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De NRB Groep is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een van 

de meest toonaangevende ICT-dienstverleners in België; 

een Groep die vandaag beschikt over een breed scala aan 

gespecialiseerde teams van technologische en bedrijfsexperts. 

De Groep put zijn kracht uit de complementaire vaardigheden 

van al die verschillende teams (dochterondernemingen of 

gespecialiseerde teams) en, uiteraard, van de individuen die er 

deel van uitmaken. Om dit thema kracht bij te zetten, vind je in dit 

verslag een reeks van interviews met medewerkers van de NRB 

Groep in België, Luxemburg, Frankrijk en Griekenland. Ieder van 

hen vertegenwoordigt een bepaald team of filiaal. Zij vertellen 

over hun specifieke rol, hun vaardigheden of hun specialisatie 

en vooral over hoe hun samenwerking met collega's en andere 

teams resulteerde in iets wat meer is dan de som van de delen, 

in iets extra dat zorgt voor creativiteit, innovatie en kwaliteit ten 

dienste van de klant.

We mogen vandaag trots zijn op die groep van meer dan 

3.200 medewerkers. Precies door hun verscheidenheid en 

complementariteit, kunnen zij samen niet alleen zorg dragen voor 

alle componenten en voor de volledige levenscyclus van een  

IT-oplossing, maar ook garanderen dat de technologische 

oplossing zich optimaal inschrijft in de specifieke context 

van de klant; zij het een overheidsorganisatie, een 

socialedienstenorganisatie, een nutsbedrijf, een financiële 

instelling, een ziekenhuis of een groot of middelgroot bedrijf.

EEN JAAR VOORSPRONG OP HET INITIËLE 
STRATEGISCHE PLAN

De recente substantiële groei van de NRB Groep verliep volledig 

volgens plan, meer bepaald het strategische vijfjarenplan dat 

de NRB-directie in 2017 aan haar raad van bestuur voorstelde 

en dat vandaag met succes voltooid werd. Zelfs met een jaar 

voorsprong op de initiële planning!

De bedoeling van dat plan? NRB op de kaart zetten als een 

drijvende kracht achter de digitale transformatie van de private en 

publieke organisaties van dit land, NRB uitbouwen tot een sterke 

lokale partner die beschikt over de schaalgrootte, de infrastructuur 

en de technische en de business knowhow, om een solied lokaal 

alternatief te bieden voor de internationale concurrentie. 

De middelen die we hebben ingezet om dat plan te verwezenlijken 

waren van tweeërlei aard: enerzijds via een organische of interne 

aanpak, anderzijds via externe groei, acquisities of participaties. 

Onze allereerste zorg was (de perceptie van) de kwaliteit 

van onze dienstverlening. De versterking van het kwaliteits-

team en een bedrijfsbreed programma voor de nauwgezette op-

volging van een reeks van meetbare kwaliteitsindicatoren heb-

ben intussen hun vruchten afgeworpen. Het jaarlijkse onderzoek 

van Whitelane Research toont een toename van de klantentevre-

denheid met meer dan acht procent over drie jaar. 

Het tweede luik van het plan bestond uit de versterking 

van onze portefeuille van oplossingen en diensten. 

Door de overname van UCON in 2018 werd het SAP-

team van NRB verrijkt met specifieke SAP-competenties 

toegespitst op de wereld van de nutsbedrijven. De acquisitie 

van People & Technology in februari 2020 tilde ons aanbod 

in managed staffing naar een hoger niveau. Computerland 

vervoegde de NRB Groep in mei 2020 en vervolledigde de 

groepsportefeuille met op Microsoft gebaseerde oplossingen. 

De toetreding van Prodata Systems tot de NRB Groep 

in september 2020 gaf vervolgens een boost aan onze 

slagkracht op het vlak van (cyber)security, netwerken en 

het remote beheer van IT-infrastructuur. Op dezelfde manier 

werd ons mainframe competence centre versterkt met een  

70-tal specialisten van Groupe Trigone Informatique, de Franse ICT 

dienstverlener die in oktober 2020 deel werd van de NRB Groep.  

COMPLEMENTARITE IT  IN 
E XPERT ISE: 

ONZE KR ACHT!
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Samen staan zij o.a. in voor de mainframe-operations van grote 

industriële groepen zoals ArcelorMittal. 

Zoals hoger vermeld bouwden we altijd aan twee fronten: 

naast de versterking door overnames, bleef NRB onverminderd 

investeren in de verdere ontwikkeling van zijn aanbod.  

NECS (NRB Enterprise Cloud Services) is intussen, onder meer 

dankzij een nauwe samenwerking met IBM, uitgebouwd tot een 

solied en commercieel interessant platform en dienstenpakket 

voor het gebruik van hybride clouddiensten. De Software 

Factory van de NRB Groep, waar zowel Afelio in Luik als onze 

collega’s uit Griekenland deel van uitmaken, groeide uit tot 

gespecialiseerde leverancier van maatwerktoepassingen met 

meer dan 250 medewerkers en uitgepuurde practices rond UX 

(user experience), Agile development en DevSecOps. Ook het 

innovatieteam van NRB haalde de frontpagina’s met disruptieve 

digitale projecten zoals het Flora project: het eerste 100% digitale 

verzekeringsproduct dat in nauwe samenwerking met, en voor 

rekening van Ethias op de markt werd gebracht. 

Het derde luik van ons plan focuste op de versterking 

van onze footprint in onze kernmarkten. Ook op dat 

terrein werden zowel de kaart van de externe groei als die 

van de organische versterking getrokken. UCON maakte ons 

sterker in de nutsbedrijven. Prodata Systems verstevigde onze 

marktpenetratie in de publieke en de parastatale sector, in de 

verzekeringswereld en in de ziekenhuizen (digitalisering van 

operatiezalen). Infohos Solutions en Xperthis besloten om samen 

ZORGI te vormen, voortaan de grootste ICT-dienstenleverancier 

aan de ziekenhuissector van het land. En dankzij Computerland 

kunnen we nu ook de middelgrote ondernemingen van dienst 

zijn.

Met de komst van Prodata Systems en Groupe Trigone 

Informatique werden ook nieuwe pistes voor de organische groei 

van de NRB groep toegevoegd; respectievelijk op de Vlaamse 

en de  Franse markt.

Het plan 2017 – 2021 is dus met succes uitgevoerd.  

Het resultaat mag er zijn: 30,4% groei in vier jaar tijd, waarvan 

16,2% organische groei en 14,2% externe groei.

En het jaar 2020 vormt hierop een mooi sluitstuk.

DE RESULTATEN VAN 2020

De NRB Groep zette in 2020 een geconsolideerd 

omzetcijfer van 413 miljoen euro neer en voorziet in 

2021 de kaap van 500 miljoen euro omzet te nemen.  

Vandaag telt de groep meer dan 3.200 medewerkers in vier 

Europese landen (België, Luxemburg, Frankrijk en Griekenland). 

De Groep verkeert bovendien in zeer goede financiële 

gezondheid: in 2020 verbeterde de ebit met 20,3% t.o.v. het jaar 

voordien tot een niveau van 10,9%.

2020 was ook op commercieel vlak een kantelpunt. 

 De verbeterde kwaliteit, de versterkte organisatie en een bijzondere  

focus op “gepersonaliseerde” innovatieve en business-pertinente 

oplossingen wisten ook een aantal historische klanten van NRB 

te overtuigen om hetzij contracten te vernieuwen met NRB, 

hetzij om een nog groter deel van hun ICT-activiteiten aan 

NRB toe te vertrouwen. Ethias is uiteraard een sterk voorbeeld 

van het laatste. Ethias sloot immers met NRB een historische 

langetermijnovereenkomst waarbij NRB voortaan zorg draagt 

voor de volledige ICT-behoeften van de verzekeraar. Ook werden 

ons nieuwe belangrijke innovatieve projecten toevertrouwd: in de 

publieke en sociale sector stond NRB in voor de ontwikkeling 

van een nieuw systeem voor de dienst onroerende voorheffing 

(PRI) van de Waalse overheid, en de toepassing voor de 

thuisverpleging, en in de bancaire wereld was NRB nauw 

betrokken bij de opzet van NewB, de nieuwe digitale bank.

In 2020 hebben bijna 170 nieuwe medewerkers NRB 

vervoegd. En in 2021 zijn wij van plan om meer dan 100 

nieuwe medewerkers aan te werven, in alle IT-functies, zowel 

ervaren als meer junior profielen. Die laatsten krijgen specifieke 

begeleiding van collega's die expert zijn in hun vakgebied. Begin 

2021 heeft NRB trouwens de “Top employer 2021”-certificering 

behaald. Die certificering erkent dat NRB innovatieve en solide 

hr-praktijken hanteert en zijn medewerkers een bevredigende en 

aangename werkomgeving biedt. NRB is trouwens de eerste 

onderneming in de provincie Luik die deze certificering heeft 

verkregen.

NRB EN DE COVID-19 CRISIS

2020 gaat uiteraard de boeken in als het jaar van de COVID-

19-pandemie. Ook in ons land werd het maatschappelijke en 

het economische leven fundamenteel ontwricht door deze 

gezondheidscrisis. NRB heeft alle noodzakelijke maatregelen 

genomen, niet alleen in het belang van zijn medewerkers, maar 

ook om de continuïteit van zijn klanten te waarborgen. NRB is 

immers verantwoordelijk voor de ICT-systemen van publieke,
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private en gezondheidsorganisaties die essentieel zijn voor het 

functioneren van dit land.

NRB heeft de COVID-19-crisis bijzonder goed doorstaan. 

Als ICT-bedrijf waren wij al voorzien op telewerk. Ook de 

ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de systemen 

en toepassingen van onze klanten gebeurden al in sterke mate 

vanop afstand via digitale kanalen. Ik ben er echter van overtuigd 

dat vooral de flexibiliteit, de creativiteit en het engagement van 

onze medewerkers het verschil hebben gemaakt. Zij hebben het 

mogelijk gemaakt dat onze klanten op bijzonder korte termijn over 

de nodige tools en toepassingen beschikten om hun business 

ononderbroken verder te zetten. Zij hebben ervoor gezorgd dat 

de continuïteit van dienstverlening op geen enkel ogenblik in het 

gedrang is gekomen. Ik wil hen dan ook expliciet bedanken voor 

het prachtige werk dat zij in die context verricht hebben. 

Intussen heeft de COVID-19-crisis het belang van de digitale 

transformatie aangetoond. Het gaat om veel meer dan 

thuiswerken en een webshop. Het functioneren van de hele 

organisatie staat op het spel. Digitale transformatie is een 

noodzaak om zich aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit 

en om zich - en dit geldt ook voor de minder grote bedrijven 

- te wapenen tegen de internationale concurrentie. In 2021 

en wellicht nog in 2022 zullen alle organisaties ongetwijfeld 

geconfronteerd worden met de langeretermijn gevolgen van 

de crisis. We anticiperen daar nu al op door de huidige en 

potentiële business- en IT-roadmaps tegen het licht te houden 

die onze klanten wendbaarder en veerkrachtiger moeten 

maken. 

2021 EN HET VOLGENDE STRATEGISCHE 
PLAN

In 2021 zullen we verder werken aan de samenwerking en 

het maximaliseren van de coherentie en de synergieën 

binnen de versterkte groep. En natuurlijk is er het volgende 

strategische plan dat de koers voor de komende vijf jaar 

zal bepalen. Dat plan is inderdaad ambitieus, maar realistisch: 

de NRB Groep effectief nog sterker maken en verder laten 

groeien om tegen 2026 een omzet te behalen van 750 miljoen 

euro.

NRB wil in de eerste plaats, zowel voor zijn medewerkers, 

klanten als aandeelhouders, een solide groep met 

toekomstperspectief zijn en moet dus voortdurend 

groeien. In onze sector is de status-quo geen optie. De kracht  

en duurzaamheid van een ICT-onderneming worden immers 

bepaald door de manier waarop zij in staat is gelijke tred te 

houden met het steeds toenemende ritme aan kapitaalintensieve 

technologische innovaties en het hoofd te bieden aan de 

internationale groepen. Hiervoor is een kritisch volume 

noodzakelijk. Dat laat immers toe om risico’s te spreiden, om 

kosten te optimaliseren, een brede dienstenportefeuille uit te 

bouwen, en - last but not least - een betere kans te maken in the 

war for talent om de juiste competenties aan te trekken en hen 

de gepaste perspectieven te bieden.

Bovendien is de digitale technologie op een punt in haar 

geschiedenis gekomen waarop zij van invloed is op de 

gehele samenleving, met inbegrip van de politiek, de economie 

en ons dagelijks leven. Digitalisering brengt grote kansen, maar 

ook bedreigingen met zich mee op het gebied van veiligheid, 

privacy en maatschappelijk welzijn. Wij zijn van mening dat zij 

uiteindelijk in staat moet zijn om de kwaliteit van ons leven te 

verbeteren. NRB neemt in dat kader zijn verantwoordelijkheid en 

voorziet - als onderdeel van zijn 5-jarenplan - een maatschappelijk 

programma om zijn steentje bij te dragen aan het creëren en 

borgen van het digitale welzijn van iedereen.

Wij zijn inderdaad ambitieus. Maar we kunnen een overtuigende 

staat van dienst voorleggen en we bevinden ons in een goede 

positie met een stevige groep, goede resultaten en een sterk 

plan. Genoeg elementen om het vertrouwen en de inzet te blijven 

verdienen van onze collega's en van onze klanten, partners en 

leveranciers om ons te vergezellen op onze reis.

—  Pasca l  La f f ineur
Ch ie f  Execu t i ve  O f f i ce r  
The  NRB Group
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NRB, EEN MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 
ONDERNEMING

NRB IS MILIEUBEWUST EN VERMINDERT 
ZIJN KOOLSTOFVOETAFDRUK
Ondanks de sterke groei van zijn technologische infrastructuur, 

is NRB erin geslaagd om sinds 2015 zijn energieverbruik met 

26% en zijn CO2-uitstoot met 27% te verminderen. De installatie 

van 940 fotovoltaïsche panelen op zijn gebouwen, de introductie 

van “free cooling” - een technologie die de koudere buitenlucht 

gebruikt om de datacenters te koelen -, de vervanging van de 

verwarmingsketel, nieuwe koelgroepen op het dak, de renovatie 

van de hoogspanningscabines, LED-verlichting... het zijn maar 

enkele van de vele  acties die NRB ondernomen heeft om zijn 

koolstofvoetafdruk te verkleinen.

In partnerschap met Luminus en Sogepa wordt de eerste 

windturbine van de industriezone Hauts-Sarts gebouwd op het 

terrein van NRB. De windturbine is 180 m hoog en heeft een 

maximumvermogen van 2,99 MW. Zij zal 7.300 MWh per jaar 

produceren. Hiervan zal NRB zelf 60% verbruiken, de rest zal 

naar het net worden omgeleid. De ingebruikname is gepland 

voor januari 2022 en zal de CO2-uitstoot van NRB met meer dan 

50% verminderen ten opzichte van 2020!

NRB laat momenteel een energieaudit uitvoeren om zijn totale 

koolstofvoetafdruk te meten (inclusief upstream-, downstream- 

en reis-emissies) én om nieuwe manieren te vinden om zijn 

koolstofvoetafdruk nog verder te verkleinen. En dat alles met de 

bedoeling bij te dragen aan de Europese green deal-doelstelling. 

De virtualisering van servers en het toenemende gebruik van 

clouddiensten - gedeelde, privé of publieke - dragen ook bij tot 

een vermindering van de energiebehoeften van NRB.

Daarnaast heeft NRB omwille van de biodiversiteit fruitbomen en 

struiken aangeplant en een deel van de grasperken op de site 

van Herstal vervangen door ongemaaide grasvelden.

NRB DRAAGT ACTIEF BIJ AAN DE 
OPLEIDING VAN IT-PROFESSIONALS
NRB is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 

en is in het voorjaar van 2019 in samenwerking met 

dochteronderneming Afelio, het Forem en Technifutur gestart 

met een opleidingsprogramma in software-ontwikkeling voor 

werkzoekenden. Twaalf trainees werden geselecteerd en opgeleid in 

Java en Angular, technologieën die populair zijn op de arbeidsmarkt. 

De cursussen werden gegeven in het kenniscentrum van 

Technifutur, afgewisseld met perioden om werkervaring op te doen 

binnen de NRB Groep. De stagiairs konden actief aan projecten 

meewerken, begeleid door onze deskundigen. De opleiding werd 

met succes afgerond en alle jongeren die geslaagd waren, hebben 

begin 2020 een vast contract gekregen binnen de Groep.

Via partnerschappen met universiteiten en hogescholen delen 

deskundigen van NRB regelmatig hun kennis met studenten. 

Onze collega's geven lezingen, conferenties en interactieve 

webinars over uiteenlopende onderwerpen, van zeer technische 

tot meer algemene.

Elk jaar verwelkomen we ook heel wat stagiairs. De afgelopen 

maanden heeft NRB, ondanks de COVID-19-pandemie, extra 

stageplaatsen opengesteld, precies om tegemoet te komen aan 

de moeilijkheden die studenten vandaag ondervinden bij het 

vinden van stageplaatsen. 

In 2020 hebben we 18 stagiairs verwelkomd bij NRB. In 2021 

zijn er al 19 jongeren met verschillende achtergronden aan de 

slag onder begeleiding van ervaren collega’s die hun kennis en 

de kneepjes van het vak met passie en enthousiasme delen.  

Geen evidente opdracht, want onze teams werken ook van 

thuis uit. Desondanks doen de stagebegeleiders en de andere 

collega's, hun uiterste best om de jongeren zeer nauw op te 

volgen, hen de kans te geven mee te werken aan uiteenlopende 

projecten en hen te laten proeven van de vriendschappelijke sfeer 

in het bedrijf. 

NRB vindt het belangrijk dat opleidingen niet louter theoretisch 

blijven en organiseert daarom, bij de start van het academiejaar, 

rondleidingen voor studenten in zijn datacenters. Die bezoeken 

geven de jongeren de kans om de professionals van ons bedrijf 

te ontmoeten en met hen te discussiëren over onderwerpen die 

rechtstreeks verband houden met de projecten die wij voor onze 

klanten uitvoeren.

HULP VOOR HEN DIE MINDER 
FORTUINLIJK ZIJN
In 2020 schonk de NRB Groep honderd personal computers aan 

DigitalForYouth, een vereniging die de digitale kloof in België wil 

verkleinen door scholen te voorzien van functionele pc's. Dat kleine 

gebaar is bijzonder belangrijk in de context van het afstandsonderwijs, 

waar het gebrek aan informaticamateriaal een ernstig obstakel vormt 

voor de scholingskansen van kwetsbare leerlingen.

NRB heeft in 2020 ook informaticamateriaal geschonken aan de 

Stichting Hubi & Vinciane, ten bate van twee ziekenhuizen en 

scholen in Benin. 

9
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ONZE VISIE

"In 2022, through our collaborative intelligence, we are a 

reference name in turning digital opportunities into improvements 

in everyday life." 

ONZE MISSIE

"We, as the NRB community, commit to deliver optimal end-to-

end ICT solutions & services in a long term close partnership 

with customers from the public and private sectors to simplify 

technological, economical and societal transformation through 

proven innovation, shared expertise and our empowered 

people."

44,9 miljoen EUR
EBIT

+3.200
MEDEWERKERS

+ 413 miljoen EUR
OMZET

57,2 miljoen EUR
EBITDA

KERNCIJFERS 2 0 2 0
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DE VIER PIJLERS VAN DE NRB GROEP

De NRB Groep is uitgegroeid tot een substantiële groep die 

vandaag een toppositie inneemt op de Belgische markt.  

De Groep bestaat uit een aantal filialen en entiteiten die elk een 

zeer specifieke rol vervullen binnen de Groep. 

De strategie van de Groep bestond, en bestaat er nog steeds in 

te groeien in twee dimensies.

Een horizontale dimensie waarin we een aanbod van solide 

technologische oplossingen en diensten opbouwen dat de 

volledige levenscyclus en alle lagen van een end-to-end  

ICT-oplossing bestrijkt.

De tweede dimensie is de “verticalisering” van onze portefeuille, 

met de bedoeling om bepaalde marktsegmenten, zoals de 

gezondheidszorg, lokale overheden of de mid-size markt, 

producten en diensten aan te bieden waarin de knowhow van 

hun bedrijfsprocessen al is verankerd; pakketoplossingen om 

de grote uitdagingen aan te gaan waarmee hun sector wordt 

geconfronteerd.

Rekening houdend met die filosofie kunnen we vier pijlers 

onderscheiden binnen de NRB Groep.

Een eerste pijler, geleid door NRB, bevat die end-to-end portfolio 

van IT-diensten op basis waarvan op maat gemaakte oplossingen 

gebouwd worden aangepast aan de specifieke context en 

ambities van organisaties en bedrijven in vijf verticals, te weten, 

de publieke & sociale sector, de financiële dienstverlening, de 

sector van energie & nutsbedrijven, de sector van internationale 

organisaties en tenslotte de industriële sector. 

De tweede pijler is de groep met de naam ZORGI, die bestaat uit 

Xperthis en Infohos Solutions, die zich beide richten op diensten 

en oplossingen voor ziekenhuizen. 

De derde pijler bestaat uit CEVI, Logins, SIGGIS en Civadis, die 

alle gespecialiseerd zijn in producten en diensten voor lokale 

overheden. 

De vierde pijler is Computerland, dat zich richt op de middelgrote 

ondernemingen in België en het Groothertogdom Luxemburg. 

PIJLER 1 

MIDDELGROTE
ONDERNEMINGEN

GEZONDHEIDSSECTOR LOKALE OVERHEDEN

PIJLER 2 PIJLER 3 PIJLER 4 

PUBLIEKE & SOCIALE SECTOR
ENERGIE & NUTSBEDRIJVEN

BUSINESS & INDUSTRIE
FINANCIËLE DIENSTEN

INTERNATIONALE ORGANISATIES
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NRB

NRB biedt een breed scala aan IT-diensten en oplossingen 

aan, gestructureerd rond vier assen: consultancy (digitale 

transformatie en innovatiediensten), software, infrastructuur- & 

clouddiensten, en managed staffing. 

Dat aanbod is in belangrijke mate aangevuld en versterkt door de 

ondernemingen die onlangs tot de NRB Groep zijn toegetreden. 

People & Technology heeft de capaciteiten van NRB op 

het gebied van managed staffing van IT-deskundigen voor 

haar klanten versterkt. Luis Santos (p. 24), een van hun 

gespecialiseerde IT-recruiters, licht op de volgende pagina's de 

bijzonderheden van zijn opdracht toe. 

Afelio is de specialist van de Groep in softwareontwikkeling op 

maat. Afelio werd opgericht in 2013 en is ondertussen uitgegroeid 

tot een team van meer dan 150 medewerkers. We interviewden 

Julien Houbrechts (p. 22), hun UX-delivery manager, die uitlegt 

hoe hij samen met een multidisciplinair team de juiste digitale 

ervaringen creëert voor hun klanten. 

De toetreding van Prodata Systems in september 2020 

versterkt de capaciteiten van de Groep op het gebied van 

beveiliging, netwerk- en systeembeheer. Bovendien creëert 

Prodata Systems, gevestigd in Zaventem, een bruggenhoofd voor 

de ontwikkeling van de Groep op de Vlaamse bedrijvenmarkt. 

Alexandre Gilis (p. 26), senior security consultant van Prodata, 

vertelt in het volgende deel vrijuit over zijn ervaringen en 

uitdagingen. 

En tot slot, dankzij het feit dat Groupe Trigone Informatique 

in oktober 2020 deel ging uitmaken van de NRB Groep, werd 

het gezamenlijke mainframecompetentiecentrum van de Groep 

toonaangevend in zijn soort voor België, Groothertogdom 

Luxemburg en Frankrijk. We deden een interview met Jérôme 

Klimm (p. 28), een van hun specialisten, die zorg draagt voor het 

mainframe van een key-account. 

NRB en die entiteiten bieden gezamenlijk een complete 

portefeuille aan de publieke en sociale sector, energie- en 

nutsbedrijven, de financiële sector en de industrie aan.

