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CONTEXT

Je krijgt zicht op:
' de evolutie van het OV-park (P3);

' het energieverbruik op het vlak van OV en

brandprogramma's (p5);

het dagelijks beheer van OV (p

de gerealiseerde investeri rOV(

spa ring; ( p4);



VERLEDDING

Gemeente Bever wil haar openbare verlichting tegen 2030 volledig

ombouwen naar led.

Dit past in haar klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse

regering om volledig te'verledden' tegen 2030.

Gemeente Bever telt momenteel 553 verlichtingstoestellen. Hiervan was

eind juni 2021 14,65% uitgerust met led.
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EVOLUTTE ENERGIEVERBRUIK & CO2- UITSTOOT

Ledverlichtlng draagt bij tot een duurzame en energie-efficiëntere samenleving. Deze grafieken tonen:
'' hoe het energieverbruik van het OV-park in jouw gemeente of stad evolueert;

" de overeenkomstige daling in COr-uitstoot.
Het energieverbruik van de openbare verlichting is het verbruik van alle ir-rstallaties openbare verlichting en evolueert mee met de

samenstelling en aangroei van het OV-park.
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ovêr een jaar op basis van het werkelijk verbruik ên hêt rêèel (RLP) of
svnthetisch làstprofiel (5LP). Conform trde 2019

{+) Bepaling conform Synergrid- CE4 - N31N - 13105/2009: 232 kg corlMWh
{+} Niet van toepassing voor lokale besturen met gÍoene stroom

Verledd ingsgraad

Types lichtbronnen

a14,65%Led
E 26,94% Natrium Hogedruk

E Kwik

E 57/4% Natrium Lagedruk

tr 1,27% Metaalhalogenide
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BRANDPROGRAMMAS

Openbare verlichting (OV) dimmen of zelfs helemaal doven bespaart

energie en heeft een positief effect op mens en omgeving.

Binnen OV-verlichting onderscheiden we drie grote categorieën:

" Dimmen: het verlichtingstoestel brandt minder sterk gedurende

een deel van de nacht.
. Doven: het verlichtingstoestel wordt volledig gedoofd gedurende

een deel van de nacht.
. Nacht: het verlichtingstoestel brandt de volledige nacht.

Daarnaast zijn er nog andere, specifieke scenario's.

DAGELIJKS BEHEER OPENBARE VERLICHTING

ilror:$rii.i r elit veJrrjt:l i n1g r,l ili i titcrt, d{ iveÍ1 Li I l;.:l;lii

è L6,64% dimmen r 0,36% doven , 83,00% nacht il andere

Gemeente Bever doet een beroep op Fluvius voor het dagelijks beheer

van haar OV-park.

Van januari 2021 t.e.m. juni 2O2L vind je hier een overzicht van:

" het aantal individuele defecten;
. het aantal defecten die opgelost zijn binnen de 14 dagen (%);

' de gemiddelde doorlooptijd voor de herstelling hiervan.

Een individueel defect is een defect op één verlichtingstoestel, nadat
het in dienst werd geplaatst.
Voorbeelden: defecte lampen, defecte voorschakelapparatuur, een

defecte OV-zekering ... Hiervoor is een interventie ter plaatse nodig.

Streven naar een minimum doorlooptijd waarbij het gemiddelde per

trimester niet hoger mag zijn dan 8 kalenderdagen en het maximum
per herstelling de 14 kalenderdagen niet mag overschrijden.

Januari Februari Maart April Mei

Gemiddelde doorlooptijd individuele defecten

.Januari Februari Mdart April Mei
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Defecte straatlampen kunnen gemeld worden via Straatlampen.be.



I NVESTERINGEN IN OPENBARE VERLICHTI NG

Gemeente Bever maakt gebruik van het aanbod Licht-als-Dienst van Fluvius, waarbij de netbeheerder de investeringen coórdineert' Je

kreeg een kostenraming voor de volledige ombouw naar led. Dit meerjareninvesteringsplan herbekijken we om de drie jaar, in functie

van de realiteit (= werkelijke kosten en opbrengsten).

Deze grafiek toont het overzicht van de OV-investeringen:
. de werkelijke investeríngsuitgaven, sinds de start van de

verledding tot eind juni2O21., voor afgewerkte (=

definitief gerealiseerd) en lopende dossiers (= In

aanbouw);
' het resterende budget voor de volledige

ve rledd i ngsperiod e.

Deze investeringen bepalen mee het driejaarlijkse forfait dat
in rekening wordt gebracht bij de uitbetaling van het
dividend.

Meer details: zie bijlage financiële rapportering

BIJLAGE FINANCIËIT NRPPORTERING

Ovcrzicht invcstcrint{r:n Openbarc Verlichtitrg
(irr kEUR, cxcl. btw cn excl. Vctrntl voortleel)

u07/2019

I Definitiefgerealiseerd: 27 k€ tt Werken in aanbouw: 28 k€ !., Resterend budget: 175 k€

Conclusie - gemeente Beverjuni 202L:

' 23,8% van het geraamde budget, voor de volledige

verleddingstermijn, werd gerealiseerd of staat in aanbouw.

" Sinds de start van het aanbod heeft Fluvius 1.3,56% van het OV-park

verled.
7
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INVESTERINGEN IN OPENBARE VERLICHTING EIND JUNI 2021

Gemeente Bever stelt elk jaar voor OV,in overleg met de netbeheerder, een jaaractieplan op ter

realisatie van de budgetten van het meerjareninvesteringplan. Dit omvat projecten van

functionele OV en ook semi-openbare verlichting (bv. architecturale verlichting,

spo rtterrei nverlichti ng,...).

Het bedrag realiteit (eind juni 202L),zoalsverwerkt in de boekhoudkundige sluiting van de

Distri butienetbeheerder, bedraagt 19.040,46 EUR.

De lijst in bijlage geeft een overzicht van de projecten die het afgelopen half jaar

gerealiseerd en administratief afgesloten zijn. Daarbij vermelden we per project:

' de locatie;

' het aantal vernieuwde of nieuwe verlichtingstoestellen en steunen;

' de werkelijke kosten.

De projecten op deze lijst en in het oorspronkelijke jaaractieplan stemmen niet helemaal

overeen. Dit komt omdat alleen de administratief afgesloten projecten op deze lÍjst staan

Dan pas zijn de werkelijke kosten definitief gekend.

Voor de projecten die nog niet afgewerkt of administratief afgesloten zijn, worden de

kosten globaal gerapporteerd als 'werken in aanbouw'. Dit geeft een indicatie van wat er

nog in de pijplijn zit, zoals bv. projecten die over de jaarwisseling heen lopen'

9
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p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan de financieel directeurs van de lokale besturen die zijn toegetreden tot het aanbod 'Licht-als-een-dienst'

(ov2.o.)

Melle, 15 februari2022

Uw bericht van Uw kenmerk

Oplevering gegevens voor boekhoudkundige verwerking van 'Licht-als-een-dienst' in boekjaar 2021

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

ln bijlage bezorgen we u de financiële gegevens voor de afsluiting van uw algemene boekhouding van 2021. De

gegevens zijn overeenkomstig de richtlijnen in de fiche 5110 van ABB.

l. Financiële gegevens voor afsluiting gemeenteliik boekjaar 2021

We lichten hieronder de aangeleverde gegevens uit de bijlage toe.

1.1. Financiële elementen

ln het tabblad 'Financiële elementen'werden de bedragen opgenomen uit de realiteit 2021 inclusief BTW, zoals

verwerkt in de boekhoudkundige sluiting van de netbeheerder. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat deze

bedragen nog onder voorbehoud zijn van attestering van de boekhoudkundige afsluiting door de revisor van de

netbeheerder.

