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deelnemers aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband:  participaties tot 21 maart 2007

gemeenten 
    aandelen            % van het kapitaal 

  
1. Anzegem         39      1,9% 

2. Avelgem         26   1,3%

3. Deerlijk           33   1,6%

4. Izegem          79   3,9%

5. Harelbeke         75   3,7%

6. Kortrijk        264 13,0%

7. Kuurne          38   1,9%

8. Lendelede         16   0,8%

9. Menen        104   5,1%

10. Spiere-Helkijn           6   0,3%

11. Waregem         94   4,6%

12. Wevelgem         86   4,2%

13. Zwevegem         69   3,4%

totaal:   929 45,8%

andere publiekrechtelijke rechtspersonen 
   aandelen            % van het kapitaal 

1. provincie West-Vlaanderen     900 44,4%

2. intergemeentelijk samenwerkingsverband Leiedal  150   7,4%

3.      West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij     50   2,5%

totaal:           1.100 54,2%

algemeen totaal:          2.029 aandelen
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deelnemers aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband:  participaties vanaf 21 maart 2007 
   

gemeenten 
    aandelen            % van het kapitaal 

  
1. Anzegem         39      2,76% 

2. Avelgem         26   1,84%

3. Deerlijk           33   2,34%

4. Izegem          79   5,60%

5. Harelbeke         75   5,32%

6. Kortrijk        264  18,71%

7. Kuurne          38   2,69%

8. Lendelede         16   1,13%

9. Menen        104   7,37%

10. Spiere-Helkijn           6   0,43%

11. Waregem         94   6,66%

12. Wevelgem         86   6,09%

13. Zwevegem         69   4,89%

totaal:   929 65,84%

andere publiekrechtelijke rechtspersonen 
   aandelen            % van het kapitaal 

1. provincie West-Vlaanderen     282 19,99%

2. intergemeentelijk samenwerkingsverband Leiedal  150  10,63%

4.      West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij     50   3,54%

totaal:              482 34,16%

algemeen totaal:          1.411 aandelen
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bestuursorganen 

raad van bestuur:  samenstelling tot 21 maart 2007

functie    naam    deelnemer

Voorzitter:   Peter Douchy   Wevelgem

Eerste Ondervoorzitter:  Yves Debaere   provincie West-Vlaanderen

Tweede Ondervoorzitter: Antoon Sansen    Kortrijk

Stemgerechtigde leden:  Rik Bouckaert   Kuurne
    Youro Casier   provincie West-Vlaanderen
    Germain Coelembier  Kortrijk
    Johan Coulembier  Kortrijk
    Chantal Coussement  Waregem
    Stijn Couvreur   provincie West-Vlaanderen
    Jean de Bethune  Kortrijk
    Darline Deblock    Harelbeke
    Jo Deflo   Avelgem
    Thierry De Guffroy  Izegem
    Arnold Dehullu   Zwevegem
    Sylvie Delcour   Spiere-Helkijn
    Eddy Devos   Anzegem
    Louis Haerinck    Deerlijk

 Pietro Iacopucci   Waregem
Pedro Ketels   Lendelede

    Hilde Kindt    Harelbeke
    Jo Libeer   Wevelgem
    Hilde Overbergh  Kortrijk
    Alfred Platteau   provincie West-Vlaanderen
    Maureen Raedt   Izegem
    Filip Santy   Kortrijk
    Eliane Spincemaille  Zwevegem
    Kathy Swertvaegher  Menen
    Marleen Titeca-Decraene  Leiedal
    Gerarda Vermander  WVEM
    Bernard Willem   Menen     

Deskundigen:   Karel Debaere
   Guy Putman
   Carl Vanhoutte
   Rik Wanzeele    

Adviserende leden:  Rik Colman    Anzegem
   Maurice Jouret   Spiere-Helkijn

    Rudolf Leplae    Menen 
    Piet Seynaeve   Izegem
    Annicq Verschuere   Avelgem

Adviseurs/secretaris:  Stefaan Van Eeckhoutte   (directeur)
    Gust Marlier    (vluchtinformatie/commandant)

