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VOORWOORD

Geachte Vennoot,

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van onze dienstverlenende vereniging Cipal. Dit jaarverslag werd 
opgemaakt in volle coronacrisis.

De coronapandemie zet een nooit geziene druk op onze gezondheidszorg, onze samenleving en onze 
economie. De overheid nam drastische maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Technologie blijkt in deze crisis onmisbaar: dankzij digitale oplossingen slagen we erin om onze maat-
schappij van op afstand draaiende te houden. De digitalisering schakelt noodgedwongen een versnel-
ling hoger: we telewerken, vergaderen virtueel, geven digitaal les en we blijven online verbonden met 
onze vrienden en familie. Nog nooit waren onze computer en smartphone zo onmisbaar. 

We herontdekken de waarde van technologie. Zo helpen artificiële intelligentie en big data de over-
heden en farmaceutische bedrijven bij hun zoektocht om versneld een vaccin te vinden. Bedrijven, 
maar ook (lokale) overheden die in hun organisatiemodel de nodige aandacht besteed hebben aan 
digitalisering, plukken daar nu ongetwijfeld de vruchten van. Door nog meer in te zetten op digitale 
technologie kunnen we de samenleving zo veerkrachtig als mogelijk verder doen draaien.

Bij die digitale transformatie kan u als lokaal bestuur rekenen op onze intergemeentelijke vereniging 
Cipal en het C-smart team. Wij bundelen reeds 257 lokale besturen in Vlaanderen. Samen vormen we 
zo één virtuele centrumstad van meer dan 3 miljoen inwoners. Het accent van onze dienstverlening 
ligt op het gezamenlijk aankopen van IT-oplossingen en -diensten, op het verzorgen en beheren van 
veilige informatiestromen, en op het bundelen van krachten om de technologische uitdagingen aan te 
pakken. Daarbij zorgt ons samenwerkingsverband voor een effectieve en efficiënte verbinding tussen 
de lokale overheden enerzijds en de privé-aanbieders van technologie anderzijds.

Onze nieuwe bestuursploeg, met zowel vertegenwoordigers vanuit kleinere gemeenten als centrum-
steden, is sinds maart 2019 samen met het personeel met veel enthousiasme en inzet aan de slag 
gegaan. Het resultaat van het gepresteerde werk vindt u samengevat in dit jaarverslag.

Ik wens u dan ook veel leesgenot met dit jaarverslag en dank u, namens de raad van bestuur en het 
personeel, voor het vertrouwen in onze maar vooral ook uw vereniging!

Paul Verbeeck,
Voorzitter Cipal dv

Paul Verbeeck Greet Geypen Lawrence Vancraeyenest Wim Dries
Voorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter
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DEEL 1: BEDRIJFSSTRUCTUUR

De dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal dv”) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
overeenkomstig deel 3, titel 3 van het Decreet Lokaal Bestuur. Cipal dv telde op 31 december 2019 
257 vennoten (Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverban-
den, hulpverleningszones en welzijnsverenigingen) die van haar diensten gebruik maken. Samen ver-
tegenwoordigen zij meer dan 3 miljoen inwoners! De dienstverlenende vereniging Cipal legt zich 
niet langer zelf toe op het produceren en commercialiseren van software. De softwareproductie en 
de activiteiten die technisch van aard zijn werden de voorbije jaren ondergebracht in publiek-private 
partnerships. De dienstverlenende vereniging Cipal startte daarom met de uitbouw van een diensten-
aanbod, gekend onder de merknaam “C-smart”, dat beter aansluit bij de hedendaagse noden van de 
lokale besturen. Het accent van de dienstverlening ligt op het samen aankopen van IT-oplossingen 
en -diensten, op het verzorgen en beheren van veilige informatiestromen, en op het bundelen van 
krachten om de uitdagingen inzake onze slimme steden en gemeenten van morgen aan te pakken. 
Daarbij zorgt ons samenwerkingsverband voor een efficiëntere verbinding tussen de lokale overhe-
den enerzijds en de privé-aanbieders van voornoemde technologieën anderzijds. 

BEDRI JFS-
S T RUC TUUR

1

PUBLIEK PUBLIEK-PRIVAATTRANSFORMATIE

DIENSTVERLENENDE VERENIGING:
• Lokale besturen die samenwerken

FACILITEREN:
• Samen aankopen
• Kennis delen m.b.t.
 - Informatieveiligheid & IT-beleid
 - Digitale & smart city oplossingen

Privaatrechtelijke 
vennootschappen

Produceren, 
commercialiseren en ondersteunen 
van software

‘ 
257 vennoten, 

samen vertegenwoordigen
 zij meer dan 3 miljoen inwoners! ’
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Cipal dv participeert sinds 2011 in het kapitaal van Cipal nv en bezit sinds einde maart 2020 alle 
aandelen. Cipal nv heeft in de loop van 2016 haar bedrijfstakken ‘ICT-activiteiten’ en ‘HR-activiteiten’ 
met inbegrip van het bijbehorende personeel ingebracht in de joint venture Cipal Schaubroeck nv 
waarvan het 50 procent van de aandelen bezit. Cipal Schaubroeck nv heeft zich sindsdien verder ver-
sterkt, alsook tal van spin-offs gerealiseerd. Zo behoren onder meer volgende bedrijven, in meer of 
mindere mate van deelneming, tot de Cipal Schaubroeck-groep: Remmicom, Green Valley, Flow Pilots, 
A&S Solutions, Start2tender, MyCSN, etc.. Deze verruimingsbeweging was een noodzaak voor Cipal 
Schaubroeck om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende investeringen in de sector, alsook om 
zich te wapenen tegen toenemende (internationale) concurrentie. Mede hierdoor steeg de tewerkstel-
ling in de groep aanzienlijk tot meer dan 570 medewerkers. 