In het volgende deel laten we Christophe Soumoy (p. 16), 

programmamanager van NRB, aan het woord. Christoph is 

verantwoordelijk voor het WBFin-programma, een omvangrijk op 

SAP gebaseerd project dat een team van NRB realiseert voor 

de SPW, de Waalse overheidsdiensten, een belangrijke klant 

van NRB sinds bijna 25 jaar.

Bovendien beschikt NRB over gespecialiseerde teams, onder 

de naam Trasys International en Trasys Luxembourg, 

die zich richten op de Europese en internationale instellingen. 

Deze teams kunnen ook een beroep doen op ons nearshore 

softwareontwikkelingscentrum Trasys Greece, gevestigd in 

Athene. In het volgende hoofdstuk vindt u daarom een interview 

met Konstantina Kyriakopoulou (p. 18), een gespecialiseerde 

consultant voor de internationale organisaties, naast het artikel 

met Katerina Gkika (p. 20), onze Griekse collega die zich 

bezighoudt met softwareontwikkeling op maat. 
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 — Chr is tophe  
SOUMOY

Program manager

16

GEEF ONS EENS EEN CONCREE T 
VOORBEELD VA N EEN PROJECT DAT 
BEL A NGR IJK IS  VOOR JOU.

Sinds april 2018 installeren we bij de SPW (Service Public 

de Wallonie) een algemeen boekhoudingsysteem met SAP-

software. Dat is het WBFin-programma.

Het WBFin-programma betekent 40.000 mandagen gedurende 

4 jaar, 100 medewerkers en 14 projecten. Een uitdaging voor 

iedereen. Voor de klant zelf vooral op het gebied van change 

management: de klant had namelijk meer dan 30 jaar op 

basis van een budgettaire boekhouding gewerkt en moet nu 

zijn bedrijfsprocessen vanuit een algemeen boekhoudkundig 

perspectief benaderen. Een andere uitdaging was de grote 

verscheidenheid van de betrokkenen in ons team: partnerschap 

met DXC en SAP, talrijke SAP-consultants met verschillende 

achtergronden, nieuwe interne medewerkers zoals Doris Brandt, 

die moesten worden opgeleid, medewerkers die aan de oude 

applicatie waren gekoppeld, enzovoort.

Toen ik in november 2018 bij dit programma kwam, was de relatie 

met de klant erg moeilijk. Ik ben dus begonnen met de situatie 

door te lichten en het programmabeheerteam te hervormen, 

o.a. met de komst van Aurélie Soxhlet, om een stevige basis te 

leggen en zo het schip weer op koers te krijgen.

Dankzij het hernieuwde vertrouwen van de klant konden we ook 

een specifiek plan voorstellen om de hoofddoelstelling te bereiken, 

namelijk de levering van alle SAP-modules om de verplichtingen 

en de liquidaties van de SPW tegen januari 2022 te beheren.

WAT MOETEN WE WETEN OVER JOU 
ALS PERSOON?

Gezien mijn wetenschappelijke achtergrond ben ik 

veeleer toevallig in de informaticawereld terechtgeko-

men. Sindsdien gebruik ik mijn cartesiaanse grondsla-

gen en mijn gevoel voor organisatie om de projecten 

die mij worden toevertrouwd, goed te beheren. Mijn 

filosofie is vooral gebaseerd op samenwerking zowel 

met mijn eigen teams als met de klant. Een project kan 

alleen maar slagen als alle betrokkenen hetzelfde doel 

nastreven en als vertrouwen, respect en een vriend-

schappelijke sfeer een essentieel trio vormen.

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN? 

Na mijn wetenschappelijke loopbaan heb ik het groot-

ste deel van mijn professionele loopbaan doorgebracht 

in de IT-wereld voor verzekeringsmaatschappijen. Ver-

volgens ben ik overgestapt naar overheidsdiensten, 

meer bepaald naar het beheer van het WBFin-project 

dat momenteel loopt. Omdat ik me meer specifiek op 

programmabeheer heb toegelegd, heb ik tijdens mijn 

loopbaan de kans gekregen om aan talrijke opleidingen 

deel te nemen, zoals PRINCE2, PMI, operational excellen-

ce/lean management, Agile, leiderschap en participatieve 

samenwerking. Ik hou van dit werk omdat elke situatie 

haar eigen bijzonderheden heeft en je jezelf constant in 

vraag moet stellen om DE juiste oplossing voor een be-

paald probleem te vinden.
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 — Dor is  BR A NDT
Func t iona l  ana lys t

E X PER T ISEG EB IED: 

SAP Fiori for SAP S/4HANA Finance.

Wat ik in anderen waardeer:

samenwerking, vooruitziendheid en 

nauwgezetheid.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:   

nieuwsgierigheid, creativiteit en structuur. 

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

groepswerk, communicatie en een 

aangename sfeer.

Als eerste project is WBFin 
voor mij een geweldige kans 

en een grote uitdaging.

 — Aurél ie  SOXHLE T 
Deput y  program manager 

E X PER T ISEG EB IED: 

project management, implementatie van 

IT-oplossingen (op maat of package).

Wat ik in anderen waardeer:

het groepsgevoel, een gevoel voor 

klantenservice, een constructieve aanpak. 

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:  

mijn oplossingsgerichte mindset, mijn 

vastberadenheid.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk: 

uiteenlopende uitdagingen en een 

positieve teamspirit.

Het maakt weinig uit welke 
problemen of obstakels er zich 
voordoen, als team gaan we 

altijd vooruit.

Sindsdien hebben we, dankzij alle 

medewerkers, aan de klant kunnen tonen 

dat hij ons kan vertrouwen. In september 

2020 hebben we het eerste deel van 

het programma binnen het voorziene 

tijdsbestek opgeleverd. Daardoor kon de 

klant zijn balans voor 2020 indienen zoals 

in de Europese decreten vereist wordt.

Ik had het geluk dat ik niet alleen met het 

personeel ter plaatse kon samenwerken, 

maar ook in het beheerscontrole-team een 

waardevolle en efficiënte ondersteuning 

vond.

Een dergelijk project kan alleen met de 

belangrijke steun van onze directie slagen. 

Er wordt maandelijks aan de directie 

gerapporteerd en onze COO is altijd 

beschikbaar om in te grijpen als dat nodig 

is. Hetzelfde geldt voor het hoofd van het 

verkoopteam voor de publieke en sociale  

sector, die het dossier op de voet volgt.

WAT TROK JE A AN IN NRB? 

Twee belangrijke en complementai-

re krachtlijnen trokken me aan bij NRB.  

De eerste is de verscheidenheid aan tech-

nologische knowhow en aan deskundig-

heid die bij een grote groep als NRB aan-

wezig is (verzekeringen, openbare sector, 

industrie, gezondheidszorg enzovoort).  

Het tweede is de gemoedelijkheid. De NRB 

Groep is in Luik gestart en heeft ondanks 

haar huidige omvang en diversiteit haar fa-

miliale en warme sfeer weten te behouden, 

wat een van de grootste troeven is. Ik kom 

oorspronkelijk uit Chimay en door mijn origi-

ne voel ik me dan ook helemaal thuis in die 

groepsgeest.

WAT HEEF T NRB JE 
B IJGEBR ACHT S INDS JE 
ER WERK T?

Sinds ik bij NRB aan de slag ben gegaan, 

heb ik het geluk dat ik met ervaren 

managers kan samenwerken die elk hun 

specifieke kwaliteiten hebben en bereid 

zijn om die te delen. Ik had ook het 

geluk deel uit te maken van het eerste 

programma rond Operational Excellence 

bij NRB. Daardoor heb ik veel tools 

kunnen toevoegen aan mijn algemene 

aanpak van de verschillende problemen 

waarmee ik in mijn werk geconfronteerd 

kan worden. We hebben ook het geluk 

dat we een hr-team hebben dat altijd 

klaar staat om ons te helpen, of het nu 

gaat om de nodige middelen te zoeken of 

voor opleidingen, coachings of seminars 

zodra er zich in een programma een 

probleem voordoet.

EN OMGEKEERD, WAT HEB 
J IJ NRB BIJGEBR ACHT? 

In mijn werk wil ik in de allereerste plaats 

de doelstellingen bereiken die me zijn 

opgelegd. Die houding wil ik ook graag in 

mijn teams bevorderen. Maar zelfs als je 

als manager beslissingen moet nemen 

die misschien niet iedereen bevallen, 

probeer ik altijd een participatief beheer 

te voeren en de redenen voor mijn 

beslissingen uit te leggen. Ik behoud 

natuurlijk mijn cartesiaanse kant en 

de wetenschappelijke nauwgezetheid 

die me echt wel typeren. Wat het 

managementprogramma betreft, hoop 

ik dat ik het mogelijk heb gemaakt om 

het professionalisme en de discipline 

te verhogen, maar met behoud van het 

menselijke kader.
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 — Konstant ina 
K YRIAKOPOULOU  

Business  consul tant
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WAT MOE TEN WE WE TEN OVER JOU 
A LS PERSOON?

Ik zie het positieve in elke situatie en ik motiveer mijn 

collega's om ook uit hen het beste te halen. Ik ben er 

altijd op gebrand om nieuwe projecten te verkennen en 

nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. Ik heb 

een PhD in de Sociale Neurowetenschappen afgerond, 

waarin ik me heb beziggehouden met hoe mensen 

hun beoordelingsvermogen gebruiken om hun eigen 

gedrag en dat van anderen te voorspellen, te monitoren 

en te beheersen.  Ik heb meer dan zeven jaar in het 

buitenland gewerkt en gewoond en ik maak dus graag 

deel uit van diverse, multiculturele teams.

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN?

Tijdens mijn professioneel traject tot nu toe heb ik 

gewerkt op het snijpunt van de academische wereld, 

de publieke sector/overheid en projectmanagement. 

Geleidelijk aan kwam ik tot het besef dat er een 

grote behoefte bestaat om bruikbare aanbevelingen 

te doen die op het grote publiek een impact kunnen 

hebben. Daarnaast ben ik een PRINCE2 gecertificeerd 

consultant met ervaring in het toepassen van PM2 

Project Management Methodology in grootschalige  

IT-projecten voor de EU.

VERTEL ONS OVER EEN CONCREET 
PROJECT DAT BEL ANGRIJK IS VOOR JOU.

Een van de meest impactvolle projecten waaraan ik heb 

meegewerkt, is de Interoperability Academy in samenwerking 

met het DG-Interoperabiliteit van de Europese Commissie.

De Interoperability Academy is een e-learningplatform dat 24/7 

gratis cursussen over interoperabiliteit gericht op ambtenaren 

aanbiedt in een poging de digitale kloof in overheidsdiensten te 

dichten. De visie van de Interoperability Academy bestaat erin 

ambtenaren ertoe aan te moedigen actiever en zelfbewuster 

te studeren en te werken in de voorhoede van innovatie en 

technologie.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit een project manager, een 

quality assurance manager, business consultants, information & 

technology consultants en e-learning experts. Onze vestigingen 

liggen in Luxemburg, België en Griekenland. 

Door dit project realiseerde ik me dat er niet langer een digitale 

wereld aan de ene kant en een “echte” wereld aan de andere 

kant bestaat. In plaats daarvan is Europa met COVID-19 meer 

digitaal dan ooit geworden. Ik ben trots op mijn bijdrage aan het 

project, dat de weg effent voor een digitale revolutie op pan-

Europees niveau door de volgende generatie van Europese 

beleidsmakers bij te scholen.
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 — Edouard Dumonceau
Lead bus iness consul t an t  / 
P ro jec t  manager

E X PER T ISEG EB IED:  

projectbeheer, Europese 

aangelegenheden, evaluatie en 

impactanalyse van overheidsbeleid.

Wat ik in anderen waardeer: 

toewijding, verantwoordelijkheidsgevoel, 

probleemoplosser.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:  

efficiënt, pragmatisch, flexibel en 

verantwoordelijk. 

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

goede relaties met mijn teams en klanten, 

kwaliteitsvol werk opleveren, groei in 

bedrijfsontwikkeling.  

Konstantina is voorbeeldig 
omdat ze door haar eigen 

enthousiasme een positieve 
mentaliteit in het team brengt 

en hoge kwaliteit levert.  
Ik zou zeker niet aarzelen 

om haar aan boord van mijn 
superheldenteam te halen.

 — Katar ina  M A NOJLOV IC
Bus iness consul t an t 

E X PER T ISEG EB IED:

project management, stakeholder 

management, policy analysis, business 

analysis.

Wat ik in anderen waardeer:

toewijding, enthousiasme, teamgeest.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:  

punctualiteit, communicatie, creativiteit.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk: 

een dynamische omgeving en nieuwe 

uitdagingen.

Wanneer wij samenwerken, 
worden zelfs de meest 

uitdagende taken met groot 
succes volbracht, wat onze 

klanten erg waarderen. 

WAT TROK JE A A N IN 
TR ASYS LUXEMBOURG? 

Ik voelde me aanvankelijk aangetrokken 

tot de NRB Groep en in het bijzonder 

tot Trasys Luxembourg omdat zij IT-

oplossingen, diensten en consulting 

aanbieden om een omgeving te creëren 

die zowel de samenwerking tussen  

naties aanmoedigt als online barrières 

overbrugt zodat burgers geen goederen 

en diensten mislopen. 

Ik heb besloten mij aan te sluiten bij de 

NRB Groep omdat ik wist dat ik door 

mijn rol bruikbare aanbevelingen zou 

kunnen doen die van invloed zouden zijn 

op het grote publiek. Ik stond te popelen 

om mee te werken aan projecten 

die onze Europese doelstellingen op 

het gebied van de groene en digitale 

omschakelingen verwezenlijken.

WAT HEEF T TR ASYS JOU 
B IJGEBR ACHT?

Sinds ik bij de NRB Groep ben, heb ik me 

verdiept in het werken met crossfunctio-

nele teams. Daarnaast heb ik een diep-

gaand inzicht verworven in het systeem 

van de Europese overheidssector en ge-

weldige ervaring opgedaan met het coör-

dineren van activiteiten op het gebied van 

stakeholder management op alle niveaus 

van de organisatie. Ik ben enthousiast 

over de geweldige mogelijkheden die de 

NRB Groep kan bieden aan gepassio-

neerde en toegewijde mensen zoals ik 

om hun volledige potentieel te bereiken 

en mettertijd nieuwe uitdagingen aan te 

gaan.

EN OMGEK EERD,  WAT 
HEB J IJ  HE T TR ASYS-
TE A M B IJGEBR ACHT?

Ik had het voorrecht de afgelopen zeven 

jaar in het buitenland te werken en te 

wonen, zowel in Nederland als in het 

Verenigd Koninkrijk. Bovendien heb ik 

door mijn onderwijs- en beroepstraject 

veel gereisd in Europa en daarbuiten met 

verschillende teams.  Daarom kwam ik bij 

de NRB Groep met een sterk gevoel voor 

teamgeest en respect voor multiculturele 

en internationale omgevingen. 

Bovendien heb ik, door mijn betrokken-

heid bij projecten die namens de Britse 

regering werden uitgevoerd, een breder 

perspectief gekregen op wat de belang 

-rijkste lokale/nationale uitdagingen zijn 

waarmee overheidsdiensten worden ge-

confronteerd.  

Tot slot heb ik ervaring in het identificeren 

van de behoeften van klanten en de 

grotere bedrijfsdoelstellingen die een 

product/dienst moet vervullen, in het 

definiëren hoe toelatingscriteria eruit 

moeten zien en met het samenwerken in 

teamverband om die visie in realiteit om 

te zetten.
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 — Aikater ini  
GK IK A 

Sof t ware  engineer

VERTEL ONS OVER EEN CONCREET 
PROJECT DAT BEL ANGRIJK IS VOOR JOU.

Gedurende mijn hele loopbaan bij Trasys Greece heb ik 

gewerkt voor een van onze belangrijkste klanten: het European 

Chemical Agency (ECHA). Vijf jaar geleden ben ik begonnen als 

ondersteunend ingenieur voor ECHA's project “Registration of 

Biocidal Products” (R4BP). Twee jaar later veranderde ik van rol 

en werd ik lid van het softwareontwikkelingsteam dat werkt aan 

het “Chemical Safety Assessment Report” (CHESAR), een ander 

groot project van ECHA. In dat project volgen we de principes 

van de Agile methodology. De taken worden verdeeld in sprints.  

Elke sprint duurt twee weken.

In het CHESAR-project heb ik bijna dagelijks contact met 

Georgios Alyfantis, de softwarearchitect van het project. 

Georgios licht de features of taken die moeten worden 

uitgevoerd toe vanuit een technisch oogpunt.

Nadat ik een bepaalde taak heb uitgevoerd, bekijkt Georgios 

de delen van de codering die gewijzigd moeten worden (indien 

nodig). Ofwel geeft hij de goedkeuring om de feature aan 

de broncode van het project toe te voegen, ofwel geeft hij 

commentaar op delen van de code die verbeterd moeten worden.  

Georgios' beoordelingsproces is erg belangrijk; het verhoogt 

de kwaliteit van de code en het helpt me om mijn prestaties te 

verbeteren.
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WAT MOE TEN WE WE TEN OVER JOU 
A LS PERSOON? 

Ik ben een gigantische nerd! Mijn “geekinessniveau” 

is meer dan 100% (lacht). Mijn vrienden zeggen dat ik 

aardig, hartelijk, vriendelijk en begripvol ben. Meestal 

ben ik gelukkig en ik kom bijna altijd met een glimlach 

op mijn gezicht naar het werk.

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN?

Ik heb een bachelordiploma wetenschappen met 

een major in digitale systemen van de universiteit van 

Piraeus. Ik ben gespecialiseerd in het ontwikkelen van 

java-gebaseerde softwareapplicaties, maar ik ben ook 

geïnteresseerd in frontend- en backendtechnologieën 

en -frameworks. Ik verbreed voortdurend mijn kennis 

door software meetups bij te wonen en door intensief 

met mijn collega-ingenieurs om te gaan.

Ik ben een gigantische nerd! 
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Ik sta ook in contact met Petros 

Plakogiannis, de testingenieur, met wie 

ik samenwerk wanneer er een bug in de 

code wordt gevonden. 

Bovenal geeft het voldoening te weten 

dat ik deel uitmaak van een proces 

dat helpt het systeem voor toezicht op 

chemische stoffen te verbeteren en een 

veiligere omgeving in Europa te creëren.

Mijn beste herinnering als software-

ingenieur: was toen we CHESAR 3.5 

opleverden. Het was mijn eerste release 

met het team. Het was erg bevredigend 

om te weten dat ik veel functies had 

geïmplementeerd die het leven van de 

eindgebruikers zouden vergemakkelijken.

Mijn slechtste herinnering als software-

ingenieur: was toen we de productieversie 

moesten afleveren en om een of andere 

technische reden de procedure voor het 

bouwen van de broncode faalde. Het 

was stressvol omdat we een deadline 

moesten halen. Maar uiteindelijk hebben 

we als team het probleem overwonnen 

en zijn we erin geslaagd om op tijd op 

te leveren.

WAT TROK JE A A N IN 
TR ASYS GREECE?

Ik werd overtuigd om bij het bedrijf te ko-

men werken door de positieve ervaring 

en feedback van een vroegere collega. 

De grootschalige projecten waaraan we 

werken, bieden veel mogelijkheden voor 

persoonlijke groei. Dat maakt van Trasys 

Greece een zeer interessante en veelbe-

lovende werkomgeving. 

WATHEEF T TR ASYS 
GREECE JE 
B IJGEBR ACHT? 

Ik heb al de kans gehad om veel te leren 

op het gebied van softwareontwikkeling: 

nieuwe programmeertalen en -tools, im-

plementatie van toepassingen, software-

methodologieën (zoals Agile), naast de 

best practices voor productieondersteu-

ning en debugging. 

Toch heb ik het gevoel dat ik naast 

mijn technische vaardigheden ook 

andere professionele en persoonlijke 

competenties heb ontwikkeld, zoals mijn 

vermogen om onder druk te werken, de 

vaardigheid om kennis te delen, naar 

anderen te luisteren en mezelf en de 

mensen met wie ik werk te motiveren.

EN OMGEK EERD,  WAT 
HEB J IJ  HE T TR ASYS-
TE A M B IJGEBR ACHT?

Enerzijds denk ik dat ik efficiënt ben, ik 

krijg dingen gedaan. Anderzijds hoop 

ik dat mijn collega's het waarderen 

dat ik door mijn enthousiasme een 

positieve atmosfeer binnenbreng.  

Ik toon dankbaarheid en waardering, en 

ik ervaar mijn relatie met de klant als het 

resultaat van gecoördineerd teamwerk, 

in plaats van een onpersoonlijke 

leveringstransactie. 

 — Pet ros  PL A KOG I A NNIS
Tes t ing ser v ices

E X PER T ISEG EB IED:  

software testing, quality assurance.

Wat ik in anderen waardeer: 

eerlijkheid, vriendelijkheid, delen.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

delen.  

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

teamwerk, manieren vinden om iets 

nieuws te leren, positieve relaties 

opbouwen.

Het testen van software  
staat veel dichter bij filosofie 

dan bij het uitvoeren van  
een job in IT.

 — Georg ios  A LYFA NT IS
In format ion sys tem 
arch i tec t

E X PER T ISEG EB IED: 

software engineering.

Wat ik in anderen waardeer: 

vriendelijkheid, teamgeest, 

verantwoordelijkheidsgevoel.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

verantwoordelijk, resultaatgericht.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

samenwerking, eerlijkheid, teamgeest.

Ik ben onder de indruk 
van Katerina's integriteit en 

verantwoordelijkheidsgevoel. 
Haar teamgeest is van 

onschatbare waarde voor het 
team. Al met al voel ik me erg 
gelukkig dat ik het afgelopen 
jaar met Katerina heb mogen 

samenwerken.



22

 — Jul ien   
HOUBRECHTS 

UX del iver y  manager

VERTEL ONS OVER EEN CONCREE T 
PROJECT DAT BEL A NGR IJK IS  VOOR 
JOU.

De NRB Groep is een belangrijke ICT-partner van Solidaris, 

de grootste mutualiteit in Wallonië. Het aanbieden van onze 

diensten aan een grote instelling is in de eerste plaats de rol van 

Toni, NRB’s business development manager, die de klant en zijn 

behoeften kent, maar ook de sterke punten en kwaliteiten van de 

collega's van de NRB Groep. Naast het infrastructuurgedeelte en 

meer bepaald het mainframegedeelte dat NRB voor zijn rekening 

neemt, begeleidt Afelio Solidaris in zijn digitale strategie en bij de 

creatie van de klantenervaring, via zijn web & mobiel ecosysteem. 

Daarom helpen wij de digital product manager van Solidaris, om 

zijn digitaliseringsdoelstellingen te bereiken en om tegelijkertijd 

zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de leden. 

Dat is een langetermijnstrategie die we evenwel faseren om de 

gebruikers op regelmatige basis interessante nieuwe functies 

aan te bieden.

Concreet definieert Florence, UX architect bij Afelio, de gewenste 

ervaring aan de hand van klikbare mock-ups, die ons in staat 

stellen de concepten te testen zonder ook maar één regel code 

te schrijven en ze te valideren aan de hand van gebruikerstests. 

Christophe, mobile expert & team lead bij Afelio en Shervin, UX 

designer, nemen het dan over.

22

WAT MOE TEN WE WE TEN OVER JOU 
A LS PERSOON? 

Ik ben altijd gepassioneerd, zelfs geobsedeerd geweest 

door technologische evoluties. Als gevolg daarvan heb 

ik een mateloze smaak voor nieuwigheden, zelfs de 

meest onwaarschijnlijke. Uw huissleutel vervangen door 

een toepassing? Wat een geweldig idee! Een Bluetooth 

tandenborstel? Laten we dat eens proberen! Uiteindelijk 

valt er maar één ding op te merken: het geheel kan 

leiden tot verwarring. De juiste aanpak is de technologie 

te democratiseren door haar aan het concrete gebruik 

aan te passen, en niet het omgekeerde. Mijn grote 

tolerantie voor geeks in mijn persoonlijke digitale leven 

voedt een professioneel verlangen om het beter te 

doen!

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN? 