Commissaris van de Vlaamse 
Regering bij de 
intergemeentelijke s.v.:  Evert Van Walle
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raad van bestuur:  samenstelling vanaf 21 maart 2007

functie    naam    deelnemer

Voorzitter:   Peter Douchy   Wevelgem

Eerste Ondervoorzitter:  Yves Debaere   provincie West-Vlaanderen

Tweede Ondervoorzitter: Jean de Bethune  Kortrijk

Stemgerechtigde leden:  Marnix Decraemer  Anzegem
Lieven Vantieghem  Avelgem
Frans Kemseke   Deerlijk
Johny ver Eecke  Harelbeke
Ward Demyttenaere  Harelbeke
Peter Defreyne   Izegem
Filip Lombaert   Izegem
Pieter Soens   Kortrijk
Johan Coulembier  Kortrijk
Walter Deleu   Kortrijk
Antoon Sansen   Kortrijk
Pol Hiergens   Kortrijk
Rik Bouckaert   Kuurne
Ann Lammertyn   Lendelede
Kathy Swertvaegher  Menen
Caroline Vanraes  Menen
Philippe Vandecasteele  Spiere-Helkijn
Chantal Coussement  Waregem
Hilde Dewever   Waregem
Marie De Clerck   Wevelgem
Greet Lateur   Zwevegem
Eliane Spincemaille  Zwevegem
Ann Seynaeve   provincie West-Vlaanderen
Claude Vancoillie  provincie West-Vlaanderen
Willy Vandemeulebroecke provincie West-Vlaanderen

    Marleen Titeca-Decraene Leiedal s.v.
    Gerarda Vermander  W.V.E.M.

Deskundigen:   Karel Debaere
   Guy Putman
   Carl Vanhoutte
   Rik Wanzeele    

Adviserende leden:   Rik Colman   Anzegem
Pierre Combes   Lendelede
Libertus Dejonckere  Harelbeke
Marc Doutreluigne  Zwevegem

   Christine Eertmans  Menen

Adviseurs/secretaris:  Stefaan Van Eeckhoutte   (directeur)
   Gust Marlier    (commandant)

    Iwan Royon   (commandant, in opvolging)

Commissaris van de Vlaamse 
Regering bij de 
intergemeentelijke s.v.:  Evert Van Walle
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directiecomité:  samenstelling tot 21 maart 2007
functie    naam    deelnemer

Voorzitter:   Peter Douchy   Wevelgem

Eerste Ondervoorzitter:  Yves Debaere   provincie West-Vlaanderen

Tweede Ondervoorzitter: Antoon Sansen    Kortrijk

Stemgerechtigde leden:  Youro Casier   provincie West-Vlaanderen
    Johan Coulembier  Kortrijk
    Chantal Coussement   Waregem
    Stijn Couvreur   provincie West-Vlaanderen
    Hilde Overbergh  Kortrijk
    Marleen Titeca-Decraene  Leiedal
    Bernard Willem   Menen    

Deskundigen:   Karel Debaere
    Guy Putman
    Carl Vanhoutte

   Rik Wanzeele   

Adviseurs/secretaris:  Stefaan Van Eeckhoutte   (directeur) 
    Gust Marlier    (commandant)

Commissaris van de Vlaamse 
Regering bij de 
intergemeentelijke s.v.:  Evert Van Walle

directiecomité:  samenstelling vanaf 21 maart 2007
functie    naam    deelnemer

Voorzitter:   Peter Douchy   Wevelgem

Eerste Ondervoorzitter:  Yves Debaere   provincie West-Vlaanderen

Tweede Ondervoorzitter: Jean de Bethune  Kortrijk

Stemgerechtigde leden:  Ann Seynaeve   provincie West-Vlaanderen
    Antoon Sansen   Kortrijk
    Chantal Coussement   Waregem
    Claude Vancoillie  provincie West-Vlaanderen
    Pol Hiergens   Kortrijk
    Marleen Titeca-Decraene  Leiedal
    Caroline Vanraes  Menen    

Deskundigen:   Karel Debaere
    Guy Putman
    Carl Vanhoutte

   Rik Wanzeele   

Adviseurs/secretaris:  Stefaan Van Eeckhoutte   (directeur) 
    Gust Marlier    (commandant)
    Iwan Royon   (commandant, in opvolging)

Commissaris van de Vlaamse 
Regering bij de 
intergemeentelijke s.v.:  Evert Van Walle
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Personeel: samenstelling op 31 december 2007 

Directeur/ secretaris:    Stefaan Van Eeckhoutte

Luchthavencommandant:   Iwan Royon

Safety manager:    Ludo Naert (50%) 

Adjuncten van de luchthavencommandant: Gilbert Dupont 
      Frederik Gadeyne 
      Herman Hooge 
      Ludo Naert (50%)
     
Vervangers van de luchthavencommandant: Johan De Meyer
(deeltijds)     Tim Lemahieu
      Michaël Maes
      Jürgen 
Verstaen      
Luchthavenbrandweercommandant:  Stefaan Vanneste

Luchthavenbrandwachten:   Philippe Blommé
(partieel deeltijds)    Lorenzo Cuvelier

    Kurt Debuysere
      Danny Decaesstecker

Yves Desmet
Pascal de Tand
Dirk Expeel

      Philip Kerckhove
Francky Lepercq

      Philip Remmerie
      Jo Theys
      Evelyn Vandommele
      Jean-Marie Vanwynsberghe
      Steven Verleden
      Thierry Verschelde

Administratief assistente:   Connie De Jonckere 
(deeltijds)    
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verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering
Mevrouw, Meneer,

Overeenkomstig de wet en de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband hebben wij de eer 
u verslag uit te brengen over de exploitatie van de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, over het 
genoteerde luchtvaartverkeer en over de werking van de vereniging tijdens het dienstjaar 2007.