Naast haar participatie in Cipal nv, heeft Cipal dv ook een participatie in Poolstok cvba. Poolstok biedt 
ondersteuning aan het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen en vormt 
daarbij de verbinding tussen de private spelers enerzijds en de afnemende overheden anderzijds. 

CIPAL DV

CIPAL NV JOBPUNT 
VLAANDEREN CVBA

257 VENNOTEN

100% 24,29%

257
LOKALE BESTUREN

3,125 mio
INWONERS

+ 10
SPIN-OFFS

+ 570
VTE’S

2.0
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2 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE RESULTATEN 2019

Het enkelvoudige financiële nettoresultaat van 2019 werd negatief beïnvloed door voorzieningen 
die aangelegd werden voor de betaling van de toekomstige pensioenlasten van de statutaire ambte-
naren. De wet van 2011 inzake de financiering van de pensioenen verplicht lokale overheden ertoe om 
nu en in de toekomst extra bijdragen te betalen, de zogenaamde responsabiliseringsbijdragen, om 
te voorkomen dat het pensioenstelsel van de statutaire ambtenaren in mekaar zou stuiken. De toe-
komstige tekorten in de federale pensioenkas worden met voornoemde wet alzo doorgeschoven naar 
lokale besturen inclusief intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Cipal dv boekt voornoemde 
toekomstige uitgaven reeds heden als een kost. Alzo worden die toekomstige uitgaven reeds heden 
ten laste van het financieel resultaat genomen. Naast het aanleggen van voorzieningen voor de toe-
komstige uitgaven boekt Cipal dv ook de responsabiliseringsbijdrage in kost die wij wettelijk in het 
lopende boekjaar verschuldigd waren. Momenteel is er (gelukkig) nog een korting van 50% op voor-
noemde responsabiliseringsbedragen. De responsabiliseringscoëfficiënt bedraagt nu dus 50%, maar 
in de toekomst zal dit percentage wellicht toenemen en dus nog zwaarder wegen op de uitgaven van 
onze dienstverlenende vereniging. Daar waar de Vlaamse regering een helpende hand reikt aan de 
gemeenten om deze lasten deels te dragen, geldt deze hulplijn spijtig genoeg niet voor dienstverle-
nende verenigingen zoals Cipal dv. 

Om deze tsunami van steeds stijgende pensioenlasten in de toekomst het hoofd te kunnen bieden 
heeft de Raad van Bestuur besloten de reeds bestaande provisie van meer dan 9 miljoen euro (9.253 
k euro om precies te zijn) nogmaals sterk te verhogen met een bijkomende inductie van meer dan 5 
miljoen euro  (5.139  k euro). Er werd dus meer dan 5 miljoen euro aan toekomstige pensioenuitgaven 
ten laste gelegd van het resultaat van 2019, waardoor er in totaliteit voor deze pensioenuitgaven reeds 
meer dan 14 miljoen euro ten laste van het eigen vermogen van onze vereniging werd genomen (zie 
tabel hieronder). Uiteraard weegt de opbouw van dergelijke voorzieningen op het eindresultaat, dat 
bijgevolg verlieslatend is.  
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Aangezien vele handen het werk licht kunnen maken, en aangezien de Vlaamse overheid besloten 
heeft niet tussen te komen in de pensioenkosten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 
valt het mogelijk niet uit te sluiten dat er in een verdere toekomst enige bijdrage vanwege de aandeel-
houders zal worden gevraagd om voornoemde pensioenlasten te helpen dragen. Indien daar tijdig 
mee begonnen wordt zal een dergelijke bijdrage ook beperkt kunnen blijven. Maar tot heden werd er 
dus op eigen kracht reeds meer dan 14 miljoen euro voorzieningen opzijgezet waarmee we natuurlijk 
al een eind ver komen.

Indien we abstractie maken van de opbouw van voorzieningen voor toekomstige pensioenuitgaven 
(-5139 k euro), en van de in 2019 effectief betaalde responsabiliseringbijdrage (314 k euro), 2 uitgaven 
waarop ons samenwerkingsverband geen enkele impact heeft, dan merken we dat het resultaat quasi 
in evenwicht zou zijn (-45 k euro). De stijgende trend is evenwel doorbroken, onder meer omdat we 
besloten extra snelheid te maken in het vormgeven van de heroriëntatie van de dienstverlening van 
Cipal dv. Onder de merknaam C-smart zette ons intergemeentelijk samenwerkingsverband, ten bate 
van onze leden, sterk in op onder meer het “samen aankopen”. De kosten van deze heroriëntatie 
komen voor de baten, en de vruchten ervan zullen pas in de toekomst geplukt worden door onze 
vennoten, waarover u verder in het jaarverslag meer kan vernemen. 

Ook dit jaar besloot de Raad van Bestuur om de werkingskosten (veelal van juridische en administra-
tieve aard) van de dienstverlenende vereniging, en die verbonden zijn met de wettelijke verplichtin-
gen, welke wij conform de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur dienen te volgen, NIET 
door te rekenen aan de vennoten en bijgevolg in de resultatenrekening op te nemen (en deze kosten 
dus ten laste van het resultaat te leggen).