Vooreerst zijn er de investeringsbedragen. De investeringen in verledding zijn opgedeeld in nieuwe

investeringen na overname waarop wordt afgeschreven en Nieuwe investeringen - Werken in aanbouw waarop

nog niet wordt afgeschreven, ln het algemeen dagboek worden enkel de nieuwe investeringen na overname

opgenomen die in dienst of geleased zijn. De investeringen in aanbouw zijn de kosten voor de lopende dossiers

die nog niet afgewerkt zijn (niet in dienst). Deze kunnen nog niet als leasing gedefinieerd worden.

Bijkomend herinneren we u ook dat de reële afschrijvingen starten de maand nadat de nieuwe investering

financieel in dienst komt. De afschrijving van het bestaande (ingebrachte) park startte de maand na de

goedkeuring op de Algemene Vergadering.

ln 2019 en 2020 werd de financiële kost in realiteit op de boekwaarde berekend. De rentevoet die werd

toegepast in realiteit, bedroeg 0,566% voor het bestaande park en 0,875% voor de nieuwe investeringen .ln2021'
werd de omschakeling van straatlampen naar led-verlichting gefinancierd met een groene obligatie-uitgifte. De

looptijd ervan is 1"0 jaar en de vaste rentevoet bedraagt 0,2732%. Daarnaast werd het aandeel van het lokaal

bestuur in de kosten en opbrengsten van de rekening-courant verrekend . ln 2O2t is het saldo van de rekening

Fluvius System Operator cv
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courant een opbrengst. De financiële kost in 2021 bevat ook de nalatigheidsintrest van 0,8% naar aanleiding van

de regularisatie van de BTW.

De exploitatiekosten zijn hoger dan voorzien in de prognose (mede door de rechtzetting van de BTW, zie punt

2.). Meer toelichting volgt op het webinar in maart waarvoor u zal uitgenodigd worden.

Het voordeel van vennootschapsbelasting als gevolg van de ruling voor vennootschapsbelasting bedraagt25%

op alle aÍschrijvingen, financierings- en exploitatiekosten, desgevallend verminderd met niet-aftrekbare

uitgaven.

1.2. Algemeen dagboek

ln het tabblad 'Algemeen dagboek' werden de diverse bedragen uit de realiteit vertaald naar boekingen uit

boekingsfiche 5110.

We informeren u tevens dat de beginpositie van de lange termijn-leasingschuld en de korte termijn leasingschuld

werd aangepast in 2021. De aangepaste beginpositie houdt rekening met de geplande afschrijvingen op reeds

gerealiseerde investeringen sinds de start van de verledding.

1.3, Extra tabbladen

Er werd in vergelijking met de rapportering van vorig jaar extra info toegevoegd aan de rapportering van 2O2t

1,3.1 Detail leasing en aflossing

ln 'detail leasing en aflossing' werden op vraag van lokale besturen de investeringen (leasing) en afschrijvingen

(aflossing) per type asset met elk zijn specifieke looptijd opgedeeld:

r Ingebracht park: 12 jaar
r Nieuwe steunen: 33,33 jaar
r Nieuwe armaturen: 15 jaar
r Nieuwe communicatiemodule: 10 jaar

Naast de reële afschrijvingen werden ook de 'geplande afschrijvingen / aflossingen' samengevat. Dit zijn de

aflossingen voor boekjaar 2O22voor alle activa die in dienst zijn einde 2021.

L.3.2. Niet-aftrekbare BTW

ln het overzicht'Niet-aftrekbare BTW'zijn de BTW-bedragen die verwerkt werden in2O2I samengevat.

De vermelde bedragen zijn bruto. Hierin werd nog geen rekening gehouden met het voordeel van

vennootschapsbelasting erop. Bij de afrekening is dit wel degelijk het geval.

1.3.3. Saldi

Op basis van de boekingen in het Algemeen Dagboek werden de saldi van de voornaamste klasses/rekeningen

opgelijst:

o Klasse 25 'Activa in leasing'
o Klasse !72'Lange termijn leasingschuld'en klasse 42 'Korte termijn leasingschuld'

Fluvius System Operator cv
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Klasse 28 'Financiële vaste activa'

Rekening 4499'Kortlopende schuld'

Rekening 406'Vooruitbetaling'

We hopen u met deze gegevens de nodige informatie aan te leveren voor de correcte verwerking van de activiteit

openbare verlichting in de gemeentelijke boekhouding 2021, conform de richtlijnen van de fiche 5110 van ABB.

Verder informeren we u, zoals aangekondigd vorig jaar, over de beslissing van de BTW-administratie over het

recht op BTW-aftrek voor 'openbare Verlichting'.

2. Beslissing BTW-administratie over het recht op BTW-aftrek

Bij de start van 'Licht als een dienst' werd er geen ruling verkregen voor vrijstelling BTW op werken m.b.t.

Openbare Verlichting.

ln 2020-2021werd door overleg met BTW-administratie getracht om nog vrijstelling te verkrijgen.

Recentelijk werd door de BTW-administratie een BTW-controle over de Fluvius-groep afgerond. Deze controle

op de activiteiten van de netbeheerders in 2021 leidde tot een gedeeltelijke verwerping van de aftrek BTW op

activiteiten Openbare verlichting voor de lokale besturen. De belangrijkste reden hiervoor is een gebrek aan

voldoende bijkomende opbrengsten (bv. verhuur van palen aan andere partijen) die een belastbare BTW-basis

opleveren.

Bij de introductie en toelichtingen van 'Licht als een dienst' werd reeds 'betwijfeld' of de BTW-aftrek zou kunnen

bekomen worden. De beslissing van de BTW-administratie resulteert er in dat de BTW-aftrek wordt verworpen

voor 2Ot9/2020/2OZt en de toekomst. Voor alle netbeheerders samen, diende i.f,v. deze beslissing een

regularisatie te gebeuren in zOZt. Binnen het regularisatie-akkoord konden de verschuldigde

nalatigheidsinteresten beperkt worden tot 0,8% en kon ook de boete van 10% gereduceerd worden toÏ t%. De

Raden van Bestuur van de netbeheerders hebben het voorstel tot regularisatie bekrachtigd in hun zitting van

december 2021.

Gevolgen beslissing BTW-administratie;

Bij het opstellen van de meerjarenplannen ("fiche" in excel) en de bepaling van de jaarlijks af te houden forfaits,
werd wel degelijk rekening gehouden met toepassing van de BTW. Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

ln de rapportering over de realiteit 20L9 en 2020 werden de bedragen geregistreerd zonder toepassing van BTW

(aangezien de besprekingen met de BTW-administratie nog bezig waren).

Aangezien de vrijstelling niet aanvaard is door de BTW-administratie, diende er een regularisering te gebeuren

in 2O2L. De impact hiervan is verwerkt in de rapportering over 2021.

Voor de realiteit 2021. zijn de gerapporteerde bedragen terug inclusief BTW,

Aangezien dit ook zo voorzien was bij de bepaling van de meerjarenplannen, betekent dit geen meerkost

voor de lokale besturen t.o.v. het meerjarenplan.

Fluvlus System OpeÍator cv
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Correctie voor de jaren 2019-202O :

Er is geen retroactieve rechtzetting gebeurd in de vorige boekjaren (20219-20201, De rechtzetting is

gebeurd in het boekjaar 2021..

a. De BTW op de per einde 2019 en 2020 (bij toetreding in 201-9) gerealiseerde "activa OV in dienst"

werd bijgeboekt in de aanschaffingswaarde van de gerealiseerde activa in dienst van januari 2021.