Daarna wensen wij het financieel verslag, afgesloten op 31 december 2007, ter goedkeuring voor te leggen.

1. verslag over de luchthavenactiviteit en -exploitatie

Een uitstekend jaar wat het vliegverkeer betreft:
het aantal zakenvluchten groeide met 18%, met aan boord 27% meer passagiers.  Het 
niet-zakelijk verkeer bleef status quo.

Het vliegverkeer is in zijn totaliteit in 2007 met 2% toegenomen ten opzichte van 2006 en er zijn 3% meer 
passagiers geteld.
Het lokale verkeer, voor een groot deel scholing en training, en het vrije tijdsverkeer bleven 
-zoals de voorbije jaren- gewoon status quo.

Zoals bekend focust de beheersmaatschappij vooral op het segment zakenvluchten.
Men kan vaststellen dat 2007, wat die zakenvluchten betreft, met een groei van 18% een uitstekend jaar 
was en dus ruimschoots aan de verwachtingen voldoet.

Ruim 18.300 passagiers hebben in 2007 de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als aankomst- of vertrekplaats 
gebruikt, wat ruim een kwart meer is dan in 2006 en ruim de helft meer dan in 2004.
Het succes van de vluchten naar de vier-jaarlijkse ITMA-beurs in München in oktober 2007 was mede-
bepalend.

Voor het eerst is de kaap gerond van 1.000 ton aan kleine goederen en onderdelen in express, voor ruim de 
helft geladen op Kortrijk-Wevelgem, voor de rest in transit vanuit Eindhoven airport.

De omzet aan vliegtuigbrandstof steeg met één derde tot bijna 2 miljoen liter, een record.
Meer bepaald werd een kwart miljoen liter avgas (voor kleine vliegtuigen) verkocht en 1,65 miljoen liter 
kerosine (voor straalvliegtuigen).

Hier volgen de trafiekcijfers meer in detail:

(1)  Zakelijk verkeer 2007 (beroepsdoeleinden)  (+-% tegenover 2006)
Vliegbewegingen     Passagiers
Binnenland Buitenland Totaal   Binnenland Buitenland Totaal
1.837 +16% 3.652 +18% 5.489 +18%  3.576 +11% 14.767+31% 18.343 +27% 

(2)  Niet-zakelijk verkeer 2007 (scholing, training, vrije tijd)  (+-% tegenover 2006)
Vliegbewegingen     Passagiers
Binnenland Buitenland Totaal   Binnenland Buitenland Totaal
23.408-1% 2.065 +8% 25.473+0%  44.370 -4% 4.338 +2% 48.708 -4% 

(1)+(2) Totaliteit van het verkeer 2007 (+-% tegenover 2006)
Vliegbewegingen     Passagiers
Binnenland Buitenland Totaal   Binnenland Buitenland Totaal
25.245+0% 5.717 +15% 30.962+2%  47.946 -3% 19.105+23% 67.051 +3% 

De groeifase, die nu al enkele jaren aanhoudt, is vooreerst te danken aan de economische dynamiek in de 
regio en elders in West-en Oost-Europa en aan de globalisering van de economie in het algemeen.
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Maar dat de luchthaven Kortrijk-Wevelgem qua zakenvluchten een stuk sterker groeit dan de markt, duidt 
ook op een toegenomen aantrekkelijkheid.

Die is zeker en vast ook te danken aan de volgehouden inspanningen van de bij de W.I.V. betrokken 
partners, met name de Zuid-West-Vlaamse gemeentebesturen, de streekintercommunales waaronder 
Leiedal, het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en het Vlaams gewest, die hebben geinvesteerd in 
infrastructuur, uitrusting, organisatie en promotie.  

Milieu

Het aantal nachtvluchten (23 tot 6 uur) nam in 2007 verder toe van 106 naar 133. Gemiddeld zijn per 
maand 11 nachtvluchten geteld. In juni, juli en september werd het maandmaximum van 15 bereikt.
Het jaarplafond van 180 nachtvluchten is niet bereikt.

De bodemsanering op de vroegere site van het avgasverkooppunt is in 2007 gefinaliseerd.
De sanering zal in het totaal ongeveer 50.000,00 euro gekost hebben.