‘ 
Werkingskosten ook in 2019 

niet doorgerekend aan de vennoten
 ’

‘ 
De balans van 

onze vereniging blijft sterk
 ’

De  dochterondernemingen van de groep dragen op diverse wijzen positief bij tot het enkelvoudig re-
sultaat. Zo droegen de dochterondernemingen in 2019 meer dan 2,2 miljoen euro aan loonlasten van 
de statutaire medewerkers. Daarnaast zagen we ook een duidelijke opstroom van middelen vanuit 
de dochters: 162 k euro aan interesten op achtergestelde leningen, 271 k euro aan groepsbijdragen 
inzake fiscale consolidatie en 83 k euro aan dividenden.

De balans van onze vereniging blijft sterk. Het enkelvoudig eigen vermogen van onze vereniging 
bedraagt 9,6 miljoen euro, wat nog steeds aanzienlijk hoger is dan de kapitaalsinbreng van onze 
vennoten, die iets meer dan 1 miljoen euro bedroeg. In de enkelvoudige jaarrekening lezen we verder 
dat onze vereniging beschikt over 4,9 miljoen euro liquide middelen en beleggingen, en in 2019 geen 
financiële schulden had. De daling in liquide middelen in vergelijking met 2018 is een tijdelijk feno-
meen. Cipal dv kocht immers een (kantoor)gebouw ter waarde van 6 miljoen euro en financierde dit 
tijdelijk volledig uit eigen middelen. De afsluiting van een lening  ter financiering van de aankoop, en 
de verhoging van de cashpositie dientengevolge, zullen hun afhandeling kennen in 2020, en alzo de 
kaspositie met 4,3 miljoen euro terug verhogen.  

Ook in de  geconsolideerde resultaten resultaten is de negatieve invloed van het aanleggen van de 
pensioenvoorzieningen en de jaarlijkse betaling van responsabiliseringsbijdragen - kosten waarop we 
zelf geen impact hebben - uiteraard zichtbaar. Geconsolideerd noteert de groep een verlies van 5.013 
k euro. Indien we echter abstractie maken van het aanleggen van deze voorziening (5.139 k euro) en 
van de effectieve betaling van responsabiliseringsbijdragen in 2019, dan merken we dat de geconso-
lideerde resultaten met 440 k euro winstgevend  zouden zijn. 

De directe dochterondernemingen van Cipal dv, die geenszins geconfronteerd worden met voormel-
de pensioenproblematiek, zijn gezonde ondernemingen en kunnen positieve resultaten voorleggen 
zoals blijkt uit onderstaande bedrijfsparameters.

 

Ook de “kleindochters”, waarin Cipal dv over een indirecte participatie van maximum vijftig procent 
beschikt, rapporteren gezonde bedrijfsresultaten.  

Onze privaatrechtelijke dochters melden allemaal dat er steeds meer investeringen nodig zijn om bij 
te benen met nieuwe wettelijke evoluties, met nieuwe technologieën (artificiële intelligentie, block-
chain, bots, …), en nieuwe problematieken zoals cybersecurity, maar eveneens om het hoofd te bie-
den aan de steeds toenemende internationale concurrentie en om voldoende talentvolle medewer-
kers te kunnen aantrekken. 

k euro Omzet Bedrijfsresultaat Nettoresultaat
Cipal nv 13.574 1.105 706
Poolstok cvba 21.412 612 375

k euro Omzet Bedrijfsresultaat Nettoresultaat
Cipal Schaubroeck nv 55.696 3.746 2.654 
Woonpartners nv 1.041 177 116 



Vestigingen 
over gans Vlaanderen
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De tewerkstelling in onze groep bedraagt meer dan 570 voltijdse equivalenten in de vorm van 
werknemers of externe consultants. Belangrijker nog is dat deze tewerkstelling verspreid is over 
geheel Vlaanderen en niet beperkt is tot een bepaalde regio. 

Het aantal statutaire medewerkers loopt terug en is gezakt van 68, wat het hoogste peil was in 1995, 
naar 24 per einde 2019. Behoudens 3 personen, worden alle statutaire medewerkers ter beschikking 
gesteld van dochterondernemingen. Alzo namen de dochterondernemingen in 2019 een loonlast ten 
bedrage van 2.213 k euro over van Cipal dv. Sinds 2003 voert Cipal dv geen nieuwe statutaire benoe-
mingen meer door.

In de voorbije jaren is onze vereniging op voortdurende wijze geconfronteerd met extra kosten van 
bovenaf die op onze vereniging werden geladen en waarop wij zelf quasi geen impact hebben. De 
beweging en de impact daarvan blijven jammer genoeg ook dit jaar doorwegen.

We verwijzen hierbij in de eerste plaats naar de hiervoor reeds geschetste problematiek van de door 
onze vereniging te betalen responsabiliseringsbijdragen. 

Daarnaast leidt de wetgeving waaraan onze intergemeentelijke vereniging onderworpen is, waar-
onder het Decreet Lokaal Bestuur, tot bijkomende kosten van vooral juridische en administratieve 
aard. Het is voor Cipal dv dan ook wrang te moeten vaststellen dat er in onze sector nog steeds vereni-
gingen van gemeenten gedoogd worden die zich niet geconformeerd hebben aan de wetgeving van 
toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Wij zijn dan ook vragende partij voor 
een gelijk speelveld voor alle verenigingen van gemeenten die actief zijn in onze sector.