Ik heb maar één missie: digitale producten relevanter en 

nuttiger maken, en ze tot een plezierige ervaring maken. 

Een nobele missie: wij willen de gebruiker – vaak de 

grote achterblijver in projecten- vertegenwoordigen in 

de teams van onze klanten om hen te adviseren over 

hun strategie op het gebied van gebruikerservaring, 

en hen begeleiden bij optimalisaties en innovaties.  

Een boeiende job, op het kruispunt van de koude 

rationaliteit van de IT-wereld en de emotionele kant van 

de mens.
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Zodra de ervaring en de schermen gede-

finieerd zijn, ontwikkelt een ontwikkelings-

team, bestaande uit Solidaris medewer-

kers en Afelio web & mobile experts, het 

geheel.

Onze filosofie bij Afelio zou je kunnen 

samenvatten als “innoveren, maar eerst 

leveren”. Wat onze propositie onder-

scheidt van andere digitale bureaus is 

het vermogen om de technologie opti-

maal in te zetten in functie van onze inno-

vatieve strategieën.

WAT TROK JE AAN IN AFELIO? 

Afelio is een agile structuur met de 

kracht van een grote groep, en alles wat 

daarbij komt kijken: de mogelijkheid om 

aan grootschalige projecten te werken, 

de mogelijkheid om met collega's in 

vele vakgebieden samen te werken, 

van mainframe tot Agile coaching, via 

geavanceerde webtechnologieën en 

artificiële intelligentie; allemaal kansen 

om je horizon te verruimen en om een 

breed gamma aan vaardigheden op te 

doen. 

En als trotse - en dappere - burger van 

Luik is het een genoegen om, op mijn 

nederige niveau, bij te dragen aan het 

succes van de groep: Nos estans firs 

di nosse pitite patreye! (“We zijn trots op 

ons kleine land” in het Waals).

WAT HEEF T HE T 
WERK EN B IJ  A FEL IO JE 
B IJGEBR ACHT?

Toen ik bij Afelio kwam, waren we met 

niet meer dan dertig; vandaag zijn we 

met bijna honderdvijftig collega's. Ik heb 

verschillende lessen geleerd die uniek zijn 

voor Afelio, zoals een echte koppigheid 

om "de kwadratuur van de cirkel" te bere-

kenen door complexe technologische en 

organisatorische omgevingen te verzoe-

nen met een Agile en gebruikersgerichte 

aanpak, dat alles met het vermogen om te 

evolueren en alles in vraag te stellen. 

Qua vaardigheden heb ik een gedegen 

opleidingstraject gevolgd, waardoor ik 

internationale certificeringen heb kunnen 

behalen op het gebied van innovatie, 

user experience management en agility. 

Dat is essentieel in een sector die zo 

sterk evolueert om geloofwaardig en 

relevant te blijven voor onze cliënten. 

EN OMGEK EERD, 
WAT HEB J IJ  A FEL IO 
B IJGEBR ACHT? 

Laten we bescheiden zijn; in een groep 

van meer dan drieduizend medewerkers 

wordt onze bijdrage geleverd door ons 

vermogen om onze krachten te bundelen 

met onze collega's; het komt allemaal neer 

op vruchtbaar teamwork. De UX-afdeling 

is erin geslaagd een “piraten-aanpak” in te 

voeren die de gevestigde praktijken door 

elkaar schudt, waardoor grote structuren 

weer het vermogen krijgen om te innove-

ren. Durf fouten te maken, maar doe dat 

snel om terug te kunnen veren; begrijp dat 

innovatie een weg is, en dat je in kleine 

stapjes vooruit moet kunnen gaan. 

 — Florence LO IX
UX arch i tec t 

VA KG EB IED:  

UX onderzoek, prototyping, 

gebruikersempathie, ontwerp van 

interacties.

Wat ik in anderen waardeer:

goed humeur, verder gaan en eerlijkheid.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

het verlangen om altijd te leren en steeds 

verder te gaan. 

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

een kader waarin je je kunt ontwikkelen 

en op je eigen manier kunt bestaan.

Wanneer twee krachten 
worden gebundeld, wordt  

hun doeltreffendheid 
verdubbeld.

Isaac Newton.

 — Toni  D I  BA RTOLOMEO
Business deve lopment 
manager 

VA KG EB IED: 

technische en commerciële expertise in de 

publieke en de sociale sector sinds 1985.

Wat ik in anderen waardeer:

respect, eerlijkheid en stiptheid. 

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

eerlijkheid, vooruitziendheid en mijn 

ervaring ten dienste stellen van jonge 

collega's.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

respect voor waarden, teamgeest en 

klantentevredenheid.

The only place where  
success comes before work  

is in the dictionary.

Mark Twain.
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Kalm, empathisch en een 
goede analytische geest: drie nuttige 
eigenschappen voor een IT recruiter.

VERTEL ONS OVER EEN CONCREE T 
PROJECT DAT BEL A NGR IJK IS  VOOR 
JOU.

Bij People & Technology is STIB-MIVB vandaag de belangrijkste 

klant; er werken daar momenteel vijftien van onze consultants. 

We werken geregeld binnen een zeer strakke timing met hen 

samen voor verschillende vragen, meer bepaald naar specifieke 

profielen. In 2020 heb ik er vijf consultants kunnen plaatsen, 

allemaal met een zeer verschillend profiel.

Het belangrijkste ingrediënt voor dat succes was het teamwerk 

met mijn manager en collega, Nicolas Ku, sales/business (unit) 

manager, en mijn collega IT recruiter, Nejla Belhaj. In de wereld 

van consulting is het werken in duo of in team essentieel om 

successen te boeken!

In de praktijk kan een rekruteerder alleen maar het juiste profiel 

vinden, als de aanvraag goed geformuleerd is en als de account 

manager de klant perfect kent. Dankzij zijn kennis van de MIVB 

en zijn goede relaties met het bedrijf kon Nicolas tijdens de 

gesprekken de kandidaten snel en efficiënt uitleggen wat de 

toegevoegde waarde van het project voor hen was.

 — Luis  
SANTOS

I T  recrui ter  &  sa les  suppor t
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WAT MOETEN WE WETEN OVER JOU 
ALS PERSOON? 

Op persoonlijk vlak zou ik mezelf omschrijven als een 

kalm en empathisch iemand met een goede analytische 

geest. Die drie persoonlijkheidskenmerken komen me 

in mijn functie zeer goed van pas, omdat ik me aan 

mijn gesprekspartners kan aanpassen en tijdens een 

gesprek de juiste invalshoek kan nemen.

Ik ben van nature discreet en vind dat in een team een 

goed humeur en humor essentieel zijn! Voor mij zijn 

uitdagingen (nieuwe klanten, nieuwe functies, nieuwe 

taken enzovoort) de beste manier om uit je comfortzone 

te komen, om bij te leren en je te ontwikkelen.

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN?

Omdat ik beroepsmatig altijd gefascineerd ben geweest 

door mensen en management, ben ik human resources 

management (hrm) gaan studeren. Hoewel mijn carrière 

nog kort is, ben ik momenteel gespecialiseerd in 

rekrutering, meer bepaald van IT-profielen.

Toch heb ik nog altijd een grote belangstelling 

voor andere domeinen zoals soft hr (opleidingen, 

competentiemanagement, coaching enzovoort), en ook 

voor bedrijfsanalyse, een domein waarin ik me op korte 

of middellange termijn meer zou willen bekwamen.
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Het kan moeilijk zijn om profielen met 

de juiste kwalificaties te vinden. Precies 

daar komt teamwerk tot zijn volle recht! 

De uitwisseling van contacten en CV's 

tussen collega's is een essentieel 

onderdeel om de doelstellingen van het 

team te behalen. Dat proberen wij samen 

met Nejla dagelijks te doen, vooral voor 

vragen van de MIVB.

WAT TROK JE A A N IN 
PEOPLE & TECHNOLOGY? 

Momenteel is NRB een organisatie 

waarvan onder meer de stabiliteit een 

van de belangrijkste aspecten van 

het succes en de duurzaamheid is. 

Bovendien biedt werken binnen een 

structuur van de omvang van NRB (en 

zijn dochterondernemingen) diverse 

mogelijkheden voor persoonlijke en 

professionele ontwikkeling.

WAT HEEF T PEOPLE 
& TECHNOLOGY JE 
B IJGEBR ACHT?

Toen ik naar mijn eerste beroepservaring 

op zoek ging, wilde ik absoluut een eer-

ste baan vinden op het gebied van soft 

hr (aanwerving, opleiding enzovoort).  

Door de integratie van People & Techno-

logy kon ik het vak van rekruteerder leren 

in twee veelbelovende en snel evolue-

rende sectoren, namelijk de IT-sector en 

consultancy.

Op professioneel vlak heb ik veel geleerd 

op het gebied van rekrutering (profielana-

lyse, sollicitatiegesprekken, salarison-

derhandelingen enzovoort). Het is echter 

op het persoonlijke vlak dat de ontwikke-

ling het belangrijkst is geweest. Dankzij 

deze baan heb ik enerzijds mijn asserti-

viteit kunnen ontwikkelen en anderzijds 

ook mijn communicatieve vaardigheden, 

de fundamentele instrumenten voor elke 

rekruteerder die ervan droomt om goed 

te presteren.

EN OMGEK EERD, 
WAT HEB J IJ  PEOPLE 
& TECHNOLOGY 
B IJGEBR ACHT? 

Ik geloof dat het menselijke potentieel 

(werknemers) dat in een bedrijf werkt, op 

zijn eigen manier een positieve invloed 

kan hebben op het functioneren en 

het succes van het bedrijf. Wat mijzelf 

betreft, zijn het mijn vastberadenheid en 

mijn gevoel voor professionalisme die de 

bovenhand hebben.

Dankzij deze 
baan heb ik enerzijds 
mijn assertiviteit 
kunnen ontwikkelen 
en anderzijds ook 
mijn communicatieve 
vaardigheden.

 — Nej la  BELH A J
I T  recru i ter 

E X PER T ISEG EB IED:

IT rekrutering.

Wat ik in anderen waardeer:

vrijgevigheid, eerlijkheid, eenvoud.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

vastberadenheid.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

een aangename sfeer, motivatie, 

structuur.

Succesvolle rekrutering 
en klanttevredenheid zijn 
onmogelijk te bereiken als  

het team niet bij alle  
projecten perfect  

samenwerkt.

 — Nico las  KU
Sales  manager 

E X PER T ISEG EB IED:

managed staffing (project consultancy).

Wat ik in anderen waardeer:

eerlijkheid, moed, medeleven.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

zowel in mijn persoonlijke als in mijn 

professionele leven ben ik veerkrachtig. 

Ook vindt men mij betrouwbaar.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

zelfstandigheid, teammanagement en 

groepswerk.

Luis, dat is op ons terrein  
de Kevin De Bruyne: hij geeft 

even veel assists als hij 
doelpunten scoort. 
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Nieuwsgierig en veeleisend. Ik kan 
te perfectionistisch en te detaillist zijn.

VERTEL ONS OVER EEN PROJECT DAT 
BEL A NGR IJK WAS VOOR JOU.

Voor een multinational, wiens naam ik niet kan noemen, die actief 

is in de zakelijke dienstverlening, hebben wij een project geleid 

om de legacy beveiligingsinfrastructuur te transformeren naar een 

beheerde cloudomgeving.

De klant had een lokaal beheerde beveiligingsinfrastructuur 

(firewall en LAN/WIFI) met verouderde hardware. Het doel was te 

komen tot een door Prodata Systems beheerde oplossing van de 

“volgende generatie” zonder een infrastructuur die door de klant 

moest worden geleverd. Daarom hebben we gekozen voor Check 

Point "Smart-1 Cloud" die toelaat om alle firewalls vanuit de cloud 

te beheren, alsook voor ClearPass gecentraliseerd bij Prodata die 

instaat voor het beheer van het LAN en de WIFI. 

De komst van COVID-19 was een echte uitdaging voor het project: 

we moesten onszelf snel opnieuw uitvinden, samenwerken via 

videoconferenties, en een nieuwe manier van werken aanleren 

voor alle betrokkenen. 

WAT MOE TEN WE WE TEN OVER JOU 
A LS PERSOON? 

Ik ben gepassioneerd door technologie en de 

voortdurende vooruitgang ervan. Ik beschouw elk 

project als een nieuwe ervaring en nooit als een 

herhaling van wat elders is gedaan. 

Op persoonlijk vlak sta ik open voor de wereld en ben 

ik gevoelig voor de problemen van de maatschappij. 

Men zegt dat ik betrouwbaar en meegaand ben. 

Wat mijn karakter betreft, vatten twee woorden mijn 

sterke punten samen: nieuwsgierig en veeleisend.  

Dit laatste kan een zwakte worden wanneer het tot het 

uiterste wordt doorgevoerd; ik kan te perfectionistisch 

en te detaillist zijn. 

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN? 

Ik ben een gecertificeerde Check Point Specialist met 

een grote en brede ervaring in de IT. 

Voordat ik bij Prodata kwam, werkte ik in verschillende 

omgevingen (corporate en industrieel) maar altijd op het 

gebied van IT (netwerken en beveiliging). 

Ik kan me niet tevreden voelen in mijn werk als ik mijn 

klanten niet voortdurend solide, innovatieve oplossingen 

kan bieden die tegemoetkomen aan de uitdagingen van 

vandaag.  

 — Alexandre  
G IL IS

Secur i t y  consul tant
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Ik was in staat om een bewezen secu-

rityervaring te vertalen naar een nieuwe 

cloud en service-centric omgeving, ter-

wijl mijn collega Jérôme het Aruba Clear-

Pass onderdeel implementeerde en mijn 

collega Claude het project van A tot Z 

begeleidde.

De klant heeft nu de flexibiliteit om met 

Prodata Systems in een “services”-

modus te werken en is niet langer 

afhankelijk van systemen die onder zijn 

verantwoordelijkheid zouden vallen.

WAT TROK JE A A N IN 
PRODATA SYSTEMS?

Prodata Systems is een bedrijf dat zich 

richt op “gevorderde” vaardigheden, de 

projecten zijn complex, ambitieus en 

zeer veeleisend. Dat is wat ik er in het 

begin zo leuk aan vond. 

Prodata Systems 
is een bedrijf dat zich 
richt op gevorderde 
vaardigheden.

WAT HEEF T PRODATA 
SYSTEMS JE 
B IJGEBR ACHT?

Sinds ik bij Prodata Systems werk, heb 

ik mijn technische vaardigheden kunnen 

ontwikkelen - dankzij veeleisende en  

uitdagende projecten - een zekere auto-

nomie en een echte teamworkmentaliteit.

EN OMGEK EERD,  WAT 
HEB J IJ  PRODATA 
SYSTEMS B IJGEBR ACHT? 

Ik bracht mijn ervaring, mijn computer-

vaardigheden, mijn proactieve aanpak, 

mijn betrouwbaarheid en mijn flexibiliteit 

mee. Ik heb ook deelgenomen aan ver-

schillende initiatieven om prospecten te 

benaderen die uiteindelijk tot concrete 

verkopen hebben geleid.

Ik heb 
mijn technische 
vaardigheden kunnen 
ontwikkelen tijdens 
veeleisende en 
uitdagende projecten.

 — Claude BOUCH AT
Pro jec t  & ser v ice  manager

E X PER T ISEG EB IED: 

service aan Prodata's klanten en 

partners.

Wat ik in anderen waardeer: 

ruimdenkendheid, interactiviteit, 

professionalisme.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:  

communicatie en het win-win aspect van 

de relatie met de klant.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

openheid van geest en interactiviteit zijn 

essentieel!

Een eerste project dat de 
migratie van een netwerk- 
en veiligheidsinfrastructuur 
omvatte, waardoor ik het 

belang van interacties 
tussen alle protagonisten 

kon benadrukken... Intern en 
extern!

 — Jérôme COKSAY
Senior  ne t work eng ineer 

E X PER T ISEG EB IED:

telecommunicatie en 

infrastructuurgerichte netwerken, WiFi, 

IoT.

Wat ik in anderen waardeer:

menselijkheid & integriteit.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

doorzettingsvermogen en 

nieuwsgierigheid.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk: 

uitdaging & autonomie.

Een woord, een gebaar, Alex 
doet de rest! Samen met het 
team zijn we er met glans in 

geslaagd een uitdaging aan te 
gaan die niet eenvoudig was: 
cloud en beveiliging verzoenen 
en tegelijk de korte deadlines 
respecteren die door de klant 

waren opgelegd.  
De Agile-aanpak zorgde voor 
het succes van dit project, dat 
vandaag de dag een referentie 

is voor Prodata Systems.
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WAT IS  JE  PROFESS IONELE 
ACHTERGROND?

Mijn professionele achtergrond is zeer divers: ik ben in de 

evenementensector actief geweest, heb op booreilanden 

gewerkt, veel gereisd, en daarna heb ik me op de IT gestort. 

Het is die diversiteit die mijn benadering van het werk vandaag 

heeft verrijkt. 

Ik heb het vak geleerd van de “eerbiedwaardige” computerwe-

tenschappers uit de jaren tachtig, van wie de meesten nu met 

pensioen zijn. Ze hebben me veel methodologie aangeleerd. Ik 

begon bij IBM in 1998 als software specialist, daarna als sys-

tems engineer bij La Redoute, en daarna bij Atos Origin in de tak 

outsourcing en services.

Ik ben in 2012 bij de Groupe Trigone Informatique begonnen als 

mainframe consultant.

VERTEL ONS OVER EEN VA N JE 
BEL A NGR IJK E VERWE ZENL IJK INGEN? 

De mainframe IT-afdeling van de SNCF was op zoek naar een 

bedrijf met echte deskundigheid op het gebied van het beheer 

van z/OS-platforms en wilde dat dezelfde dienstverlener ook  

z/OS-beheerdiensten en z/OS system & hardware engineering 

zou aanbieden. 

De service z/OS system and hardware engineering wordt op 

werkdagen uitgevoerd door de technische teams van Trigone, die 

alle handelingen verrichten met betrekking tot de configuratie en 

WAT IS  JOUW E XPERT ISE-DOMEIN 
EN WAT IS  JOUW ROL?

Als technisch deskundige voor de SNCF-account is 

mijn rol tweeledig. Ten eerste ben ik het belangrijkste 

aanspreekpunt van de klant op het gebied van ser-

vicebeheer (planning, SLA, projectbeheer). Vervolgens 

breng ik een technische expertise mee over alle domei-

nen van het mainframe, in het bijzonder over de aspec-

ten m.b.t. hardware-architectuur.

Ik werk onder meer met Julien Dapoigny en John 

Debande. Onze deskundigheden zijn duidelijk 

complementair, zowel op het gebied van operationeel 

beheer als op het gebied van monitoring.

WAT MOE TEN WE VA N JOU 
PERSOONL IJK WE TEN?

Ik beoefen het Frans boksen. Die sport stelt mij in 

staat uit mijn comfortzone te treden en brengt mij een 

zekere vechtlust en behendigheid bij, die ik, voor zover 

mogelijk, ook op professioneel niveau toepas.

 — Jérôme  
K L IMM

Technisch deskundige voor  
de SNCF-account
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het operationele onderhoud, evenals de 

implementatie in projectmodus. Dat team 

staat ook 24 uur per dag, 7 dagen per 

week, het hele jaar door stand-by. 

De vorige verantwoordelijke voor die twee 

diensten (beheer en z/OS engineering) 

was IBM (Frankrijk en Tsjechië) met wie 

wij tijdens de overgangsfase hebben 

samengewerkt om hun activiteiten over 

te nemen. 

De belangrijkste uitdaging was de over-

stap van een IBM CDS naar een kleiner 

dedicated team (10 keer kleiner) en de 

expertise van het ene team toegankelijk 

maken voor het andere.

Wat de samenwerking betreft, hield 

Julien Dapoigny zich vooral bezig met de 

automatiserings- en softwarebasisas-

pecten, terwijl John Debande zich meer 

specifiek bezighield met het beheer en 

de operationele procedures. Er waren 

ook andere experten bij betrokken, zoals 

een DBDC-deskundige en een opslag-

deskundige. 

Onze samenwerking was heel aange-

naam: vertrouwen en dialoog waren ons 

leitmotiv gedurende het hele project, 

zowel met de klant als met het team. 

Hoewel de taalbarrière (Tsjechisch/Pools 

en Engels) soms voor grappige situaties 

zorgde, is het resultaat er voor 100%. 

WAT TROK JE A A N IN 
TR IGONE? 

Ik werd direct aangetrokken door de ge-

specialiseerde expertise van de Groupe 

Trigone Informatique. Bovendien waren 

de mogelijkheid om opdrachten in het 

buitenland uit te voeren, de sterke team-

geest en de directe toegang tot het ma-

nagement belangrijke pluspunten.

WAT HEEF T TR IGONE JE 
B IJGEBR ACHT?

Vanaf het begin hebben zij mij hun ver-

trouwen geschonken: ik heb snel een 

grote technische en commerciële auto-

nomie verworven. Ik heb veel technische 

vaardigheden kunnen ontwikkelen, zoals 

de DevOps on Z-aanpak, de Agile-me-

thode, en de nieuwste technologieën met 

betrekking tot het mainframe. Ik heb ook 

een manier geleerd om samen te werken 

en te communiceren met buitenlandse 

consultants en, door ervaring, geleerd 

crisissituaties te beheersen, mij aan te 

passen en conflicten te beheersen.

Mijn slechtste herinnering als con-

sultant: het maken van een vertaaltabel 

voor een matrixprinter in het Arabisch al-

fabet...zonder de taal te kennen.

Mijn beste herinnering als consultant: 

deelnemen aan de migratie van z/VSE 

naar z/OS van een bank in de Maghreb.  

Dat is een van de vele specialiteiten van 

Trigone.

EN OMGEK EERD,  WAT 
HEB J IJ  TR IGONE 
B IJGEBR ACHT?

Ik denk dat ik in staat was om mijn goede 

humeur elke dag mee te brengen, wat 

internationale ervaring, nieuwe vaardig-

heden (Scheduling E2E, DevOps ,...) en 

vooral... nieuwe klanten!

 — John DEBA NDE
Beheer sdeskundige SNCF

E X PER T ISEG EB IED: 

toezicht, operationele procedures.

Wat ik in anderen waardeer: 

vrijwillige inzet, bekwaamheid en 

knowhow.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht: 

teamwork, begrip van de omgeving waarin 

ik werk, doorzettingsvermogen, geduld.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

vriendelijkheid en samenwerking: werk 

doen dat zinvol is voor anderen.

Dit project was vernieuwend 
voor mij: ik leerde verschillende 
nieuwe omgevingen kennen (z/
TPF en z/VM) en ik leerde Z/

OS beheren.

 — Jul ien DA POIGNY
Main f rame ingenieur

E X PER T ISEG EB IED: 

automatisering, systeem, software basis.

Wat ik in anderen waardeer:

solidariteit, communicatie en goed humeur.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:  

volharding, toepassing en 

doorzettingsvermogen.  

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

een klimaat van vertrouwen en wederzijdse 

steun zijn essentieel voor goed teamwerk. 

De samenwerking met 
Jérôme Klimm in het kader van 
het SNCF-project was voor mij 
zeer leerzaam; ik kon op hem 
steunen wanneer ik dat nodig 

had, zowel op professioneel als 
op persoonlijk vlak.



30

2



31

BEHEERSRAPPORT 
2020 
BETREFFENDE DE 
GECONSOLIDEERDE 
REKENINGEN

31



32

BEHEERSRAPPORT 2020 BETREFFENDE DE 
GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

INLEIDING

Het element dat het jaar 2020 het meest kenmerkte, was 

ongetwijfeld de gezondheidscrisis door COVID-19, waarbij de 

NRB Groep alles in het werk stelde om:

• de gezondheid van zijn medewerkers en partners te 

beschermen,

• deel te nemen aan de inperking van de besmetting om de 

risico's voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te 

beperken en de impact op de ziekenhuizen te beperken;

• met behoud van de kwaliteit van de aan de klanten 

verleende diensten en met bescherming van haar financiën 

en rentabiliteit.

