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Voorwoord 
 

Geachte Vennoot, 

 

In het ondernemingsplan voor de periode 2019-2024 gaven we reeds aan dat onze focus in deze beleidsperiode 

vooral zou liggen op het verder vorm geven en uitbouwen van een duurzame en financieel gezonde C-smart 

dienstverlening. Deze begroting voor 2020 bouwt hierop verder. 

 

De technologische veranderingen (Internet of Things, Big Data, Artificiële Intelligentie,…) gaan vandaag 

razendsnel, en zijn zo ingrijpend dat de hele samenleving erdoor veranderd zal worden. 

 

Dit kwam ook uitvoerig aan bod tijdens de keynote speech van onze directeur-generaal en het panelgesprek op 

het slotevent van onze druk bijgewoonde en blijkbaar fel gesmaakte eerste editie van What’Up in het 

Technologiehuis. Met de aankoop van het Technologiehuis keren we trouwens letterlijk (‘de Cipalstraat’), maar 

ook figuurlijk terug naar onze ‘roots’ (een intergemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van ‘GovTech’ 

van en ten dienste van haar lokale besturen).  

 

De Vierde Industriële Revolutie is immers begonnen. En ook overheden staan voor een nieuwe golf in de digitale 

transformatie.  

 

In een boeiend artikel in De Tijd van 14 september 2019 (‘Graven naar het onzichtbare goud’) vraagt journalist 

Wim De Preter zich af of data het goud van de 21ste eeuw worden. 

 

Volgens onderzoek genereert elke inwoner van een gemeente of stad elke seconde zowat 1,7 megabyte aan 

data. Dat doet hij/zij niet alleen door foto’s en verhalen op Facebook te posten, maar ook door langs 

politiecamera’s te rijden en door zijn boodschappen te scannen aan de kassa in de supermarkt.  

 

Data leveren een digitale afdruk van vrijwel alles wat om ons heen gebeurt. Op zich zijn al die ruwe data weinig 

waard. Deze data worden pas waardevol als we in staat zijn er patronen en verbanden in te zien die niemand 

eerder zag, en er voorspellingen mee te doen die vroeger onmogelijk waren. Om dat te doen hebben we 

vandaag de computers en de programmeertechnieken die we de vorige decennia nog ontbeerden. Geen 

klassieke software, maar lerende algoritmes die zichzelf steeds meer verbeteren naarmate ze met data worden 

‘gevoed’. 

 

Ondanks de hoge verwachtingen praten veel organisaties vandaag meer over data dan dat ze er effectief iets 

mee doen. Ondertussen domineren een handvol techreuzen uit Silicon Valley, die het niet altijd even nauw 

nemen met ethiek en privacy, het speelveld. En dat verontrust ons. 

 

Bij de overheid is er geen gebrek aan goede wil en interessante projecten, maar ontbreekt de overkoepelende 

visie op hoe we met data de grote maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken. De politieke discussie over 

rekeningrijden illustreert dat: de technologie om verkeersstromen realtime te monitoren en te sturen is er, 

maar niemand durft het beleidskader uit te tekenen, aldus Wim De Preter in zijn artikel in De Tijd. 

 

Ook op het niveau van steden en gemeenten is veel te bereiken met het samenbrengen van diverse 

databronnen. Je kan er bijvoorbeeld een coherenter verkeers- en parkeerbeleid mee uittekenen, de 

luchtkwaliteit monitoren en bijsturen of de openbare verlichting aanpassen in functie van het aantal mensen 

op straat. 

 

De startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen getuigt van ambitie op dit gebied: “Wij willen 

Vlaanderen wereldreferentie maken inzake innovatie, digitale transformatie en technologie. We breiden City of 

Things, de proeftuin voor de stad van de toekomst, verder uit in heel Vlaanderen. Vlaanderen moet smaakmaker 

en voortrekker worden op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie.” 
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Het is onze ambitie om met C-smart uw lokaal bestuur doorheen alle uitdagingen van de digitale transformatie 

naar een slimme stad of gemeente (‘smart city’) te loodsen.  

 

Daarbij kunnen onze vennoten rekenen op de combinatie van domeinexpertise, kennis inzake 

overheidsprocessen en IT-kennis. 