Ook de decretaal verplichte uittreding van de provincies genereerde bijkomende kosten van vooral 
juridische aard. Daarbij ging er kostbare arbeidstijd verloren in de onderhandelingen, met daarbij ook 
de problematiek van de responsabiliseringsbijdragen. Dit leidde weliswaar al wel tot een oplossing 
met de provincie Antwerpen, die vanaf 2019 werd toegepast, maar met de provincie Limburg kon nog 
geen akkoord gevonden worden over de uittredingsmodaliteiten. 

Sinds 2016 trad ook de regelgeving in voege dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in 
principe ook vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. In de geconsolideerde jaarrekening van Ci-
pal dv vinden we voor 645 k euro aan belastingen die alzo naar de federale staatskas terugvloeien, 
terwijl diezelfde federale overheid wel de pensioenlasten op onze schouders geladen heeft.

Verder zijn er nog de vele wettelijke wijzigingen die de laatste jaren op ons afkwamen en die een 
impact hebben op de kosten van onze dochterbedrijven. Denken we recent maar even aan het De-
creet Lokaal Bestuur dat uitvoering geeft aan aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus 
(“BBC2020”), de invoering van de federale databank voor akten van de burgerlijke stand (“DABS”), de 
invoering van het digitale omgevingsloket, de invoering van de nieuwe Europese wetgeving inzake 
informatieveiligheid (“GDPR”), een nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten, de invoering van 
digitale facturatie, het nieuwe adressenformaat (IT020), de voortdurende bijgestuurde regelgeving 
inzake vreemdelingenzaken, enz.. Elk van voornoemde wettelijke wijzigingen leidt tot veranderingen 
in processen bij lokale besturen en bijgevolg ook in de software die lokale besturen gebruiken. Elke 
wettelijke wijziging initieert alzo extra kosten voor zowel IT-dienstverleners als voor de lokale bestu-
ren zelf. De dochterbedrijven van onze groep worden dan ook voortdurend geconfronteerd met die 
extra kosten die zij niet volledig kunnen doorrekenen aan hun klanten. 

Tenslotte zijn er de vele veranderingen die eigen zijn aan de technologiesector, en de daarmee sa-
menhangende verwachtingen van de burger: een 24/7 digitale overheid, inspraak en instant feed-
back, intelligente oplossingen, en zo meer. Het brengt ons bij technologieën zoals ‘Internet of Things’, 
‘blockchain’, ‘artificiële intelligentie’, die onze steden en gemeenten slim kunnen maken. Ook die 
evolutie weegt op de resultaten van onze dochterbedrijven, die zich alsmaar sneller de nieuwe tech-
nologieën eigen dienen te maken, en die zich dienen voor te bereiden op meer en internationale 
concurrentie. 

‘ 
Onze tewerkstelling is 

verspreid over geheel Vlaanderenn
 ’



C-smart jaarverslag 2019 • 1716 • C-smart jaarverslag 2019

DIENS T-
VERLENING 

C-SM ART

3 ‘ 
Technologische uitdagingen 

dienen gezamenlijk aangepakt te worden
 ’

DEEL 3: DIENSTVERLENING C-SMART

1. WAT DRIJFT ONS? 

Wie de data en de technologie heeft, heeft de toekomst?

“Slim besturen voor gelukkige burgers” is ons credo. Lokale besturen kunnen met nieuwe tech-
nologische oplossingen een hedendaagse omgeving creëren waar burgers gelukkig kunnen leven, 
wonen en werken.

Het wordt voor politici, burgers en ook voor ambtenaren evenwel steeds moeilijker om de mogelijk-
heden (en bedreigingen) van de nieuwste technologieën te vatten. Ons democratisch systeem staat 
nog te duizelen van de komst van Internet en daar komt de volgende technologiegolf al op ons af. Een 
lokaal bestuur heeft doorgaans weinig affiniteit met ‘datamining’, ‘artificiële intelligentie’, ‘blockchain’ 
en ‘machine learning’, maar voelt wel aan dat deze ontwikkelingen zeer bepalend kunnen zijn voor de 
ontwikkeling van mens en maatschappij, zelfs op de relatief korte termijn.

Lokale besturen kunnen vandaag alle digitale uitdagingen onmogelijk nog alleen de baas. De tech-
nologische innovaties gaan immers veel verder dan het traditionele actieterrein van de gemeentelijke 
IT-dienst. De lokale IT-beheerders ervaren sowieso al meer dan gezonde druk bij het operationele 
beheer van de eigen infrastructuur ter ondersteuning van het ambtelijk apparaat. Het is dan ook 
een onrealistische verwachting dat diezelfde IT-beheerder de nieuwe technologische tsunami die ons 
momenteel overspoelt, ook nog eigenhandig vertaalt in slimme oplossingen voor burgers, bedrijven 
en bezoekers van steden en gemeenten. Meer dan ooit leeft het besef bij lokale besturen dat techno-
logische uitdagingen gezamenlijk aangepakt dienen te worden. Enkel dan kunnen we duurzame 
antwoorden geven op de technologische ontwrichting die op ons af komt. Enkel dan kunnen we de 
bedreigingen die deze ontwrichting met zich mee brengt omzetten in opportuniteiten.