De NRB Groep, die de IT-systemen host en beheert van 

organisaties die essentieel zijn voor de werking van ons land, of 

het nu gaat om de publieke, private of de gezondheidszorgsector, 

heeft ernaar gestreefd de continuïteit en de kwaliteit van haar 

dienstverlening zoveel mogelijk te waarborgen.

Ondanks deze moeilijke context en dankzij de gezamenlijke 

inspanningen van alle teams kon NRB zijn Industrieel Plan 2017-

2022 met succes voortzetten, zijn kwaliteit verbeteren en erin 

slagen organische groei, maar ook externe groei te realiseren 

dankzij vijf overnames die zijn portefeuille van oplossingen en 

diensten versterken en toegang tot nieuwe markten openen.

GETROUW OVERZICHT VAN DE ZAKELIJKE ONTWIKKELINGEN, RESULTATEN EN SITUATIE 
VAN DE VENNOOTSCHAP

FINANCIËLE ASPECTEN

Het zakencijfer van de NRB Groep (inclusief bestelling in 

uitvoering) bedraagt €413,5 miljoen en steeg met €62,1 miljoen 

(+18%) ten opzichte van 2019. De organische groei is 7,34% hoger 

dan in 2019, terwijl de groei als gevolg van nieuwe overnames in 

2020 10,33% bedraagt.

Op de balans zien we de volgende rubrieken:

• De vaste activa bereiken een bedrag van € 82,5 miljoen, 

waarvan materiële vaste activa voor €25,6 miljoen en positieve 

consolidatieverschillen ten bedrage van €40,8 miljoen.

• Schuldvorderingen tot en met een jaar ten bedrage van 

€99,5 miljoen.

• De beleggingen van kasmiddelen en beschikbare 

middelen bedragen €66,4 miljoen.

• Het geconsolideerd eigen vermogen bedraagt 98,2 miljoen 

euro.

• De interesten van derden bedragen €20,7 miljoen.

• Schulden tot en met een jaar bedragen €143,3 miljoen.



33

Verdeling van het zakencijfer per activiteitensector op 31 december 2020:

Het geconsolideerde bedrijfsresultaat bedroeg €44,9 miljoen op 31 december 2020, een stijging van €11,9 miljoen (+36%) ten opzichte 

van het budget.

We sluiten het jaar 2020 af met een geconsolideerde winst na belastingen van €28,8 miljoen (waarvan €25,6 miljoen voor het aandeel 

van de Groep en €3,2 miljoen voor het aandeel van derden), wat een stijging betekent van €10,4 miljoen ten opzichte van het budget.
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STRATEGISCHE EN OPERATIONELE ELEMENTEN

Strategie

Sinds 2017 rolt NRB haar Industrieel Plan 2017-2022 uit op 

basis van twee strategische programma's:

“Be strong”, gericht op verbetering van de fundamenten 

van NRB op korte en middellange termijn, d.w.z. kwaliteit 

van de dienstverlening aan onze klanten en operational 

excellence.

Wat de kwaliteitsverbetering betreft, merken wij op:

• de vermindering van het aantal incidenten en een 

algemene stijging van het kwaliteitsniveau;

• de vermindering van het aantal geregistreerde 

klachten van klanten;

• het behoud van de ISO 9001- & 

27001-certificeringen;

• de hr-initiatieven (interne en externe employer 

branding);

• de organisatorische transformaties (scheiding van 

build en run, change management, evolutie naar 

Agile...)

Die verbetering is in het veld tot uiting gekomen en 

is met name gemeten via de Whitelane Research-

tevredenheidsenquête, waarbij NRB een verbetering van 

7 punten laat zien ten opzichte van 2019.

“Go Far”, waarbij wij streven naar duurzame groei op 

lange termijn door onze portefeuille van oplossingen en 

diensten te versterken en ons bereik in termen van klanten, 

sectoren en geografische dekking uit te breiden, met 

name door middel van een gericht acquisitieprogramma. 

In dit programma zijn ook actieplannen opgenomen om 

de doeltreffendheid en de volledige benutting van de 

synergieën van de NRB Groep te waarborgen.

Dit Industrieel Plan is de leidraad geweest voor al onze acties in 

de afgelopen jaren en de resultaten eind 2020 zijn zeer positief, 

aangezien wij de meeste doelstellingen hebben bereikt of zelfs 

overtroffen, ruim vóór het oorspronkelijke tijdschema. Dankzij 

deze resultaten kan NRB de TOP 3 van de Belgische ICT-

industrie bereiken.

Om de toekomst van de onderneming op lange termijn veilig 

te stellen en tegelijk een stijging van de aandeelhouderswaarde 

te garanderen, werkt het Directiecomité aan een nieuw 

Strategisch Plan voor de periode 2021-2026.

Deze overwegingen zijn ook terug te vinden in de 

dochterondernemingen van de Groep.

De zorgpijler, die nu "ZORGI" heet, heeft nagedacht over het 

opzetten van een nieuwe organisatie en een nieuwe manier om 

de markt te benaderen, om zo een belangrijke speler te worden 

in de Belgische medische IT-sector. De operationele integratie 

van de teams en processen begint op 1 januari 2021.

De units van de pijler Public Local hebben dit jaar ook gewerkt 

aan een nieuw industrieel plan om de groei in de komende jaren 

te verzekeren. Geconfronteerd met de inkrimping van zijn markt 

in Vlaanderen, in hoofdzaak de provincies en gemeenten en de 

OCMW's, heeft de CEVI-groep een nieuw plan ingediend om zijn 

bestaande activiteiten te versterken en tegelijk nieuwe markten en 

nieuwe klanten te bereiken, met name door overnames. In dit jaar 

2020, dat gekenmerkt wordt door het uitblijven van verkiezingen 

in België, heeft Civadis ook een nieuw plan opgesteld om de 

rentabiliteit en de duurzaamheid op lange termijn te verzekeren 

door de assen van de digitalisering te ontwikkelen en haar "core 

solutions" te versterken.
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Matrix aanbod

De markt wordt nu op gestructureerde wijze benaderd in vier 

pijlers en op groepsniveau gecoördineerd volgens een verticale 

benadering (per bedrijfssector met specifieke aanbiedingen) en 

een horizontale benadering (sectoroverschrijdende oplossingen 

op de markt).

Terwijl pijler 1, bestaande uit NRB en Afelio, People&Technology, 

UCON, BelgiumDC en Prodata Systems, zich richt tot de 

belangrijkste sectoren van ons land (financiële en verzekeringssector, 

openbare en sociale sector, energie- en nutsbedrijven en industrie), 

maar ook Europese en internationale instellingen en bedrijven 

(IO), bieden de andere pijlers sectorspecifieke oplossingen en 

profiteren zij tegelijkertijd van de omvang, de ICT-infrastructuur en 

de ondersteunende diensten van de Groep.

De dochterondernemingen dragen immers bij tot de versterking 

van de positie van de Groep door hun oplossingen die aan 

specifieke sectoren zijn gewijd:

• ZORGI levert gespecialiseerde IT-oplossingen aan de 

zorgsector (pijler 2). Het samenvloeien van Xperthis nv en 

Infohos Solutions nv in juni 2020 stelt ZORGI in staat haar 

positie als medische IT-speler in België te versterken door 

haar positie in Vlaanderen uit te bouwen en uit te breiden 

naar apotheken;

• De Adinfo Groep (CEVI en Logins in Vlaanderen en Civadis 

in Wallonië) biedt ICT-producten en -diensten bestemd 

voor de lokale publieke sector (pijler 3);

• Computerland is in mei 2020 toegetreden tot de NRB 

Groep, waardoor het zich kan richten op de kmo-markt in 

Wallonië, Brussel en Luxemburg, en zijn aanbod op het 

gebied van Microsoft-oplossingen sterk kan ontwikkelen 

(pijler 4).

Deze verticale pijlers beschikken over een breed scala van IT-

diensten. 

Binnen onze Software Factory beheersen de software-

ontwikkelingsteams, gevestigd in België en in ons nearshore 

centrum in Athene, een brede waaier van technologieën voor 

het bouwen van mobiele en webapplicaties, alsook aangepaste 

oplossingen voor gedistribueerde en mainframe-omgevingen. 

Als specialist in ontwikkeling op maat streeft Afelio nv naar een 

optimale afstemming tussen business en IT door een unieke 

Agile & user centric aanpak toe te passen. Parallel daaraan 

implementeert de NRB Groep softwarepakketten van grote 

uitgevers als SAP, Microsoft, IBM, Cisco, Software AG en anderen. 

Onze specialisten zorgen voor de personalisering, de integratie en 

het onderhoud van de geleverde software-oplossingen.

De diensten van NRB op het gebied van infrastructuur 

en operationeel beheer omvatten de housing en hosting 

van mainframe-, iSeries- en gedistribueerde systemen. NRB 

beschikt hiervoor over eigen datacenters, verspreid over twee 

georedundante sites in België, waaronder het ultramoderne 

en beveiligde datacenter dat in 2017 werd gebouwd in Villers-

Le-Bouillet. Die nieuwe infrastructuur is een van de pijlers van  

NECS4, NRB's geïntegreerde hybride cloudaanbod dat 

gecombineerd gebruik mogelijk maakt van onze private cloud, 

publieke clouddiensten en/of de systemen op de locatie van 

onze klanten. Dat platform wordt ingezet met de steun van onze 

strategische partner IBM. Het aanbod van de Groep wordt 

vervolledigd door het cloudaanbod van de dochteronderneming 

Civadis nv ten behoeve van gemeenten, provincies en OCMW's.

De groep is ook actief in consultancy (bedrijfs- en IT-

consultancy/digitale transformatie/beveiliging, risico en 

governance/cyberbeveiliging).

Het managed staffing-team, versterkt door de overname 

van People & Technology nv in februari 2020, richt zich op het 

leveren van de meest relevante resources aan klanten, op basis 

van hun behoeften.

De NRB Groep blijft zich ook inzetten voor opkomende 

technologieën zoals artificiële intelligentie, IoT en gerobotiseerde 

procesautomatisering.

Op te merken valt dat beveiliging een steeds belangrijkere 

rol gaat spelen binnen de Groep, in overeenstemming met de 

behoeften van de markt, met name dankzij de expertise van 

Prodata Systems nv, een bedrijf dat in september 2020 met 

een deelneming van 51% is overgenomen. Deze entiteit heeft 

Pijler 1 versterkt en stelt de Groep in staat om zich niet alleen te 

richten op de markt in Vlaanderen, maar ook om zijn portfolio van 

oplossingen op het gebied van cyberbeveiliging, networking en 

on-site datacentermanagement te ontwikkelen.

Tot slot is de Groupe Trigone Informatique, een Franse onderneming 

met zetel in Parijs, in oktober 2020 tot de NRB Groep toegetreden. 

Ze is actief op het gebied van beheer en onderhoud op afstand 

van mainframes en gedistribueerde systemen. Hiermee kan de 

Groep ook een plaats innemen op de Franse markt.

Ondanks de moeilijke context is NRB erin geslaagd overeenkomsten 

te verlengen en nieuwe contracten te ondertekenen, zowel 

met bestaande als met nieuwe klanten. Het binnenhalen van 

grootschalige projecten heeft aangetoond dat NRB in staat is grote 

en complexe projecten te beheren en versterkt het vertrouwen en 

de geloofwaardigheid van NRB in de markt.
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Teams

De door de COVID-19-pandemie veroorzaakte gezondheidscrisis 

heeft een grote invloed gehad op de manier waarop teams 

werken, aangezien telewerken voor een groot deel van 2020 de 

regel is geworden. Er waren gelukkig weinig zieken onder ons. Een 

groot aantal maatregelen is genomen om de ontwikkeling van de 

crisis dagelijks in goede banen te leiden en overeenkomstig de 

besluiten van de autoriteiten de nodige maatregelen te nemen, 

zodat iedereen in alle veiligheid kan werken.

Ondanks de bijzondere context is NRB erin geslaagd profielen 

aan te trekken en ook verschillende reorganisaties van teams 

door te voeren om de efficiëntie van de uitvoering te verbeteren 

(matrixorganisatie, business factories, enabling factories, Agile).

Het directiecomité van NRB zal in 2021 worden versterkt door de 

komst van twee nieuwe leden:

• De heer Jacques Platieau zal de commerciële functie 

vertegenwoordigen, ter vervanging van de heer Marc De 

Groote.

• De heer Melchior Wathelet zal de dochterondernemingen 

vertegenwoordigen om de synergieën tussen de verschillende 

units verder te versterken.

Het afgelopen jaar heeft de directie er op toegezien de goede 

relaties met de vakbonden te handhaven, via een permanente 

en constructieve dialoog met de personeelsvertegenwoordigers.  

De sociale verkiezingen zijn zonder problemen verlopen, 

ondanks de bijzondere gezondheidscontext.

Op het niveau van de NRB Groep stond het jaar uiteraard in het 

teken van overnames, die nieuwe teams, nieuwe vaardigheden 

en ook nieuwe processen met zich meebrachten.

In september 2020 werd een nieuwe CEO benoemd in het 

directiecomité van de unit  Civadis, de heer Pascal Fiévez.

Er zij op gewezen dat vanaf 1 januari 2021 de dochteronderne-

ming UCON door absorptie zal fuseren met NRB. De UCON-

-werknemers worden op grond van cao 32bis overgeheveld 

naar de payroll van NRB. Op dezelfde datum vond een over-

dracht van universaliteit plaats tussen de EESV Trasys Interna-

tional en NRB, en werd de vertical International Organisations 

bijgevolg ondergebracht bij de afdeling Sales van NRB. Deze 

twee acties worden uitgevoerd met het oog op de vereenvoudi-

ging van de structuren en het beheer en de vermindering van de 

daaraan verbonden kosten.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA DE BALANSDATUM

Op 10 maart 2021 verwierf NRB de aandelen van Noshaq nv in Computerland Benelux nv, te weten 21,94%. Die gebeurtenis is echter 

niet van die aard dat zij een aanpassing of aanvulling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020 vereist.

OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP KUNNEN BEÏNVLOEDEN

De versterking van het partnerschap met Ethias zal ongetwijfeld 

een sterke impact hebben op de ontwikkeling van NRB 

in de komende jaren, aangezien deze laatste belangrijke 

verbintenissen van NRB voorziet op het gebied van innovatie, 

modernisering en geleidelijke omvorming van de huidige 

systemen, alsook een voortdurende verbetering van de 

werking door optimalisering van de capaciteiten en binnen een 

beperkt budget.

Bovendien omvat het strategisch plan 2021-2026 een 

component externe groei die beantwoordt aan de groeiende 

vraag van de markt. NRB richt zich daarom op units die de Groep 

in staat zullen stellen uit te breiden en te diversifiëren in termen 

van vaardigheden, technologieën en klantenportefeuille om een 

steeds grotere markt te kunnen bedienen met een compleet 

(one-stop-shop) en kwalitatief aanbod.

Ten slotte blijft de impact van de gezondheidscrisis van COVID-19 

op de activiteiten van de groep NRB - voorlopig - beperkt, zowel 

wat de omzet als wat de rentabiliteit betreft, maar het is niettemin 

raadzaam waakzaam te blijven in de komende maanden, die 

nog een grote mate van onzekerheid bevatten.
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ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Onderzoek en ontwikkeling worden gestimuleerd en ondersteund 

door nieuwe producten en diensten om aan de vraag van onze 

klanten te kunnen voldoen. Er zijn verschillende onderzoeks- 

en ontwikkelingsprojecten geïdentificeerd, waardoor wij de 

gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing kunnen 

genieten voor het personeel dat aan deze projecten werkt.  

De aftrek voor innovatie-inkomsten werd toegepast bij de 

dochterondernemingen Xperthis, Civadis en CEVI (de analyse 

op NRB-niveau is aan de gang).

TOESTAND VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL OP 31 DECEMBER 2020

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15.547.250 euro. Het kapitaal omvat 62.189 aandelen.

KAPITAALVERHOGING

In het jaar 2020 heeft in NRB nv geen kapitaalverhoging als bedoeld in artikel 7:203 van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen plaatsgevonden.

Op 4 juni 2020 vond een kapitaalverhoging van 42.402.960,00 euro plaats binnen Infohos Solutions nv als gevolg van de inbreng in 

natura van 61.412 aandelen van Xperthis nv.

VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN

Er werd geen aandeel, winstbewijs of certificaat van de vennootschap verworven, noch door de vennootschap zelf noch door een 

rechtstreeks filiaal of een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of het rechtstreeks filiaal optreedt.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN VAN DE BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

De bestuurders melden dat er geen beslissing is genomen en geen actie werd besloten die in het toepassingsgebied van artikel 7:96 

van het Wetboek van Vennootschappen zou vallen.

SPECIALE OPDRACHTEN VOOR DE COMMISSARIS EN DIENSTEN DIE DOOR 
VENNOOTSCHAPPEN ZIJN GELEVERD WAARMEE DE COMMISSARIS EEN 
PROFESSIONELE SAMENWERKING HEEFT OPGESTART

Er werden enkele opdrachten gefactureerd binnen de Groep voor een totaalbedrag van €219.060.
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ACTIVITEITEN VAN DE BESTUURSORGANEN

De bestuursorganen van de onderneming NRB zijn tijdens het boekjaar 2020 meermaals samengekomen:

• Raad van bestuur: 5

• Auditcomité: 4

• Benoemings- en Remuneratiecomité: 5

Conform artikel 3:12 § 1, 9° van het Wetboek van Vennootschappen, moet “een overzicht, op individuele basis, van het bedrag van de 

remuneratie en andere betaalde voordelen, zowel in speciën als in natura, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, (…) aan niet-uitvoerende 

bestuurders en de uitvoerende bestuurders wat betreft hun mandaat als lid van de raad van bestuur tijdens het door het jaarverslag 

behandelde boekjaar werden toegekend” gepubliceerd worden.

De gewone algemene vergadering van 28 april 2016 legde de volgende regels vast:

Vast jaarlijks Presentiegeld

Raad van bestuur

Voorzitter 10.000 500

Niet-uitvoerende bestuurders 5.000 500

Uitvoerende bestuurders* 0 0

Auditcommissie
Voorzitter 2.500 500

Leden 1.250 500

Benoemings- en bezoldigingscomité
Voorzitter 2.500 500

Leden 1.250 500
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Hieronder passen we die regels toe voor de vergaderingen die in 2020 gehouden werden:

Naam van het 

bestuursorgaan: Raad van 

bestuur Titel

Datum van 

benoeming

Datum van 

ontslagneming Aanwezigheden

Totaal 

bedrag van 

presentiegeld 

in 2020

Vaste jaarlijkse 

verloning 2020

Philippe Lallemand Voorzitter 20/12/2016 5/5 2.500,00 10.000,00

Carine Hougardy Bestuurder 28/04/2016 3/5 1.500,00 5.000,00

Alain Palmans Bestuurder 28/04/2016 3/5 1.500,00 5.000,00

Sparaxis nv, 

vertegenwoordigd door Eric 

Bauche

Bestuurder 28/04/2016 4/5 2.000,00 5.000,00

C. DESSEILLE cva, 

vertegenwoordigd door 

Claude Desseille

Bestuurder 28/04/2016 4/5 2.000,00 5.000,00

Brigitte Buyle Bestuurder 21/10/2016 01/03/2020 0/5 0,00 833,33

André Vanden Camp Bestuurder 27/04/2017 4/5 2.000,00 5.000,00

EZ FINEANTS bvba, 

vertegenwoordigd door 

Koenraad Dom

Bestuurder 27/04/2017 5/5 2.500,00 5.000,00

JALA bvba, 

vertegenwoordigd door Dirk 

Wauters

Bestuurder 27/04/2017 5/5 2.500,00 5.000,00

Myriam Van Varenbergh Bestuurder 26/03/2018 5/5 2.500,00 5.000,00

Bruno Van Lierde Bestuurder 26/03/2018 5/5 2.500,00 5.000,00

Herbert Carracillo Bestuurder 26/04/2018 5/5 2.500,00 5.000,00

Philippe Boury Bestuurder 17/12/2019 3/5 1.500,00 5.000,00

Cécile Flandre Bestuurder 31/03/2020 5/5 2.500,00 3.750,00

Totaal 28.000,00 69.583,33
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Naam van het 

bestuursorgaan: 

Auditcomité Titel

Datum van 

benoeming

Datum van 

ontslagneming Aanwezigheden

Totaal 

bedrag van 

presentiegeld 

in 2020

Vaste jaarlijkse 

verloning 2020

SPARAXIS nv, 

vertegenwoordigd door Eric 

Bauche

Voorzitter 28/04/2016 4/4 2.000,00 2.500,00

C. DESSEILLE cva, 

vertegenwoordigd door 

Claude Desseille

Bestuurder 18/09/2017 3/4 1.500,00 1.250,00

EZ FINEANTS bvba, 

vertegenwoordigd door 

Koenraad Dom

Bestuurder 18/09/2017 3/4 1.500,00 1.250,00

Bruno Van Lierde Bestuurder 26/03/2018 4/4 2.000,00 1.250,00

Totaal 7.000,00 6.250,00

Naam van het 

bestuursorgaan: 

Benoemings- en 

Remuneratiecomité Titel

Datum van 

benoeming

Datum van 

ontslagneming Aanwezigheden

Totaal 

bedrag van 

presentiegeld 

in 2020

Vaste jaarlijkse 

verloning 2020

Philippe Lallemand Voorzitter 20/12/2016 5/5 2.500,00 2.500,00

SPARAXIS nv, 

vertegenwoordigd door Eric 

Bauche

Bestuurder 28/04/2016 5/5 2.500,00 1.250,00

André Vanden Camp Bestuurder 27/06/2017 5/5 2.500,00 1.250,00

Philippe Boury Bestuurder 17/12/2019 4/5 2.000,00 1.250,00

Totaal 9.500,00 6.250,00

* De uitvoerende bestuurders ontvangen in het kader van hun bestuursmandaat geen enkele vergoeding en worden dus niet vermeld in de tabellen hierboven.

** De vergoedingen betaald aan de bestuurders en leden van de comités die ook een uitvoerende functie bij Ethias vervullen, worden afgestaan aan Ethias.

Tijdens de algemene vergadering van NRB op 25 april 2019 is besloten de bestuurders een reiskostenvergoeding van 85 euro per 

vergadering toe te kennen.
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VESTIGINGEN

Per 31 december 2020 had de NRB Groep filialen in Griekenland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg.

GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

NRB heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten die als significant kunnen worden gezien voor de beoordeling van zijn 

activa, zijn passiva en zijn financiële situatie.

BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE RISICO'S

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:6 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen heeft de Raad van Bestuur de 

potentiële risico's en onzekerheden onderzocht die de activiteiten 

van NRB kunnen beïnvloeden. De vastgestelde strategie en de 

daaruit voortvloeiende doelstellingen maken het mogelijk om het 

risico en in het bijzonder de financiële en reputatiegevolgen ervan 

voor NRB, te beheersen. Er werd een risicoanalyse uitgevoerd op 

basis van de volgende punten:

• werklast om de doelstellingen te behalen

• complexiteit van de systemen

• toenemende complexiteit en omvang van projecten

• mate van verandering

• vorige gebeurtenissen of problemen

• kwaliteit van de controleomgeving

• commercieel risico

• menselijk risico

• risico van niet-naleving (met name van de AVG)

• continuïteit van de onderneming en haar activiteiten

• veiligheidsrisico, vooral cyberaanvallen

Na die analyse vormen, overeenkomstig artikel 3:6 van het 

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aan het 

licht gekomen belangrijke risico's en onzekerheden – waarmee 

onvoldoende rekening werd gehouden en die het functioneren 

en de continuïteit van de vennootschap structureel en 

fundamenteel zouden kunnen beïnvloeden – het voorwerp van 

corrigerende maatregelen.

Deze risicoanalyse en de daarmee samenhangende beperkende 

maatregelen worden regelmatig geëvalueerd, besproken en 

aangepast naarmate de context verandert. De conclusies van de 

risicoanalyse hebben ertoe geleid dat de directie in 2020 bleef 

streven naar verbetering via de identificatie en implementatie van 

aanvullende initiatieven inzake risicobeheer met een bijzonder en 

belangrijke nadruk op "cyber"-risico's.

