52 maatschappelijke aandelen onderschreef en volstortte; 

 dienovereenkomstig een vermindering van het aantal maatschappelijke aandelen van 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
(T.M.V.W.) van 883 tot 836 aandelen en van Intercommunale 
Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (I.W.V.A.) van 47 tot 42 aandelen. 

 
Er zijn 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 wijzigingen in het aandeelhouderschap van SYNDUCTIS werden ook weerspiegeld in de 
samenstelling van de Raad van Bestuur. Op voordracht van I.W.V.B. werd de heer Marc 
Desmedt als bijkomend bestuurder van SYNDUCTIS benoemd.  
 
SYNDUCTIS heeft beslist tot een kapitaalparticipatie in De Stroomlijn cvba 
(ondernemingsnummer 0886.337.894). De Stroomlijn is een klantencommunicatiecentrum, 
gespecialiseerd in de contacten met klanten van netgebonden nutsbedrijven. Met ingang van 
17 juni 2013 heeft SYNDUCTIS 77 aandelen in deze cvba onderschreven voor een totaal 
bedrag van 7.700,00 euro; deze participatie komt overeen met 2,99% van het totale 
maatschappelijke kapitaal van De Stroomlijn. De andere aandeelhouders van De Stroomlijn 
zijn Eandis en T.M.V.W.. De heer Johan Verbauwhede werd namens SYNDUCTIS 
voorgedragen en benoemd als bestuurder bij De Stroomlijn. 
 
De Raad van Bestuur heeft een voorstel van statutenwijzigingen uitgewerkt waardoor het 
binnen SYNDUCTIS mogelijk wordt schriftelijke of elektronische vergaderingen van de Raad 
van Bestuur of de Algemene Vergadering te houden. Dit voorstel wordt aan de eerstvolgende 
algemene aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld conform artikel 523 van het Wetboek 
van Vennootschappen. 
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De vennootschap gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) op een wijze 
die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en 
resultaat. 
 
 
 
Belangrijke gebeurtenissen na afloop van het boekjaar  
 
Op voordracht van I.W.V.B. werd op 21 maart 2014 de heer Dirk Verbeelen aangesteld als lid 
van het Directiecomité, ter vervanging van de heer Luc Van De Vijver. 
 
Inzake de juridische betwisting van het aankoopdossier ‘aanleg van ondergrondse leidingen’ 
heeft de Raad van State bij arrest van 10 januari 2014 het verzoek tot schorsing, dat was 
ingesteld door een aantal niet-gegunde kandidaten, afgewezen. Inmiddels heeft één niet-
aangeduide kandidaat een verzoek tot vernietiging bij de Raad van State ingediend. 
 
 
 
 

De Raad van Bestuur 
21 maart 2014 
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Voorstelling van de vennootschap 
 
situatie per 31 december 2013 

 
Identiteitskaart  
 
 
Naam SYNDUCTIS 

 
Vennootschapsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) 

 
Zetel Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

 
Administratief adres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

 
Ondernemingsnummer 0502.445.845 

 
BTW-nummer BE 0502.445.845 

 
Oprichtingsdatum 
 
 
 
Huidige statuten 
 
 
 
 
Exploitatiezetel 
 
 
Contactgegevens 
 
 

21 december 2012 - notariële akte gepubliceerd in de Bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2013 onder nummer 
0502445845 
 
Statuten opgesteld bij de oprichting op 21 december 2012 - 
notariële akte gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 25 januari 2013 onder nummer 0502445845 
 
 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 
 
 
www.SYNDUCTIS.be 

Vennoten Eandis cvba 
I.W.V.A. cvba 
I.W.V.B. cvba  
T.M.V.W. bcvba 
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Bestuursorganen en dagelijkse leiding 
 
situatie op 31 december 2013 

 
 