De nieuwe technologische revolutie leidt ook tot tal van nieuwe beleidsmatige vragen: 

De macht gaat over van mensen op algoritmen, die gevoed worden met data. Wordt de volgende begroting of 
belastinghervorming dan goedgekeurd door een algoritme? Als informatie en data de belangrijkste eigendom 
van de economie zijn geworden - zelfs belangrijker dan geld in sommige gevallen -, dienen we deze informatie 
dan bijgevolg niet te belasten ter bescherming van onze verzorgingsstaat? Zijn de gegevens over mijn DNA, 
over mijn leven, van mij, van een overheid, van een bedrijf, of van het collectief?

De nieuwe technologie, die mogelijks straal voorbij dreigt te gaan aan de modale burger, heeft impact op de 
toekomst van onze welvaarts- en verzorgingsstaat. Staat er dan een ‘nieuwe klasse van overbodigen’ voor 
onze deur met aan de ene kant veel werklozen en armoede en aan de andere kant een groot tekort aan hoog-
opgeleid personeel? Krijgen we daardoor terug een klassenmaatschappij? Krijgen we twee snelheden waarbij 
een doorsneegemeente achterop zal hinken op de grotere steden? 

Het gezag van big data algoritmen dreigt de individuele vrijheid te gaan ondermijnen. Als anderen precies we-
ten wie ik ben, kan ik zelf dan nog wel keuzes maken of gaan anderen (algoritmes) dat voor mij doen? Als er in 
de toekomst meer gegevens - ook uit ons lichaam en hoofd - naar slimme machines stromen via biometrische 
sensoren, wordt het dan niet steeds makkelijker voor bedrijven en overheidsinstanties om je te kennen, je te 
manipuleren, en beslissingen voor je te nemen? Dienen we ons hiertegen niet te beschermen? En hoe dan wel?
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‘ 
Kennisbundeling en samen aankopen om 

alzo te kunnen opschalen, 
zijn kritische succesfactoren

 ’

‘ 
Een betere samenwerking tussen lokale besturen, 

waarbij zij expertise inzake nieuwe technologieën bundelen 
en samen aankopen, zal ook voor onze innovatieve bedrijven 

nieuwe mogelijkheden bieden 
en de thuismarkt meer attractief maken

 ’

Betere matchmaking tussen innovatieve bedrijven en slimme overheden

Om voornoemde uitdagingen te adresseren dienen we ons ook de vraag te stellen of we vandaag een 
werkingsmodel hebben dat zorgt voor de beste afstemming tussen aanbodzijde (innovatieve bedrij-
ven, ...) enerzijds en vraagzijde (lokale overheden, ...) anderzijds. 

De complexiteit van nieuwe technologieën vergt meer dan ooit de bundeling van expertise en 
het vergroten van de slagkracht van lokale besturen. Een mooi voorbeeld in die zin is s-LIM in 
Limburg waar lokale besturen krachten bundelen om de technologische noden van zowel landelijke 
als stedelijke besturen samen in te vullen en alzo de welvaart, het welzijn, en de levenskwaliteit van 
de Limburgers samen te verbeteren. Uiteindelijk zullen steden en gemeenten in gans Vlaanderen 
allemaal intenser moeten samenwerken, met elkaar en met hogere overheden. Opschaling van op-
lossingen op basis van een gemeenschappelijke architectuur zal noodzakelijk blijken om succesvol 
te zijn. Besturen die niet alleen snel, maar vooral ver willen geraken, zullen wellicht samen op pad 
dienen te gaan. 

Er zal ook politiek en ambtelijk leiderschap nodig zijn om de inzichten die zich verschanst hebben in de 
catacomben van het gemeentehuis naar buiten te drijven. Alhoewel het al lang voorbijgestreefd is om 
software en technologie louter in te zetten ter ondersteuning van het eigen ambtelijk apparaat, lijkt 
het toch voor de meesten moeilijk te zijn om uit die comfortzone te treden. De interne processen lijken 
daarbij een excuus geworden om vooral met software niet buiten het gemeentehuis te gaan. Noch-
tans is het gemeentehuis van de toekomst niet langer gemaakt van bakstenen maar wel van 
‘bits en bytes’. De dienstverlening van besturen aan burgers, bezoekers en bedrijven zal meer dan 
ooit een digitale dienstverlening zijn. Het gemeentehuis van de toekomst is software en de vereiste 
hardware heeft quasi elke burger vandaag reeds – letterlijk – op zak in de vorm van een smartphone. 
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Intergemeentelijke Samenwerking

Hulpverleningszone

Projectvereniging

257 VennotenSamen vormen we een virtuele stad 
van 3.125.000 inwoners Leden op 31/12/2019

Besturen staan dus voor een belangrijke bijstelling van visie en organisatie. Het merendeel van de 
budgetten vloeit nog steeds naar de ondersteuning van de eigen interne werking. Het zal een ge-
zonde dosis lef vergen om de vertrouwde paden te verlaten en middelen niet langer louter en alleen 
in te zetten voor interne (IT)-projecten maar ze voortaan meer extern te oriënteren. Het vergt meer 
durf en de opbouw van een nieuwe bedrijfscultuur om zichzelf ter zake kwetsbaarder op te stellen 
en om software- en digitalisatieprojecten voortaan vorm te geven samen met inwoners, bezoekers 
en bedrijven als voornaamste actoren. Om die omslag te maken, vindt elk bestuur wellicht best niet 
zelf het wiel uit. Kennisbundeling en samen aankopen om alzo te kunnen opschalen, zijn kritische 
succesfactoren. Net daar kan ons samenwerkingsverband voor een versnelling zorgen. Wij bundelen 
immers reeds 257 lokale besturen in Vlaanderen. We zagen ons aantal vennoten ook in 2019 met een 
tiental toenemen. Samen vormen we zo één virtuele centrumstad van meer dan 3 miljoen inwoners.