 

C-smart onderscheidt zich daarbij door de nauwe band met de lokale besturen, die aandeelhouder zijn en 

vertegenwoordigd worden in de bestuursorganen. Wij vinden die band zeer belangrijk. Wij zijn er immers van 

overtuigd dat de huidige digitale transformatie die onze maatschappij doormaakt te belangrijk is om louter aan 

ingenieurs en technici over te laten. Het thema raakt alle geledingen van de maatschappij, biedt kansen maar 

ook risico’s.  Net omwille van de grote maatschappelijke impact is het een belangrijk thema voor het 

beleidsniveau en onze politici.  

 

Wij geloven met C-smart in sterke lokale besturen die via onderlinge samenwerking en slimme inzet van nieuwe 

technologieën een nabije omgeving creëren waar burgers gelukkig leven, wonen en werken. Want daar is het 

ons uiteindelijk om te doen. 

 

C-smart zal haar vennoten daarbij in de eerste plaats ondersteunen door als aankoopcentrale 

budgetvriendelijke IT(GovTech)-raamcontracten aan te bieden op basis van zorgvuldig uitgevoerde 

aanbestedingsprocedures. Met meer dan 250 vennoten vertegenwoordigen wij immers een virtuele 

centrumstad van meer dan 2,5 miljoen inwoners.  

 

Dat betekent dat onze vennoten zelf geen aanbesteding meer hoeven te doen. Zij kunnen snel en eenvoudig 

gebruikmaken van onze expertise in de overheidssector én van de knowhow die op de private markt inzake 

smart cities en slimme technologie aanwezig is.  

 

Wij spiegelen ons daarbij ook aan het zeer succesvolle voorbeeld van Poolstok, waarvan wij 

referentieaandeelhouder zijn. 

 

Tijdens de zomerperiode werden reeds de eerste twee raamcontracten (standaard software en hardware) 

gegund. Meerdere andere zijn in volle voorbereiding. 

 

Uiteraard blijven we ook onze vennoten beleidsmatig adviseren in het maken van de juiste keuzes rond 

digitalisering en IT-investeringen en op kostendelende wijze ondersteunen inzake informatieveiligheid. 

 

Wij met C-smart wensen tot slot, waar mogelijk en zinvol, de krachten te bundelen met andere intercommunales 

en belangenverenigingen van lokale besturen.  

 

U ziet, onze nieuwe bestuursploeg, die zowel vertegenwoordigers van kleine gemeenten als centrumsteden 

vertegenwoordigt, is met veel enthousiasme en inzet aan de slag gegaan.  

 

Het belooft een uitdagend, maar boeiend 2020 te worden. 

 

Wij verheugen ons op een verdere vruchtbare samenwerking met al onze vennoten en danken u voor het 

vertrouwen in onze, maar bovenal ook uw vereniging! 

   

Nico Cras     Paul Verbeeck 

Directeur-generaal    Voorzitter 
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Bedrijfsstructuur 
 

De dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal dv”) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband en telt heden 

254 vennoten zijnde Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

hulpverleningszones die van haar diensten gebruikmaken.  

 

Cipal dv ondersteunt haar vennoten en tracht hen te verenigen. Cipal dv streeft ernaar de vennoten aan te 

zetten tot samenwerking en faciliteert daarbij het samenaankopen  en het delen van kennis m.b.t. het IT-beleid 

en digitale & smart city-oplossingen. Het dienstenaanbod is gekend onder de naam “C-smart”. 

 

Cipal dv participeert sinds juni 2011 in het kapitaal van Cipal nv en bezit vandaag alle aandelen, uitgezonderd 

1. De participatie bood een oplossing voor de activiteiten die Cipal dv uitvoerde voor niet-vennoten waaronder 

de activiteiten voor de Vlaamse overheid. 

 

Daarnaast heeft Cipal dv ook een minderheidsparticipatie in Poolstok (voorheen Jobpunt Vlaanderen) cvba. 

Poolstok biedt ondersteuning aan het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen. 

 

Cipal nv spitst zich toe op het nemen en beheren van participaties in IT-ondernemingen die een bijdrage kunnen 

leveren aan de bouw van de ‘overheden van de toekomst’ en die zich op het publiek-private gedeelte bevinden. 