Samenstelling Raad van Bestuur SYNDUCTIS 

  
Voorzitter  
Geert Versnick 
 
Leden  
Xavier Braet 
Martine De Regge 
Marc Desmedt 
Luc Martens 
 
Waarnemer 
Walter Van den Bossche 
Johan Verbauwhede 
 
Afgevaardigd bestuurder 
Ludy Modderie 
 
Secretaris 
Nick Vandevelde 
 
 
Samenstelling Directiecomité SYNDUCTIS 

  
Voorzitter 
Ludy Modderie 
 
Leden 
Guy Demasières 
Walter Van den Bossche 
Luc Van De Vijver  
Johan Verbauwhede 
 
Waarnemer 
Johan Luystermans 
 
Manager 
Patrick Dellaert 
 
Secretaris 
Nick Vandevelde 
 
 
Commissaris-revisor 
 
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA,  
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) 
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Activiteiten tijdens het boekjaar 
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Opzet van SYNDUCTIS 
 
De lokale besturen en hun bevolking verwachten van de nutsbedrijven die in hun ondergrond 
actief zijn voor infrastructuurwerken, terecht topkwaliteit voor dienstverlening, operationele 
werking en kostenefficiëntie. Daar ligt meteen de roeping van SYNDUCTIS.  
 
Door een optimale coördinatie tussen de infrastructuurwerken van diverse nutsbedrijven in de 
Vlaamse steden en gemeenten wil SYNDUCTIS de snelheid van de werken en interventies, 
de flexibiliteit in planning en de kwaliteit van de nazorg verbeteren. Zo vertalen we de 
begrippen ‘minder hinder-beleid‘ en ‘synergie’ in de dagdagelijkse praktijk. 
 
SYNDUCTIS zet met zijn initiatief de lokale besturen niet buiten spel, wel integendeel. De 
plaatselijke verantwoordelijken van steden en gemeenten zijn onze eerste gesprekspartners. 
Dit vergroot enkel maar het draagvlak voor de werking van SYNDUCTIS. De gemeentelijke 
autonomie voor het beheer van het openbaar domein blijft onaangeroerd. Ook de 
deelnemende partners binnen SYNDUCTIS behouden hun eigenheid, ze streven enkel via 
SYNDUCTIS een structurele synergie na vanuit de vaststelling dat vrijblijvende afspraken in 
het verleden op het terrein nooit de verwachtingen hebben ingelost. 
 
De initiatiefnemers hebben daarom gekozen voor een structureel samenwerkingsverband 
binnen een afgelijnde vennootschapsstructuur. Voor de werking van SYNDUCTIS stellen de 
deelnemers werknemers ter beschikking. 
 
 
Activiteitendomein van SYNDUCTIS 
 
Het opzet van SYNDUCTIS moet een positieve weerslag hebben op zowel de geboden 
dienstverlening vanuit de deelnemende nutsbedrijven als wat betreft de kostenbeheersing. 
Qua dienstverlening beschikken de gemeentebesturen en hun technische diensten dankzij 
SYNDUCTIS over slechts één enkel aanspreekpunt voor werken die maximaal gecoördineerd 
worden uitgevoerd op hun grondgebied. Door bijzondere aandacht te schenken aan een 
degelijke communicatie met lokale overheden en de burgers uit de directe omgeving van 
werven kan SYNDUCTIS het verschil maken. 
Effecten van kostenbeheersing treden op dankzij verbeteringen en vereenvoudigingen in de 
logistieke systemen, een uitwisseling van beste praktijken tussen de partners, 
synergievoordelen inzake materialen en aannemers. Ook kunnen geplande investeringen op 
de lange termijn bij de netbeheerders samengebracht worden met beleidsopties in het lokaal 
bestuur waardoor de kost beperkt blijft tot de deelcomponenten. 
 
SYNDUCTIS heeft zich voorgenomen om actief nieuwe schaal- en synergievoordelen op te 
sporen voor zover deze bijdragen tot de doelstellingen van minder hinder en kostenefficiëntie.  
De pilootprojecten worden mede in functie hiervan geselecteerd en grondig geanalyseerd. 
 