Op deze "bijkomende aanschaffingswaarde" wordt dus afgeschreven vanaÍ 2O2t (dus l jaar later

dan voorzien in het meerjarenplan), maar dit betekent dus geen extra kost t.o.v. de logica zoals

voorzien in het meerjarenplan. Er is geen dubbele afschrijving in2O2t'

Deze "bijkomende aanschaffingswaarde" door de BTW correctie in2O2t, dient wel mee te worden

opgenomen in de leasingschuld per einde 2021..

b. De BTW op de exploitatiekosten van 2019 en 2020 (bij toetreding in 2019) is wel een extra kost in

2Q21. zelf , maar ontbrak in 2O!9-202O. Over de periode 2Ot9-2O2t is dit ook geen extra kost t.o.v.

het oorspronkelijke meerjarenplan.

Door het akkoord met de BTW-administratie over de rechtzetting van de BTW werd er maar een

beperkte boete en kost aangerekend.

Het bedrag van de boete werd mee opgenomen in de gerapporteerde exploitatiekosten 2021.. De

intrest werd mee opgenomen bij de gerapporteerde financiële kosten 2021.

De niet-BTW-aftrek doet geen afbreuk van het eerder toegelichte (fiscaal) voordeel dat 'Licht als een dienst'

oplevertvoorde lokale besturen: hetvoordeel "vennootschapsbelasting" op basisvan de bekomen ruling blijft
onveranderd behouden.

Op een webinar in maart over de rapportering 2O2t,zal hierover verdere toelichting worden geven.

Bij eventuele vragen, kan u uw vragen richten aan de mailbox : F.luviqs-AanbodOpgïbarevellichtine@fluvius*bg

Hoogachtend

Paul Lauwers
Financieel Beheer, directeur
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Financien

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Goudry Els <els.goudry@fluvius.be>

vrijdag 18 maart 20229:07

Financien

Bever - Stand van de deelnemingen van uw stad / gemeente binnen lntergem

Bever EV per deelnemer 2021.pdf

Aan de financieel directeur

Geachte,

ln bijlage bezorgen wij u een volledig overzicht (aantal aandelen met de overeenstemmende waarde) van uw

deelneming, zodat deze gegevens in uw rekeningen kunnen worden opgenomen.

Voor de inbreng van de installaties Openbare verlichting heeft uw lokaal bestuur eerder aandelen Openbare

verlichting ontvangen.
ln 202'J" daalde de waarde van deze aandelen naar aanleiding van de jaarlijkse kapitaalvermindering op de

vergoeding in Aov-aandelen (zie 'variatie 2O2t'1.

De bewegingen op de aandelen Aov werden reeds opgenomen in ons mailbericht "Oplevering gegevens voor

boekhoudkundige verwerking van 'Licht-als-een-dienst' in boekjaar 2O2!" van februari 2022.

ln maart 202L werden de uitgegeven aandelen Apt (ter financiering van een kapitaalsoperatie Publi-T) definitief

gecreëerd en toegekend. De deelnemers die hebben ingetekend, hebben begin juni een mail ontvangen met de

betreffende bedragen en het boekingsschema van het ABB. ln dit geval zijn de kolommen "Aantal A-aandelen " en

"Waarvan aandeel in rubriek A-inbreng" van de activiteit Apt - PUBT sowieso gewijzigd t.o.v, de vorige confirmatie

Naargelang de door de deelnemer gekozen financieringswijze (o.a. incorporaties van overgedragen winst en/of

reserves), zijn er ook verschuivingen in de kolom "Aandeel in eigen vermogen" van de activiteit Apg-PUBG en Ape-

ELIA naar de activiteit Apt-PUBT te noteren.

De bewegingen in het eigen vermogen zijn een gevolg van de boekingen in het kader van de bestemming van de

resultaten 2O21,. Deze bewegingen geven echter geen aanleiding tot enige cash-verrichting.

Deze cijfers zijn onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van onze jaarrekening door de Algemene

Vergadering van 23 juni 2022.

Wij hopen u met deze informatie de nodige gegevens voor de afwerking van uw rekeningen 2O2tle hebben

aangeleverd en blijven steeds ter beschikking voorverdere informatie, indien nodig.

Namens Kurt Heremans.

Met vriendelijke groeten,
Els Goudry

{A*r..'a

Financieel Beheer - Boekhouding DNB's

Elektriciteitsstraat 70 - 2800 Mechelen
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Boekingsfiche 5110 - Overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder
Algemeen dagboek

Bever

Financiële elementen bij de netbeheerder
Prognose 2019

incl btw

Prognose 2020

incl btw

Prognose 2021

Íncl btw

Realiteit 2019

excl btw

Realiteit 2020

excl btw

Realiteit 2021

incl btw

86.737,371 0,00
64.600.001 0.00
2r.537.371 0,00

0,001 0,00
0.001 0.00

0.001 0,00

86.137,37
64.600,00
21.537.37

Vergoeding overname bestaand OV-park
waarvan vereoed in aandelen

waarvan vereoed in cash

7na overnameNieuwe

!.794,77
2.O45,59

301.84
10.316,82
-4.977.?4

9.531.69

0.001 7.794.77
0.00t 384,75
0.001 765.97

6.309.471 5.755,82
-1.866,341 -3.377,76

4,M3,t31 4.730,L6

t.794.74
2.684.2s

447,O2

9.568.34
-4.969.68

9.524,7t

1.794.78

1.342.t3
286,r1

6.964.54
-3.942.98

6.444.59

r.794,78
383.46

148,33
7.634,46

-4.539.76

5.42'-.47

Afschriivineen oo overname in cash

Afschriivineen oo nieuwe investerinsen
Financierinsskosten
Exoloitatiekostên

Return lasere vennootschaosbelastins

Netto te betalen

7.77

s.383.321 s.383,32
-5.383,321 -5.383,32

5.383,33 I 0,00
-5.383.331 0.00

s.383.331 s.383,33
-s.383,33 I -5.383,33

Afschriivinsen op overname in aandelen
learliikê kaoitaalverminderine

7T127

- Werken in aanbouwNieuwe i

2O22O3O1 - Alg dagboek 2021 - OV - BEVER.xlsx 710612O22, 16:21



Fluvius OVr verwerking bewegingen boekjaar 2O2L
Boekingen

36.349,91

5.383,32

7.L30,39

2.401,30

21.511,71

7L777

cD

36.349,9r

5.383,32

3.840,36

301,84

5.389,49

21.511,71

72.777

ulo

U

o

U

o

U

U

440

440

440

440

444

44D

440

0M0

0040

0670

0640

0670

oo+o I ++o

0040

0670

Terreinen en gebouwen in leasing

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Leasingschulden en soortqelijke sóulden

Belanqen in iGS

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

Onderhoud onroerendegoederen

Andere niet-financiële schulden uit ruilbansacties
(rekening-couÍant Fluvius)

opbrengsten uit frnanciële vaste actin

Te ontvangen dividenden

750...

4005...

250...0

772Q..

4220...

4220...

6500...

6103...

4499...

Verrichtingen AR omschrijving AR BV ESC T

Leasingschuld \ran de nieuwe investeringen

Leasingschuld \ran de nieuwe investeringen

Aflossing leasingschuld op deelnemingen in ovemame

2810...Kapitaalvermindering op de aandelen in ovemame

Aflossing leasingsóuld op cash in overname + nieuwe

Financieringskosten

Exploitauekost - voordeel vennootsóapsbelasting

Aangerekend forfait

Saldo rekening-courdnt Fluvius

0 iv id en d e le ktric ite i t

2021

lmpact op AFM -14.915,01

RC 4499 31/t212021 4.444.20



BOEKING UITGIFTE APT INTERGEM BEVER

Aandelen Apt verworven

lnvesteringbedrag deelnemer

8L4

20.211,62€

FINANCIERING

Financiering met eigen middelen
(Schema ABB punt 1,)

0,00 €

635,L9 €

0,00 €

2.453,82 €

I ncorporatie overgedragen winst
(Schema ABB punt 4.)