Naast een participatie in Cipal Schaubroeck nv, heeft Cipal nv ook een participatie in Woonpartners nv.  

 

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. Deze joint venture heeft sindsdien 

participaties genomen in ondernemingen zoals Green Valley, Flow Pilots, A&S Solutions, Remmicom, 

Start2tender, MyCSN, Citizenlab , etc.. Dergelijke strategie van corporate venturing biedt vele voordelen: de 

innovatiekracht van grotere bedrijven gekoppeld aan het snelle schakelen van een startup. 

 

Woonpartners nv levert software en diensten voor huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. 

 

Structuur Cipal-groep 
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Toelichtende nota  -  C-smart: Lokaal Digitaal 

Inleiding 

 

Digitalisering, we kunnen er niet meer omheen. Onze economie maakt de overgang naar Industrie 4.0. Artificiële 

Intelligentie en Internet of Things zijn geen toekomstmuziek meer. Onze kinderen groeien op met slimme 

technologie, met personal computers, tablets, smartphones, smartwatches, app stores, games, 3D, 

virtual reality, online shopping en zo meer. Informatietechnologie staat centraal in ons leven en evolueert 

razendsnel. Ook overheden staan voor een nieuwe golf in de digitale transformatie. Het thema raakt alle 

geledingen van de maatschappij, en net daarom is dit hét thema bij uitstek voor lokale besturen. 

 

Bovendien evolueert onze samenleving op demografisch en sociologisch vlak. Iedere bestuurder wordt 

geconfronteerd met deze trends: verstedelijking, vergrijzing, dalende mobiliteit, klimaatverandering, verhoogde 

onveiligheid, jonge mensen die wegtrekken uit kleine gemeenten (kleine steden vergrijzen meer dan de grote), 

sterke stijging van inwoners in grote steden, handelaars die wegtrekken uit centra, stijgende etnische diversiteit, 

stijging van aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen….. 

Terzelfdertijd ontwikkelt onze samenleving zich in een snel tempo van een relatief homogene samenleving naar 

een samenleving met een enorme variëteit en diversiteit. Het verloopt allemaal complexer, minder stabiel, 

minder voorspelbaar en vaak meer gefragmenteerd. 

 

De veranderingen van onze samenleving hebben niet alleen een impact op de mensen die er deel van uitmaken 

maar ook op de werking van de overheden die duurzaam willen besturen.  Om de levenskwaliteit van alle 

inwoners van zowel grote als kleine steden en gemeenten te garanderen, moeten we nieuwe antwoorden 

formuleren én anticiperen op maatschappelijke trends.   

 

De exponentiële groei van slimme technologie en data creëert opportuniteiten om al deze uitdagingen aan te 

pakken en nieuwe antwoorden te formuleren. De komende jaren zal elke stad, gemeente of organisatie hiermee 

worden geconfronteerd.  De recente whitepaper van Agoria “Data, de bouwstenen voor de steden en 

gemeenten van de toekomst” bevestigt deze trend. Volgens Navigant Research zal naar verwachting de 

wereldwijde smart city-omzet naar groeien van $ 36,8 miljard in 2016 naar $ 88,7 miljard in 2025. 

 

Onze lokale overheden willen het stuur in handen nemen en houden. Ze verlangen naar meer datagedreven 

beleidsvorming en operationele controle. Smart city-initiatieven zijn noodzakelijk om dit mogelijk te maken, 

inclusief een efficiëntere beleidsvoering, optimalisatie van processen en kostenbesparingen. Maar de burger 

moet vooral centraal staan bij de inzet van nieuwe technologie, met een verbetering van de levenskwaliteit en 

het comfort en een grotere betrokkenheid bij beleidsprocessen.  

 

De digitale transformatie, waarbij de burger centraal staat, creëert ook heel wat complexe uitdagingen. 

Samenwerken is daarom cruciaal om vandaag de gemeentes en steden van morgen te creëren. Cipal dv wil via 

haar dienstverlening, sinds einde 2016 gekend onder de merknaam C-smart, de partner bij uitstek zijn om haar 

lokale besturen te loodsen doorheen alle uitdagingen van digitale transformatie en e-government. 