Het resultaat is bekend gemaakt van de geluidscontourenstudie van de K.U. Leuven over de jaren 2005 en 
2006. 
Het aantal potentieel sterk gehinderden voor de jaren 2003 en 2004 werd herberekend nadat bleek dat die 
studie een fout bevatte qua bevolkingsaantallen, en kwam daardoor licht hoger uit.
Het aantal potentieel sterk gehinderden kwam in 2006 uit op 39.
Er zijn in 2007 twee schriftelijke klachten geteld en een zestal telefonische.

Uit de jaarlijkse informatievergadering voor de omwonenden resulteerden een aantal extra maatregelen, 
opgelegd aan de gebruikers, die hun effect niet hebben gemist.

Het certificaat van internationale luchthaven

Op 20 oktober 2007 diende de intercommunale bij het Directoraat-generaal Luchtvaart een aanvraag in tot 
hernieuwing van het certificaat van internationale luchthaven voor drie jaar, startend op 21 april 2008.
Even later werden de audit-data, tijdens het voorjaar van 2008, bekend gemaakt.

Op 22 november bekwam de vereniging van het Directoraat-generaal een formeel uitstel tot eind 2009 om 
de geplande maar om budgettaire redenen nog niet uitvoerbare infrastructuurwijzigingen met gevolgen voor 
de luchtvaartveiligheid uit te voeren.
Het betreft de omlegging van de taxibaan en de aanleg van een nieuwe, ruimere vliegtuigparking, op 
correcte afstand van start- en taxibaan, de bouw van een brandweerkazerne en de aankoop van een 
luchtvaartbrandweerwagen.

Voor al deze werken zijn aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap subsidies gevraagd en is in de 
planning 5,5 miljoen euro voorzien, mits de beoogde beheershervorming slaagt.

De beheershervorming

Sinds de erkenning door de Vlaamse regering van 2 juni 2006 van Kortrijk-Wevelgem als Vlaamse regionale 
luchthaven is er op het Vlaamse niveau en bij de besturen uit de regio heel wat gebeurd om de 
beheershervorming mogelijk te maken.

Het was dan ook de bedoeling om het intergemeentelijk samenwerkingsverband plaats te laten maken voor 
een luchthavenonwtikkelingsmaatschappij (L.O.M.) en een luchthavenexploitant (L.E.M.) tegen eind 2007.

Toch werd in september door de Vlaamse regering erkend dat het proces meer tijd in beslag zou nemen; 
intussen werden wel heel wat beslissingen genomen die het mogelijk maakten het decretaal kader en de 
adviesprocedures verder te ontwikkelen.
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Intussen bleef de W.I.V. wel minstens een jaar langer bestaan en namen de raad van bestuur en de 
algemene vergadering de nodige beslissingen.

Minstens even belangrijk waren de inspanningen van Resoc, het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en 
de streekintercommunale Leiedal om de beheershervorming te laten slagen.
Er werden heel wat bijeenkomsten georganiseerd van deze regionale en lokale besturen, bij de L.O.M. te 
betrekken, die resulteerden in een voor-akkoord van de streek over een aandeelhoudersovereenkomst met 
de Vlaamse gemeenschap voor de L.O.M.
Het resultaat van de besprekingen hieromtrent met de Vlaamse gemeenschap worden nu afgewacht.

Ook de Vlaamse Luchthavencommissie, waarin ook de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zetelt, droeg bij tot de 
totstandkoming van het kader voor L.O.M. en L.E.M., door verschillende adviezen te formuleren.

Infrastructuurverbetering

Medio 2007 zijn de startbaan- en naderingsverlichting en de signalisatie, geplaatst in 2006-2007, in gebruik 
gesteld.
Daardoor kunnen de zichtbaarheidsminima gereduceerd worden en wordt de luchthaven dus nog wat beter 
bereikbaar voor zakenjets.
Een aantal kinderziektes van het systeem zou tegen januari 2008 verholpen moeten zijn.
Het technisch gebouw met hoogspanning en de no break-installatie sturen het geheel. 
Via één tikscherm op de verkeerstoren wordt het ganse systeem bediend.

Als voorbereiding tot de nieuwe infrastructuurwerken vonden bijeenkomsten plaats van bevoegde 
medewerkers van de Provincie West-Vlaanderen, Leiedal, de Vlaamse gemeenschap en de W.I.V.
Het is de bedoeling om bij het vrijkomen van de budgetten snel tot aanbestedingen te kunnen overgaan en 
vertragingen te voorkomen.

Financiële informatie  

Voor gedetailleerde informatie over de financiële resultaten verwijzen we naar het financieel verslag en de 
balans verder in dit jaarverslag.
Hier volgen de hoofdlijnen.