Gezien het actuele aandeelhouderschap van SYNDUCTIS strekt de werking van de 
vennootschap zich uit over 76 steden en gemeenten.  
De activiteitsdomeinen zijn op dit moment de distributie van energie (aardgas en elektriciteit), 
water, riolering, wegenis en telecom. 
 
 
Belgacom 
 
Telecommaatschappij Belgacom heeft geopteerd voor deelname aan de activiteiten van 
SYNDUCTIS op contractuele basis, meer bepaald via een tijdelijke samenwerkingsover-
eenkomst met een looptijd van één jaar. Na afloop van deze periode zal de leiding van 
Belgacom beslissen over al dan niet definitieve toetreding tot SYNDUCTIS. 
Belgacom heeft een waarnemer afgevaardigd naar het Directiecomité van SYNDUCTIS. 
 
 
Pilootprojecten 
 
SYNDUCTIS is haar werking gestart met de identificatie van een twintigtal proefprojecten. 
Deze zijn gesitueerd in De Pinte, De Haan, Gent, Lebbeke, Beersel, Oosterzele, 
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Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zingem, Wetteren, Drongen (Gent), Sint-Martens-Latem 
en Zomergem. Daarbij werd voor de verschillende fasen van het projecten (8 in totaal vanaf 
de detectie van synergie tot en met de uitvoering van het werk) bekeken welke meerwaarde 
SYNDUCTIS kan bieden. Aan elk project werd een synergieprojectleider toegewezen. 
Synergiebeheerders hebben de taak om synergiemogelijkheden op te sporen. Bijkomende 
dienstverlening wordt niet a priori uitgesloten; hierbij kan worden gedacht aan de aanmelding 
van informatie bij GiPOD, gemeenschappelijke aansluitingen etc.).  
 
Naast de geïdentificeerde pilootprojecten werd inmiddels een portfolio van 201 projecten in 
synergie vastgelegd. Deze lijst kwam tot stand op basis van het principe dat van zodra twee 
SYNDUCTIS-vennoten bij een bepaald project betrokken zijn, dit werk via SYNDUCTIS 
gecoördineerd wordt. 
 
 
Werkgroepen 
 
SYNDUCTIS heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen om deelaspecten van haar 
werking concreet in te vullen: 

 aankopen / voorraadbeheer 
 financiën 
 communicatie 
 proces aansluitingen 
 GIS 
 GiPOD 

 
 
Infosessies voor gemeenten 
 
SYNDUCTIS heeft in het najaar van 2013 een viertal informatiesessies voor 
gemeentebesturen georganiseerd. De werking van SYNDUCTIS werd er voorgesteld en de 
stand van zaken van de uitrol werd toegelicht. Er werd veel aandacht besteed aan de 
meerwaarde van de SYNDUCTIS-coördinatie voor de gemeentebesturen.  
 
 
Aankoopdossiers 
 
Synergie wordt ook via de aanbestedingsdossiers geconcretiseerd. Een eerste dossier was 
de aanbesteding van de aanleg van ondergrondse leidingen. SYNDUCTIS werd daartoe 
gemachtigd op basis van een specifieke bijzondere volmacht vanuit de drie toenmalige 
aandeelhouders (zijnde Eandis, T.M.V.W. en I.W.V.A.).  
 
De gunningsbeslissing in dit dossier heeft aanleiding gegeven tot juridische acties vanwege 
kandidaten die bij de gunning uit de boot waren gevallen. SYNDUCTIS onderstreept dat wat 
haar betreft de hele aanbestedingsprocedure (inclusief de gehanteerde uitsluitings- en 
toewijzingscriteria) volledig conform de geldende wet- en regelgeving ter zake is gevoerd. Dit 
standpunt zal ook ten aanzien van de gerechtelijke en andere instanties verdedigd worden. 
 
De logistieke stromen voor aannemers werden inmiddels al gelijkgesteld en geharmoniseerd. 
 