Deze samenwerking en krachtenbundeling is ook van cruciaal belang voor onze innovatieve bedrijven 
die moeilijk toegang vinden tot de lokale besturen. Elke lokaal bestuur afzonderlijk benaderen en voor 
elk lokaal bestuur afzonderlijk overheidsopdrachtenprocedures doorlopen, is een erg kostelijke zaak 
voor de meeste technologiebedrijven. Velen onder hen vinden op die manier “het sop de kool niet 
waard”. Ze beseffen immers dat schaalgrootte essentieel is om op termijn te overleven in de nieuwe 
technologische jungle. Aangezien Vlaamse lokale besturen die individueel handelen, hen die schaal 
niet kunnen bieden, kiezen de meest beloftevolle Vlaamse ondernemingen ervoor om buitenlandse 
markten prioritair te benaderen. Een betere samenwerking tussen lokale besturen, waarbij zij exper-
tise inzake nieuwe technologieën bundelen en samen aankopen, zal ook voor onze innovatieve 
bedrijven nieuwe mogelijkheden bieden en de thuismarkt meer attractief maken. De lokale re-
ferenties kunnen vervolgens een hefboom zijn voor de internationale ambities van deze bedrijven.
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‘ 
Marktplaats voor Vlaanderen waar (lokale) overheden 

de aanbieders van slimme oplossingen kunnen ontdekken en, 
bevrijd van administratieve lasten, 

tot snelle aankopen kunnen beslissen
 ’

‘ 
De kracht van samen aankopen : door de lancering van 

2 nieuwe aankoopcentrales in 2019 bespaarden we voor 
onze besturen 3.020 mensdagen ter waarde van 1.510 k euro1

 ’

2. C-SMART DIENSTVERLENING 

Het credo “slim besturen voor gelukkige burgers” hebben we vertaald naar een vernieuwd diensten-
aanbod, dat onder de merknaam C-smart wordt uitgebouwd. 

De centrale pijler in dit aanbod is de inrichting van aankoopcentrales die de digitale transformatie 
van overheden ondersteunen. We realiseren een marktplaats voor Vlaanderen waar (lokale) overhe-
den de aanbieders van slimme oplossingen kunnen ontdekken en, bevrijd van administratieve lasten, 
tot snelle aankopen kunnen beslissen. Daarnaast leveren we ook diensten gerelateerd aan veilige 
informatiestromen en begeleiden we besturen bij het uittekenen van hun strategisch beleid en 
digitale transformatietrajecten.

SAMEN
AANKOPEN

STRATEGISCH 
BELEID

VEILIGE 
INFORMATIESTROMEN

1. Samen aankopen

Ons samenwerkingsverband ontzorgt besturen bij het aankopen van zowel traditionele ICT-middelen 
als van slimme innovatie. Het organiseren van overheidsopdrachten voor de verwerving van technolo-
gische oplossingen vergt meestal een niet geringe inspanning. De redactie van de vereiste bestekken 
is vaak complex en tijdrovend en vereist telkens een investering in specifieke knowhow. De doorloop-
tijd is doorgaans ook vrij lang daar waar de noden acuut aan de orde kunnen zijn. 

C-smart neemt die zorgen en werklast graag over van de besturen en ontwikkelt proactief een aantal 
snelwegen naar hedendaagse, technologische producten en diensten. Door aankopen te bundelen 
zorgen we daarenboven voor interessante voorwaarden en voor de scherpste prijzen.

Toetreden tot de C-smart aankoopcentrales is vrijblijvend. Er is geen aankoopverplichting. Besturen 
kunnen intekenen op basis van een eenvoudige raadsbeslissing en zo meteen toegang krijgen tot een 
cataloog van duizenden slimme artikels, producten en diensten. 

In 2019 werd de aankoopcentrale ‘standaard software’ opnieuw aanbesteed en werd ook een gloed-
nieuwe centrale voor de aankoop van ‘generieke ICT-infrastructuur’ ingericht.

Daarnaast werd de basis gelegd voor een raamcontract ter ondersteuning van initiatieven rond bur-
gerparticipatie en voor een raamcontract van oplossingen voor audio- en video-streaming van ge-
meenteraden. Tot slot werd ook met de voorbereiding gestart van een raamcontract voor duurzame 
smart city oplossingen op basis van een “cloudplatform voor incentivering”.

1 151 verschillende besturen dienden een dossier voor bestellingen in. We veronderstellen daarbij dat dit per bestuur gemiddeld 20 mensda-
gen zou kosten om een  correcte aanbesteding uit te voeren (kennisopbouw, opstellen, publiceren, jureren, administratieve afhandeling), dit 
zijn in totaal 3.020 mensdagen; We veronderstellen 500 euro kost per mensdag.
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‘ 
Voor bijna 20 miljoen euro 

aan software samen aangekocht
 ’

Aankoopcentrale “standaard software”

Deze aankoopcentrale biedt de mogelijkheid om allerlei standaardsoftware aan te kopen tegen scher-
pe prijzen. Het gaat over alle populaire toepassingen zoals de kantoor- en cloudsoftware van Micro-
soft, beveiligingssoftware tegen virussen, licenties voor databank- en backupsystemen, …. 