Het totaal van de bedrijfsopbrengsten van de W.I.V. bedroeg in 2007 1.858.264,45 euro, op te splitsen als 
volgt: 983.257,12 euro aan commerciële inkomsten en 875.007,33 euro aan subsidies, grotendeels effectief 
bekomen.  
Dit betekent een zeer aanzienlijke stijging van ongeveer 80% ten aanzien van 2007. 

Vooral bepalend is de geboekte subsidie van het Vlaams gewest à 764.000,00 euro, voor het eerst van 
kracht in 2007 en bestemd voor de werking van de luchthavenbrandweer.
De laatste schijf van 60.000,00 euro, dus het saldo van die 764.000,00 euro, was op 31 december 2007 
evenwel nog niet uitbetaald en maakt -volgens de gebruikelijke procedure- het voorwerp uit van een analyse 
door de Inspectie van Financiën.  Die schijf van 60.000,00 euro wordt tot nader bericht geboekt op de 
debetzijde als een subsidie-saldo.
Het saldo van een van de Vlaamse gemeenschap te verwachten subsidie voor bodemsanering, 17.348,33 
euro, wordt in 2007 als resultaat geboekt. Navenant zijn de kosten voor de sanering gemaakt. 
Het eerste luik van effectieve uitgaven en te verwachten subsidiëring werd –pro memorie- in 2006 geboekt 
en bedroeg 32.651,67 euro. Het totaalbedrag van 50.000,00 euro staat ingeschreven in het business plan 
van het Vlaams Instituut voor de Logistiek en maakt deel uit van het totaalpakket aan te verwachten 
subsidies van 5,5 miljoen euro.

Ook  het luik  commerciële inkomsten veerde fors op: zo zijn er 96.945,96 euro meer landingsrechten geind 
dan in 2006, een stijging met 29,43%, integraal op het élan van de zakenvluchten!
Deze inkomstencategorie ligt nu ruim dubbel zo hoog als in 2004.

In 2007 werd nog 126.628,31 euro op het passief van de rekening kapitaalssubsidies geboekt. Het betreft 
het vervolg van de subsidie die grotendeels ontvangen is in 2006 voor de aankoop van materiële vaste 
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activa. De kapitaalssubsidies worden in resultaat gebracht als financiële opbrengsten in verhouding tot de 
afschrijvingen op deze materiële vaste activa.

Het totaal van de bedrijfskosten bedroeg in 2007 1.880.515,26 euro.

In quasi dezelfde grootte-orde als de toename van de inkomsten door de subsidies van het Vlaams gewest, 
stegen de kosten, gerelateerd aan de werking van de luchthavenbrandweer, met name de personeelskosten.
Als vallend onder deze rubriek kwalificeert de raad van bestuur naast de brutolonen van de brandweer sensu 
stricto ook de volgende brandweer-gerelateerde posten: voorzieningen voor vakantiegeld, voor 
verzekeringen met afrekening op de uiteindelijke brutoloonmassa, een voorziening voor sociaal passief van 
11% en een deel van de brutolonen van het overige veiligheidskader en de directie, naargelang de 
vastgestelde tijdsbesteding en tenslotte ook een deel van het sociaal secretariaat.

Voor diverse rubrieken was een stabilisatie of daling van de kosten vast te stellen, vooral wat erelonen en 
studiewerk betreft.
De energiekosten, vooral voor de nieuwe startbaanverlichting die in de loop van het jaar gradueel opstartte, 
liepen op tot 14.000 euro. 
Inspectiekosten voor de navigatie-apparatuur zijn opgelopen door de verplichte intensifiëring van de 
controles.
Door een hoger vergaderritme van de bestuursorganen dan voorheen en een regularisatie van 
bedrijfsvoorheffing was een bijna-verdubbeling tot 23.800 euro te merken.
De bezoldigingen van het andere personeel dan de brandweer stegen door anciënniteit, een regularisatie en 
door de forse toename van de zakenvluchten, ook  ’s nachts, waardoor de bezetting op de verkeerstoren 
sterk opliep. Wij merken op dat deze extra inzet minstens wordt doorgerekend aan de luchthavengebruikers.

Er is een provisie aangelegd van 18.000,00 euro voor een hangend gerechtelijk geschil.

De concessievergoeding, te betalen aan de Provincie West-Vlaanderen voor het gebruik  van het 
luchtvaartterrein voor het jaar 2007, is als kost geboekt gezien de vrijstelling van betaling ervan in 2007 
principieel ten einde kwam. Een verlenging van de schorsingsperiode is wel in aanvraag.
Door indexatie sinds 1994 is het bedrag in 2007  32.435,10 euro geworden.

