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1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe 
deelnemer(s)

• Welzijnsvereniging Zorggroep Orion: 125 EUR; 1 aandeel
• Gemeente De Haan: 3.250 EUR; 26 aandelen
• Hulpverleningszone Fluvia: 125 EUR; 1 aandeel
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2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de 
commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van 
Cipal over het boekjaar 2020

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van 
Cipal over het boekjaar 2020

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de 
commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van 
Cipal over het boekjaar 2020

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening 
over het boekjaar 2020
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Toelichting dienstverlening C-Smart
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Dienstverlening C-smart 2021

Aankoopcentrales van administratieve ontzorging naar 
duurzame innovatie

Informatiebeheer van informatieveiligheid naar veilig 
informatiebeheer





De C-smart aankoopcentrales

• Administratieve ontzorging

• Maximale schaaleffecten

• Geen afname verplichting

• Geen administratieve kost

• Streven naar innovatieve, duurzame invulling
• o.b.v. een open Europese competitie
• in totale transparantie (vertrouwelijkheidsverklaring)



ICT Infrastructuur

CSMRTINFRA19
Niet-exclusieve raamovereenkomst met één leverancier voor 
de aankoop van ICT infrastructuur en eventuele bijhorende 
onderhoudsovereenkomsten



ICT Infrastructuur

• 8/2019-8/2023 
• 10 korven
• Beste prijsgarantie
• > 220 afnemers
• > 9,1 miljoen euro omzet 

(05/2021)
• 207 producenten
• Vooral grote besturen 



ICT Infrastructuur



Standaard software

CSMRTSOFT19
Niet-exclusieve raamovereenkomst met één leverancier voor de aankoop 
van licenties, gebruiksrechten en/of onderhouds- en/of 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaard software, die op klassieke 
wijze en/of als dienst worden aangeboden, inclusief aankoop- en 
beheeradvies (rond licentievoorwaarden, prijsmodellen, verschillende 
versies en gebruiksvoorwaarden, ...)



Standaard software

• Licenties en “cloud” abonnementen
• 8/2019-8/2023 
• Beste prijsgarantie
• >200 afnemers
• >10,6 miljoen euro omzet 

(05/2021)
• >100 producenten
• >85% Microsoft
• Vooral grote besturen 



Standaard software



Burgerparticipatie

CSMRTBUR19
Raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van 
een digitaal participatieplatform ter ondersteuning van 
een burgerparticipatiebeleid én de dienstverlening 
tijdens het opzetten van een burgerpanel. 



Burgerparticipatie

Perceel 1 : Online platform
• 3/2020-3/2024
• 7 afnemers (04/2021)
• 76k EUR

1. Ideeënplatform

2. Burgerbegroting

3. Bevraging

4. Referendum

5. Voorstellen van burgers



Burgerparticipatie

Perceel 2 : Burgerpanels
• 3/2020-3/2024
• 10 afnemers
• 80k euro

1. Voortraject: intake, vragenlijsten en test

2. Veldwerk: selectie en uitnodiging, gesprek (online, persoonlijk, in groep)

3. Verwerking: analyse en presentatie van de resultaten



Webcasting – Audio & Video

CSMRTWEBCASTAV19
Raamovereenkomst met meerdere leveranciers voor de aankoop, levering, 
diensten en eventuele bijkomende onderhoudsovereenkomsten voor een 
discussie- audio- en videosysteem t.b.v. webcasting en/of archivering van 
vergaderingen



Webcasting – Audio & Video

• 3/2020-3/2024
• mini-competitie
• Stad Beringen

1. Discussiesysteem: vergaderposten, audiosysteem, mobiele/vaste installatie, service

2. Videosysteem: camera’s, mobiele/vaste installatie, service

3. Ontsluitingssysteem: webcast platform, webportaal, audio/video, service

4. Koppelingen: notulerings- en besluitvormingssystemen



Smart City Cloud platform

CSMRTIOH20
Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een 
multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid 
door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving



• Lokaal smart city beleid
• Burgemeestersconvenant
• Het SDG programma

• Belonen en bestraffen
• Belonen van de naar school fietsende jeugd
• GAS-boetes kleine snelheidsovertredingen 30/50

• Multifunctioneel platform
• Versnippering vermijden
• Bovenlokale samenwerking

CSMRTIOH20



Eerste bestellingen zijn een feit
• Fietsproject IOK i.s.m. 14 besturen en 83 basisscholen
• GAS-project bij de stad Genk
• GAS4-project bij de gemeente Edegem
• Sluikstortcamera’s met cloudverwerkingssoftware

bij gemeente Boom

Smart City Cloudplatform



Vers van de pers

Wordt verwacht :  
•GIS aankoopcentrale 
•Inhouse datacenter 
(-diensten)