Visie 

 

Wij geloven in lokale besturen die via inzet van nieuwe technologie een omgeving creëren waar burgers gelukkig 

kunnen leven, wonen en werken.  
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Missie 

 
Wij stellen, als intergemeentelijk samenwerkingsverband, de belangen van al onze lokale besturen voorop. 

Als vernieuwende en stuwende kracht wil C-smart van onderuit alle lokale besturen verenigen op het vlak van 

hun belangen inzake digitalisering, een community uitbouwen met bedrijven, kennisinstellingen en burgers en, 

waar relevant, strategische partnerschappen aangaan. Door deze netwerken kunnen lokale besturen zelf de 

richting van hun beleid bepalen en analyseren welke digitale innovaties lokaal, voor hun 

inwoners, een meerwaarde kunnen betekenen, zodat we bouwen, stap voor stap, aan het lokaal bestuur van 

de toekomst.    

 

De focus van de C-smart dienstverlening ligt op samenaankoop van digitale, slimme en veilige oplossingen, via 

het aanbod van veelzijdige, ontzorgende en budgetvriendelijke aankoopcentrales.  En dit op basis van de 

behoeften van de lokale besturen en het onderzoek naar nieuwe slimme technologieën.  C-smart wil de lokale 

winkel zijn van slimme oplossingen voor de lokale overheden. 

Andere diensten van C-smart zijn advies bieden rond digitalisering en toekomstige IT-investeringen en het 

bewerkstelligen van veilige informatiestromen voor inwoners en lokale besturen.  

 

Bij onze dienstverlening kunnen onze lokale besturen rekenen op onze sterkte, zijnde een unieke 

kruisbestuiving tussen domeinexpertise, kennis inzake overheidsprocessen en IT-kennis. C-smart wil zich 

onderscheiden van andere initiatieven door onze nauwe band met de lokale besturen, die tevens 

aandeelhouder zijn en dus vertegenwoordigd in de bestuursorganen. Ook onze “down-to-earth-” en kosten- 

delende benadering spreekt vele besturen daarbij aan.  

 

 

Onze C-smart experten concentreren zich specifiek op volgende dienstverlening: 

Samenaankoop 

 

Een overheidsopdracht uitschrijven is voor veel lokale besturen een zware last, omwille van de groeiende 

complexiteit en de enorme tijdsinvestering die ermee gepaard gaat.  Enerzijds moeten medewerkers zowel 

technisch als juridisch voldoende kennis opbouwen en onderhouden om het bestek te kunnen opmaken. 

Anderzijds heeft de hele procedure van een overheidsopdracht een lange doorlooptijd, waardoor het lang 

wachten is op het gewenste resultaat.   

 

C-smart ontzorgt uw lokaal bestuur van al de werklast en tijd die een overheidsopdracht vereist. Wij 

vereenvoudigen daarmee de administratie, zowel voor onze lokale besturen als voor onszelf. De complexiteit 

lossen wij op door alle kennis en knowhow te centraliseren. En, het is een open deur intrappen, maar door 

samen aan te kopen verkrijgt men doorgaans interessante voorwaarden omwille van de hogere volumes. 

 

Sinds 2015 voerde  C-smart een erg succesvolle aankoopcentrale generieke software als pilootproject: ongeveer 

200 besturen die samen voor circa 20 miljoen euro software aankochten. Deze aankoopcentrale bood lokale 

besturen de mogelijkheid om allerlei standaardsoftware van meer dan 100 mogelijke leveranciers aan te kopen 

tegen scherpe prijzen.  

 

Twee nieuwe raamcontracten in de zomer van 2019: Standaardsoftware en ICT-Infrastructuur 

 

Einde juni 2019 liep de succesvolle aankoopcentrale Standaardsoftware af en werd er middels een nieuwe 

Europese aanbesteding voor een gelijkaardige opvolger gezorgd.  Zodoende kan er op hetzelfde elan worden 

verdergegaan. Weerom kunnen tientallen soorten standaard software producten (o.a. Microsoft, VMware, 

Adobe, Antivirus, …) eenvoudig en tegen scherpe prijzen worden aangekocht. Het betreft zowel on site licenties 

als in de cloud en verder al of niet met bijhorende consultancy. 