In 2007 is 33.147,34 euro geïnvesteerd in installaties, machines en uitrusting.
Er is 8.238,98 euro aan uitzonderlijke kosten geboekt ter correctie van boekingen van de jaren 2005 en 
2006. 

Belangrijk zijn en blijven de brandweerschulden van 2006 aan de gemeenten (211.944,00 euro) en 
-onrechtstreeks- aan de elk voor 50% borgstellende Provincie West-Vlaanderen en Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (totaal financieel krediet à 275.000,00 euro).
Wat deze laatsten betreft: het krediet, in twee schijven verleend, werd in augustus en november 2007 met 
één jaar verlengd, gebruik makend van de contractuele mogelijkheid.
De intresten, betaald op deze leningen, bedroegen in 2007 12.825,24 euro.

Na correctie van de bedrijfsresultaten met de financiële kosten en baten en de uitzonderlijke kosten is finaal 
een winst genoteerd van 72.917,81 euro.
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2. verslag over de werking van de vereniging

De samenstelling van de raad van bestuur en van het directiecomité voor en na de algemene vergadering 
van 21 maart 2007 en van het personeel per 31 december 2007 zijn hoger in dit jaarverslag opgenomen.

Op 21 maart 2007 vonden twee algemene vergaderingen plaats: een eerste tot goedkeuring van een 
wijziging van de statuten betreffende de decretaal verplichte  kapitaalsvermindering van de Provincie West-
Vlaanderen tot maximum 20% en een tweede tot benoeming van de leden van de nieuwe raad van bestuur, 
na het verval van rechtswege van de lopende mandaten na de lokale verkiezingen.

Naast de jaarvergadering van 10 mei werd nog een buitengewone vergadering van deelnemers gehouden op 
13 december 2007, ter bespreking van de strategie en de begroting voor 2008.
Telkens werden de deelnemers ook geïnformeerd over nieuwste stand van zaken van de beheershervorming.

De raad van bestuur vergaderde op 14 maart, 21 maart, 10 april, 13 juni, 29 augustus, 17 oktober, 21 
november en op 5 december 2007.
Het vergaderritme versnelde door het proces van de beheershervorming.
Toen bleek dat de ontbinding van de W.I.V. toch nog niet voor meteen was, werden de passende 
beslissingen genomen in functie van de tijdelijke verderzetting van de vereniging.

De vergaderingen van het directiecomité vonden plaats op 29 januari, 26 februari, 26 maart, 7 mei, 29 mei, 
4 juni, 9 juli, 27 juli, 3 september, 1 oktober, 8 oktober, 5 november, 13 november en 3 december 2007.
Ook hier werden diverse extra vergaderingen georganiseerd door de evolutie van het dossier van de 
beheershervorming. 

Bijna maandelijks vergaderde de technische werkgroep of “local runway safety team”, om de technisch-
operationele dossiers voor de bestuursorganen voor te bereiden.

De personeelsadministratie en de boekhouding werden verder in samenwerking met het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Leiedal verricht.
Tijdens de laatste maanden van 2007 viel evenwel de beslissing om de loonadministratie over te hevelen 
naar de firma Schaubroeck en de financiële administratie naar de firma Bamelis, Kindt & Co.
Het boeken van leveranciersfacturen en betalingen gebeurde sinds mei 2006 al door deze laatste.

Wat het personeel betreft was 2007 het eerste volledige werkingsjaar van de luchthavenbrandweer, waarvan 
de bezetting stabiliseerde. Op 4 maart werd Stefaan Vanneste de nieuwe brandweeroverste.
De financiering van de lonen en de werking gebeurde door een subsidie van de Vlaamse gemeenschap van 
764.000 euro op jaarbasis en dit was een primeur.
In december 2007 werd een verslag van de werking van de luchthavenbrandweer goedgekeurd en ingediend 
bij de subsidiërende overheid, ter illustratie van de werkzaamheden en bereikte doelen en ter legitimatie van 
de gebruikte middelen.

Het totale personeelsbestand kwam nu op 27, waarvan een deel deeltijds werkt.
Dit vraagt extra inspanningen op het vlak van organisatie en werking.
De interne communicatie is opgevoerd en meer geformaliseerd, heel wat taken en opdrachten staan nu 
gedetailleerd beschreven, onder andere in het vliegveldhandboek.

Het team slaagde erin van de doelstellingen te halen: een internationale luchthaven op de door de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) voorgeschreven wijze uitbaten.