Overgedragen winst Apt

Overgedragen winst Apg

Overgedragen winst Ape

3.089,01 €

L3.872,85 €

0,00 €

3.249,76 €

lncorporatie reserves

(Schema ABB punt 4.)

Reserves Apt

Reserves Apg

Reserves Ape

t7.122,61€

de intekening konden de deelnemers kiezen voor een inbreng van eigen middelen of een financiering

a lntergem, in casu: (1) de aanwending van de in de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape aanwezige

iquiditeiten en/of zo nodie (2) een schuldfinanciering (lening 5 jaar).

ntergem hanteert een uitkeringsbeleid met een vast jaarlijks dividend Apt, Apg en Ape op basis van een

rentiejaar waarbij 85%van de nettowinst van dat referentiejaar Publi-T (Apt), Publigas (ApS) en Elia

e) wordt uitgekeerd als dividend, het saldo (L5% in referentiejaar) wordt bij de overgedragen winsten

Apg en Ape geboekt. Financiering (1) is een incorporatie van overgedragen winsten Apt, Apg en Ape

st kapitaal/inbreng en overgedragen winst bevat het eigen vermogen Apt, Apg en Ape ook reserves.

etverschil met de overgedragen winst is dat deze reserves niet in liquiditeiten aanwezigzijn omdat

alter dekking dienden van eerdere kapitaaloperaties Publi-T (Apt), Publigas (Apg) en Elia (Ape)

nanciering (2) is een incorporatie van reserves Apt, Apg en Ape. Omdat er geen liquiditeiten tegenover

n is er gedurende 5 jaar een bankfinanciering noodzakelijk. Gedurende 5 jaar zal voor de deelnemers

die er een beroep op doen, de bovenvermelde 15% nettowinst niet geboekt worden bij de overgedragen

vinsten Apt, Apg en Ape, maar bij de reserves zodat na 5 jaar het niveau van de reserves Apt, Apg en Ape

weer hetzelfde zal zijn als vóór deze operatie uitg ifte Apt. lndien de 15% hiervoor niet volstaat wordt -

confrom de afspraken bij de uitgifte - de pay out van 85% verlaagd.



INTERG€M

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Plaats 10

1547 Bever

Mechelen, 24/t2l2\2t

Jouw bericht van Jouw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Kurt Heremans
ku rt.heremans@fluvius.be

tTG/20211224-3

Uitbetaling interim-dividend boekjaar 2O2l en uit te keren bedrag R/C

Geachte leden van het college,

Overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van onze opdrachthoudende vereniging op

23 december 2021, waarbij aan de directie financieel beheer van Fluvius volmacht werd verleend om

over te gaan tot uitkering van een interim-dividend voor het boekjaar 2O2L en gedeeltelijke

vereffeningvan de rekening-courant, kunnen wij u melden dat op 28 december2O21- een bedragvan

16.689,O7 euro op uw rekening wordt overgeschreven.

De samenstelling van het bedrag per activiteit/strategische participatie/belegging dat aan uw bestuur

toekomt is als volgt: GNK1,2O21,ZZ3

I nteri m-divid end 2O2t Elektriciteit
Afhouding Forfait OV2.O 2O2O

lnterim-dividend 202L Gas

lnterim-dividend 2021. Publigas
lnterim-divid end 2O2l Publi-T
Interim-dividend 202L Elia

Subtotaal
Gedeeltelijke vereffening rekening-courant
Uit te keren

Met de meeste hoogachting,

Kurt Heremans
Diensthoofd boekhouding DNB's

www.fluvius.be/intergem
lntergem, opdrachthoudende vereniging
Zetel: Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde
p/a Brusselsesteenweg 1"99, 9090 Melle
BïW gE 0220.764.971 - RPR Gent, afdeling Dendermonde / IBAN: BE16 0910 L3L2 8674

19,616,67 euro
-7.L30,39 euro

275,00 euro
0,00 euro

3.005,24 euro
922 euro

L6.689,07 euro
0,00 euro

GBB/0640-00/7500000
AR 4005008 Rc fluvius

GB8/0650-00/7500000

GB8/0640-00/7500000

GB8/0640-00/7500000

16.589,07 euro

7/r
+4,^t :*a/r.



{e*,ia6rl.,
Overzicht aandelen en lnvesterinqsfonds riolering van uw gemeente in Riobra

Concreet voor de ente BEVER noteren we stand van zaken:

')

Aandelen:

-aantal RA-aandelen op 3I lL2l2O21: 1 stuk

-aantal RB-aandelen op 3Ll12l2O2I :24.475 stuks

-aantal Rl-aandelen op 3 711,212O2L: 6.234 stuks

waarde: 24,79 €

waarde: 606.735,25 €

waarde: 154.540,86 €

Investeringsfonds:

-waarde per 31/I2/2O2O: 79.293,80 €

-Dotatie 2021.: 13.212,OO €

-Afhoudingen 2O2I:

-RWG premies: GEEN

-Projecten: GEEN

-waarde per 3I/L2/2021 :92.505,80 €

\ Gereserveerde toekomstig af te houden proiecten: GEEN

Bedoeling is om tijdens het boekjaar 2O22 een nieuwe dotatie aan het
investeringsfonds te doen van ongeveer het zelfde bedrag als in 2021
(ca: 13.0OO,00 €)

Dit is ook de intentie voor de volgende jaren, uiteraard steeds onder de premisse dat
het boekhoudkundig resultaat dit toelaat.
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et ra5{4
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EthiasGo cvba
KBO 402.370.054

Uw lidnummer: 146000 GEMEENTE BEVER
T.a.v. de Financieel Directeur /Beheerder
Plaats, 10 /
í547 BEVER

Luik, 20 januari 2022

Geachte mevrouw, geachte heer

Net als in voorgaande jaren, sturen wij u voor boekhoudkundige doeleinden deze jaarlijkse

informatiebrief ovrer de financiële participatie van uw entiteit in het kapitaal van EthiasCo cvba
(voorheen Ethias Gemeen Recht OW).

Pro memorie: vóór de statutenwijzigingen, die werden goedgekeurd bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering van 27 december 2017, bezal uw entiteit het lidmaatschap van de

Onderlingo Verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht omdat zij op dat moment een

verzekeringswaarborg had afgesloten voor "arbeidsongevallen - wet van 3 juli 1967".

Sinds deze statutenwijzigingen van eind 2017, en gelijktijdig met de overdracht van de genoemde

verzekeringsactiviteiten aan Ethias nv, is de vennootschapsvorm van de onderlinge
verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht omgevormd tot een coóperatieve vennootschap, met

een nieuwé maatschappelijke benaming: Ethiasco cvba. Ook het maatschappelijk doel werd gewijzigd

omdat het niet langer de verzekeringsactiviteit betreft, maar hoofdzakelijk het beheer van de participatie

die EthiasCo bezit in de groep Ethias nv.