C-smart 
informatiebeheer

• Veilige informatiestromen bij 120 besturen

• Van informatieveiligheid naar
informatiebeheer

• Van Data Protection Officer naar ‘Data Caring 
Officer’

• Op naar een ‘Open Data’- cultuur

• Rechte lijn naar concreet aanbod
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En dochters

Vennoten = 262 lokale besturen

CIPAL dv

CIPAL nv
>250 vennoten

Poolstok cv

24,29%

Cipal Schaubroeck nv Woonpartners nv

100%

PUBLIEK

PUBLIEK-PRIVAAT



+260
Lokale besturen

3 mio
Inwoners

+10
Spin-offs

2.0 

+500
VTE’s



BALANS
 Activa: 33.986 k EUR (30.589 k EUR)

 Vaste activa: 21.488 k EUR (21.663 k EUR)
• Materiële vaste activa: 5.957 k EUR (6.162 k EUR)

 Technologiehuis

• Financiële vaste activa: 15.526 K EUR (15.495 k EUR)
 Verbonden ondernemingen (participatie in + achtergestelde lening aan Cipal nv)

 Vlottende activa: 12.498 k EUR (8.926 k EUR)
• Vorderingen op meer dan 1 jaar: 1.480 k EUR (1.665 k EUR)

 Bijdrage provincie Antwerpen in sociaal passief

• Geldbeleggingen en liquide middelen: 9.844 k EUR (4.944 k EUR)
 Opname lening voor aankoop Technologiehuis

Algemene Vergadering van 24 juni 2021
Enkelvoudige financiële cijfers 2020



BALANS
 Passiva: 33.986 k EUR (30.589 k EUR)

 Eigen vermogen: 9.510 k EUR (9.588 k EUR)
• Kapitaal: 1.033 k EUR (1.065 k EUR)

 Uittreding provincie Limburg

• Reserves: 8.477 K EUR (8.523 k EUR)
 Verlies van het boekjaar: 45 K EUR

 Voorzieningen: 15.051 k EUR (14.994 k EUR)
 Hoofdzakelijk voor in de toekomst te betalen responsabiliseringsbijdragen

 Schulden: 9.423 k EUR (6.006 k EUR)
 Opname lening voor aankoop Technologiehuis

Algemene Vergadering van 24 juni 2021
Enkelvoudige financiële cijfers 2020



RESULTATENREKENING
 Bedrijfsopbrengsten: 12.296 k EUR (15.744 k EUR)

 Omzet: 9.498 k EUR (13.162 k EUR)
 Verwachte daling ingevolge versnelde afbouw traditionele software-activiteiten

 Andere bedrijfsopbrengsten: 2.797 k EUR (2.582 k EUR)
 Doorrekening statutairen + huuropbrengsten Technologiehuis

 Bedrijfskosten: 12.618 k EUR (21.739 k EUR)
 Handelsgoederen: 8.840 k EUR (12.626 k EUR)
 Diensten en diverse goederen: 356 k EUR (757 k EUR)
 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: 3.116 k EUR (3.223 k EUR)
 Voorzieningen: 57 k EUR (5.103 k EUR)

Algemene Vergadering van 24 juni 2021
Enkelvoudige financiële cijfers 2020



RESULTATENREKENING
 Bedrijfsresultaat: -322 k EUR (-5.994 k EUR)
 Financiële opbrengsten: 301 k EUR (518 k EUR)

 Intresten achtergestelde lening aan Cipal nv, dividend Poolstok, opbrengst fiscale consolidatie 
met Cipal nv

 Financiële kosten: 22.633 k EUR (17.305 k EUR)
 Handelsgoederen: 8.840 k EUR (12.626 k EUR)
 Nettoresultaat: -45 k EUR (-5.497 k EUR)
 Voorstel RvB: onttrekking verlies v/h boekjaar aan beschikbare 

reserves

Algemene Vergadering van 24 juni 2021
Enkelvoudige financiële cijfers 2020



Opmerkingen bij de enkelvoudige jaarcijfers

 Belangrijkste financiële uitdaging: sterk stijgende pensioenuitgaven
 Cipal kan daarbij, in tegenstelling tot gemeenten, niet rekenen op 

een Vlaamse tussenkomst
 Voor 2020: geen enkele bijdrage gevraagd aan de vennoten, noch 

voor de werkingskosten noch voor de responsabiliseringsbijdrage
 C-smart dienstverlening gebeurt op kostendelende basis en er 

wordt geen vergoeding aan deelnemers gevraagd voor gebruik 
aankoopcentrales 

Algemene Vergadering van 24 juni 2021
Enkelvoudige financiële cijfers 2020



GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

 Bedrijfsresultaat: 1.324 k EUR (-4.368 k EUR)

 Nettoresultaat: 532 k EUR (-5.041 k EUR)

Algemene Vergadering van 24 juni 2021
Geconsolideerde financiële cijfers 2020



6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de 
bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 
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7. Vaststelling van wijziging van vaste 
vertegenwoordiger commissaris 