Een dankwoord past, naast ten aanzien van het eigen personeel, ook ten aanzien van het personeel, 
aanwezig namens de federale overheid, met name de luchthavenpolitie en de douane. En ook het 
Directoraat-generaal Luchtvaart, dat door toezicht op de infrastructuur en de operaties mee de kwaliteit 
ervan vooruit helpt. 
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3. financieel verslag  

Hierna volgt het financieel verslag, met achtereenvolgens
  

de balans na winstverdeling   
  

de resultatenrekening 
 
 de resultaatverwerking

 de staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur

 voorzieningen voor risico’s en kosten

 staat van de schulden

 de resultaten

de sociale balans       
 

de waarderingsregels



VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming,
van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Internetadres *:

Ondernemingsnummer 0207.220.011

DATUM 2/02/2004 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 20/05/2008

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2007 31/12/2007tot

Vorig boekjaar van 1/01/2006 31/12/2006tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

 NAT.  VKT  1.1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

20 1 EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

 0207.220.011

Geen rechtsvorm  

België

WEST VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD

Grote Markt

8500 Kortrijk

54 

zijn /

Kortrijk

** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt:

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Totaal aantal neergelegde bladen: 

*   Facultatieve vermelding.

**  Schrappen wat niet van toepassing is.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

17
5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.7, 5.8, 5.9, 8, 9 

 

 

 

 



Nr.  0207.220.011  VKT  1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,

B.    Het opstellen van de jaarrekening **,

C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

commissaris is.

Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de 
opdracht

(A, B, C en/of D)
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Facultatieve vermelding.
2/17



Nr.  0207.220.011  VKT  2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen ..............................................

Installaties, machines en uitrusting .............................

Meubilair en rollend materieel .....................................

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

Overige materiële vaste activa ...................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

Financiële vaste activa

 5.1.3/

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ...................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden ...................................................................

Bestellingen in uitvoering ............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ....................................................

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

 5.1.2

 5.1.1

 5.2.1

 5.2.1

..................................................................

....
............................................................
..........

..................................................

......................................................

.....................................................

..............
........................................................
...........

.................................

.................................

..............................

..............................

..............................................................

.....

..............................................................

.....
..................................................
.................

..................................................

.................

1.793.010,46

530.397,80

1.243.515,29

19.097,37

1.793.010,46

589.095,29

26.462,13

26.462,13

192.120,73

163.057,66

29.063,07

155.000,00

93.784,42

121.728,01

2.382.105,75

1.993.492,26

1.993.492,26

561.443,71

1.410.944,15

21.104,40

415.090,81

35.880,72

35.880,72

286.973,06

127.120,31

159.852,75

50.287,30

41.949,73

2.408.583,07

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

.........................

.........................

3/17



Nr.  0207.220.011  VKT  2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal .......................................................

Niet-opgevraagd kapitaal ............................................

Wettelijke reserve........................................................

Onbeschikbare reserves .............................................

Voor eigen aandelen ............................................

Andere ..................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ....................................................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden.................................................................
.......Overige leningen ...................................................

Handelsschulden ........................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

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

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

 5.3

........................................................

..............

............................................................................

..................

..................................................................

....

.........................................................................

....................

................................(+)/(-)

...................................................

................

....................................

...............................

Belastingvrije reserves ...............................................

Beschikbare reserves .................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 
netto-actief

............................................................

..........

......................................................................

................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..
..

Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................
...........................

...................................................................

.................

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

 5.5

 5.4

Overige schulden .........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar .................................
.................................

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen ..................................................

Overige leningen ....................................................

Handelsschulden ..........................................................

Leveranciers ..........................................................

Te betalen wissels ................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..............

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..........................................................

502.975,96

502.975,96

-592.648,91

1.156.177,84

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................
.............................

133

168

17/49

17

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

.................................................

..................
...................................................
................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

78.000,00

78.000,00

1.090.832,77

10.063,90

10.063,90

851.375,17

4.102,51

275.000,00

275.000,00

142.879,85

211.944,57

185.040,64

20.474,78

164.565,86

32.407,60

229.393,70

2.382.105,75 2.408.583,07

1.263.046,24

502.975,96

502.975,96

127.399,24

19.368,85

19.368,85

19.368,85

-665.566,72

1.278.868,91

1.145.536,83

14.154,64

14.154,64

878.974,08

232.708,53

219.567,89

219.567,89

211.944,57

184.955,49

14.943,64

170.011,85

29.797,60

252.408,11

1.213.272,98

127.399,24

19.368,85

19.368,85

19.368,85

Toel.

10.063,90 14.154,64170/4

142.879,85

 5.5

4/17



Nr.  0207.220.011  VKT  3

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Omzet* .....................................................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .........(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ....................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten ............................................................. (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële opbrengsten

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting

................................................................

...

........................................................ (+)/(-)

 5.6

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële 
vaste activa ...................................................................

 5.6

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ...........................(+)/(-)

...............................(+)/(-)

.....................................................