Ten slotte heeft het Directiecomité van elke unit van de NRB 

Groep het hele jaar door aandacht besteed aan de beperking van 

de risico's in verband met de verspreiding van COVID-19 voor het 

personeel van de NRB Groep en de mogelijke gevolgen daarvan 

voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan 

de klanten. Zij heeft er ook op toegezien de negatieve gevolgen 

voor de rentabiliteit van de NRB Groep te beperken.

—  Ph i l i ppe  La l l emand,

Voorz i t t e r  van  de  r aad  van  bes tuu r  van  NRB
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DE ZORGSPECIALISTEN VAN DE NRB GROEP

ZORGI: de tweede pijler van de NRB Groep bestaat uit Infohos 

Solutions en Xperthis, de specialisten in ICT-oplossingen en 

-diensten voor ziekenhuizen. 

Januari 2020: Xperthis en Infohos Solutions kondigen aan 

hun krachten te bundelen om de Belgische ziekenhuizen te 

helpen de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan.  

Beide bedrijven zijn zeer complementair, zowel geografisch als 

op het vlak van producten en menselijke expertise. In december 

2020 kreeg dit initiatief een nieuwe impuls met de aankondiging 

van een gemeenschappelijke nieuwe merknaam: “ZORGI”.

Dankzij de integratie van Xperthis en Infohos Solutions 

beschikt ZORGI nu over technologische competenties voor 

alle ziekenhuisprocessen: elektronische patiëntendossiers, 

apotheek, ADT-Tarfac, boekhouding, financiën en logistiek 

enzovoort. Die IT-oplossingen zijn bedoeld als instrumenten 

waarmee de zorgsector de vele uitdagingen van een periode vol 

veranderingen het hoofd kan bieden: COVID-19-crisis, vergrijzing 

van de bevolking, toename van het aantal chronische patiënten, 

lokale en regionale ziekenhuisnetwerken, om er maar een paar 

te noemen. 

We interviewden Maaike De Porre (p. 46), werkzaam bij Infohos 

Solutions. Zij helpt helpt bij het organiseren van co-creatiesessies 

rond productontwikkeling met klanten en is de specialist in het 

vertalen van technische informatie naar documentatie waar alle 

medewerkers van de ziekenhuizen mee kunnen werken. 

We ontmoetten ook Adrien Dehan (p. 44), functioneel analist 

bij Xperthis, die meewerkte aan de ontwikkeling van een 

patiëntenportaal, een tool waarmee ziekenhuizen hun patiënten 

een onlinedienst voor het maken van afspraken kunnen 

aanbieden.
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 — Adr ien  
DEHAN

Funct ioneel  anal is t

WAT MOE TEN WE VA N JOU 
PERSOONL IJK WE TEN? 

Ik zie mezelf als een zorgzaam en optimistisch persoon 

die ervoor zorgt dat iedereen tevreden is op het werk. 

Ik maak gemakkelijk sociaal contact en ik hou ervan om 

mensen op hun gemak te doen voelen. Als het tijd kost 

om een of ander aspect uit te leggen, aarzel ik niet om 

de nodige tijd te nemen. 

Dankzij mijn wiskundige opleiding, kan ik rekenen op 

mijn kalme en logische geest. Ik heb altijd de neiging 

een bepaalde situatie te analyseren en, als er een 

probleem is, te relativeren en alles rustig uit te leggen 

aan de mensen om mij heen. 

Door teamwerk hebben wij 
een eindproduct verkregen dat 
aan de verwachtingen van de klant 
voldoet.

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG VA N 
JE WE TEN?

Ik ben afgestudeerd aan het ECAM als industrieel ingenieur 

elektromechanica richting automatisering. Daarna stapte ik 

over naar IT als business analyst in de energiesector, waar ik 

verschillende functies bekleedde: business process analyst, IT 

coördinator en change manager. Mijn grootste persoonlijke en 

professionele training was mijn wereldreis van een jaar. Het was 

een ongelooflijke levenservaring waardoor ik op het terrein veel 

kon leren zoals het beheren van een vooraf bepaald budget of 

het verminderen van stress. Eenmaal terug in België, begon 

ik bij Xperthis, onderdeel van ZORGI, als functioneel analist.  

Een gebied dat ik nog niet volledig beheerste, maar waarin ik een 

maximum aan ervaring wenste op te doen.

VERTEL ONS OVER EEN VA N JE 
BEL A NGR IJK E VERWE ZENL IJK INGEN.

Het meest succesvolle project waar ik aan heb mogen werken, is 

het patiëntenportaal. We hebben een tool ontwikkeld waarmee 

ziekenhuizen hun patiënten een online afsprakenservice kunnen 

aanbieden. Deze tool is een volledig responsieve webapplicatie, 

die zowel mobiel als op pc kan worden gebruikt. 

In het algemeen zijn bij de uitvoering van projecten verschillende 

teams betrokken. Bij de start legt de project manager de eerste 

contacten met de klant. De aanvragen worden voorgelegd 

aan de business analyst (Benjamin voor deze opdracht) die de 

behoefte van de klant definieert en voorlegt aan de functioneel 

analist, die een oplossing zal bedenken om aan de behoeften 
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van de gebruiker te voldoen, in nauwe 

samenwerking met de UX/UI-teams 

(Cédric voor deze opdracht), de 

technische teams en de ontwikkelaars. 

Eenmaal ontwikkeld, is het aan de 

teams van testing om de ontwikkeling 

te valideren alvorens ze in productie te 

nemen bij de klant. 

Door deze manier van werken tussen 

collega's kon ik snel leren, kon ik de wer-

king van elke deelnemer begrijpen, zijn 

toegevoegde waarde bij de verwezen-

lijking van de opdracht. En het is voor-

al door het werk en de communicatie 

tussen de teams, dat wij erin geslaagd 

zijn een afgewerkt product te verkrijgen 

dat aan de verwachtingen van de klant 

voldoet. 

WAT TROK JE A A N IN 
XPERTH IS?

Als ingenieur ben ik geïnteresseerd in 

drie grote sectoren: energie, mobiliteit 

en gezondheid. Omdat ik al in de 

energiesector had gewerkt, was ik erg 

geïnteresseerd in de gezondheidssector 

in België. Het was dus vanzelfsprekend 

dat ik bij ZORGI uitkwam. Hun expertise in 

de gezondheidszorg en de dimensie van 

de NRB Groep spraken me meteen aan. 

WAT HEEF T ZORG I  JE 
B IJGEBR ACHT?

Vanaf het begin heb ik mijn vaardigheden 

als functioneel analist kunnen ontwikke-

len. Ik merk een duidelijke verbetering in 

de analyses die ik nu schrijf, ik ben veel 

rigoureuzer en nauwgezetter. 

Vandaag train ik in Agile-methodologie 

omdat we besloten hebben om onze 

aanpak binnen ZORGI te veranderen. 

Het doel is om de projecten waaraan we 

werken sneller en op een iteratieve ma-

nier op te leveren. 

De onderverdeling van onze opdrachten 

als functioneel analist is gewijzigd zodat 

we ontwikkelingsverzoeken veel gede-

tailleerder en volledig onafhankelijk van 

elkaar kunnen maken. We kunnen ver-

schillende opleidingen volgen om ons te 

helpen beter op deze nieuwe manier van 

werken in te spelen. 

EN OMGEK EERD, 
WAT HEB J IJ  ZORG I 
B IJGEBR ACHT?

Een van de bedrijfswaarden van ZORGI 

is “together”. Dat betekent dat iedereen 

in het bedrijf op verschillende niveaus 

betrokken is. Iedereen kan dus zijn 

mening geven en denkpistes voorstellen. 

Dat is nu bijvoorbeeld mijn geval: een van 

mijn collega-analisten is betrokken bij de 

realisatie van een nieuwe Agile workflow 

van de ontwikkelingsketen. Nadat hij een 

paar ontwerpen had gemaakt, zette hij 

het hele team van analisten aan het werk 

om onze ervaringen uit het verleden te 

verzamelen en een zo goed mogelijke 

doorstroming mogelijk te maken. Het is  

onze bijdrage en het teamwerk binnen de 

groep die ons in staat stellen voortdurend 

te verbeteren.

 — Cedr ic  RU YFFL A ERT 
UX / U I  des igner  b i j  ZORG I

E X PER T ISEG EB IED:

modelleren, prototypen...

Wat ik in anderen waardeer:

altruïsme en welwillendheid. 

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

vastberadenheid en empathie.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

een goede sfeer en een uitdaging.

Een motiverend project 
uitgevoerd met gemotiveerde 

mensen.

 — Benjamin RONGY 
Bus iness consul t an t , 
module  owner  pres t , 
p lanner,  loca l i sa t ie ,  R IS

E X PER T ISEG EB IED: 

planning, prijzen, radiologie, ADT.

Wat ik in anderen waardeer:

welwillendheid en ruimdenkendheid.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

teamgeest, perspectief en veerkracht.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

vertrouwen, uitdaging en een goed 

humeur.

Succes behoort iedereen 
toe. Het draait allemaal om 

teamwork.

Franck Piccard, alpineskiër.
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 — Maaike  
DE PORRE 

Communicatieverantwoordelijke 

W IE  BEN JE,  WAT IS  JOUW 
VA KGEB IED EN WAT IS  JE  ROL?

De voorbije jaren oefende ik de functie van 

communicatieverantwoordelijke uit bij Infohos Solutions. 

Vanuit mijn rol ondersteun ik o.a. collega’s om hun 

technische en functionele expertise “te vertalen” naar 

heldere boodschappen voor onze eindgebruikers. 

Onze oplossingen worden gebruikt door mensen 

uit de zorg. Niet iedereen heeft dezelfde IT-kennis.  

Daar moeten we rekening mee houden bij projecten, 

bij onze ondersteuning door de helpdesk, tijdens 

opleidingen etc. Ik ben dus een beetje de ‘brug’ tussen 

de interne experten en onze klanten.

WAT MOE TEN OF MOGEN WE WE TEN 
OVER JOU PERSOONL IJK?

Ik zie mezelf als een gedreven, enthousiast en leergierig 

iemand. Ik geniet van het analyseren van problemen, 

het uitwerken van korte- en langetermijnplannen en het 

samenwerken met collega’s.

Mijn professioneel parcours 
is ietwat “atypisch”.

WAT MOE TEN WE OVER JOU WE TEN OP 
PROFESS IONEEL VL A K?

Mijn professioneel parcours is ietwat “atypisch”. Van opleiding 

ben ik politiek wetenschapper. Na 12 jaar in de uitgeefsector 

maakte ik twee jaar geleden de overstap naar de IT-wereld.  

En dat heb ik me nog geen dag beklaagd.

VERTEL ONS OVER EEN PROJECT DAT 
VOOR JOU BEL A NGR IJK WAS.

Wanneer de overheid aan de ziekenhuizen nieuwe verplichtingen 

oplegt, kloppen ziekenhuizen bij ons aan om een digitale 

oplossing te bouwen om aan die wettelijke eisen te voldoen.  

Dat was in december ook zo voor onze apotheekklanten. 

Vanuit de overheid moeten zij vanaf 1 mei 2021 verplicht een 

melding doen op een overheidsplatform voor alle implantaten en 

explantaten in hun ziekenhuis.

Bij zo een nieuwe productontwikkeling werken heel wat mensen 

samen om zo snel mogelijk tot een goed werkende oplossing te 

komen. Voor de ZORGI CTR (Centraal Traceerbaardheidsregister) 

toepassing gaan we in een periode van ongeveer zes 

maanden van een ideefase tot een product dat we kunnen 

implementeren in het ziekenhuis. Iedereen heeft zijn rol daarin: 

functioneel analisten, technische experts, ontwikkelaars, 

servicemedewerkers, sales, mensen uit het "delivery team",... 

Ik werk vooral samen met productmanager Apotheek, Danny 

Depecker, en met functioneel analist Anne Marie Demytenaere 
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die de twee trekkers zijn in dit project. 

Ik “vertaal” de technische info van het 

ontwikkelteam in documentatie waarmee 

de ziekenhuizen aan de slag kunnen, 

zorg voor de nodige toelichtingen aan 

de klanten, help bij de organisatie van de 

co-creatiesessies die we doen met de 

klanten om onze analyse af te toetsen,... 

Kortom: gedurende het ontwikkel- en 

implementatietraject komen we door 

samenwerking tot een oplossing die de 

ziekenhuizen optimaal vooruithelpt.

WAT TROK JE A A N IN 
INFOHOS SOLUT IONS? 

Bij mijn keuze voor de IT-sector was de 

doelgroep waarvoor Infohos Solutions 

oplossingen bouwt, doorslaggevend.  

Al bouw ik zelf geen IT-oplossingen en sta 

ik niet mee aan het bed van de patiënt, 

toch hoop ik onrechtstreeks mijn steentje 

te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van 

de zorg. De voorbije maanden is nog 

maar eens gebleken hoe cruciaal die 

sector is voor onze samenleving. 

WAT HEEF T INFOHOS 
SOLUT IONS JE 
B IJGEBR ACHT?

Door de veelzijdigheid van mijn job kom ik 

met heel veel verschillende profielen binnen 

het bedrijf in contact. Het samenwerken 

met collega’s met een sterke expertise 

in IT én in sectorgebonden materies is 

enorm verrijkend. Ik leer elke dag bij. 

EN V ICE-VERSA , 
WAT HEB J IJ 
INFOHOS SOLUT IONS 
B IJGEBR ACHT?

Ik help collega’s om aandacht te hebben 

voor heldere communicatie. Als ik iemand 

kan helpen om een moeilijke boodschap 

duidelijk te verwoorden, dan is mijn 

dag geslaagd. Ik ben ervan overtuigd 

dat veel misverstanden – zowel intern 

als met klanten – kunnen voorkomen 

worden als iedereen aandacht heeft voor 

open en constructieve communicatie. 

Klanten inlichten, met hen in dialoog 

gaan, zowel over positieve als negatieve 

ontwikkelingen: als IT-bedrijf kan je er 

enkel sterker uitkomen. Samen kom je 

immers steeds tot de beste oplossing!

De laatste 
maanden is gebleken 
hoe cruciaal de 
gezondheidssector voor 
onze samenleving is.

 — Danny DEPECK ER
Domein manager  PH A RM A  

E X PER T ISEG EB IED: 

logistiek in ziekenhuizen.

Wat ik in anderen waardeer:  

teamgeest, respect, communicatie.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

positivisme, kennis, people management, 

samenwerking.

Wat is essentieel  voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

de positieve samenwerking met klanten 

en collega's.

Maaike is zeer betrokken  
bij de zaak, is zeer 

gestructureerd, werkt  
nauw samen.  

Dit zorgt voor een goede 
werksfeer.

 — Anne Marie DEMYTTENAERE
Func t ionee l  ana l is t 
A potheek /  p roduc t  owner 

E X PER T ISEG EB IED:

tarificatie in Infohos Apotheek, Phara, IHI 

Apotheek.

Wat ik in anderen waardeer:

positiviteit, vriendelijkheid, samenwerking.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

planmatig, gestructureerd, positief.

Wat is essentieel  voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

waardering, collegialiteit, interessant werk.

Het was fijn  
samenwerken  

met Maaike, zij is  
iemand die van aanpakken 

weet en vooruit wil,  
ik leer altijd iets  

van haar.
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GECONSOLIDEERDE 

BALANS, 

GECONSOLIDEERDE 

RESULTATENREKENING 

EN TOELICHTING

49



50

GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

01. ACTIVA

Oprichtingskosten (Toel 5.7) 20

Vaste activa 21/28 82.464.381 70.884.144

- Immateriële vaste activa (Toel. 5.8) 21 13.719.473 8.743.029

- Positieve consolidatieverschillen (Toel. 5.12) 9920 40.780.401 28.724.951

- Materiële vaste activa (Toel. 5.9) 22/27 25.649.189 31.294.015

Terreinen en gebouwen 22 16.077.656 17.946.875

Installaties, machines en uitrusting 23 4.600.687 5.709.107

Meubilair en rollend materieel 24 1.714.526 1.475.629

Leasing en soortgelijke rechten 25 1.989.754 4.572.908

Overige materiële vaste activa 26 1.266.566 1.188.497

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 400.999

- Financiële vaste activa (Toel. 5.1 to 5.4 and 5.10) 28 2.315.318 2.122.149

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast (Toel 5.10) 9921

Deelnemingen 99211

Vorderingen 99212

Andere financiële vaste activa (Toel 5.10) 284/8 2.315.318 2.122.149

Aandelen 284 209.724 211.253

Vorderingen 285/8 2.105.594 1.910.896
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

01. ACTIVA (VERVOLG)

Vlottende activa 29/58 210.711.131 179.814.738

- Vorderingen op meer dan één jaar 29 120.859 313.935

Handelsvorderingen 290 105.382 308.175

Overige vorderingen 291 15.477 5.760

Actieve belastingslatenties 292

- Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 27.957.444 25.575.519

Voorraden 30/36 1.615.507 498.828

Grond- en hulpstoffen 30/31 15.324

Goederen in bewerking 32

Gereed product 33

Handelsgoederen 34 1.600.183 498.828

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35

Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37 26.341.937 25.076.691

- Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 99.534.335 80.481.258

Handelsvorderingen 40 93.501.272 74.875.642

Overige vorderingen 41 6.033.063 5.605.616

- Huidige of lopende investeringen 50/53 20.684.518 22.493.423

Eigen aandelen 50

Overige vorderingen 51/53 20.684.518 22.493.423

- Liquide middelen 54/58 45.713.281 35.218.993

- Overlopende rekeningen 490/1 16.700.694 15.731.610

Totaal van de activa 20/58 293.175.512 250.698.882
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

02. PASSIVA

Eigen vermogen 10/15 98.156.280 82.958.408

- Inbreng 10/11 16.836.505 16.836.505

Kapitaal 10 15.547.250 15.547.250

Geplaatst kapitaal 100 15.547.250 15.547.250

Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11 1.289.255 1.289.255

Uitgiftepremies 1100/10 1.289.255 1.289.255

Andere 1109/19

Beschikbaar 110

Onbeschikbaar 111

- Herwaarderingsmeerwaarden 12

- Geconsolideerde reserves (Toel 5.11)  (+)/( - ) 9910 79.515.686 63.973.241

- Negatieve consolidatieverschillen (Toel 5.12) 9911

- Toerekening positieve consolidatieverschillen 99201

- Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 9912

- Kapitaalsubsidies 15 1.804.089 2.148.662

Belangen van derden

- Belangen van derden 9913 20.723.695 18.401.241

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 10.809.536 12.587.889

- Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 10.608.684 12.328.718

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 1.321.693 951.609

Fiscale lasten 161 334.344

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5 8.952.647 11.377.109

- Uitgestelde belastingen en belastinglatenties (Toel 5.6) 168 200.852 259.171
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

02. PASSIVA (VERVOLG)

Schulden 17/49 163.486.001 136.751.344

- Schulden op meer dan één jaar (Toel 5.13) 17 7.572.516 9.353.917

Financiële schulden 170/4 7.572.516 9.350.713

Achtergestelde leningen 170   

Niet-achtergestelde obligatieleningen 171

Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 1.205.555 3.882.897

Kredietinstellingen 173 6.366.961 5.298.250

Overige leningen 174 169.566

Handelsschulden 175

Leveranciers 1750

Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176   

Overige schulden 178/9 3.204

- Schulden op ten hoogste één jaar (Toel 5.13) 42/48 143.291.976 118.221.494

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 5.284.071 4.942.667

Financiële schulden 43 26.324.505 16.244.667

Kredietinstellingen 430/8 15.861.405 16.189.667

Overige leningen 439 10.463.100 55.000

Handelsschulden 44 48.624.341 46.018.916

Leveranciers 440/4 48.624.341 46.018.916

Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 7.287.006 6.751.175

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 40.179.850 31.677.099

Belastingen 450/3 11.366.007 9.462.797

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 28.813.843 22.214.302

Overige schulden 47/48 15.592.203 12.586.970

- Overlopende rekeningen 492/3 12.621.509 9.175.933

Totaal van de passiva 10/49 293.175.512 250.698.882
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
 

 
(Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

- Bedrijfsopbrengsten 70/76A 436.558.798 371.932.919

Omzet (Toel 5.14.) 70 411.126.518 344.962.928

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en  

bestellingen in uitvoering: toename (afname)  (+)/( - ) 71 2.369.525 6.453.223

Geproduceerde vaste activa 72 3.115.615 2.052.101

Andere bedrijfsopbrengsten 74 18.820.593 16.415.532

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (Toel 5.14) 76A 1.126.547 2.049.135

- Bedrijfskosten 60/66A 391.672.714 334.607.806

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 128.526.534 97.621.507

Aankopen 600/8 128.820.406 97.796.290

Voorraad: afname (toename) (+)/( - ) 609 -293.872 -174.783

Diensten en diverse goederen 61 86.159.482 73.427.925

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (Toel 5.14) (+)/( - ) 62 153.662.532 135.104.220

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op 

immateriële en materiële vaste activa 630 13.338.066 13.863.420

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en 

handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/( - ) 631/4 937.723 341.303

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen  

en terugnemingen) (+)/( - ) 635/8 -1.990.086 3.899.048

Andere bedrijfskosten 640/8 11.049.554 9.494.433

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ( - ) 649

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 9960

Niet-recurrente bedrijfskosten (Toel 5.14) 66A -11.091 855.950

- Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/( - ) 9901 44.886.084 37.325.113
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

- Financiële opbrengsten 75/76B 2.363.449 1.544.954

Recurrente financiële opbrengsten 75 2.363.449 1.544.954

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 234

Opbrengsten uit vlottende activa 751 420.415 519.095

Andere financiële opbrengsten 752/9 1.942.800 1.025.859

Niet-recurrente financiële opbrengsten (Toel 5.14) 76B

- Financiële kosten 65/66B 9.328.822 8.941.693

Recurrente financiële kosten 65 9.328.822 8.897.413

Kosten van schulden 650 583.889 457.096

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 9961 7.655.587 7.816.457

Waardeverminderingen op vlottende activa andere 

dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) (+)/( - ) 651 -83.349 -215.069

Andere financiële opbrengsten 652/9 1.172.695 838.929

Niet-recurrente financiële kosten (Toel 5.14) 66B 44.280

- Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/( - ) 9903 37.920.711 29.928.374

- Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen en de belastinglatenties 780 58.319 48.304

- Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de belastinglatenties 680

- Belastingen op het resultaat (+)/( - ) 67/77 9.173.088 9.415.870

Belastingen (Toel 5.14) 670/3 9.633.110 10.229.570

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen 77 460.022 813.700

- Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/( - ) 9904 28.805.942 20.560.808

- Aandeel in het resultaat van de vennootschappen 

waarop vermogensmutatie is toegepast (+)/( - ) 9975

Winstresultaten (+) 99751

Verliesresultaten ( - ) 99652

- Geconsolideerde winst (Geconsolideerd verlies) (+)/( - ) 9976 28.805.942 20.560.808

Aandeel van derden in het resultaat (+)/( - ) 99761 3.158.201 4.639.092

Aandeel van de Groep in het resultaat (+)/( - ) 99762 25.647.741 15.921.716
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP 

DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST (CONSO 5.1)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en,  

zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,  

het ONDERNEMINGSNUMMER

 Toegepaste 

methode (I/E/V1/V2/

V3/ V4)1 2

Gehouden deel van 

het kapitaal3 (in %)

Wijziging in het percentage 

van het gehouden kapitaal 

(t.o.v. het vorige boekjaar)4

 Adinfo Belgium nv 0414.914.926

Aarlenstraat 53, bus 7 - B-1040 Brussel I 51,00 0,00

 Civadis nv 0861.023.666

Rue de Neverlee 12 - B-5020 Namur I 50,99 0,00

 Centrum voor Informatica nv  0860.972.295

Bisdomplein 3 - B-9000 Gent I 50,99 0,00

 Logins nv  0458.715.671

Generaal De Wittelaan 17, bus 32 - B-2800 Mechelen I 50,84 0,00

 xperthis Group nv  0840.582.796

Aarlenstraat 53, - B-1040 Brussel I 80,00 0,00

 Xperthis nv  0419.920.423

Aarlenstraat 53, - B-1040 Brussel I 72,00 -8,00

 Afelio nv 0536.963.393

Quai Mativa 62 - B-4020 Liège I 99,90 0,00

 Trasys Luxembourg nv  24900168

Aarlenstraat 283 - 8011 Strassen 

Luxemburg

I 100,00 0,00

 BelgiumDC nv  0660.908.411

P.I. des Hauts Sarts - 2e Avenue 65 - B-4040 Herstal 

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt: 

Joint Venture met Etix Financial Holding Europe bv

E 50,00 0,00

 Trasys International EESV  0667.692.570

Aarlenstraat 53, bus 7 - B-1040 Brussel

I 100,00 0,00
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LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP 

DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST (CONSO 5.1)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en,  

zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,  

het ONDERNEMINGSNUMMER

 Toegepaste 

methode (I/E/V1/V2/

V3/ V4)1 2

Gehouden deel van 

het kapitaal3 (in %)

Wijziging in het percentage 

van het gehouden kapitaal 

(t.o.v. het vorige boekjaar)4

 SIGGIS nv 0899.980.054

Excelsiorlaan 25 - B-1930 Zaventem

I 50,91 0,00

 UCON bv  0874.480.536

P.I. des Hauts Sarts - 2e Avenue 65 - B-4040 Herstal

I 100,00 0,00

 People & Technology nv  0478.719.348

Chemin de la Colette 6 - B-1325 Chaumont-Gistoux

100,00 100,00

 Computerland Benelux nv  0629.993.620

Avenue de l'informatique 9 - B-4432 Alleur

I 78,06 78,06

 S.L.M. nv 0420.329.902

Avenue de l'informatique 9 - B-4432 Alleur

78,06 78,06

 Athena Informatic nv 0446.561.472

Avenue de l'informatique 9 - B-4432 Alleur

I 78,06 78,06

1 I. Integrale consolidatie.

 E. Evenredige consolidatie (met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt).

 V1. Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

  uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).