Door deze verichting eind 2O17 werd uw hoedanigheid van aangesloten lid bij de vereniging van

rechtswege omgezet in die van coóperant lid, met toekenning van een aantal deelbewijzen met een

nominale waarde van 8.602,90 EUR per deelbewijs. Deze deelbewijzen werden aan elke betrokken
entiteit toegekend op basis van de verdeelsleutel die is vastgesteld in het door de algemene
vergadering gevalideerde omzettíngsverslag en die kan worden geraadpleegd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.

ln termen van participaties, en vanuit boekhoudkundig oogpunt, is de situatie voor uw entiteit als
volgt:

31.12.2020 31.12.2021

Aantal deelbewiizen 1 'l

Waarde per deelbewiis 8.602,90 EUR 8.602,90 EUR

Geolaatst kapitaal van EthíasOo cvba 100.000.110 EUR 100.000,110 EUR

Volgestort kapitaal 100.000.110 EUR í00.000.110 EUR

N iet-volgestort kapitaal O EUR O EUR

Uw deel van het geplaatste en gestorte
kaoitaal

8.602,9 EUR 8.602,9 EUR

Alle informatie over EthiasCo vindt u op onze website www.ethiasco.be.

Met hoogachting

De Directeur-generaal

Voor alle vragen kunt u conlac't opnemen met het sesretarlaai:
tel.: 011 28 29 30
+mail:alseM

lthiasíjo SCIIL/CVBA r ue des Cíoisiers 24 4000 Liègei Luik

RRP[4LrègeiRPRLuik0402:]tr(]054 IBAN:B[71 0689034//ltjg tsl(; I'jKL-CBËBB
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EthiasGo cvba
KBO 402.370.054

Uw lidnummer: 146005 O.C.M.W. BEVER
T.a.v. de Financieel Directeur
Plaats, 10 /
í'[7 BEVER

/Beheerdqr
I tt ,,1 ,

:t'

Luik,20 Januari2O22

Geachte mevrouw, geachte heer

Net als in voorgaande jaren, sturen wij u vooÍ boekhoudkundige doeleinden deze jaarlijkse

informatiebrief over de financiële particípatie van uw entiteit in het kapÍtaal van EthiasCo cvba
(voorheen Ethias Gemeen Recht OW).

Pro memorie: vóór de statutenwijzigingen, die werden goedgekeurd bij besluit van de buitengewone

algemene vergadering van 27 december 2017, bezal uw entiteit het lidmaatschap van de
OÀderlinge Verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht omdat zij op dat moment een

verzekeringswaarborg had afgesloten voor "arbeidsongevallen - wet van 3 juli 1967".

Sinds deze statutenwijzigingen van eind2O17, en gelijktijdig met de overdracht van de genoemde

verzekeringsactiviteiten aan Ethias f,v, is de vennootschapsvorm van de onderlinge

verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht omgevormd tot een coóperatieve vennootschap, met
een nieuwà maatschappelijke benaming: EthiasCo cvba. Ook het maatschappelijk doelwerd gewijzigd

omdat het niet langer de vezekeringsactiviteit betreft, maar hoofdzakelijk hêt beheer van de participatie

die EthiasCo bezit in de groep Ethias nv.

Door deze venichting eind 2O17 werd uw hoedanigheid van aangesloten lid bij de vereniging van

rechtswege omgezet in die van coóperant lid, met toekenning van een aantal deelbewijzen met een

nominale-waarde van 8,602,90 EUR per deelbewijs. Deze deelbewiJzen werden aan elke betrokken
entíteit toegekend op basis van de verdeelsleutel die is vastgesteld in het door de algemene
vergadering gevalideerde omzettingsverslag en die kan worden geraadpleegd in de biilagen bij het
Belglsch Staatsblad.

ln termen van paÉicipaties, en vanuit boekhoudkundig oogpunt, is de situatie voor uw entiteit als
volgt:

Alle informatie over EthiasCo vindt u op onze website www.ethiasco.be.

Met hoogachting

De Directeur-generaal

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat:
tel.: 01í 282930
e-mail:

i:l'riasOo SORL/CVu/\ iue des Crciircrs 2-1 40llii i rè!'lÈli trik

RÍti'l\,l ! ilàtie / RÍrli I uak 1.1402:170 U54 lBAl.l BE 71 i)ÍjBg 084 / / liig Lll. (il(C.AÈBD

31.12.2420 31.12.2021

Aantal deelbewijzen 1 1

Waarde per deelbewijs 8.602,90 EUR 8.602,90 EUR

Geplaatst kapitaal van EthiasCo cvba 100.000.110 EUR 100,000.110 EUR

Volgestort kapitaal 100.000.110 EUR 100.000.110 EUR

Niet-volsestort kapitaal O EUR O EUR

Uw deel van het geplaatste en gestorte
kaoitaal

8.602,9 EUR 8.602,9 EUR



DEETNEMING GEMEENTE

IN HAVILAND IGSV

BEVER

Overzicht deelnemi ng per 3t I t2l 2O2O

Aantal aandelen 1.04

Waarde / aandeel € 25,00

Totale waarde €2

Volstort € 650,00

Te volstorten (*) € L.950,00

overzicht deelneming per 3tl Lzl 2o2L

Aantal aandelen ro4

Waarde / aandeel € 25,00

Totale waarde € 2.600,00

Volstort € 650,00

Te volstorten (*) € L.950,00

(*) niet opgevraagd

Verantwoordering van de wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar

$t?i".."".,*o..

Geen wijzigingen t.o. 2020

Joris Van
Hedent
(Sig natu re)

Digitaal ondertekend
door Joris Van

Hedent (Signature)

Datum: 2021.12.22
14',30:49 +01'00'

Joris Van Hedent

Controller



DEELNEMING gemeente Bever

I N INTRADURA, OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING

Overzicht deelneming per 3t I t2l 2O2O

Aantal aandelen 6.489

Waarde / aandeel € 3,00

Totale waarde € 19.467,00

Volstort € t9.467,00

Te volstorten € 0,00

Overzicht deelneming per 31/ t2l 2O27

Aantal aandelen 6.489

Waarde / aandeel € 3,00

Totale waarde €19.467,O0

Volstort € t9.467,00

Te volstorten € 0,oo

Verantwoordering van de wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar

Geen wijzigingen t.o. 2020

Joris Van
Hedent
(Signature)

Digitaal
ondertekend door
Joris Van Hedent
(Signature)

Datum: 2021.12.22
14:17:20 +01'00'

Joris Van Hedent

Controller
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De Watergroep
Exil PO.EQX.:!@?3 ' 1oo0 tJ[tsÊÉl I

WÀÏEN VANDÀAG ÊN 
''IOfi6EN.

aantal aandelen
ingeschreven kapitaal

volgestort kapitaal
nog te volstorten kapÍtaal

Deze brief geldt als certificaat van inschrijving.

Met hoogachting,

il ililil ll I il il ilillilllllllll lllll lllllil lll llll lil

T.a,v. Burgemeester en Schepenen

Plaats 10

1547 Bever

Brussel

3/oz/2a22

17.448
€436.200,00
€370.635,93
€65.564,07

ffi

uw kenmerk

Centrale directle contact
02/238.94.14

Nathalie.wittemans@dewatergroep.beBoekhouding en Thesa urie

Betreft: Deelneming van de gemeente Bever in de drinkwateractiviteit van De Watergroep op

31,/ LZ /2O2L - ce rtifÍca at.

Geachte mevrouw, geachte heer,

ln het kader van de afsluiting van het boekjaar 2O21, en de inventariscontrole wenst De Watergroep u

de meest recente toestand van uw deelneming mee te delen.

De Watergroep als coóperatieve vennootschap is volgens de artikelen 6:24 en 6:28 van het Wetboek

van Vennootschappen en Verenigingen verplicht om een aandelenregister te houden en om op

verzoek van de effectenhouder een uittreksel uit het register in de vorm van een certifícaat af te

leveren.
Ter staving van de situatie per 3t-L2-2O21 vindt u hierna de nodige gegevens met betrekking tot de

deelneming van uw gemeente.