 

Tegelijkertijd werd nu ook een nieuwe aankoopcentrale ICT-Infrastructuur in de markt gezet. Een  echte one-

stop shop waarbij een quasi onuitputtelijk aantal hardware producten van de meest diverse leveranciers kan 

worden aangekocht tegen competitieve prijsvoorwaarden. Het uitgebreide productgamma is verdeeld over 10 
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inhoudelijke korven: Personal devices, Servers, Netwerkapparatuur, Firewalls, Telecom appliances, Opslag en 

Backup,  Copiërs en Printers, Multimedia, Biometrie en Randapparatuur.  M.a.w. of u nu op zoek bent naar een 

PC, een smartphone, een server, een netwerkswitch, vingerprintscanner of een beamer u kunt het ongetwijfeld 

vinden in een overzichtelijke C-smart webshop of u kan steeds de specialisten van de aankoopcentrale 

raadplegen voor advies en een offerte op maat. 

 

Deze strategische keuze geënt op aankoopcentrales mag geenszins verwonderen. C-smart vertegenwoordigt, 

als intergemeentelijk samenwerkingsverband met meer dan 250 besturen, een virtuele centrumstad van 

ongeveer 2,8 miljoen inwoners. Vanuit dit potentieel en de positieve evaluatie van het pilootproject 

aankoopcentrale generieke software werd besloten om in de toekomst versneld nieuwe dossiers te lanceren 

waarbij lokale overheden samen technologie  kunnen aankopen. 

 

Het business model van C-smart zal vanaf nu hoofdzakelijk gericht zijn op dit aanbod van veelzijdige, 

ontzorgende en budgetvriendelijke aankoopcentrales. Lokale overheden mogen een groot en divers scala van 

aankoopcentrales verwachten met verschillende disciplines, die steeds IT-gerelateerd zijn en zowel producten 

als diensten kunnen bevatten.  

 

Vanaf 2020 wil C-smart daarmee onder meer een nieuw antwoord bieden op de maatschappelijke en 

technologische uitdagingen waar lokale overheden voor staan en mee helpen een omgeving te creëren waar 

burgers gelukkig kunnen leven, wonen en werken. Wij geloven in de inzet van nieuwe technologie om deze 

doelstelling te bereiken.  

 

De focus van de toekomstige aankoopcentrales van C-smart zal liggen op de samenaankoop van nieuwe slimme 

technologie, inclusief het uitzetten van trajecten rond kennisdeling, databeheer, etc. Het marktonderzoek Smart 

Cities Vlaanderen 2019 bevestigt de behoefte van lokale besturen hieromtrent: naast interesse in 

samenaankoop van hardware en software werden smart city-oplossingen als dienst aangegeven dat men via 

een aankoopcentrale zou willen aankopen. Door samenaankoop van nieuwe slimme technologie zullen smart 

city-initiatieven kostenefficiënter worden aangekocht en sneller bij meerdere lokale besturen geïmplementeerd 

geraken.  

C-smart wordt de lokale winkel van slimme oplossingen voor de lokale overheden en helpt zo mee aan de bouw 

van het lokaal bestuur van de toekomst. 

 

Naast het groot en divers aanbod dat zal worden voorzien, biedt C-smart met haar aankoopcentrales nog 

volgende troeven :  

• Wij zijn zelf een onderdeel van de overheid en kunnen daardoor rechtsgeldig aanbesteden  

• Wij hechten groot belang aan correct aanbesteden 

• Toetreding is mogelijk voor alle overheden 

• De toegang tot onze aankoopcentrales is vrijblijvend zonder aankoopverplichting 

• De toegang tot onze aankoopcentrales is kosteloos (geen betaling van bijdrage of lidmaatschap) 

• Intekenen kan via een eenvoudige (gemeente)raadsbeslissing 

 

Smart cities 

 
De burger is vandaag mondig en digitaal. Bedrijven ontdekken nieuwe markten en ontwikkelen meer en meer 

dienstverlenende producten online, denk maar aan online autodelen, online shoppen, …  Dit stelt het lokaal 

bestuur voor de uitdaging om de verbondenheid tussen politiek, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de 

burger te versterken. Een doelstelling waarin technologie ondersteunend werkt en het verschil maakt. De 

interactie met burgers en bedrijven wordt versterkt. Het leven van uw burgers wordt makkelijker en 

eenvoudiger. Kortom de burger leeft, woont, werkt, ontspant in een omgeving waar hij gelukkig is. Dit thema, 

dat alle geledingen van onze maatschappij raakt, is net daarom een thema voor lokale politici. Lokale 

beleidsmakers dienen net daarom technologie als speerpuntthema naar voren te schuiven. 