 
Administratieve opstart 
 
In de loop van 2013 werden beslissingen genomen en geïmplementeerd op administratief 
vlak.  
Zo werd een intern volmachtenreglement goedgekeurd.  
Om een nieuwe speler als SYNDUCTIS en haar werking onder de aandacht te brengen, 
werden enkele initiatieven genomen op het vlak van de visuele identiteit (logo, website, 
werfsignalisatie, …). 
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Beleidsplan 2014 
 
De Raad van Bestuur heeft bij de uitstippeling van het beleidsplan 2014 voor SYNDUCTIS 
vooral een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire doelstellingen. De 
coördinatie van werken op het openbaar domein blijft voorop staan om synergie te realiseren 
en te valoriseren. De klemtoon moet liggen op de uitvoeringscoördinatie, de beperking van de 
doorlooptijden en hinder en een duidelijke projectcommunicatie naar alle belanghebbenden. 
In tweede instantie wordt gemikt op het opzetten van een uniek loket voor aansluitingen en 
het materiaalmanagement. 
 
Er werd ook een financieel plan annex budget 2014 opgesteld. Het budget is flexibel 
opgebouwd in die zin dat er naast een basisbudget ook een variabel budget (percentage 
t.o.v. coördinatiekost) is vastgelegd. De Raad van Bestuur heeft meteen ook regels en 
verdeelsleutels voor de kostentoewijzing tussen de deelnemers bepaald. 
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Nr.  0502.445.845  VOL  2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen ....................................................

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

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

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

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

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

Financiële vaste activa
 5.4/

Verbonden ondernemingen ..............................................

Deelnemingen ............................................................

Vorderingen ................................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat ..............................................................................

Deelnemingen ............................................................

Vorderingen ................................................................

Andere financiële vaste activa ...........................................

Aandelen ....................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...................

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ...................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .........................................................................

Grond- en hulpstoffen .................................................

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

Gereed product ...........................................................

Handelsgoederen ........................................................

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

Vooruitbetalingen .......................................................

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ..........................................................

Overige vorderingen ..........................................................

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .................................................................

Overige beleggingen .........................................................

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

 5.2

 5.1

 5.3

 5.5.1

 5.14

 5.14

 5.5.1/
 5.6

 5.6

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

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

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

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

..........

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

.........

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

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

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

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

7.700,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

1.145.904,43

172.958,23

172.958,23

972.946,20

1.153.604,43

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.
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Nr.  0502.445.845  VOL  2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal
Geplaatst kapitaal .............................................................

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

Wettelijke reserve.............................................................

Onbeschikbare reserves ..................................................

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

Andere .......................................................................

Overgedragen winst (verlies)

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

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

Belastingen .......................................................................

Uitgestelde belastingen

Overige risico's en kosten .................................................

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ..........................................................

Achtergestelde leningen ..............................................

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

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

Kredietinstellingen ......................................................

Overige leningen ........................................................

Handelsschulden ..............................................................

Leveranciers ...............................................................

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ............................................................................

Belastingen .................................................................

Overige schulden ..............................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

 5.7

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

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

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

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

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

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

......................................(+)/(-)

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

...........

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

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

Belastingvrije reserves ......................................................

Beschikbare reserves .......................................................

Kapitaalsubsidies

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

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

....

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

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

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

....

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

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

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

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

........

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

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

 5.9

 5.8

 5.9

Overige schulden ..............................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................

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

Financiële schulden .........................................................

Kredietinstellingen .......................................................

Overige leningen .........................................................

Handelsschulden ...............................................................

Leveranciers ...............................................................

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

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

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..............................................................

18.600,00

18.600,00

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

160

161

162

163/5

Herwaarderingsmeerwaarden ...............................................

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

133

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45 5.9

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

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

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

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

1.135.004,43

1.135.004,43

990.395,80

990.395,80

141.727,89

141.727,89

2.880,74

2.880,74

1.153.604,43

18.600,00

Toel.

 5.9

23

HDG001
Text Box



COMMENTAAR BIJ DE ACTIVA 
 
 
FINANCIELE VASTE ACTIVA 
 
Andere financiële vaste activa: betreft 77 aandelen De Stroomlijn (7.700,00). 
 