 Bedrijfsrevisor Wim Rutsaert als vaste vertegenwoordiger van 
Moore Audit (ter vervanging van Boudewijn Van Ussel)
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8. Goedkeuring van het verslag, staande de 
vergadering 
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Bedankt voor uw aanwezigheid !
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Mobiliteit
Veiligheid
Milieu
Lokale Economie

Oplossingen voor uw 
smart city op vlak van



Tijdelijke maatschap Smartville

smartville.be 40
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Smartville aanbod
Een duurzaam beleid en meer betrokkenheid met burgers
Smartville biedt slimme oplossingen op maat van uw organisatie, voor het 
aanpakken van concrete problemen. 
Met de juiste inzichten uit data voert u een duurzaam beleid inzake 
mobiliteit, verkeersveiligheid, milieu en lokale economie.

Lokale economie
Stimuleer de lokale handel via promotie 
in de stadsapp of het belonen van 
gewenst gedrag.

Milieu
Verbeter het leefmilieu door fiets-
gebruik te stimuleren, verkeer terug te 
dringen of snelheid in te perken.

Mobiliteit
Verbeter mobiliteit door verkeer-
stromen en parkeerbezetting in kaart te 
brengen en je mobiliteitsplan te 
handhaven.

Veilig verkeer
Handhaaf de snelheid in zones 30 en 50 
en verbeter de verkeersdrukte en 
veiligheid rond scholen.
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Smartville aanbod
Smartville biedt heel concrete, actueel relevante en vooral gebruiksklare 
oplossingen ter ondersteuning van duurzaam beleid, in verschillende 
beleidsdomeinen.

Communicatie kanaal

Applicatie

Duurzaam beleid

Onze 
Stad App

Slimme
Laadpalen

Sluikstorten

Buck-e 
fietsbelonings-

systeem

Slimme verlichting

My Waste 
afvalbeheer

Onze 
Stad App Shop & Go

Buck-e 
fietsbelonings-

systeem

Cirklo lokale 
cadeaubonnen

Onze 
Stad App

Shop & Go

Zonebewaking

Route2School
Handhaving zone 

30/50
Zonebewaking

Veilig 
verkeerMobiliteitMilieu

Locale 
economie

Buck-e 
fietsbelonings-

systeemParkeer-
handhaving

Parkeer-
bezetting & -

geleiding

Mobilize – je 
digitale tweeling

Parking Capacity
Platform

Dataplatform

Incentiveringsplatform Handhavingsplatform

Mobilize – je 
digitale tweeling

Parking Capacity
Platform

Parkeer-
bezetting & -

geleiding

Zonebewaking
Handhaving zone 

30/50
Parkeer-

bezetting & -
geleiding

Mobilize – je 
digitale tweeling

Route2School

Buck-e 
fietsbelonings-

systeem

Handhaving zone 
30/50

Slimme 
verlichting

Slimme
Laadpalen

Mobilize – je 
digitale tweeling

Slimme 
verlichting
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Smart City worden?
Pasklare oplossingen van Smartville via het C-smart raamcontract.

Mobilize verkeers-
simulatie

Parkeerbezetting en
-geleiding

Open Dataplatform MyCSNMijn Stadsapp –
de stad in je broekzak

Parking Capacity Platform Veilig naar school met 
Route2School

Met z’n allen minder afval
produceren

Cirklo lokale cadeaubonnen

Parkeerhandhaving Shop & Go kortparkeren

Handhaving zone 30-50 Slimme laadpalen

Slimme verlichting

Buck-e fietsincentives

Zonebewaking

Sluikstorten



Waarom instappen met Smartville?

smartville.be 44

• Snel van start zonder eigen aanbesteding!
 Smartville won begin 2021 openbare aanbesteding “Smart city cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid 

door incentivering, ontrading en handhaving voor lokale besturen”

 Toegewezen door aankoopcentrale C-smart voor periode van 5 jaar

• Geen aankoopverplichting of minimumafname
 Ruim aanbod via een catalogus

 Onderhandelde, vastgelegde prijzen (zelfs vanaf 1 stuk)

 Diverse aanbieders

 Periodieke evaluatie van het aanbod

• Volumekortingen: hoe meer gezamenlijke afname, hoe groter de korting
 Toegestaan op recurrent gebruiksrecht software

 Verrekend per kalenderjaar en verdeeld onder gemeentes
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Voordelen raamcontract

Zeer groot aanbod 
leveranciers

Contract en leveranciers-
performantie management

Alle componenten sluiten op 
elkaar aan

Flexibel platform

Geen RFP meer uitbrengen Beste prijzenOne stop shop Kostenefficiënter

Duurzaamheid en 
optimalisatie

Geen aankoop of 
afnameverplichtingKopen of huren Uitgebreide services