De catalogus van opdrachtnemer SoftwareONE telt duizenden courante softwaretitels van vrijwel alle 
belangrijke producenten, waaronder Microsoft, Oracle, Citrix, VMware, Veeam, enz. ... SoftwareONE 
heeft cont(r)acten met 3.500 partijen wereldwijd. 

Na een eerste editie die liep van 2015 tot 2019, werd de nieuwe aankoopcentrale in september 2019 
gelanceerd. Die herstart verliep meteen erg succesvol en op een 4 maanden tijd werden reeds mooie 
resultaten neergezet. Zo’n 95 besturen plaatsten al 646 bestellingen, goed voor een totale omzet van 
meer dan 2 miljoen euro. De inschrijvers weten de besparingen die ze daarmee realiseren duidelijk 
te waarderen.

“We nemen af sinds 2016 en we bespaarden daarmee 
+/- 40.000 euro”  Daphné Werrebroeck, provincie Oost-Vlaanderen.

“Een zeer interessante piste voor besturen die onder druk staan 
van tijd en budget!”  Laurent Grandgaignage, gemeente Stabroek.

‘ 
Toegang tot standaardsoftware 

van 3.500 verschillende producenten
 ’ ‘ 

150.000 artikelen direct te bestellen via de C-smart webshop
en 1.500.000 artikelen 

te verkrijgen via de Centralpoint backoffice
 ’

Aankoopcentrale “ICT-infrastructuur”

C-smart faciliteert voortaan ook de aankoopcentrale “ICT-infrastructuur”. Na een Europese open 
offertevraag werd deze raamovereenkomst aan Centralpoint gegund. Deze Belgisch-Nederlandse 
groep mag gedurende 4 jaar instaan voor de levering van allerlei courante hardware. In het aanbod 
vinden we smartphones, laptops, desktop- en netwerkmateriaal, opslagsystemen, printers en alle 
bijhorende verbruiksgoederen. 

Via de gepersonaliseerde webshop liggen 
meer dan 150.000 artikelen binnen handbereik en 
via backoffice kan zelfs een veelvoud daarvan worden besteld.

Ook deze aankoopcentrale nam een vliegende start. In de laatste 3 maanden van het jaar werden 
o.b.v. 165 orders meteen meer dan 5.000 producten besteld en correct geleverd. Dit tot grote waar-
dering van de afnemers.

“Wij hebben alleen maar heel goede ervaringen met het aankopen via de aan-
koopcentrale ICT-infrastructuur van C-smart. De medewerkers van de leverancier 
zijn vriendelijk, behulpzaam en heel klantgericht. Ze reageren zeer snel en accu-
raat, dit zowel voor het maken van offertes als voor het antwoorden op vragen van 
meer technische aard. Ook administratief is alles in orde en wordt er voldoende 
gecommuniceerd. De bestellingen zijn goed op te volgen en de leveringen zijn op 
tijd en de facturen correct.”  Chris van de Wiele, Vlaamse Gemeenschapscommissie

“We hebben heel goede ervaringen met de aankoopcentrale ICT-infrastructuur, als 
wij een vraag stellen of een offerte vragen krijgen we dezelfde dag of de dag erna 
een antwoord. De offertes zijn duidelijk en correct. De producten worden heel vlot 

en op de beloofde datum geleverd.”  Kristel Verheyen, gemeente Bocholt



C-smart jaarverslag 2019 • 2524 • C-smart jaarverslag 2019

2. Veilige informatiestromen en strategisch ICT-beleidsadvies

C-smart werkt met 118 besturen samen aan veilige informatiestromen. We leveren DPO-diensten 
aan 45 steden en gemeenten en aan 42 OCMW’s. Ook scholen, hulpverleningszones, provincies, zorg-
bedrijven, woonzorgcentra en bibliotheken doen beroep op onze dienstverlening. Sinds de GDPR of 
General Data Protection Regulation in 2018 van kracht werd, rekenen burgers meer dan ooit op een 
correct beheer van hun persoonsgegevens. De lokale besturen zijn zich inmiddels goed bewust van 
het belang van een sluitend beleid ter zake en van de mogelijke impact van een zgn. ‘datalek’.

We brengen de moeilijke wetgeving, de richtsnoeren en de KSZ-normering samen naar een heldere 
praktijk. We zorgen dat iedereen in de organisatie weet wat van hem of haar in dit kader verwacht 
wordt. We gaan daarbij projectmatig en vooral pragmatisch aan de slag. We stellen concrete en reali-
seerbare acties voorop en bieden de nodige documentatie en sjablonen aan zodat het bestuur in de 
samenwerking een mooie tijdswinst kan boeken.

In onze ondersteuning van het strategisch IT-beleid evolueert onze focus noodgedwongen steeds 
meer naar de reële dreiging van cybercriminelen. Het gemeentehuis blijkt de jongste tijd immers 
een gegeerd doelwit. Dat Vlaamse lokale besturen het slachtoffer worden van drieste chantage bij 
een complete lockdown is niet langer een vergezocht of fictief scenario. We kunnen er weliswaar niet 
op elke mogelijke dreiging anticiperen, maar we kunnen wel samen investeren in alle beschikbare 
voorzieningen om aanvallen zo snel mogelijk te detecteren, af te wenden of minstens met mini-
male impact te overwinnen. 