 
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE  EEN JAAR 
  
Overige vorderingen: deze rubriek bevat terug te vorderen btw (172.958,23). 
 
 
OVERLOPENDE REKENINGEN 
 
Verkregen opbrengsten: betreft nog aan de partners door te rekenen bedragen (972.946,20). 
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COMMENTAAR BIJ DE PASSIVA 
 
KAPITAAL 
 
Geplaatst kapitaal: het kapitaal (18.600,00) is vertegenwoordigd door 1.860 aandelen, op naam 
van Eandis (930), IWVA (42) , IWVB (52) en TMVW (836). 
 
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 
 
Financiële Schulden: betreft de rekening-courant Eandis (990.395,80). 
 
Handelsschulden: betreft nog te ontvangen beheersfactuur TMVW (141.727,89). 
 
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten:  
Belastingen: bedrijfsvoorheffing bestuurders & commissarissen m.b.t. presentiegelden (2.880,74). 
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Nr.  0502.445.845  VOL  3

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

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

Andere bedrijfsopbrengsten ...............................................

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

Aankopen .....................................................................

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

Diensten en diverse goederen ...........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 

(terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ........................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-

kosten ............................................................................ (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................

Opbrengsten uit vlottende activa .......................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ........................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan

voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) .................(+)/(-)

Andere financiële kosten ...................................................

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor 
belasting

 5.10

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

.

....................................................................... (+)/(-)

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) ............(+)/(-)

 5.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 

activa ................................................................................

 5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)  5.10

 5.10

.......................................(+)/(-)

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

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

Andere financiële opbrengsten .........................................  5.11

Financiële kosten  5.11

972.946,20

972.946,20

972.942,68

972.820,28

122,40

3,52

3,52

3,52

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Toel.

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

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

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

...
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Nr.  0502.445.845  VOL  3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van

waardeverminderingen op immateriële en materiële

vaste activa .......................................................................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen

op oprichtingskosten, op immateriële en materiële

vaste activa .......................................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 

kosten ......................................................................... (-)

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

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

Andere uitzonderlijke kosten .............................................

Uitzonderlijke kosten

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen .........................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

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

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

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

 5.11

..........(+)/(-)

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 

Terugneming van waardeverminderingen op financiële

vaste activa .......................................................................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke

risico's en kosten ..............................................................

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

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

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

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

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

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

.........

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

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

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

.......

Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-)  5.12

....................................(+)/(-)

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

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

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

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

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

.

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

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

27

HDG001
Text Box



COMMENTAAR BIJ DE RESULTATENREKENING 
 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN 
 
Omzet: betreft nog aan te rekenen bedragen aan de verschillende partners (972.946,20). 
 
BEDRIJFSKOSTEN 
 
Diensten en diverse goederen: de belangrijkste posten zijn de beheersfacturen Eandis 
(821.724,51), facturen m.b.t. beheerskosten  TMVW (141.727,89), oprichtingskosten (1.594,42) 
en diverse kosten (7.773,46). 
 
Andere bedrijfskosten: provinciebelasting (122,40). 
 
FINANCIELE KOSTEN 
 
Andere financiële kosten: bankkosten (3,52). 
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Nr.  0502.445.845  VOL  4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

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

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

Andere rechthebbenden .........................................................................

aan de wettelijke reserves ......................................................................

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

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

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

Over te dragen winst (verlies) 

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

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

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

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

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

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

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

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

..........................................................(+)/(-)

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

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

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

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

9906

(9905)

14P

791/2

791

792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/6

691

............................................................(+)/(-)
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

.
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

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

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

..........
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

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

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

..........

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

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

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

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

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

7.700,00

7.700,00

7.700,00

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

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

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

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

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

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

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

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

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282

van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de 

posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL 

en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden

maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

De Stroomlijn CVBA 31/12/2012 EUR

Brusselsesteenweg 199 

9090 Melle

België

0886.337.894

257.700  0

Aandelen op naam 77 2,99 0,00
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Nr.  VOL  5.7 0502.445.845

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.......................................................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar........................................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX

18.600,00

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

18.600,00 1.860aanvangskapitaal

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

18.600,00 1.860maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 1.860

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam.................................................................................................