  

Maar hoe begint u hieraan? Er is een wildgroei van allerlei smart city-initiatieven en -oplossingen. Zeker 

voor beleidsmakers uit kleinere gemeenten is het niet evident om de juiste keuzes te maken.   
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C-smart begeleidt lokale besturen hierbij. We zoeken naar samenwerking met andere lokale besturen en 

eventuele partners om grensoverschrijdende uitdagingen aan te pakken én nemen dankzij het concrete 

aanbod van onze aankoopcentrales heel wat keuzestress weg.    

  

ICT-ondersteuning 

 
Vandaag wordt er bij lokale besturen te veel ad hoc nagedacht over IT-investeringen. Daarbij verloopt de dialoog 

tussen de beleidsmakers en de IT-specialisten niet altijd even vlot. Zij spreken niet altijd dezelfde taal en 

redeneren vanuit andere denkkaders (strategie en beleid versus apparatuur, technologie en praktijk).  

Wij vinden het belangrijk dat u als lokaal bestuurder hier aan het roer blijft staan. Een strategisch ICT-beleid is 

een must voor uw lokaal bestuur. Een nauwkeurig uitgekiende strategie van een lokaal bestuur dient alle 

facetten van digitalisering in overweging te nemen en dient daarbij vooral te focussen op beleidskeuzes en niet 

op techniek.  

Concreet dienen de volgende vragen te worden gesteld en beantwoord:  

• Digitale burger: Welke digitale oplossingen hebben onze burgers nodig?  

• Digitale mandataris: Hoe kunnen we tot kwaliteitsvollere besluitvorming komen (management- 

informatie uit data)?  

• IT-infrastructuur: Hoe gaan we onze IT-infrastructuur naar de toekomst toe beheren? Moeten we alles 

zelf blijven doen?  

• Digitale ambtenaar: Kunnen we de toepassingen die ons lokaal bestuur gebruikt en de processen 

erachter verbeteren?  

• Samenwerking: Kan een ICT-samenwerking met andere besturen of bedrijven een meerwaarde 

betekenen voor ons bestuur?   

• Algemeen: Waarop dienen we ons nu en de komende jaren te focussen wat betreft IT-beleid?  

 

C-smart structureert en brengt de twee werelden samen in een geheel. Wij zetten in op een langetermijnvisie. 

Wij bieden een blik van buitenaf op het huidige en toekomstige IT-beleid van het lokaal bestuur.  En we bieden 

het beleidsniveau opties en keuzes.  C-smart biedt zowel strategisch advies in functie van een 

meerjarenplanning, als operationeel advies in functie van het verbeteren van de werkprocessen. 

 

Informatieveiligheid 

 
2018 was het jaar van de GDPR (General Data Protection Regulation). Burgers krijgen door deze Europese 

regelgeving meer rechten rond het beheer van hun persoonsgegevens. Het vertrouwen van de burger in lokale 

besturen stijgt met de mate waarin een bestuur kan garanderen dat persoonsgegevens beschermd worden. 

Een datalek kan een serieuze impact hebben op het imago van een bestuur.    

 

We vertalen de moeilijke brok wetgeving, richtsnoeren, KSZ-normering en ISO27k in een helder kader. In de 

eerste plaats willen we dat onze lokale besturen begrijpen wat van hen verwacht wordt. Vervolgens gaan we 

projectmatig aan de slag. Elk topic wordt ontrafeld in concrete en realiseerbare acties. C-smart biedt 

documentatie en templates aan zodat het bestuur zelf geen tijd verliest met ontwikkeling en opzoekwerk. C-

smart neemt zelf acties voor haar rekening, zodat de medewerkers niet overbevraagd worden. En C-smart levert 

deskundig advies zodat het bestuur wettelijk in orde is. We hanteren hierin een pragmatische stijl waarbij een 

goed evenwicht wordt gezocht tussen het soepel functioneren van de werking en de nodige 

beschermingsmaatregelen. 110 besturen werken reeds samen met C-smart aan veilige informatiestromen.  
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Begroting 2020 – Toelichting cijfers  
 

Inleiding 
 

Dit document geeft de enkelvoudige begrotingscijfers 2020 voor Cipal dv weer.  