 V2. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

  consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit).

 V3. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er  

  niet meer kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit).

 V4. Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

  bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).

2 Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de 

  aanduiding van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.

3 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

 naam optreden, maar voor rekening van deze ondernemingen.

4 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit 

  percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP 

DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST (CONSO 5.1)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en,  

zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,  

het ONDERNEMINGSNUMMER

 Toegepaste 

methode (I/E/V1/V2/

V3/ V4)1 2

Gehouden deel van 

het kapitaal3 (in %)

Wijziging in het percentage 

van het gehouden kapitaal 

(t.o.v. het vorige boekjaar)4

 Altair nv 0454.656.816

Avenue Georges Lemaître 54 - B-6041 Gosselies

I 78,06 78,06

 Orda-s nv 0422.945.833

Avenue Georges Lemaître 54 - B-6041 Gosselies

I 78,06 78,06

 Infohos Solutions nv  0865.813.882

Legeweg - B-8020 Oostkamp

I 72,00 72,00

 Prodata Systems nv.  0440.587.460

Leuvenstesteenweg 540 - B-1930 Zaventem

I 51,00 51,00

 B-Data Company nv  0754.467.978

Leuvensesteenweg 540 - B-1930 Zaventem

I 51,00 51,00

 Prodata Xpert nv 0867.554.340

Leuvensesteenweg 540 - B-1930 Zaventem

I 51,00 51,00

 Groupe Trigone Informatique S.A.S.  0144932150

rue Chanzy 35-37 - 75011 Paris 

France

I 100,00 0,00

1 I. Integrale consolidatie.

 E. Evenredige consolidatie (met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt).

 V1. Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

  uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).

 V2. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

  consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit).

 V3. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er  

  niet meer kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit).

 V4. Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

  bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).

2 Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de 

  aanduiding van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.

3 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

 naam optreden, maar voor rekening van deze ondernemingen.

4 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit 

  percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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1 Reden van de uitsluiting:

 A. Dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis.

 B.  Ingrijpende en duurzame beperkingen die in wezenlijke mate de effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid over de dochteronderneming dan  

  wel de aanwending van het vermogen van laatstgenoemde bemoeilijken.

 C. De gegevens die nodig zijn om de dochteronderneming in de consolidatie op te nemen kunnen niet zonder onevenredige kosten of onverantwoorde  

  vertraging worden verkregen.

 D. De aandelen van de dochteronderneming worden uitsluitend met het oog op latere vervreemding gehouden.

 E. Geassocieerde vennootschap indien de toepassing van de vermogensmutatiemethode van te verwaarlozen betekenis is, gelet op het beginsel van  

  het getrouwe beeld.

 Bij (verplichte of facultatieve) uitsluiting van ondernemingen uit de consolidatiekring worden gedetailleerde gegevens verstrekt in de sectie CONSO 5.5.

2 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen 

 naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

3 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar door een aanmerkelijke wijziging van dit percentage werd  

 gekenmerkt, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5 (artikel 112 van voormeld koniklijk besluit).

LIJST VAN DE EXCLUSIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN DIE NIET WORDEN OPGENOMEN
(in toepassing van artikel 107 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen) 
EN VAN DE GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE NIET WORDT TOEGEPAST
(in toepassing van artikel 157 van voormeld koninklijk besluit) (CONSO 5.2)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en,  

zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,  

het ONDERNEMINGSNUMMER

Reden van de 

uitsluiting  

(A, B, C, D of E)1 

Gehouden deel van 

het kapitaal2 (in %)

Wijziging in het percentage 

van het gehouden kapitaal 

(t.o.v. het vorig boekjaar)3

 SIGGIS S.A.S. 

Rue du Quatre-Septembre 9 - F-75002 Paris

A 50,91 0,00
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8 Deel van het kapitaal dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen en buiten de consolidatie gelaten ondernemingen.

9 Deze gegevens mogen achterwege worden gelaten wanneer de betrokken vennootschap niet verplicht is ze openbaar te maken.

VENNOOTSCHAPPEN DIE NOCH DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN, NOCH GEASSOCIEERDE

VENNOOTSCHAPPEN ZIJN (CONSO.5.3)

Hieronder worden de vennootschappen vermeld die niet bedoeld worden in de secties CONSO 5.1 en CONSO 5.2 van de toelichting, waarin de 

in de consolidatie opgenomen ondernemingen en de buiten de consolidatie gelaten ondernemingen (op grond van de artikelen 3:97 et 3:98 van 

het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), hetzij zelf, hetzij via een persoon die in eigen naam, 

maar voor rekening van deze ondernemingen optreedt, ten minste 10% van het kapitaal bezitten. 

Deze gegevens mogen achterwege worden gelaten indien zij, gelet op het beginsel van het getrouwe beeld, van te verwaarlozen betekenis zijn..

NAAM, volledig adres van de ZETEL en,  

zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,  

het ONDERNEMINGSNUMMER

Gehouden 

deel van het 

kapitaal  

(in %)1

Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening 2

Jaar-  

rekening per Munt- code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-) 

(in duizenden munteenheden)

 Leansquare nv 0541.651.760

Rue Lambert Lombart 3 - B-4000 Liège 1 9,52 30/06/2020  € -431.943 -1.475.841

 Letsgocity nv  0639.912.166

Boulevard Piercot 44 - B-4000 Liège 1 42,00 31/12/2019  € 268.913 11.028
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CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING (CONSO 5.5)

Indien van materieel belang, aanduiding van de 
criteria die worden gehanteerd voor de toepassing 
van de integrale consolidatie, de evenredige 
consolidatie en de vermogensmutatiemethode en 
van de gevallen, met motivering ervan, waarin van 
deze criteria wordt afgeweken 
(in toepassing van artikel 3:156, I. van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot 

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van Adinfo Belgium nv in de mate waarin NRB een rechtstreekse 

controle uitoefent over het filiaal.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van Civadis nv, Logins nv en CEVI nv in de mate waarin NRB een 

onrechtstreekse controle uitoefent over haar filialen.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van xperthis Group nv in de mate waarin NRB een rechtstreekse 

controle uitoefent over het filiaal.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van Xperthis nv in de mate waarin NRB een onrechtstreekse 

controle uitoefent over het filiaal.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van Afelio nv in de mate waarin NRB een rechtstreekse controle 

uitoefent over het filiaal.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van TRASYS LUXEMBOURG en TRASYS INTERNATIONAL GEIE 

in de mate waarin NRB een rechtstreekse controle uitoefent over 

haar filialen.

De consolidatiemethode door evenredige integratie werd 

toegepast op de rekeningen die werden afgesloten op 31 

december 2020 van BelgiumDC nv in de mate waarin NRB een 

rechtstreekse controle uitoefent over het filiaal.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van UCON bv in de mate waarin NRB een rechtstreekse controle 

uitoefent over het filiaal.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van SIGGIS nv in de mate waarin NRB een onrechtstreekse  

controle uitoefent over het filiaal.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van People & Technology nv, Groupe Trigone Informatique 

S.A.S., B-Data Company nv en Computerland Benelux nv in de 

mate waarin NRB een rechtstreekse controle uitoefent over het 

filiaal.

De consolidatiemethode door globale integratie werd toegepast 

op de rekeningen die werden afgesloten op 31 december 2020 

van SLM nv, Athena nv, Altair nv, Orda-s nv, Infohos Solutions nv 

Prodata Systems nv en Prodata Xpert nv in de mate waarin NRB 

een onrechtstreekse  controle uitoefent over het filiaal.

Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk 
maken met de geconsolideerde jaarrekening over 
het vorige boekjaar, indien de samenstelling van het 
geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar 
een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan  
(in toepassing van artikel 3:102 van voormeld koninklijk besluit).

Krachtens artikel 3 :97 van het Koninklijk Besluit van  

29 april 2020 werden de vennootschappen Leansquare nv, 

Letsgocity nv en SIGGIS S.A.S. niet opgenomen in de 

consolidatieperimeter met het oog op hun verwaarloosbaar 

belang.
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WAARDERINGSREGELS EN METHODEN VOOR DE BEREKENING VAN DE UITGESTELDE  

BELASTINGEN (CONSO 5.6)

Opgave van de gehanteerde criteria voor de waardering van de verschillende posten van de geconsolideerde jaarrekening, 

inzonderheid:

• voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede 

voor de herwaarderingen  

(in toepassing van artikel 3:156, VI.a. van het koninklijk besluit van 29 avpil 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

• voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de 

munt waarin de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van 

geassocieerde vennootschappen naar buitenlands recht 

(in toepassing van artikel 3:156, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

Bijzondere regels voor de geconsolideerde jaarrekening: de positieve consolidatieverschillen zijn bettreffende de 

klanten van de operationele entiteiten. Ze worden over 10 jaren lineair afgeschreven.

Het afschrijvingspercentage stemt met de gewone afschrijvingsduur voor deze specifieke activiteitensector overeen.

Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties.

Codes Boekjaar

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

- Uitsplitsing van post 168 van het passief 168 200.852

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 76 van het koninklijk 

besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 

vennootschappen) 1681 200.852

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk 

besluit) 1682
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (CONSO.5.8)

1. Kosten van ontwikkeling

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 29.743.036

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8021 2.910.163

Overdracht en buitengebruikstellingen 8031

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8041

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99811

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99821

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051 32.653.199

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 27.867.915

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8071 1.311.984

Teruggenomen 8081

Verworven van derden 8091 1.101.814

Afgeboekt 8101

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 8111

Omrekeningsverschillen  (+)/(-) 99831

Andere wijzigingen 99841

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8121 30.281.713

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 81311 2.371.486
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) (CONSO.5.8)

3. Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 47.649.646

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 9.006.109

Overdracht en buitengebruikstellingen 8032 13.904.270

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8042 1.718.515

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99812

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99822

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 44.470.000

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 40.781.739

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8072 3.002.442

Teruggenomen 8082

Verworven van derden 8092 4.335.723

Afgeboekt 8102 13.904.270

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 8112

Omrekeningsverschillen  (+)/(-) 99832

Andere wijzigingen 99842

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122 34.215.634

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 211 10.254.366
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) (CONSO.5.8)

4. Goodwill

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 437.850

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8023 3.967.365

Overdracht en buitengebruikstellingen 8033

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8043

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99813

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99823

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8053 4.405.215

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 437.850

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8073 164.728

Teruggenomen 8083

Verworven van derden 8093 2.709.016

Afgeboekt 8103

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 8113

Omrekeningsverschillen  (+)/(-) 99833

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99843

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8123 3.311.594

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 212 1.093.621
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA  (CONSO 5.9)

1. Terreinen en gebouwen

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 62.659.870

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 256.725

Overdracht en buitengebruikstellingen 8171

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

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99851

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99861

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 62.916.595

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8211

Verworven van derden 8221

Afgeboekt 8231

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

Omrekeningsverschillen  (+)/(-) 99871

Andere wijzigingen (+)/(-) 99881

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 44.712.995

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8271 2.082.740

Teruggenomen 8281

Verworven van derden 8291 43.204

Afgeboekt 8301

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

Omrekeningsverschillen  (+)/(-) 99891

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99901

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321 46.838.939

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (22) 16.077.656
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) (CONSO 5.9)

2. Installaties, machines en uitrusting

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 81.499.569

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 5.222.081

Overdracht en buitengebruikstellingen 8172 46.474.509

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8182 2.060.025

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99852

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99862

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 42.307.166

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8212

Verworven van derden 8222

Afgeboekt 8232

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/( - ) 8242

Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 99872

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99882

- Meerwaarden per einde van het.boekjaar 8252

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 75.790.461

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8272 3.474.852

Teruggenomen 8282

Verworven van derden 8292 2.904.365

Afgeboekt 8302 46.474.509

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/( - ) 8312 2.011.310

Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 99892

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99902

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322 37.706.479

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (23) 4.600.687
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) (CONSO 5.9)

3. Meubilair en rollend materieel

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 7.351.502

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 2.328.671

Overdracht en buitengebruikstellingen 8173 3.922.689

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8183

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99853

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99863

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 5.757.484

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8213

Verworven van derden 8223

Afgeboekt 8233

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 8243

Omrekeningsverschillen  (+)/(-) 99873

Andere wijzigingen (+)/(-) 99883

- Meerwaarden per einde van het.boekjaar 8253

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 5.875.873

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8273 312.643

Teruggenomen 8283

Verworven van derden 8293 1.745.281

Afgeboekt 8303 3.890.840

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 8313

Omrekeningsverschillen  (+)/(-) 99893

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99903

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323 4.042.957

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (24) 1.714.527
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) (CONSO 5.9)

4. Leasing en soortgelijke rechten

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 11.491.189

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8164

Overdracht en buitengebruikstellingen 8174

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8184 -2.060.025

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99854

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99864

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194 9.431.164

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8254P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8214

Verworven van derden 8224

Afgeboekt 8234

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/( - ) 8244

Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 99874

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99884

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8254

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 6.918.281

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8274 2.534.439

Teruggenomen 8284

Verworven van derden 8294

Afgeboekt 8304

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/( - ) 8314 -2.011.310

Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 99894

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99904

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8324 7.441.410

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (25) 1.989.754

- Waarvan: 

Terreinen en gebouwen 250

Installaties, machines en uitrusting 251 1.989.754

Meubilair en rollend materieel 252
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) (CONSO 5.9)

5. Overige materiele vaste activa

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 11.504.564

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8165 2.201.226

Overdracht en buitengebruikstellingen 8175 2.510.553

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8185

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99855

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99865

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195 11.195.237

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8255P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8215

Verworven van derden 8225

Afgeboekt 8235

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/( - ) 8245

Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 99875

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99885

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8255

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 10.316.067

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8275 454.136

Teruggenomen 8285

Verworven van derden 8295 1.669.021

Afgeboekt 8305 2.510.553

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/( - ) 8315

Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 99895

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99905

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8325 9.928.671

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (26) 1.266.566
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) (CONSO 5.9)

6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 400.999

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8166 1.317.516

Overdracht en buitengebruikstellingen 8176

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8186 -1.718.515

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99856

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99866

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8216

Verworven van derden 8226

Afgeboekt 8236

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/( - ) 8246

Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 99876

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99886

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8326P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8276

Teruggenomen 8286

Verworven van derden 8296

Afgeboekt 8306

Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/( - ) 8316

Omrekeningsverschillen  (+)/( - ) 99896

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99906

- Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8326

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (27) 400.999
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA  (ANN.5.10)

2. Andere ondernemingen - deelnemingen

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 276.252

- Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8362 112

Overdracht en buitengebruikstellingen 8372 2.071

Overboekingen van een post naar een andere (+)/( - ) 8382

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99912

- Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392 274.293

- Herwaarderingsmeerwaarden aan het einde van het boekjaar 8452P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8412 431

Verworven van derden 8422

Afgeboekt 8432

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99922

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/( - ) 8442

- Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452 431

- Waardeverminderingen per einde van het boekjaarr 8522P xxxxxxxxxxxxxxx 65.000

- Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8472

Teruggenomen 8482

Verworven van derden 8492

Afgeboekt 8502

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99932

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/( - ) 8512

- Waardeverminderingen per einde van het boekjaarr 8522 65.000

- Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar 8552P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar (+)/( - ) 8542

- Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar 8552

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (284) 209.724
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) (ANN.5.10)

2. Andere ondernemingen - vorderingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 1.910.897

- Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen 8582 558.832

Terugbetalingen 8592 372.278

Geboekte waardeverminderingen 8602

Teruggenomen waardeverminderingen 8612

Omrekeningsverschillen (+)/( - ) 99952

Overige (+)/( - ) 8632 8.143

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (285/8) 2.105.594

Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per 

einde van het boekjaar (8652)



74

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES  (CONSO 5.11)

- Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar (+)/( - ) 9910P xxxxxxxxxxxxxxx 63.973.241

- Wijzigingen tijdens het boekjaar

Aandeel van de Groep in het geconsolideerde resultaat (+)/( - ) 99002 25.647.741

Andere wijzigingen (+)/( - ) 99003 -10.105.000

- Andere wijzigingen

(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan 

het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)

Dividenden -10.105.000

- Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar (+)/( - ) (9910) 79.515.982
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE 
VERMOGENSMUTATIEMETHODE (CONSO 5.12)

Positieve consolidatieverschillen

- Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99201P xxxxxxxxxxxxxxx 28.724.951

- Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage 99021 19.074.491

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage 99031

Afschrijvingen 99041 -7.655.587

In resultaat genomen verschillen 99051

Andere wijzigingen 99061 636.546

- Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99201 40.780.401

Negatieve consolidatieverschillen

- Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99111P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage 99022

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage 99032

Afschrijvingen 99042

In resultaat genomen verschillen 99052

Andere wijzigingen 99062

- Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99111

Positieve verschillen na toepassing van de vermogensmutatiemethode

- Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99202P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage 99023

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage 99033

Afschrijvingen 99043

In resultaat genomen verschillen 99053

Andere wijzigingen 99063

- Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99202

Negatieve verschillen na toepassing van de vermogensmutatiemethode

- Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99112P xxxxxxxxxxxxxxx

- Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage 99024

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage 99034

Afschrijvingen 99044

In resultaat genomen verschillen 99054

Andere wijzigingen 99064

- Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99112
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Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN (CONSO 5.13)

Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun resterende looptijd

- Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden 8801 5.284.071

Achtergestelde leningen 8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831 2.177.368

Kredietinstellingen 8841 3.106.703

Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861

Leveranciers 8871

Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891

Overige schulden 8901

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

vervallen (42) 5.284.071

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

Financiële schulden 8802 6.891.960

Achtergestelde leningen 8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832 1.205.555

Kredietinstellingen 8842 5.686.405

Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862

Leveranciers 8872

Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892

Overige schulden 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 1 

jaar doch hoogstens 5 jaar 8912 6.891.960
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Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN (VERVOLG) (CONSO 5.13)

- Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden 8803 680.556

Achtergestelde leningen 8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833

Kredietinstellingen 8843 680.556

Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863

Leveranciers 8873

Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893

Overige schulden 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 680.556

Schulden (of gedeelte van de schulden) gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de 

in de consolidatie opgenomen ondernemingen 

Financiële schulden 8922 2.519.626

Achtergestelde leningen 8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952

Kredietinstellingen 8962 2.519.626

Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden, 

gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de in de 

consolidatie opgenomen onderneming 9062 2.519.626
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTATEN (CONSO 5.14)

Netto-omzet

- Uitsplitsing per bedrijfscategorie

- Uitsplitsing per geografische markt

Totale omzet van de groep in België 99083 384.584.077 324.742.307

Gemiddeld personeelsbestand (in eenheden) en personeelskostens

- Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde dochterondernemingen

Gemiddeld personeelsbestand 90901 2.040 1.563

Arbeiders 90911 1 1

Bedienden 90921 2.025 1.555

Directiepersoneel 90931 11 7

Anderen 90941 3

Personeelskosten 

Bezoldigingen en sociale lasten 99621 153.662.532 135.104.220

Pensioenen 99622

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de 

betrokken ondernemingen 99081 1.796 1.422

- Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen

Gemiddeld personeelsbestand 90902

Arbeiders 90912

Bedienden 90922

Directiepersoneel 90932

Anderen 90942

Personeelskosten 

Bezoldigingen en sociale lasten 99623

Pensioenen 99624

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de 

betrokken ondernemingen 99082
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTATEN (VERVOLG) (CONSO 5.14)

Niet-recurrente opbrengsten 76 1.126.547 2.049.135

- Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 1.126.547 2.049.135

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op 

immateriële en materiële vaste activa 760

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen 9970

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en 

-kosten 7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa 7630 605.099 331.624

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 764/8 521.448 1.717.511

- Niet-recurrente financiële opbrensten 76B

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en 

kosten 7621

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten 769
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTATEN (VERVOLG) (CONSO 5.14)

Niet-recurrente kosten 66 -11.091 900.230

- Niet-recurrente bedrijfskosten 66A -11.091 855.950

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 783.661

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 9962

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen 

(bestedingen) (+)/( - ) 6620 -35.444

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa 6630 7.745 71.916

Andere niet-recurrente bedrijfskosten 664/7 16.608 373

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente  

bedrijfskosten  ( - ) 6690

- Niet-recurrente financiële kosten 66B 44.280

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 44.280

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: 

toevoegingen (bestedingen)  (+)/( - ) 6621

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 6631

Andere niet-recurrente financiële kosten 668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente  

financiële kosten ( - ) 6691

In het resultaat opgenomen negatieve consolidatieverschillen ( - ) 9963

Belastingen op het resultaat

- Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van 

het boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de 

voor die boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor 

zover dit verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te 

betalen belastingen 99084

- Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het 

resultaat van het boekjaar 99085
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Codes Boekjaar

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (CONSO 5.15)

- Persoonlijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen 

ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd als 

waarborg voor schulden of verplichtingen van derden 9149

- Zakelijke zekerheid die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als 

waarborg voor schulden en verplichtingen:

van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen 99086 15.949.070

van derden 99087

- Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten 

bate en op risico van de in consolidatie opgenomen ondernemingen, 

voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn 

opgenomen 9217

- belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa 9218

- belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa 9219

- Rechten uit verrichtingen

op rentestanden 99088

op wisselkoersen 99089 8.073.188

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen 99090

op andere gelijkaar digeverrichtingen 99091

- Verplichtingen uit verrichtingen

op rentestanden 99092

op wisselkoersen 99093 1.101.817

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen 99094

op andere gelijkaar digeverrichtingen 99095

- Verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of diensten

- Bedrag, aard en vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

Bankwaarborgen NRB nv 10.764.709

Hypthecaire inschrijving BelgiumDC 4.100.000

Huurwaarborg Logins 73.376

Bankwaarborg Xperthis nv 573.262

- Rust- of overlevingspensioen ten gunste van personeelsleden of ondernemingsleiders, ten laste van de in de consolidatie opgenomen 

ondernemingen

NRB betaalt jaarlijks premies voor de groepsverzekering die het volledige personeel dekt. Deze premies, leven & overlijden, vallen volledig ten laste 

van het bedrijf. De groepsverzekering werd afgesloten bij Ethias. Teneinde aanzienlijke toename van de jaarlijkse premies te ondervangen of te worden 

geconfronteerd met een minder gunstige conjunctuur werd bij Ethias een financieringsfonds opgebouwd ter aanvulling van de premie-aanvragen.

- Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan die niet in de resultatenrekening of 

balans worden weergegeven

- Aard, zakelijk doel en financiële gevolgen van buitenbalans regelingen

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of 

voordelen noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen.
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 

DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN (CONSO 5.16)

Verbonden ondernemingen

- Financiële vaste activa

Deelnemingen en aandelen 9261

- Vorderingen 9291 16.059.912 18.715.976

Op meer dan één jaar 9301

Op hoogstens één jaar 9311 16.059.912 18.715.976

- Geldbeleggingen 9321 4.094.405 4.285.131

Aandelen 9331 4.094.405 4.285.131

Vorderingen 9341

- Schulden 9351 2.530.088 599.506

Op meer dan één jaar 9361

Op hoogstens één jaar 9371 2.530.088 599.506

- Persoonlijke zekerheden

die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden 

of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381

- Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401

- Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421

Opbrengsten uit vlottende activa 9431 175.971 176.275

Andere financiële opbrengsten 9441

Kosten van schulden 9461

Andere financiële kosten 9471

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

- Financiële vaste activa

Deelnemingen en aandelen 9262

- Vorderingen 9292

Op meer dan één jaar 9302

Op hoogstens één jaar 9312

- Schulden 9352

Op meer dan één jaar 9362

Op hoogstens één jaar 9372

Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden

- Vermelding van dergelijke transacties, met uitzondering van 

transacties binnen de groep, indien zij van enige betekenis zijn, 

met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de 

betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie 

over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de 

financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie als 

één geheel zijn opgenomen:

Nihil



83

Codes Boekjaar

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET (CONSO.5.17)

De bestuurders of zaakvoerders van de geconsolideerde onderneming

- Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van 

hun werkzaamheden in de consoliderende onderneming, haar 

dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen, 

inclusief het bedrag van de aan de gewezen bestuurders of 

zaakvoerders uit dien hoofde toegekende rustpensioenen 99097

- Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de 

consoliderende onderneming, door een dochteronderneming of een 

geassocieerde vennootschap 99098

De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

- Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een 

mandaat van commissaris op het niveau van de Groep waarvan de 

vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat 9507 288.300

- Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere 

opdrachten uitgevoerd bij de betrokken vennootschap en haar filialen 

door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95071 14.250

Belastingadviesopdrachten 95072

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95073 3.000

- Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) 

verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een mandaat van 

commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap 

die de informatie publiceert aan het hoofd staat 9509 25.300

- Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere 

opdrachten uitgevoerd bij de vennootschap en haar filialen door 

personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten 95091

Belastingadviesopdrachten 95092 12.743

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95093 295.545

- Verwijzingen overeenkomstig artikel 3:63, §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De één-op-70%-regel wordt gerespecteerd en werd geanalyseerd op het niveau van de consoliderende onderneming van de groep (Ethias nv)
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EN GROEP VAN BEDRIJVEN DIE ZICH INZETTEN 
VOOR DE LOKALE OVERHEDEN

De derde pijler van de NRB Groep bestaat uit CEVI-Logins, 

SIGGIS en Civadis, de specialisten van de Groep die specifieke 

ICT-producten en -diensten aanbieden aan lokale overheden 

zoals provincies, steden, gemeenten, politiezones, en OCMW's. 

CEVI en Logins, opgericht in 1971, zijn respectievelijk gevestigd 

in Gent en Mechelen, en zijn voornamelijk actief in Vlaanderen. 

CEVI realiseerde in 2020 een omzet van ongeveer 26 miljoen 

euro, terwijl Logins in datzelfde jaar een omzet van 6 miljoen euro 

realiseerde. Samen hebben ze 206 mensen in dienst.

Civadis werd opgericht in 1969, is gevestigd in Namen, en levert 

voornamelijk diensten aan lokale overheden in het Franstalige 

deel van België. Civadis realiseert een omzet van 25 miljoen euro 

en had in 2020 ongeveer 200 mensen in dienst. 

Die drie bedrijven zijn in 2010 toegetreden tot de NRB Groep.

De oplossingen van CEVI-Logins en Civadis ondersteunen 

niet alleen de werking van de lokale overheidsadministratie in 

al haar aspecten, maar bevorderen ook de interactie tussen 

de administraties en de burgers, o.a. via het gebruik van 

hedendaagse digitale kanalen.

In mei 2018 is SIGGIS (Spatial Intelligence, Genuine & Generic 

IT Solutions) specialist in GIS-software en GIS-consultancy, 

toegetreden tot de NRB Groep. Sindsdien werkt SIGGIS zeer 

nauw samen met CEVI en Logins. 

Wouter Lannoeye (p. 90), GIS consultant, legt uit hoe hij voor 

de stad Roeselare werkte aan een toepassing voor meldingen 

(zwerfvuil, vandalisme, kapotte lichten, ...) voor burgers of 

medewerkers.

Matthias Vanthorre (p. 88), business unit manager van CEVI-

Logins, legt in het volgende artikel uit hoe hij heeft bijgedragen 

aan CEVI's verschuiving naar een (cloud) service-georiënteerde 

portefeuille. 

Terwijl Fabrice Jacobs (p. 86), account manager bij Civadis, zijn 

ervaringen deelt over de bouw van een oplossing binnen de 

Groep, waarbij de infrastructuurcapaciteiten van NRB werden 

samengebracht met de technische en zakelijke vaardigheden 

van Civadis. 
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VERTEL ONS OVER EEN PROJECT DAT 
BEL A NGR IJK WAS VOOR JOU.

De opdracht van Civadis voor het gemeentebestuur en het 

OCMW van Erezée bestond uit twee fasen. De eerste was het 

gezamenlijk bouwen van een oplossing waarbij de infrastructuur 

en de vaardigheden van NRB werden gecombineerd met de 

technische en business skills van Civadis. 

In de tweede fase moesten alle software en de werkomgeving 

van de twee entiteiten naar het NRB datacenter worden 

overgebracht, rekening houdend met alle zogenaamde business 

software (financiën, bevolking/burgerlijke stand enzovoort) en 

alle systeembeheertaken (beveiligingsfirewalls, antivirus, back-

ups enzovoort). 

Civadis zorgde voor de volledige migratie van de infrastructuur van 

de klant naar het datacenter en de ondersteuning van de gebruikers.

Het doel was duidelijk: de klant bevrijden van alle verplichtingen 

die gepaard gaan met het volledige beheer van een IT-

infrastructuur (complexiteit van de gebruikte technologieën, 

beveiliging van de omgevingen, patchen van Windows- en 

Linux-servers, back-ups enzovoort) en hem in staat stellen zich 

opnieuw te concentreren op zijn kernactiviteit: de dienstverlening 

aan de burger. De bedoeling was ook onze klant in staat te stellen 

een beveiligingsniveau te bereiken dat in een lokale omgeving 

moeilijk te bereiken is.  

WAT MOE TEN WE VA N JOU WE TEN 
A LS PERSOON?

Vanuit mijn technische achtergrond geef ik de voorkeur 

aan goed advies eerder dan aan loutere verkoop.  

Op die manier kan ik een vertrouwensband met elk van 

mijn klanten creëren. Die band is dag in dag uit mijn 

prioriteit.

Persoonlijk ben ik iemand die normen en waarden 

heeft die ik mijn kinderen probeer bij te brengen. Ik kan 

onrecht niet verdragen. 

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN?

Aanvankelijk heb ik een opleiding informatica gevolgd. 

Mijn loopbaan is tot nu toe vrij divers geweest: ik ben 

ontwikkelaar, analist, trainer, technisch verkoper en 

projectleider geweest. Sinds 2014 ben ik commercieel 

adviseur, een functie die ik nog steeds heb. 

Ik kan niet tegen 
onrechtvaardigheid.

 — Fabr ice  
JACOBS

Commercieel  adv iseur

86



87

Dat project was een teamprestatie met 

alle collega's, zowel technisch als zakelijk.

Ik werd in het bijzonder bijgestaan door 

mijn collega's Jean-Claude Arno, hoofd 

van de technische dienst, en twee van zijn 

collega's Tom Léonard en Pascal Gillis. 

Zonder hen zou dat belangrijke project 

nooit tot een goed einde zijn gebracht. 

Mijn beste herinnering als commer-

cieel adviseur: een paar weken gele-

den werd een klant geconfronteerd met 

een verschrikkelijke betalingsblokkering 

op zijn platform. De situatie was gevaar-

lijk, maar dankzij de bevoorrechte relatie 

die ik met de klant en mijn collega's heb, 

ben ik erin geslaagd de urgentie snel te 

identificeren, een dialoog met de teams 

tot stand te brengen en, uiteindelijk, de 

situatie in een recordtijd te deblokkeren. 

Mijn slechtste herinnering als 

commercieel adviseur: een dossier 

aan de concurrentie verliezen terwijl je er 

veel energie en moeite in hebt gestoken, 

is altijd teleurstellend, ook al hoort het 

erbij en weet je dat het kan gebeuren. 

WAT TROK JE A A N IN 
C I VADIS? 

Ik ben eigenlijk toevallig bij Civadis beland. 

Toen ik als onderdeel van mijn studie een 

stage in een bedrijf moest kiezen, wilde 

ik uit mijn comfortzone stappen en een 

nieuwe omgeving leren kennen, met 

name AS400. Na verschillende fusies en 

overnames kwam ik bij Civadis terecht, 

waar de omvang van de NRB Groep, de 

werkzekerheid, de verscheidenheid van 

opdrachten en klanten en de zakelijke 

deskundigheid me over de streep 

hebben getrokken.

Vandaag ben ik tevreden met mijn 

werk dankzij de goede relaties die ik 

met klanten en collega's heb kunnen 

opbouwen.

WAT HEEF T C I VADIS  JE 
B IJGEBR ACHT?

Ik heb in verschillende functies binnen 

het bedrijf veel ervaring kunnen opdoen: 

van programmeur tot commercieel advi-

seur. Maar ik heb er vooral ontdekt wat 

ik echt leuk vind, namelijk de menselijke 

relatie met mijn klanten.

Het doel: de klant 
in staat stellen zich op 
zijn kernactiviteiten te 
concentreren.

EN OMGEK EERD, 
WAT HEB J IJ  C I VADIS 
B IJGEBR ACHT S INDS JE 
ER WERK T? 

Mijn professionaliteit en loyaliteit aan het 

bedrijf, ondertussen al 29 jaar lang!

Een teamprestatie 
met alle collega's, zowel 
technisch als zakelijk.

 — Tom LÉON A RD
Technisch deskundige 

E X PER T ISEG EB IED:

infrastructuur & cloud.

Wat ik in anderen waardeer:

integriteit, samenwerking, tolerantie.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

betrokkenheid en autonomie.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

voorkomendheid, zinvolheid, teamgeest.

Dit project heeft me 
in staat gesteld mijn 

aanpassingsvermogen ten 
opzichte van mijn medewerkers 

en de verschillende eisen te 
ontwikkelen.

 — Jean-C laude A RNO
Inf ras t ruc tuurbeheerder

E X PER T ISEG EB IED: 

implementatie en beheer van on-site 

IT-infrastructuren, cloudoplossingen in 

SaaS en Managed Services.

Wat ik in anderen waardeer:

eerlijkheid, teamgeest, dynamiek.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

bereidheid om te leren/ontwikkelen, 

feeling, leiderschap.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk: 

teamwork, innovatieve projecten, het 

gevoel dat er naar me geluisterd wordt.

Het was een waar genoegen 
om samen met Fabrice aan 
dit project te werken. Het 

succes was te danken aan de 
uitstekende samenwerking 
tussen het salesteam, de 

technische staf en de klant!
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 — Mat thias   
VANTHORRE

Business  uni t  manager 
(domeinverant woordel i jke)  van 
ICT produc ten & diens ten 

WAT MOE TEN WE WE TEN VA N JOU 
A LS PERSOON?

Ik ben gebeten door de technologische evoluties in de 

ICT-sector en doe er alles aan mijn collega’s enthousiast 

te maken om deze innovaties mee te promoten en te 

implementeren bij onze klanten. Ik probeer steeds de 

noden van onze specifieke markt - de lokale publieke 

sector - te vertalen naar concrete oplossingen en 

diensten. Het is mijn roeping om de brug te vormen 

tussen onze technische mensen die implementatie en 

support moeten doen en de commerciële mensen die 

de klanten moeten overtuigen. 

Het team zit boordevol technische kennis en ideeën.  

Mijn rol is een katalysator en coach te zijn en die ideeën 

helpen om te vormen tot commerciële producten en 

diensten.

Ik probeer altijd de behoeften 
van de lokale publieke sector te 
vertalen in concrete oplossingen en 
diensten.

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG VA N 
JE WE TEN?

Ik werk al 13 jaar voor CEVI. Ik ben er gestart als system 

engineer binnen de Infrastructuur-Windows ploeg. Na enkele 

jaren ben ik me gaan toeleggen op het coördineren van ICT-

infrastructuurprojecten bij klanten. 

Vijf jaar geleden werd ik verantwoordelijk voor het domein "ICT 

producten & diensten" en werkte ik actief mee aan de opzet van de 

cloud- en managed services strategie van  CEVI. Op die manier 

maken we stilaan de transitie van een projectgedreven domein 

met vooral eenmalige inkomsten naar een dienstengedreven 

domein met vooral recurrente inkomsten. 

Om de diensten beter op elkaar af te stemmen werd het interne 

ICT-team samengevoegd met de ploeg die de projecten en 

het onderhoud bij klanten uitvoert. Naast de reeds bestaande 

cloudtoepassingen "by design" en webservices zijn we ook een 

SaaS (Software-as-a-Service)-aanbod gaan creëren voor bijna 

alle toepassingen van CEVI.

VERTEL ONS OVER EEN PROJECT DAT 
BEL A NGR IJK WAS VOOR JOU.

In 2020 kregen de OCMW's en de gemeentes de wettelijke 

verplichting om hun boekhouding samen te voegen. Heel wat 

gemeentes waren echter niet in staat om die eengemaakte 

boekhouding vanuit verschillende locaties te benaderen. 
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Wij kregen bijgevolg de vraag om de 

toepassingen centraal te hosten en op 

een beveiligde manier via het internet 

beschikbaar te maken. Zo ook van de 

gemeente Denderleeuw. We zijn samen 

met de ontwikkelaars van de toepassing 

en met onze infrastructuur-specialisten 

op zoek gegaan naar de beste manier 

om een gedeelde omgeving op te 

zetten waar meerdere klanten op 

kunnen connecteren zonder toegang te 

hebben tot elkaars data of toepassingen.  

De gebruikers kunnen inloggen met hun 

Office 365 account, gebruikmaken van 

tweestapsverificatie en de softwareclient 

gebruiken binnen een webbrowser.  

Op die manier benaderen we het gevoel 

van een cloudtoepassing die op een 

veilige manier vanop elk toestel met een 

moderne browser kan benaderd worden. 

Dat project is de basis geweest van 

een platform waarop we al onze legacy 

toepassingen als SaaS-toepassing 

kunnen aanbieden.

Er waren in de eerste plaats collega’s 

betrokken met kennis over remote 

desktop services en technieken om die 

veilig te laten gebruiken door meerdere 

klanten. Daarnaast waren er ook de 

collega’s die de toepassingen zelf 

ontwikkelden en zij die de toepassingen 

installeerden en onderhouden.  

WAT TROK JE A A N IN 
CE V I-LOG INS? 

Ik werk nagenoeg mijn volledige carrière 

bij CEVI en was destijds vooral aange-

trokken door de job van system engineer 

omdat die heel allround is. Ik wou me als 

jonge gast nog niet te snel vastpinnen 

aan één ICT-domein. Ik werd opgevan-

gen in een hecht en ervaren team dat 

koos om te werken met technologieën 

die hun betrouwbaarheid al bewezen 

hadden. Ik had het gevoel snel veel ver-

antwoordelijkheid en vertrouwen te krij-

gen, geruggesteund door fijne, ervaren 

collega’s die me veel geleerd hebben. 

WAT HEEF T CE V I  JE 
B IJGEBR ACHT?

Gedreven door mijn sterke interesse, 

ben ik snel terechtgekomen in het 

infrastructuurteam waar ik veel kansen 

kreeg om technisch te groeien.  

Ik heb dan ook in de beginjaren veel 

technische opleidingen van Microsoft en 

van virtualisatie- en hardware-vendors 

kunnen volgen. De laatste jaren heb ik 

een belangrijke rol kunnen spelen in het 

introduceren van cloudtechnologieën en 

heb daar veel kennis over opgedaan.

Bovendien had ik het geluk in een sterk 

team terecht te komen met veel ervaring 

en met de juiste mentaliteit om elkaar 

vooruit te helpen om zo onze klanten 

beter te bedienen. Op die manier heb ik 

voldoende zelfvertrouwen opgedaan om 

zelf de leiding te nemen in projecten en 

finaal ook de dienst te leiden. Vandaag 

probeer ik die waarden vanuit mijn 

huidige rol verder uit te dragen.

Bij CEVI  
wapenen wij ons  
voor de toekomst.

EN OMGEK EERD,  WAT 
HEB J IJ  CE V I-LOG INS 
B IJGEBR ACHT?

In de jaren dat ik bij CEVI werk heb ik de 

marktsituatie zien veranderen van klanten 

die allemaal afzonderlijk aanbestedingen 

uitbrengen naar raamcontracten waarbij 

klanten zich verenigen. Vooral de grote 

spelers in Vlaanderen kunnen daarvan 

profiteren en dat heeft voor ons een grote 

impact. Ik probeer met het team hard 

te werken om ons domein, net als de 

softwaredomeinen bij CEVI & Logins, om 

te schakelen naar een dienstenmodel. 

Vandaag liggen daar veel kansen door 

de grote vraag naar managed services, 

SaaS- en andere clouddiensten.  

Op die manier wapenen we ons voor de 

toekomst.

 — Frank K ERCK HOVE
Change manager  - 
Veran t woorde l i jke  voor  he t 
da t acenter  van CE V I

VA KG EB IED: 

kennis van een brede range van 

datacenter-technologieën: Windows, 

hardware, networking, virtualisatie, etc.

Wat ik in anderen waardeer:

loyaliteit, eerlijkheid, samenhorigheid.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

doorzettingsvermogen, grote 

nieuwsgierigheid naar techniek, 

samenwerken.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk :

autonoom kunnen werken en vertrouwen 

krijgen, resultaatgericht kunnen werken.

Door samenwerking en 
creativiteit wordt wat niet mogelijk 

leek, plots wel mogelijk.
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 — Wouter  
L ANNOE YE

G IS-consul tant

VERTEL ONS OVER EEN PROJECT DAT 
BEL ANGRIJK WAS VOOR JOU.

De voorbije twee jaren ondersteunde ik de stad Roeselare 

als GIS consultant. Mijn opdracht is een combinatie van het 

bieden van dagelijkse GIS-ondersteuning aan medewerkers, het 

geven van advies over de roadmap van GIS in de organisatie 

en het uitwerken van de GIS-component in de workflow van de 

organisatie. 

Een goed voorbeeld van dat laatste is de mogelijkheid om een 

locatie toe te voegen aan meldingen (zwerfvuil, vandalisme, 

kapotte lichten ...) van burgers of werknemers. Dat kan door een 

adres of een punt op een kaart toe te voegen in een op maat 

gemaakte app en die informatie naar de servicebeheersoftware 

terug te sturen. 

Momenteel inventariseert Roeselare objecten in de openbare 

ruimte: van speelpleinen of openbare toiletten tot afvalbakken 

en oversteekplaatsen voor voetgangers. De geodata worden 

gebruikt om de werkzaamheden te plannen en de exacte 

locaties samen met instructies naar particuliere aannemers te 

sturen voor onderhoud of vervanging van materiaal. Het resultaat 

kan nu in het veld worden gecontroleerd en gevalideerd, met 

behulp van mobiele GIS.

Intussen heeft mijn collega Peter een webservice ontwikkeld 

voor de communicatie tussen de software voor dienstenbeheer 

van derden en de GIS-applicatie.
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WAT MOE TEN WE WE TEN OVER JOU 
A LS PERSOON?

Ik beschouw mezelf als de vraagbaak, mensen weten 

dat ze bij mij terechtkunnen als ze advies willen of 

een probleem moeten oplossen. Ik probeer altijd de 

stemming erin te houden en mensen te motiveren.  

Vorig jaar was dat door de COVID-19-crisis belangrijker 

dan ooit.

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN?

Vier jaar geleden ben ik als consultant Geographic 

Information Systems (GIS) bij CEVI gestart. Aanvankelijk 

behandelde ik vooral vragen van onze helpdesk.  

Later werd ik met de hulp van mijn collega’s en wat 

zelfstudie een ArcGIS enterprise expert. De voorbije 

twee jaar verwachtten klanten steeds meer dat CEVI 

binnen zijn projecten ook GIS-ondersteuning en 

-expertise levert. Daarom verschoof het zwaartepunt 

van mijn werk naar het ondersteunen van de klanten.

CEVI gaf me de kans om cursussen over projectbeheer 

en functionele analyse te volgen. Door aan ESRI-

gebruikersconferenties deel te nemen, heb ik kennis 

opgedaan van de beschikbare instrumenten in GIS.
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Het GIS-team bij CEVI bestaat uit 

een handvol mensen. Om aan de 

toenemende vraag van onze klanten naar 

advies te voldoen, is een GIS-consultant 

van SIGGIS bij het project gekomen. 

Omdat beide bedrijven hetzelfde GIS-

platform gebruiken, was de consultant in 

geen tijd ingewerkt. 

De samenwerking loopt vlot. Zowel CEVI 

als SIGGIS hebben hun eigen spe-

cialisatie binnen het GIS-landschap.  

Het samenbrengen van de kennis van  

beide bedrijven is een verrijking voor zowel 

de consultants als voor de klant die van de 

ervaring van een uitgebreid netwerk kan 

profiteren.

WAT TROK JE A A N IN 
CE V I  - S IGG IS?

Het is geen verrassing dat ik als geograaf 

echt gepassioneerd ben door kaarten. 

CEVI gaf me de kans om die passie met 

zijn klanten te delen. Werken bij CEVI gaf 

me ook de kans om ambtenaren op te lei-

den in GIS, wat zich vertaalt in een betere 

dienstverlening aan de gemeenschappen 

waarin we leven.

WAT HEEF T CE V I-S IGG IS 
JE  B IJGEBR ACHT?

GIS is een hoogst aanpasbaar systeem. 

Om het ten volle te kunnen benutten 

moet je ook kennis van andere domeinen 

hebben. Werken bij CEVI gaf me de kans 

om een brede set van vaardigheden te 

ontwikkelen zoals SQL, html en een 

beetje python, installatieprocessen met 

IIS, certificaten, firewalls, etcetera en 

natuurlijk ... onze GIS-software!

Na verloop van tijd werd ik een van de 

belangrijkste GIS-consultants bij CEVI en 

gaf ik aanwijzingen aan collega's terwijl zij 

mij een paar jaar geleden nog de kneepjes 

van het vak lieten zien. Die veranderende 

rol gaf me meer zelfvertrouwen, wat in 

een vlottere communicatie met collega's 

en klanten resulteerde. Door de goede 

sfeer op het werk zijn collega's vrienden 

geworden, met wie ik ook buiten het 

kantoor afspreek.

Bij CEVI - Siggis, 
deel ik mijn passie voor 
cartografie met mijn 
klanten.

EN OMGEK EERD,  WAT 
HEB J IJ  CE V I-S IGG IS 
B IJGEBR ACHT S INDS JE 
ER WERK T? 

Ik geloof dat ik iemand ben die de klus 

klaart. Behalve dat ik een harde werker 

ben, probeer ik één oog gericht te 

houden op de software en diensten die 

we momenteel leveren, en het andere op 

de toekomst. Ten slotte zou ik zeggen dat 

ik tot de goede sfeer op kantoor bijdraag, 

wat toch een belangrijke factor is om een 

team gemotiveerd te houden om dat 

tikkeltje verder te gaan in het leveren van 

diensten aan klanten.

 — Thibeaut  FORMESYN
G IS-consul t an t  b i j  S IGG IS 

E X PER T ISEG EB IED: 

GIS, cartografie en geografische 

gegevens.

Wat ik in anderen waardeer:

eerlijkheid, passie en humor.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

perspectief, de klant tevredenstellen en 

een goed gevoel voor humor.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk: 

afwisseling, uitdaging en een goede 

relatie met collega's.