Met betrekking tot de drinkwaterdienst:

ons kenmerk

B03/Nw

De WatergÍoep r vlaamse Maatschappij vooí watervoorziening cv r Q
Postadres; De Watergroep PB 20702. 8-1101 Scanning . tel. +32 2 238 96 99

www.dewatergroep.be e BWV AE 0224'771 467 . RPR Brussel



ffi

Namens De Watergroep,

Hans Goossens

directeur-generaal

Ji

2/356



Opdrachthoudende vereniging

Stad / Gemeente:

lntergem

Bever

31t',12t2020
Aantal A-
aandelen

Winstbewijs
c

Aandeel in Eigen
Vermogen

Waaruan aandeel in
rubriek A-inbreng (.)

Waaruan aandeel in

uitgiftepremies (*)

Gereguleerde netactiviteit

Ae (Elektricitêitsd
Ao

15.149 2 38í.009,70 I 25.888,43 0,00

14.928
221

1

1

374.656,21
6.353.49

123.810,96
2.077.47

0,00
0,00

Niet-gereguleerd

Andere activiterten zonder kapitaal

AwWarmte (..)l
Aov (Openbare Verlichting) (".)l

Ape (Aandelen van Elia in lntergem)l
Apg (Publigas)l

Apt (Publi-T)l
Ate íTelenet "Gouden aandelen")l

WARM
OPVL

ELIA
PUBG
PUBT
TLNT

10.881 3 168.893,72 90.575,00 37.440,97

0

2.584
2.073

0
6.224

0

0
0
1

1

1

0

1.490,99
-248,64

59.216,68
43.394,03

0,00
65.040,66

0.00

0,00
0,00

64.600,00
8.418,75

0,00
17.556,25

0,00

0,00
0,00
0,00

12.292,04
0,00

25.1 48,93
0.00

Totaal Net + Niet-gereg. 3111212020 26.030 5 549.903,42 216.463,43 37.440,97

Variatie 2021 Aantal A-
aandelen

Winstbewijs
U

Aandeel in Eigen
Vermogen rubriek A-inbreng (.)

Waaruan aandeel in
uitgiÍtepÍemies (.)

Gereguleerde netactiviteit

Ae (ElektriciteitsaistriOutiel f-TÏ6
Adícesdistributie)l GASD

0 0 -2.524,82 0,00 0,00

0
o
o

-2.530,36
554

0,00
0.00

0,0c
0.0c

N iet-gereguleerd

Andere activiteiten zonder kapitaal

AwWarmte (-)l WARM

Aov (openbare Verlichting) (..)l oPVL
Ape (Aandelen van Elia in lntergem)l ELIA

Apg (Publigas)l PUBG
Apt (Publi-T)l PUBT

Ate (Telênêt "Gouden aandelen")l flruf

814 0 -1.069,22 20.211,62 0,00

0

0

0
o
0

814
0

0

0

0
0
0
0

609,53

0,00

-5.383,31
-4.847,12

0,00
8.551,68

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

20.211,62
0.00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

Totaal Net + Niet-gereg. Yatiatie 2021 814 0 -3.594,04 20.211,62 0,00

31t',12t2021
Aantal A-
aandelen

Winstbewijs Aandeel in Eigen
Vermogen

Waaruan aandeel in

rubriek A-inbreng (*)
Waaryan aandeel in

uitgifiepremies (.)

Gereguleerde netactiviteil

Ae (Elektriciteitsdistri
Ao íGasdisÍi

uuti.tl.....E
uuttetl GASD

15.145 2 378.484,88 125.888,43 0,00

14.928
221

1

1

372.125,85
6 359.03

123.810,96
2.O77.47

0,00
0.00

Niet-gereguleerd

Andere activiteiten zonder
Aw(Warmte) (--)l

Aov (Openbare Verlichting) (--)l
Ape (Aandelen van Elia in lntergem)l

Apg (Publisas)l
Apt (PublÊr)l

Ale íTelenet "Gorrden aandelen")l

kapitaal
WARM

OPVL
ELIA

PUBG
PUBT
TLNT

11.655 3 167.824,50 110.786,62 37.440,97

0

2.584
2.073

0
7.038

o

0
0
1

1

0
1

0

2.100,52
-248,64

53.833,37
38.546,9í

0,00
73.592,34

o00

0,00
0,00

64.600,00
8.418,75

0,00
37.767,87

000

0,00
0,00
0,00

12.292,04
0,00

25.148,93
0.00

Totaal Net + Niet-gereg. 3'|11?2021 26.844 5 546.309,38 236.675,05 37.440,97

(-) wUkt mogelijk af met cijfer opgenomen in de gemeentelijke boekhouding

(-.) indien uw gemeente niet toegetreden is tot deze activiteil bijkomend op te nemen bij "Andere activiteilen zonder kapitaal"

1710312022



DEELNEMING OCMW Bever

IN HAVILAND IGSV

Overzicht deelnemi ng per 3t I LZ | 2O2O

Aantal aandelen

Waarde / aandeel €25,00

Totale waarde € 25,00

Volstort € 25,00

Te volstorten (*) € 0,00

Overzicht deelneming per 3L I t2 I 2O2L

Aantal aandelen

Waarde / aandeel € 25,00

Totale waarde € 25,00

Volstort € 25,00

Te volstorten (*) € 0,00

(*) niet opgevraagd

Verantwoordering van de wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar

$'?i".-""'.u"o..

t

L

Geen wijzigingen t.o. 2020

Joris Van
Hedent
(Sig natu re)

Digitaal
ondertekend door
Joris Van Hedent
(Signature)

Datum: 2021.12.22
14:31:14 +01'00'

Joris Van Hedent

Controller
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Providentia

PfOVidgntià cvna met soclaal oogmerk
Burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen

bij de rechtbank van koophandelte Brussel, nr 97

Sóciale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nr 22218

BTW BE 0403 320 06CI

Brusselsesteenweg 19í - 1730 Asse

Contact: N directie@providentia.be

ATTEST AANDELEN
BIJ PROVIDENTIA oP 31t1212021

AÍtesÍ oPgem aakt' oP 0 I /04/2022

Voor organisaÍíes en openbare besturen: bezorg dft aÍÍesÍ aan uw financiële dienst

Gegevens aandeelhouder:

Gemeente BEVERNaam / organisatie

Plaats 10Straat en nr.

1547 BEVERPC en gemeente

25lngeschreven onder nr

Gegevens aandelen:

5Aantal

€ 25,00Nominale waarde Per aandeel

€ 125,00Totale waarde

€ 30,99Volstort bedrag

€ 94,01Te volstorten indien dit zou
worden opgevraagd

Algemene contactgegeysns Providentia cvba: El info@providentia.bel Erusse/sesteenweg 191, 1730 ÁSSE

@ OA 452 72 43 / www.pravidentia.be lvolg onsop B tr
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WEST.BRAEANT

ATTEST CONFIRMATIE

I NBRENG MAATSCHAPPELIJK KAPIÏAAL

Ondergetekende, Johan CUYPERS, Financieel Verantwoordelijke van de Welzijnskoepel West-

Brabant, Welzijnsvereniging van publiek recht, bevestig hierbij dat het OCMW Bever als stichtend

lid is toegetreden tot de Welzijnskoepel West-Brabant (8525/1U1999).

lngevolge het lidmaatschap en de statuten van de vereniging werd door het OCMW Bever een

inbreng in het maatschappelijk kapitaal gedaan voor een bedrag van 473,97 EUR.

Naar waarheid opgemaakt te Ternat op 31 december 2021.