 

De enkelvoudige begroting wordt opgevat als een budget welk gebaseerd is op een aantal assumpties 

betreffende de lopende en/of nieuwe projecten. Een dergelijk budget is een dynamisch gegeven waarbij zowel 

voor de kosten als voor wat betreft de opbrengsten in de loop van het komende jaar bijsturingen of afwijkingen 

mogelijk zijn. Het accuraat inschatten van de toekomstige inkomsten, die vaak onderhevig zijn aan een 

dynamisch marktgegeven, is niet altijd makkelijk. 

 

In deze begroting gaan we ervan uit dat onze vennoten ook in 2020 geen werkingsbijdragen (voor o.a. statutaire 

en bestuurlijke aangelegenheden, personeelsaangelegenheden, relatiebeheer, boekhouding …) betalen.  Wij 

nemen de werkingskosten m.a.w. ten laste van het resultaat van de intercommunale. 

 

Cipal dv (statutair – enkelvoudig – niet geconsolideerd) 

 

Bedrijfsopbrengsten 
De begrote omzet in 2020 bedraagt 9.542 k euro. De daling van de begrote omzet van Cipal dv ten opzichte van 

2018 staat onder meer in verband met de decretaal verplichte uittreding per einde 2018 van de provincies 

Antwerpen en Limburg. Voor de andere bedrijfsopbrengsten is 3.137 k euro geraamd. Hierin zitten o.a. de 

huuropbrengsten van het Technologiehuis (440 k euro), de managementvergoeding vanwege Cipal nv  (300 k 

euro) en andere prestaties die door Cipal dv worden geleverd aan voornamelijk haar dochterondernemingen. 

Het betreft hier een vergoeding voor managementdiensten, alsook opbrengsten met betrekking tot de 

terbeschikkingstelling van (statutair) personeel (1.850 k euro). Daar Cipal dv tot op heden geen 

werkingsbijdragen aan haar vennoten vraagt, zijn hiertoe in deze rubriek dan ook geen opbrengsten 

opgenomen.   

 

Bedrijfskosten 
In de rubriek ‘handelsgoederen en onderaannemingen’ is een bedrag voorzien van 9.251 k euro wat aanzienlijk 

lager is in vergelijking met de voorgaande jaren. De rubriek ‘kosten van diensten en diverse goederen’ wordt 

geraamd op 545 k euro. Binnen de post ‘bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ is voor 2020 3.242 k euro 

ingeschreven. Wat betreft de personeelskosten wordt enerzijds rekening gehouden met de indexering, 

vooropgesteld door het Federaal Planbureau, en anderzijds met een raming aangaande de in 2020 te betalen 

responsabiliseringsbijdrage. 

 

De afschrijvingen worden geraamd op 203 k euro en kaderen binnen de aankoop van het Technologiehuis welk 

over 20 jaar wordt afgeschreven. Rekening houdend met de huuropbrengsten (440 K euro) en de interesten op 

de lening (13 k euro) wordt in 2020 een winstgevendheid  geraamd van 224  k euro m.b.t. het Technologiehuis. 

 

Voor risico’s en kosten verwijzen we naar de gekende problematiek van de responsabiliseringsbijdrage. Lokale 

besturen waarvan de individuele pensioenlasten voor hun gewezen statutaire (‘vastbenoemde’) 

personeelsleden, die jaarlijks gedragen worden door het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 

plaatselijke besturen, hoger zijn dan de wettelijke basispensioenbijdragen voor datzelfde jaar, moeten 

ingevolge de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden 

van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones een 

responsabiliseringsbijdrage betalen. De tekorten in de federale pensioenkas worden met voornoemde wet 

doorgeschoven naar de lokale besturen. Heden is er een korting van 50% op voornoemde bijdragen: de 

responsabiliseringscoëfficiënt bedraagt nu dus 50%. De algemene verwachting is dat deze coëfficiënt zal stijgen 

in de komende jaren. Zowel de aan te leggen voorzieningen als de te betalen responsabiliseringsbijdragen zijn 

sterk afhankelijk van wijzigingen in de desbetreffende wetgeving, wijzigingen in de 
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responsabiliseringscoëfficiënt  en dergelijke meer waardoor deze bijgevolg onmogelijk correct zijn te 

voorspellen. 