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen...................................

Niet-opgevraagd

bedrag

Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal

Codes

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

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal .........................................................................

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

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

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

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

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

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

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

.........

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

.........

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

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

.........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................
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Nr.  VOL  5.7 0502.445.845

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..............................................................................................................................

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

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

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

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

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

........................................................
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

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

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

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

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

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

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

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

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

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

....

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

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

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

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

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

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

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

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

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

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

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

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.9

Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

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

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

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

..

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ....................................................................................................................

Niet-vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

Geraamde belastingschulden ....................................................................................................................

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

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

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .......................................................

2.880,74

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen..........................................................................................................................................

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

9032

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

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

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

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

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

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

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

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

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

35

HDG001
Text Box



Nr.  0502.445.845  VOL  5.9

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 

bedragen ............................................................................................................. 740

Andere bedrijfsopbrengsten

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

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

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

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

9087

9086

9088

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

Andere personeelskosten ....................................................................................

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

620

621

622

623

624

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Andere ................................................................................................................ 

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen .....................................................................................................

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

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ............................................................................. 122,40

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde 
personen

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

9096

9097

9098

617

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

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

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

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

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

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

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

Geraamde belastingsupplementen ...........................................................................................................

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

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

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

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

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

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

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

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

BoekjaarCodes

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties ........................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ............................... 9142

9141

Andere actieve latenties

9144Passieve latenties .....................................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................................

Door de onderneming ..........................................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................................

Roerende voorheffing ..........................................................................................

172.958,23

9146

9145

9148

9147
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Sociale balans 

 

Niet van toepassing. 
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ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De deelnemingen worden geboekt tegen aanschaffingsprijs. De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat

genomen.

Waardeverminderingen worden geboekt en ten laste van het resultaat genomen wanneer blijkt dat, rekeninghoudend met het eigen

vermogen, de rentabiliteit en de toekomstverwachtingen van de betrokken vennootschap, er zich een duurzame waardevermindering

voordoet.

Terugnemingen van waardeverminderingen worden geboekt en in het resultaat opgenomen wanneer de evolutie van de betrokken

vennootschap dit rechtvaardigt. 

Voor andere deelnemingen en vorderingen worden dezelfde regels toegepast.

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Deze vorderingen worden tegen hun nominale waarde geboekt. In het geval van een faillissement of concordaat wordt de vordering

onmiddellijk afgeschreven en de belasting over de toegevoegde waarde teruggevorderd. Voor vorderingen welke meer dan een jaar

vervallen zijn, en in behandeling van de juridische dienst, wordt een waardevermindering ten belope van 100% exclusief belasting over de

toegevoegde waarde geboekt. Ook op andere vorderingen kunnen waardeverminderingen worden toegepast die aan elk afzonderlijk geval

zijn aangepast.

OVERLOPENDE REKENINGEN

De tijdens het boekjaar of vorige boekjaren gemaakte lasten die behoren tot één of meerdere latere boekjaren, worden prorata

gewaardeerd tegen het bedrag dat betrekking heeft op latere boekjaren.

De gedeelten van opbrengsten waarvan de inning pas plaats zal vinden tijdens één of meer komende boekjaren, worden gewaardeerd

tegen het bedrag dat betrekking heeft op het lopende boekjaar.

PASSIVA

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Schulden op ten hoogste één jaar worden gewaardeerd aan nominale waarde. De fiscale en sociale voorzieningen worden vastgesteld

door evaluatie van de meest waarschijnlijke schuld. 

OVERLOPENDE REKENINGEN

De toe te rekenen kosten worden prorata gewaardeerd tegen de bedragen die betrekking hebben op het lopende boekjaar.

De over te dragen opbrengsten worden prorata gewaardeerd tegen de bedragen die betrekking hebben op komende boekjaren.
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