Johan CUYPERS

Financieel Verantwoordelijke

COTTTACTGEGN'EI{S

a 02 s68 09 93E Kapelleveld 8, 1742 Ternat

* verenigino vun publiek recht'

0 johan.cuypers@welzijnskoepelwb.be
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WEST.BRABANT

Deelneming OCMW BEVER in WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

Ovezicht deelneming per 31 I 1212020

AANTAL:

WAARDE: 473,97 EUR

VOLSTORT: 473,97 EUR

TE VOLSTORTEN: O,OO EUR

Confirmatie Deelnemingen per 31 I 1212O21

AANTAL:

WAARDE 473,97 EUR

VOLSTORT: 473,97 EUR

) re voLSToRTEN O,OO EUR

Verantwoording van de wijziging t.o.v. vorig jaar

GEEN WIJZIGINGEN GEDURENDE 2021

COI{TACTGEGEVEI{S

E 02 568 09 93

1

1

El Kapelleveld 8, 1742 Ternat

'verenlolno von oubllek rechi *

El johan.cuypers@welzijnskoepelwb.be



ZEFIER
Zefier cvba, Konins Albert ll-laan 37, 1030 Brussel

PER E-MAIL
AAN DE VENNOTEN

t.a.v. de financieel directeur

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk
zt/PHR|202203rsL

E-mail algemeen

Brusse I

2022-03-1.5

E-mail contactpersoonContactpersoon
Philiope Rossie

Telefoon
+329 263 4t 69 .be nhilione.rossie @zefier.be

Dividend over het boekjaar 202L

Geachte financieel directeu r

Als bijlage vindt u het overzicht per rekeningsector van het door de raad van bestuur op lL maart jl
goedgekeu rde voorstel van dividenduitkering.

Na de goedkeuring van het voorstel door de algemene vergadering van 9 juni 2O22 kan er tot
uitbetaling worden overgegaan. De voorziene (valuta)datum van de creditering van de zichtrekening
bij Belfius van uw bestuur is L juli2O22.

ln het kader van de opmaak voor uw bestuur van de meerjarenplanning, vindt u eveneens een
prognose van het globaal te verwachten dividend in het dienstjaar 2023. Dit bedrag kan u doortrekken
in de meerjarenplanning voor zover dit bedrag lager is dan de prognose die we u vorig jaar meegedeeld

hebben. Anders behoudt u best het lagere bestaande bedrag,

Uitgangspunt is weliswaar een 'going-concern' van het bestaande productiepark maar Zefier is, zoals

elke andere onderneming, onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, inherent aan het

ondernemingsleven op zich.

De gangbare exploitatierisico's, eigen aan de sector van windenergie en zonne-energie, zijn (indirect)

aanwezig in de schoot van Zefier (werkelijke productiecijfers, verkoopprijzen opgewekte elektriciteit,
opbrengst verkoop groe nestroomce rtificaten, su bs idie regel i ng ... ),

Een prognose van een uit te keren dividend voor het boekjaar 2022 en volgende, is dan ook deels

koffiedik kijken. Wij kunnen dus geen enkele resultaatsverbintenis ter zake aangaan.

Wij blijven u jaarlijks, naast het bedrag van het uit te keren dividend over het voorbije boekjaar, een

update bezorgen van het bedrag van het in uw meerjarenplanning te voorzien dividend.

Vennootschapszetel: Koning Albert ll-laan 37, 1030 Brussel (Schaarbeek)

RPR Brussel: 0680.832.904
IBAN: BE34 0910 2166 6290
BIC: GKCCBEBB



We hopen u hiermee van dienst te zijn en blijven uiteraard ter beschikking voor bijkomende

inlichtingen.

Hoogachtend

Philippe ROSSIE

Directeu r

Bijlage: 1

Dividend over het boekjaar 2021 2/2



ZEFIER

EGPF

PORTFINECO

sPs FrN (PEERDSBOS)

STORM WIELSBEKE

STORM ZANDVLIET

TERRANOVA SOLAR

WIND4FLANDERS

ZO-FIER

TOTAAL

BEVER

DIVIDEND PER REKENINGSECTOR OVER HET BOEKJAAR 2021

PROGNOSE DIVIDEND OVER HET BOEKJAAR2022

T62,24EUR

O,OO EUR

O,OO EUR

O,OO EUR

O,OO EUR

O,OO EUR

2.76L,83 EUR

O,OO EUR

2.924,07 EUR

TOTAAL 4.100,00 EUR
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ZEFIER
Zefier cvba, Konine Albert ll-laan 37 1030 Brussel

Gemeentebestuur van Bever
t.a.v. de financieel directeur
Plaats L0

1547 BEVER

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk
zt|PHRI20220L06L

Brussel

2022-0t-06

E-mail contactpersoonContactpersoon
Philippe Rossie

Telefoon
+329263 4769

E-mail algemeen
info@zefier.be ,be

Stand van de deelnemingen per 31 december 2O2l

Geachte financieel directeur

Als bijlage vindt u de stand van de deelnemingen van uw bestuur binnen Zefier

Hoogachtend

\\r

'.1*r,.-'.'\'..,,

Philippe ROSSIE

Directeur

Vênnootschapszetel: Konhg Albert ll-laan 37, 1030 Brussel (Schaarbeek)

RPR Brussel: 0680.832.904
IBAN: BE34 0910 2166 6290
BIC: GKCCBEBB
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DEELNEMINGEN lN ZEFIER cvba

PER 31.12.202t

BEVER

Sector van de aandelen Aantalaandelen Waarde per
aandeel

A 0 0,0L7989

tr 23.625

B 0 0,000000

B, 0

c 0 0,000000

c' 0

D 0 0,000000

D, 0

E 0 0,000000

E' 0

F 0 0,000000

P 0

G 0 0,000000

G' 0

H 0 o,02L297

H' 169.624

I 0 0,000000

t' 0

Totaal aantal aandelen L9?.249



Totale waarde van de aandelen 4.037,50

Uitgiftepremies sector A 647,4t

Uitgiftepremies sector H 5.361,75
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ZEFIER
BIJLAGE DEELNEMINGEN IN ZEFIER CVbA

Statuten artikel 8 $2. De volgende rekeningsectoren worden gecreëerd:

L" "RekeningsectorA" (vertegenwoordigd door de "aandelen A") heeft betrekking op de investering

van de Vennootschap in ElectrabelGreen Projects Flanders NV.

2' "Rekeningsector B" (vertegenwoordigd door de "aandelen B") heeft betrekking op de investering

van de Vennootschap in Portfineco NV.

3o "Rekêningsector C" (vertegenwoordigd door de "aandelen C") heeft betrekking op de investering

van de Vennootschap in SPS FIN CVBA.

4" "Rekeningsector D" (vertegenwoordigd door de "aandelen D") heeft betrekking op de investering

van de Vennootschap in Storm Wachtebeke NV. /Deze rekeningsector is in vereffening)

5o "Rekeningsector E" (vertegenwoordigd door de "aandelen E") heeft betrekking op de investering

van de Vennootschap in Storm Wielsbeke NV,

6' "Rekeningsector F" (vertegenwoordigd door de "aandelen F") heeft betrekking op de investering

van de Vennootschap in Storm Zandvliet NV.

7" "Rekeningsector G" (vertegenwoordigd door de "aandelen G") heeft betrekking op de investering

van de Vennootschap in Terranova Solar NV.

8'"Rekeningsector H" (vertegenwoordigd door de "aandelen H") heeft betrekking op de investering

van de Vennootschap in Wind4Flanders NV,

9" "RekenÍngsector l" (vertegenwoordigd door de "aondelen l") heeft betrekking op de investering von

de Vennootschap in Zo-Fier NV.

93. Binnen een rekeningsector kunnen aandelen verder verdeeld worden in subsectoren, in functie

van de rechten en plichten van de Vennoten in verband met de financiering en het resultaat van de

Strategische Participatie waarop de rekeningsector betrekking heeft .