 Wouter is de ideale partner: 
hij is altijd beschikbaar als ik 
vragen heb en hij neemt de  
tijd om elk element uit te 

leggen.

 — Peter  HE YM A NS
Project manager G IS bij  CEV I

E X PER T ISEG EB IED: 

business analysis, software design, 

software implementation.

Wat ik in anderen waardeer:

enthousiasme, vindingrijkheid, 

rechtdoorzee zijn.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

analytisch, hands-on.

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

focus, onderzoek en resultaten.

Het is altijd een plezier om 
met Wouter te werken, hij is 

mijn eerste aanspreekpunt als 
ik een extra paar handen  

nodig heb om de klus  
te klaren.
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MAATSCHAPPELIJKE ZETELS

Parc Industriel des Hauts Sarts  
2e Avenue 65 | B-4040 Herstal

Bisdomplein 3  
B-9000 Gent

Rue d’Arlon / Aarlenstraat 53  
B-1040 Bruxelles / Brussel / Brussels

Generaal De Wittelaan 17, bus 32 
B-2800 Mechelen

Legeweg 157 F 
B-8020 Oostkamp

Excelsiorlaan 25
B-1930 Zaventem

Rue de Néverlée 12 
B-5020 Namur

Avenue de l'informatique 9 
B-4432 Alleur  

Rue d’Arlon / Aarlenstraat 53
B-1040 Bruxelles / Brussel / Brussels

Leuvensesteenweg 540, bus 3 
B-1930 Zaventem 

Route d’Arlon 283
L-8011 Strassen

Rue Chanzy 35/37  
F-75011 Paris / Parijs  

67, Ethnikis Antistasis Street
GR-15231 Chalandri

Chemin de la Colette 6 
B-1325 Corroy-Le-Grand  

Quai Mativa 62
B-4020 Liège

Parc Industriel des Hauts Sarts  
2e Avenue 65 | B-4040 Herstal

Parc Industriel des Hauts Sarts  
2e Avenue 65 | B-4040 Herstal
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STAND VAN HET KAPITAAL OP 31/12/2020

AANDEELHOUDERS
BEDRAG VRIJGEGEVEN 

OP 31/12/2019
% AANTAL AANDELEN

ETHIAS nv 10.632.500,00 68,39 % 42.530

NETHYS 1.924.000,00 12,38 % 7.696

S.W.D.E. 757.250,00 4,87 % 3.029

C.I.L.E. 702.000,00 4,52 % 2.808

S.R.I.W 625.000,00 4,02 % 2.500

INTERFIN 625.000,00 4,02 % 2.500

BRUTELE 281.250,00 1,81 % 1.125

GESVAL nv 250,00 0,00 % 1

Totalen 15.547.250,00 100 % 62.189
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0,00 %
(1 aandeel)
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LOTH INFO
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51 % 100 % 50 %

50 %

Noshaq
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80 % 90 % 100 %
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Jan Pollet & AltQ BV
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29 oktober 2020Inclusief vestigingen in Griekenland, VK en SpanjeEuropees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) Waarvan 1 aandeel in het bezit van de Xperthis Group
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SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

AANVANG MANDAAT EINDE MANDAAT

VOORZITTER

Philippe Lallemand 20/12/2016 28/04/2022

BEHEERDERS

Alain Palmans 28/04/2016 28/04/2022

Carine Hougardy 28/04/2016 28/04/2022

C.DESSEILLE cva vertegenwoordigd door: Claude Desseille 28/04/2016 28/04/2022

SPARAXIS nv vertegenwoordigd door: Eric Bauche 28/04/2016 28/04/2022

PASCAL LAFFINEUR bv vertegenwoordigd door: Pascal Laffineur 01/10/2016 28/04/2022

Brigitte Buyle 21/10/2016 01/03/2020

André Vanden Camp 27/04/2017 28/04/2022

EZ FINEANTS bv vertegenwoordigd door: Koenraad Dom 27/06/2017 28/04/2022

JALA bv vertegenwoordigd door: Dirk Wauters 27/06/2017 28/04/2022

Bruno Van Lierde 26/03/2018 28/04/2022

Myriam Van Varenbergh 26/03/2018 28/04/2022

Herbert Carracillo 26/04/2018 28/04/2022

Philippe Boury 17/12/2019 28/04/2022

Cécile Flandre 31/03/2020 28/04/2022

COMMISSARIS-REVISOR

PWC SRL vertegenwoordigd door Mélanie Adorante |  | Kurt Cappoen 23/04/2020 27/04/2023
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COMPUTERLAND, SPECIALIST VAN ICT-
OPLOSSINGEN EN -DIENSTEN AFGESTEMD OP DE 
BEHOEFTEN VAN DE MIDDENMARKT
De vierde pijler van de NRB Groep is Computerland. Deze ICT-

dienstverlener, met hoofdzetel in Alleur in de Luikse regio, is in 

mei 2020 toegetreden tot de NRB Groep.

Computerland vertegenwoordigt een omzet van meer dan 

31 miljoen euro en een team van ongeveer 200 gecertificeerde 

medewerkers. Het is een “one-stop-shop” IT-dienstverlener, 

die een brede waaier van diensten en geïntegreerde 

oplossingen op basis van Microsoft-technologieën aanbiedt aan 

middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn in België en het 

Groothertogdom Luxemburg. 

De diensten van Computerland zijn georganiseerd rond vier 

assen: business applications, cloud & infra, modern workplace, 

data & AI, vergezeld van ondersteunings- en governance-

diensten naargelang de behoeften van elke klant.

In het interview op de volgende pagina's leest u de ervaringen 

van Magali Ska (p. 100), ERP-consultant bij Computerland voor 

de implementatie van een HR-oplossing voor meer dan 7.000 

brandweerlieden bij het CGDIS (Corps Grand-Ducal d'Incendie 

et de Secours au Luxembourg), een van de grote klanten van 

Computerland in Luxemburg. 
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 — Magal i   
SK A 

Consul tant  business  cent ra l / 
Microsof t  Dynamics  N AV

VERTEL ONS OVER EEN PROJECT DAT 
BEL A NGR IJK IS  VOOR JOU.

Ik werk al meer dan drie jaar aan het CGDIS-project, dat bijzonder 

belangrijk is.

Het CGDIS (Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours au 

Luxembourg) heeft Computerland gekozen om het financieel 

beheer, het hr-beheer van bijna 7.000 brandweermannen 

en alle interfaces met hun verschillende bedrijfssoftware te 

implementeren. 

Gelukkig werd ik gekozen om het volledige hr-gedeelte van het 

project uit te voeren, evenals een groot deel van de interfaces.  

Ik ben nu de hoofdconsultant voor de grootste Luxemburgse 

klant van Computerland. 

Met de hulp van mijn collega's, in het bijzonder de projectleider 

- die ook operationeel directeur van Computerland Luxemburg 

is -, hebben we ook een nieuw projectbeheersysteem en een 

nieuwe SLA-werkmethodologie (Service Level Agreement) 

opgezet. Dat laatste bestond nog niet, waardoor het budget 

voortdurend overschreden werd. 

Vandaag biedt dat nieuwe beheer een echte toegevoegde 

waarde: de budgetten worden gerespecteerd, we leveren op 

tijd, de klant is tevreden over de opvolging van het project, en dat 

geldt ook voor het hele team, in het bijzonder voor Noureddine, 

technisch en functioneel consultant, en Yves, projectleider bij 

Computerland. 
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WAT MOE TEN WE WE TEN VA N JOU 
A LS PERSOON?

Ik val op door mijn doorzettingsvermogen en motivatie 

in alle omstandigheden, ik hou van nieuwe uitdagingen 

maar wel in teamverband! Ik ben gemakkelijk om mee 

te praten, of het nu op het werk is of op persoonlijk vlak, 

ik sta altijd klaar om anderen te helpen. Een beetje een 

mopperaar soms, maar altijd met een glimlach (lacht). 

En bovenal... ben ik de moeder van een prachtige, 

buitengewone, geweldige kleine meid van 11 jaar oud 

(nu ja, niet zo klein meer) die me elke dag motiveert en 

helpt om beter te worden.

WAT MOE TEN WE BEROEPSM AT IG 
VA N JE WE TEN?

Met acht jaar ervaring als sales en marketing executive 

met een ERP focus (NAV en AX), ben ik vier jaar gele-

den overgestapt naar een carrière als ERP consultant.  

Vandaag ben ik, dankzij deze commerciële en marketing-

achtergrond, een specialist in klant- en resultaatgerichte 

consulting. Een baan waarin ik me enorm ontplooi, 

dankzij de relatie die ik heb met mijn cliënten, wier be-

hoeften ik ter harte neem. Mijn analytische geest is een 

grote hulp bij projecten: ik herken problemen onmid-

dellijk, denk er grondig over na en vind snel de juiste 

oplossing. Ik ben autodidact, georiënteerd op team spi-

rit en een echte doorzetter: als het werk gedaan moet 

worden, doe ik er alles aan om het gedaan te krijgen 

(overuren schrikken me duidelijk niet af!). 
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Dankzij mijn rol als functioneel analist 

heb ik nu een grotere kennis van de 

workflows van de klant, zelfs beter dan 

de klant zelf, wat zeer gewaardeerd wordt 

door het voltallige personeel van CGDIS 

en in het bijzonder door de administratief 

en financieel directeur. 

De klant heeft ons zelfs zijn vertrouwen 

geschonken om in 2021 opnieuw 

grote investeringen te doen. Naast de 

lopende hr-projecten (+/- 20) heeft het 

CGDIS ons de opdracht gegeven een 

zeer groot intern factureringsproject uit 

te voeren voor de patiënten die door het 

CGDIS worden verzorgd (hulpdiensten 

Luxemburg). Een samenwerking die ik 

graag wil voortzetten!

WAT TROK JE A A N IN 
COMPUTERL A ND? 

Bijna vier jaar geleden was het voor-

uitzicht om het Computerland-team te 

vervoegen voor mij een echte kans om 

mijn beroepservaring en -vaardigheden 

in de praktijk te brengen. Bovendien 

maakte mijn vertrouwdheid met de ge-

bruikte programma's het voor mij veel 

gemakkelijker om mij te integreren in de 

bestaande teams die reeds bestonden.  

Ik werd ook aangetrokken door het feit 

dat ik nauw zou samenwerken met de 

klant, wat een van mijn belangrijkste  

drijfveren was! 

Computerland is een innovatief bedrijf 

dat deel uitmaakt van de wereld van 

digitalisering/ERP/service. Vandaag wil 

ik mijn vaardigheden ontwikkelen om te 

groeien in een sector die voortdurende 

evolutie en permanente uitdaging 

combineert. 

Met altijd 
dezelfde leuze: 
teamspirit!

WAT HEEF T 
COMPUTERL A ND JE 
B IJGEBR ACHT?

Ik ben volwassener en geduldiger 

geworden: ik heb geleerd kalm te 

blijven in gespannen situaties of bij 

moeilijkheden. Dankzij de ervaringen die 

ik in mijn beroep heb kunnen opdoen, 

heb ik veel vaardigheden verworven 

op het gebied van projectbeheer voor 

het functionele applicatiegedeelte en 

kennis over de evolutie van Dynamics-

producten in het bijzonder. 

EN OMGEK EERD,  WAT 
HEB J IJ  COMPUTERL A ND 
B IJGEBR ACHT?

Ik denk dat ik een sterke klantenrelatie 

heb bijgebracht, evenals een geweldige 

dynamiek tussen de verschillende 

departementen, met altijd dezelfde leuze: 

teamspirit!

 — Noureddine EL MOUJA HED
Technisch en func t ionee l 
consul t an t 

E X PER T ISEG EB IED:

inkoop, verkoop, voorraad, productie, 

HRM, boekhouding, CRM Service enz. 

Wat ik in anderen waardeer: 

samenwerking en eenvoud.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

stressbeheersing en vastberadenheid. 

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

het teamwork.

Magali is een meewerkend, 
glimlachend en aardig, 

dankbaar en behulpzaam 
persoon.

 — Yves CA PPELLE
Pro jec t le ider 

E X PER T ISEG EB IED: 

finance, logistiek.

Wat ik in anderen waardeer:

respect voor anderen, humor en eenvoud.

Mijn persoonlijke en professionele 

kracht:

werken aan het bereiken van doelen, mijn 

steun geven in plaats van te preken en 

humor. 

Wat essentieel is voor mij om 

voldoening te vinden in mijn werk:

erkenning, het belang van het 

aangeboden werk en de sfeer op het 

werk.

Wij voeren dit project  
uit met een echte teamspirit, 

wat des te gemakkelijker 
is met een enthousiast en 
pragmatisch persoon als 

Magali.
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ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 

Voor de oprichtingskosten worden passende afschrijvingen geboekt per jaarlijkse schijven van ten minste 20% van de werkelijk uitgegeven 

bedragen.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

Materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur 

worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde en 

worden voor die waarde in de balans opgenomen, onder aftrek 

van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. 

Andere dan van derden gekochte immateriële vaste activa 

moeten tegen hun kostprijs onder de activa geboekt worden 

voor zover die niet hoger is dan een voorzichtige schatting van 

de gebruiksduur of van het toekomstige rendement van deze 

activa. 

Immateriële vaste activa zijn de ondernemingsmiddelen van 

immateriële aard (kosten van O&O, concessies, octrooien, 

licenties, knowhow, merken, goodwill, vooruitbetalingen) 

die bestemd zijn om duurzaam gebruikt te worden voor de 

bedrijfsactiviteit en die toekomstige economische voordelen 

voor de onderneming kunnen genereren. 

De kosten voor rekening van de onderneming voor de realisatie 

van vaste activa voor eigen rekening worden tegen hun kostprijs 

geactiveerd.

De volgende lineaire afschrijvingspercentages worden 

toegepast:

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

• Softwarelicenties aangekocht bij derden  33 1/3%

• Softwarelicenties gebruikt in het kader 

van dienstverlening aan klanten  

(Afhankelijk van de duur van het project) 25% tot 50%

• Software ontwikkeld door de onderneming 

voor eigen gebruik 33 1/3%

• Standaardsoftware ontwikkeld door de  

onderneming om verkocht te worden (Afhankelijk  

van het contracttype of in verhouding tot  

het zakencijfer van de periode)  20% tot 33 1/3%

• Goodwill  

(afhankelijk van het type 

van verworven activiteiten) 10% tot 20%

• Positief consolidatieverschil 10%

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

• Gebouwen  5%

• Verfraaiing van gebouwen  20%

• Installaties, machines en uitrusting  20%

• IT-materiaal  25%

• IT-materiaal gebruikt in het kader van 

dienstverlening aan klanten 

(Afhankelijk van de duur van het project) 25% tot 50%

• Meubilair en kantoormateriaal  10%

• Rollend materieel 20%

• Vaste activa in leasing Duur van het leasecontract

• Overige materiële vaste activa  33 1/3%

Meubilair, IT-materiaal, kantoormateriaal en de licenties met een 

aanschaffingswaarde van minder dan € 1000 worden volledig 

voor rekening van het boekjaar gebracht.

Zowel de oprichtingskosten als de materiële en immateriële vaste 

activa in vreemde valuta's worden behouden tegen historische 

wisselkoersen. Die waarde dient als basis voor de berekening 

van de afschrijvingen en/of waardeverminderingen. 



105

DEELNEMINGEN EN AANDELEN

DEELNEMINGEN EN AANDELEN

De deelnemingen en aandelen worden tegen hun 

aanschaffingswaarde onder de activa van de balans opgenomen, 

met uitzondering van de bijkomende kosten en onder aftrek van 

de eventueel nog te storten bedragen.

Op het einde van elk boekjaar wordt elk effect afzonderlijk 

gewaardeerd, waarbij de waarde van de nettoactiva in de meeste 

gevallen als basis dient.

Als uit die waardering blijkt dat de effecten in verhouding tot de 

inventariswaarde in waarde gedaald zijn, worden ze in waarde 

verminderd met een waarde gelijk aan het gedeelte van de 

vastgestelde minderwaarde.

Wanneer een waardevermeerdering vastgesteld wordt op de 

effecten die voordien in waarde werden verminderd, is er een 

terugneming van de waardevermindering.

Bovendien kan er opnieuw worden gewaardeerd als de waardering 

van de effecten dat rechtvaardigt.

VORDERINGEN

Vorderingen opgenomen in de financiële vaste activa worden 

tegen hun nominale waarde geboekt. 

VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR EN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 

Deze vorderingen worden tegen hun nominale waarde geboekt. 

Ze worden in waarde verminderd als hun terugbetaling ervan op 

de vervaldag geheel of gedeeltelijk, onzeker of bedreigd is.

Bij faillissement of concordaat worden de onbetaalde vorderingen 

in waarde verminderd.

Andere vorderingen, onderzocht naargelang het geval, kunnen 

in waarde verminderd worden.

Wanneer de vorderingen tegen hun nominale waarde in de 

balans geboekt worden, is er een boeking in de overlopende 

rekening van de passiva en een boeking pro rata temporis in het 

resultaat van de volgende elementen:

a. de intresten conventioneel inbegrepen in de nominale 

waarde van de vorderingen;

b. het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de 

nominale waarde van de vordering;

c. het disconto van de terugbetaalbare vorderingen op meer 

dan één jaar die geen interesten opbrengen of die een 

abnormaal lage interestvoet hebben. 

Dat disconto wordt berekend op basis van de marktrente 

die van toepassing is op dergelijke vorderingen, op het 

moment waarop ze in het vermogen van de onderneming 

worden opgenomen.

VOORRADEN EN IN BEHANDELING ZIJNDE PRODUCTEN 

De voorraden worden tegen hun aanschaffingswaarde 

gewaardeerd op het moment van de sluiting. De gebruikte 

methode is de FIFO-methode.

De bestellingen die in uitvoering zijn, worden gewaardeerd 

tegen hun kostprijs plus winstopslag, rekening houdend met 

de voortgang van de werkzaamheden, de vervaardiging of de 

prestaties en de contractueel bepaalde meerprijs ten opzichte van 

de kostprijs wanneer deze meerprijs redelijk zeker is geworden. 

De methode "Percentage of completion" wordt dus toegepast 

voor zover de winst met voldoende zekerheid als verworven 

kan worden beschouwd. Het vooruitgangspercentage wordt 

berekend op basis van de kostprijs per project en op basis van 

het budget van de kosten. 

De bestellingen in uitvoering worden in waarde verminderd 

als hun kostprijs, verhoogd met het geschatte bedrag van 

de desbetreffende kosten die nog gemaakt moeten worden, 

hoger is dan de contractueel voorziene prijs. Bijkomende 

waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden 

met ofwel de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, ofwel 

de risico's inherent aan de aard van de betrokken activa of van 

de uitgevoerde activiteit. 

Voor de risico's en kosten met betrekking tot de verdere uitvoering 

van de bestellingen worden voorzieningen gevormd, voor zover 

deze risico's niet gedekt zijn door waardeverminderingen.
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BELEGGING VAN KASMIDDELEN EN BESCHIKBARE MIDDELEN 

De beleggingseffecten en vastrentende effecten worden tegen 

hun aanschaffingswaarde onder de activa van de balans 

geboekt met inbegrip van bijkomende kosten. De beleggingen 

van kasmiddelen en beschikbare middelen worden in waarde 

verminderd als hun beurswaarde op de dag van de sluiting van 

het boekjaar lager is dan hun aanschaffingswaarde.

Wanneer een waardevermeerdering vastgesteld wordt op 

de beleggingseffecten of vastrentende effecten die voordien 

in waarde werden verminderd, is er een terugneming van de 

waardevermindering.

De beschikbare middelen in vreemde valuta's worden opgenomen 

op basis van de wisselkoers van de laatste dag van het boekjaar.

OVERLOPENDE REKENINGEN

ZE OMVATTEN:

• de kosten die tijdens het boekjaar gemaakt werden, maar 

volledig of gedeeltelijk te boeken zijn op een volgend 

boekjaar;

• de inkomsten, of fracties van inkomsten die aan het 

lopende boekjaar verbonden moeten worden, maar die 

pas in de loop van het volgende boekjaar geïnd worden.

INTEGRATIE VAN DE FINANCIËLE TOESTAND VAN DE CENTRA VAN WERKZAAMHEDEN IN 
HET BUITENLAND

De financiële toestand van de centra van werkzaamheden in het 

buitenland worden geïntegreerd tegen de wisselkoers op het 

moment van de sluiting van het boekjaar, met uitzondering van de vaste 

activa, die tegen historische wisselkoersen behouden worden.

DEVIEZEN

De activa en passiva in vreemde valuta's worden tegen de 

wisselkoers van de dag van de verrichting geboekt. Bij de sluiting 

van het boekjaar worden alle activa en passiva (met uitzondering 

van de vaste activa) gewaardeerd tegen de wisselkoersen die 

bij de sluiting van kracht zijn. Zowel de positieve als negatieve 

wisselkoersverschillen worden in het resultaat van het 

boekjaar opgenomen. Deze regel is ook van toepassing op de 

omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de integratie van de 

financiële toestand van de centra van werkzaamheden.

De raad van bestuur kan evenwel, volgens de principes van 

voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, een andere 

wisselkoers toepassen. Die moet het resultaat zijn van een 

objectieve berekening van een rekenkundig of gewogen 

gemiddelde van de wisselkoersen die de afgelopen twaalf 

maanden vastgesteld werden.

PASSIVA

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 

De voorzieningen voor risico's en opgebouwde kosten om de 

naar hun aard duidelijk omschreven waarschijnlijke verliezen of 

kosten te dekken, maar die op de datum van de sluiting van het 

boekjaar ofwel waarschijnlijk ofwel vaststaand zijn, maar waarvan 

het bedrag niet bekend is.
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SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Deze schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.

OVERLOPENDE REKENINGEN 

ZE OMVATTEN:

• de kosten of fracties van kosten met betrekking tot het 

boekjaar, maar die pas in de loop van het volgende 

boekjaar betaald worden;

• de inkomsten die in de loop van het boekjaar verworven 

werden, maar volledig of gedeeltelijk geboekt worden op 

een volgend boekjaar.

INTEGRATIE VAN DE FINANCIËLE TOESTAND VAN DE CENTRA VAN WERKZAAMHEDEN IN 
HET BUITENLAND

De financiële toestand van de centra van werkzaamheden in het 

buitenland worden geïntegreerd tegen de wisselkoers op het

 moment van de sluiting van het boekjaar. De vaste activa worden 

echter tegen historische wisselkoersen behouden.

DEVIEZEN

De schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden 

tegen de wisselkoers van de dag van de verrichting geboekt. 

Bij de sluiting van het boekjaar worden alle schulden en 

verplichtingen gewaardeerd tegen de wisselkoersen die bij 

de sluiting van kracht zijn en zowel de positieve als negatieve 

wisselkoersverschillen worden opgenomen in het resultaat 

van het boekjaar. Deze regel is ook van toepassing op de 

omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de integratie van 

de financiële toestand van de centra van werkzaamheden. 

De raad van bestuur kan evenwel, volgens de principes van 

voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, een andere 

wisselkoers toepassen. Die moet het resultaat zijn van een 

objectieve berekening van een rekenkundig of gewogen 

gemiddelde van de wisselkoersen die de afgelopen twaalf 

maanden vastgesteld werden.

BOEKING VAN TIJDELIJKE HANDELSVERENIGINGEN

De verrichtingen die in tijdelijke handelsverenigingen worden 

uitgevoerd, worden afhankelijk van hun belang, ofwel in de 

boekhouding van de onderneming zelf, ofwel in een boekhouding 

van de handelsvereniging geregistreerd. In het tweede geval 

worden de rekeningen van de handelsvereniging proportioneel 

geïntegreerd. De boekhoudregels zijn gelijkaardig aan de regels 

die bij NRB gelden. 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

worden in de bijlage per categorie vermeld voor de nominale 

waarde van de verplichting die in de overeenkomst vermeld wordt 

of, bij gebrek daaraan, voor hun geschatte waarde. De rechten 

en verplichtingen die niet gekwantificeerd kunnen worden, zijn 

ook in de bijlage vermeld.
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