Daarnaast worden er vanuit onze vereniging concrete initiatieven ontplooid om een nieuwe aankoop-
centrale in de stijgers te plaatsen, die via haar aanbod de leden zal kunnen wapenen tegen derge-
lijke criminelen en waarbij, in geval van een eventuele hacking, snel oplossingen kunnen aangereikt 
worden.

‘ Veilige informatie-
stromen 

voor 118 besturen
 ’

3. COMMUNICATIE EN MARKETING 

Nieuwe paden werden bewandeld om onze dienstverlening verder in de kijker te plaatsen.  Uiteraard 
werden ook nog  klassieke wegen gevolgd: onze algemene en gespecialiseerde nieuwsbrieven wer-
den meer dan 25.000 keer verspreid. Daarnaast werd er volop ingezet op de sociale media. Het 
leidde tot een forse toename van onze volgers op Facebook (x8) en Linkedin (x6).  

Orgelpunt van onze communicatie en marketing dit jaar was ons nieuwe event What’s Up?@2019, 
handelend over zoals de titel het zegt: Wat gebeurt er? Wat zijn de trends? Welke veranderingen en 
uitdagingen dienen zich aan? Wat denken experten en ervaringsdeskundigen? Wat verwachten uw 
burgers en ondernemers?

In deze eerste editie stond het actuele thema van “geluk” voorop als de ultieme finaliteit van slim 
besturen in uw gemeente of stad. Daarbij werden tussen 4 en 7 juni  2019 één of meerdere themada-
gen georganiseerd, die zowel doorgingen in Geel als in Nazareth. Het gebeuren werd afgesloten met 
een slotsessie te Geel met als evident onderwerp: “Vlaamse Govtech: slim besturen voor gelukkige 
burgers”.  

What’s Up?@2019 was een groot succes met talrijke keynotes, brainstormsessies en netwerkmomen-
ten. Meer dan 800 beleidsmakers en medewerkers van lokale Vlaamse besturen namen er aan 
deel. We weten het nu al, dit nieuwe initiatief zal ook in de toekomst een blijver zijn.

@2019

‘ What ’s Up?@2019:
 800 aanwezige beleidsmakers 

en medewerkers van Vlaamse lokale besturen
 ’
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ORG ANEN  EN 

COMMIS S ARIS

4 DEEL 4: ZETEL, DUUR, STATUTEN, DEELNEMERS, BESTUURSOR-
GANEN EN COMMISSARIS

ZETEL

De inspanning om een overheidsopdracht uit te schrijven betekent voor veel lokale besturen een De 
maatschappelijke zetel van Cipal is gevestigd te Gasthuisbos 4, 2440 Geel. De uitbatingszetel is gele-
gen in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel.

DUUR

In 2008 werd de duur van Cipal verlengd voor een termijn van 18 jaar tot 1 april 2027.

STATUTEN

De statuten werden laatst gewijzigd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 
december 2018 (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2019 en gepubliceerd in het Bel-
gisch Staatsblad op 29 januari 2019).

DEELNEMERS

Op 31 december 2018 telde Cipal 257 deelnemers (de provincie Limburg niet meegerekend).

De aandelen van de provincie Limburg werden op 31 december 2018 geschorst in afwachting van een 
akkoord over de uittredingsmodaliteiten.

Voor een overzicht van de deelnemers verwijzen wij naar onze website.

BESTUURSORGANEN

Ingevolge de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur en de laatste statutenwijziging van 14 
december 2018 telt Cipal sinds 22 maart 2019 nog slechts 2 bestuursorganen: de Algemene Vergade-
ring en de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers. De Alge-
mene Vergadering hield in 2019 3 vergaderingen. Op de Algemene Vergadering van 22 maart 2019 
werd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur overgegaan tot volledige vervanging van de Raad 
van Bestuur.

De Raad van Bestuur hield in 2019 13 vergaderingen.
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De samenstelling van de Raad van Bestuur per 31 december 2019 is als volgt:

Voorzitter
Paul Verbeeck, burgemeester Nijlen

Ondervoorzitters
Dries Wim, burgemeester Genk;
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem;
Geypen Greet, schepen Mechelen;

Leden
Eens Karolien, schepen Tessenderlo;
Fourie Lore, schepen Landen;
lacopucci Pietro, schepen Waregem;
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar;
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde;
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg;
Paredaens Koen, schepen Zoersel;
Prévot Peter, schepen Diepenbeek; (*)
Stijnen Francis, schepen Turnhout;
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal;
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem;

Lid met raadgevende stem
Jacques Sien, gemeenteraadslid Ledegem

Directeur-generaal
Cras Nico

Administratief directeur
Celis Dirk

(*) In opvolging van Matheï Steven, burgemeester van Peer

COMMISSARIS

Moore Audit BV, met bedrijfsrevisor Boudewijn Van Ussel als vaste vertegenwoordiger
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FIN ANC IËLE 
VER SL AGEN

5 DEEL 5: FINANCIËLE VERSLAGEN

Voor wat betreft de jaarrekening 2019 (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) en het jaarverslag van 
de Raad van Bestuur over de jaarrekening 2019 (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) verwijzen wij 
graag naar de afzonderlijke documenten die u op de website van Cipal dv kan raadplegen. Idem voor 
wat betreft de commissarisverslagen van (‘Oordeel zonder voorbehoud’). 
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