Wanneer een welbepaalde Strategische Participatie voor rekening van een Vennoot volledig

gefinancierd is door eigen vermogen van de Vennootschap, dan behoren de aandelen die de rechten

en plichten van die Vennoot met betrekking tot die Strategische Participatie vertegenwoordigen, tot
de hoofdsector van de rekeningsector die betrekking heeft op die Strategische Participatie.

Wanneer een welbepaalde Strategische Participatie voor rekening van een Vennoot geheel of
gedeeltelijk gefinancierd is door vreemd vermogen van de Vennootschap, dan behoren de aandelen

die de rechten van die Vennoot met betrekking tot die Strategische Participatie vertegenwoordigen,

tot een subsector van de rekeningsector die betrekking heeft op die Strategische Participatie. Het feit
dat aandelen behoren tot een subsector, wordt aangeduid door de kenletter van de relevante

rekeningsector te laten volgen door een accent ('). ...



EEVER 2020

-- EUR

-- EUR

MUTATIES

42,44

BEVER 202l. "
EGPF

- EUR

. EUR

- EUR

Achterge*ddèleninSên
1.154,32 EUR

1_233,75 EUR

-425,m ÉUR

-&1.41 EVR

- EUR

-81,91 €UR

___________:319LEUR
1.210,13 EUR

Achter8èstelde l-"hin8eh

1_154,32 EUR

A1,27 EUR

425,m EUR

-&7,41 EUR

- EUR

-41,91 EUR

___________1:laEUR
815,53 EUR

sË FIN ÍPêèdsbosl

EGE

GpitaàlZefrer
Eeschakbare reserues

Ove.tedÊten winst

_ ÊUR

- EUR

- EUR

-ÊUR

- EUR

&pitaalZêfie.
B6áikbare re*rues
overtedrate. winst

- EUR

_ EUR

- EUR

_ EUR

_ EUR

Kapitaal Zefiêr

Achtêrgê*êldê l€ning

Kàpitàal Zefier

Achtertstelde Iening

Eeschikbare rese.ves

sS FIN lP.êdsbos)

Achtergstelde lening

Seniorlênin8

Kàpitàal Zdier
Bschikbarer6eru6
Overd.asên winst

EUR

EUR

EUR

ÉUR

EUR

EUR

ÉUR

17.630,?3

2.943,*-

-3.612,50

-s.351,15

-0,92

-8.656í8

17.630,13

3.249,05

25,20

-3.512,50

-s.36L,75

4,92

"a.656,48

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Achtergestelde lenint
Kapitaal Zèfier

8esóikbare re*rues
tuerdrà€en winst

_ EUR

- EUR

- EUR

.- EUR

KapitàalZelier

Kêpitaal Zetier

-EUR

_ EUR

_ EUR

EUR

Kapitêal zdiêr
- ÉUR

_ EUR

- EUR

_ EUR

- EUR

_ EUR

- EUR

- EUR

- EUR

-EUR

- EUR

Achtergêstelde I ening

RCgêmèehten

Kapitàal zdier
Wefrêlïkerêsefle

.. EUR

- EUR

AchtêG6telde leningen

Vêryoding bêlalingswaarbor8en
(apitààl Zèfier

UitÊiftep.êmiês

Wetelijkê rêsetoê

- EUR

- ÉuR

-- EUR

- EUR

- EUR

- EUR

Achtergestêlde I ening
- ÉUR

_ EUR

- EUR

- EUR

- EUR

- EUR

- EUR_ EUR

Achtergêíêldê lêningên

ve€oeding betalingswaarboíBèn

KapilaalZdêr
Uitgifteprêmiès

weftêlÍkêrserue
8êehikbare rêserus
tue.dra8en wihst
Fndrciedngstèkofr

ÉUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

zsr?

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Achteígdèldê lêning

Kapitàalzdie.

Achterystelde lening

Kàpltaal Zdier

3.248,13

_ EUR

COMMENÍAAR

3o/5,1/7 en37/12

3016 en3alt2

3.758,15 ÉURTêral finàndedngíêkoÉ pêr 31 de.èmbêr 2@1

a l+)
P (-l

2.559,86 EUR

-18.U,71 EUR

-m,11

-733,19

33,S

25,20
.305,51

-305,51

-25,20

-394,S

4.4$,26 EURTotàal trnánd.dnFtêkoÉ pêr 31 dê.ember XzO

a {+l
P {-}

4.83,05 EUR

-S.8g,E EUR

_ EUR



ZEFIER
Zefier cvba, Koning Albert ll-laan 37, L030 Brussel

Gemeentebestuur van Bever

t.a.v. de financieel directeur
Plaats 10

1547 BEVER

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk
ztIPHR|20220207r

Brussel

2022-02-07

E-mail contactpersoonContactpersoon
Philippe Rossie

Telefoon
+329263 4169

E-mail algemeen
info@zefier.be ph ilippe.rossie@zef ier.be

Stand van de waarborgen per 31 december 2O2l

Geachte financieel directeur

De statuten van Zefier (artikel 13) bepalen dat alle schulden van Zefier met betrekking tot een

strategische participatie gewaarborgd worden door de vennoten op wiens verzoek de strategische

participatie waarop de financiering betrekking heeft, werd onderschreven'

Ook de schulden die Zefier van de financieringsverenigingen heeft overgenomen (of geherfinancierd),

blijven binnen Zefier gewaarborgd op dezelfde manier als het geval was binnen de

fina ncie ringsvere nigingen.

Slechts voor één bulletlening, in 2015 aangegaan door Finiwo, is er een specifieke waarborg gegeven

door vier gemeenten ten gunste van KBC (Evergem, Lochristi, Zele en Zelzate). Die waarborg blijft
behouden tot de eindvervaldag van de lening,

De uitstaande schuld van uw bestuur bedraagt per 31 december 2021 EUR 3.758,15

Het bedrag is het totaal van de uitstaande schuld van alle rekeningsectoren waarin uw bestuur
participeert. Het tekort van een sector kan dus (deels) gecompenseerd worden door het overschot van

een andere sector. Als bijlage vindt u de mutatietabel m.b.t. de rekeningstaten 2020 en2O2I van uw

bestuur.

Het uitstaand bedrag van de waarborgen (stocks) cf. tabel 1 (T1) van de bevraging over door lokale

besturen verstrekte waarborgen door de toezichthoudende overheid bedraagt EUR 2.534,53.

Dit bedrag is lager dan de uitstaande schuld omwille van de beschikbare middelen binnen Zefier per

3L december 2O2L. Daardoor was er minder kredietopname noodzakelijk. Het is dus uiteraard een

momentopname op balansdatum,

Vennootschapszetel: Koning Albert ll-laan 37, 1030 Brussel (Schaarbeek)

RPR Brussel: 0680.832.904
IBAN: BE34 09L0 2766 6290

BIC: GKCCBEBB



We vestigen er wel uw aandacht op dat het over cijfers gaat die nog officieel vastgesteld moqten

worden door de raad van bestuur op 11 maarl 2022 en goedgekeurd worden door de algemene

vergadering op 9 juni 2022,

Echter, enerzijds in het kader van de opmaak van de jaarrekening van uw bestuur en anderzijds voor

de rapportering naar de toezichthoudende overheid, is het o.i. aangewezen u nu al in kennis te stellen

van bovenvermelde cijfers.

We hopen u hiermee van dienst te zijn en blijven uiteraard ter beschikking voor bijkomende

inlichtingen.

Hoogachtend

'. t\.
]'i

1 -.{1+ -.t\t : \t ---..- r

Philippe ROSSIE

Directeu r

Bijlage: 1

Stand van de waarborgen per 31 december 2021 212