De begroting 2020 is opgemaakt met abstractie van de voorzieningenopbouw inzake de 

pensioenverplichtingen. Er is wel rekening gehouden met de geraamde in 2020 te betalen 

responsabiliseringsbijdrage. Op basis van een responsabiliseringscoëfficiënt van 50% wordt deze geraamd op 

437 k euro. Per einde 2018 bedroeg de kaspositie van Cipal dv 9,7 miljoen euro. 

 

Met het doel van een veranderingstraject (meer bepaald om de aankoopcentrales binnen Cipal dv versneld in 

de markt te zetten) wordt een vrijval van 200 k euro voorzieningen geraamd. 

 

Bedrijfsresultaten 
Voor Cipal dv wordt een bedrijfsresultaat begroot van -362 k euro.  

 

Financiële Resultaten 

De financiële resultaten omvatten enerzijds de interestinkomsten van een achtergestelde lening die ter 

beschikking wordt gesteld aan Cipal nv, en anderzijds uit een opstroom van dividenden. De verwachte 

interestinkomsten voor 2020 worden geraamd op 163 k euro. Verder wordt er rekening gehouden met een 

beperkte opstroom van dividenden vanwege Poolstok. Dit dividend wordt geraamd op 83 k euro. Interesten en 

dividenden samen hebben een positief effect van 246 k euro op de begroting 2020 van Cipal dv. Binnen de 

rubriek ‘financiële kosten’ vinden we 13 k euro terug, zijnde de geraamde interesten op de lening aangegaan 

voor aankoop van het Technologiehuis. 

 

Resultaat periode 2020 

Het begrote (enkelvoudige) nettoresultaat bedraagt -129 k euro voor 2020. In dit verband dienen we ook 

expliciet op te merken dat de hoger genoemde werkingskosten van Cipal dv  zowel in het bedrijfsresultaat als 

in het nettoresultaat tot uiting komen. Ze worden immers ook in 2020 ten laste genomen van het resultaat, 

zonder dat de vennoten hiertoe een werkings-bijdrage dienen te betalen.  

 

Cipal dv heeft voldoende kasmiddelen ter beschikking in 2020 om bovenstaand (beperkt) negatief resultaat zelf 

te kunnen dragen. 
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Algemeen overzicht van de begrotingscijfers 2020 en de resultaten van 2018 

(resultatenrekening) 
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RESULTAAT BEGROTING

BEGROTING 2020 CIPAL DV CIPAL DV

2018 (in k Euro) 2020 (in k Euro)

  I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

  A.  OMZET 17 171 9 542

  B.  VOORRAAD GOEDEREN IN BEWERKING : TOENAME/AFNAME 0 0

  C.  GEPROD. VASTE ACTIVA 0 0

  D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 694 3 137

  E. NIET RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 0 0

TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 19 865 12 679

 II. BEDRIJFSKOSTEN

   A. HANDELSGOEDEREN EN ONDERAANNEMINGEN 16 582 9 251

   B. DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 528 545

   C. BEZOLDIGINGEN

      SOC. LASTEN & PENSIOENEN 3 169 3 242

   D. AFSCHRIJVINGEN 7 203

   E. WAARDEVERMINDERINGEN 0 0

   F.a. VOORZ. VOOR RISICO'S EN KOSTEN -500 -200

   F.b. VOORZ. VOOR RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE 769 0

   G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 8 0

   H. AFSCHR. OP POS.CONS.VERSCHILLEN 0 0

   I. NIET RECURRENTE BEDRIJFSKOSTEN 0 0

 TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN 20 563 13 041

III. BEDRIJFSRESULTAAT -698 -362

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN 531 246

V. FINANCIËLE KOSTEN 20 13

IX. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING -187 -129

X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT -17 0

NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR -170 -129