....................
Financiële kosten  5.6

870.980,15

233.526,24

4.727,56

78.000,00

-22.250,81

127.517,62

23.677,67

81.589,14

290.166,25

648.089,98

229.597,83

10.038,70

-597.560,26

121.670,90

9.366,50

-485.255,86

70

630

62

631/4

635/7

640/8

649

9901

75

65

9902

Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

..............................................

........................
.......................................................
...............

8.238,98

76

66

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen* ...............................................

Toel.

Brutomarge ............................................................(+)/(-) 9900 1.164.983,14

60/61

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

.....(+)/(-)

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ...............
...............

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................
................

Belastingen op het resultaat ....................................(+)/(-)

..............................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .....................
.....................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ................
................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ......(+)/(-)

73.350,16

432,35

72.917,81

72.917,81

-485.255,86

58,07

-485.313,93

-485.313,939905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

5/17



Nr.  0207.220.011  VKT  4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

Andere rechthebbenden .........................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

Vergoeding van het kapitaal ...................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

.......................................................(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst(verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

.....................................................

................
.......................................................
..............

........................................................(+)/(-)

.......................................

..............................
......................................................................................
...............

aan de overige reserves ........................................................................

-592.648,91

72.917,81

-665.566,72

-592.648,91

-665.566,72

-485.313,93

-180.252,79

-665.566,72

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/6

691

6/17



Nr.  0207.220.011  VKT  5.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ...........

Geboekt .................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................................

.................

Teruggenomen ....................................................................................

Verworven van derden ..........................................................................

Afgeboekt ..............................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....

.....

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................

Meerwaarde per einde van het boekjaar ....................................................
..................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt ................................................................................................

Verworven van derden ..........................................................................

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

........................

........................

....

....

2.957.307,70

121.606,57

33.044,43

2.990.352,13

121.606,57

233.526,24

1.318.948,24

1.793.010,46

1.085.422,00

8179

8189

8199

8259P

8219

8199P

8169

8239

8249

8229

8329P

8279

8259

8289

8309

8319

8299

8329

(22/27)
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Nr.  VKT  5.3 0207.220.011

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 502.975,96

502.975,96

................................................

..........................................

................................................

..........................................

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Codes Bedragen Aantal aandelen

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Codes Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedragNiet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

...............................................................................

...........
...................................................................
.......................

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746

8745

Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

..................................................................................................................................

.................................

..................................................................................................................................

.................................

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

..................................................................................................................................

.................................

..................................................................................................................................

.................................

.................................................................................

.................................................................................
.....................................................................................................
..............................................................

................................................................................................

...................................................................

.................................................................................................

..................................................................
....................................................................................................
...............................................................

................................................................................................

...................................................................

............................................................................................................

.......................................................
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Nr.  VKT  5.3 0207.220.011

Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761

............................................................................................................

.......................................................

..................................................................................................................................

.................................

.......................................................................

.......................................................................
...................................................................................
................................................................................

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE 
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

9/17



Nr.  0207.220.011  VKT  5.4

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 160/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG
VOORKOMT

Voorziening voor kosten en risico's 78.000,00

10/17



Nr.  0207.220.011  VKT  5.5

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN

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

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch
hoogstens 5 jaar 

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

.......................................................................................................................................

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

.................................................

4.102,51

10.063,90

(42)

8912

8913

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................................

Overige leningen ...............................................................................................................................

Leveranciers ......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Handelsschulden ....................................................................................................................................
.

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op 
activa van de onderneming

Financiële schulden ................................................................................................................................

..................................................

...................

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................

Overige schulden ..................................................................................................................................

Financiële schulden ...............................................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................................

Leveranciers ......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .........................................................................................

Overige schulden ...................................................................................................................................

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .............................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .............................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk 
beloofd op activa van de onderneming ....................................................................................................

.........................

SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post 45 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ...................................................................................................................
........

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .........................................
.....................

891

8921

901

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

892

902

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9076

9052

Belastingen ......................................................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten ........................................................................................................ 9042

9032

Overige leningen ...............................................................................................................................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ..........................................................

11/17



Nr.  0207.220.011  VKT  5.6

RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ....................................................................

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .....................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...............................................................

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ......................................

Andere personeelskosten .....................................................................................

Pensioenen ..........................................................................................................

27

18,4

33.117

25

31.985

18,3

626.021,79

181.481,97

63.476,39

459.431,23

140.525,11

48.133,64

620

621

622

623

624

9087

9086

9088

FINANCIËLE RESULTATEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................................................................................................

Interestsubsidies ..................................................................................................

123.583,96

9126

9125

Geactiveerde interesten 6503............................................................................................
.........

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de 
verhandeling van vorderingen 653................................................................................

.....................
Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen
met financieel karakter ....................................................................................(+)/(-) 656

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
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Nr.  0207.220.011  VKT  6

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Codes

1. Voltijds

(boekjaar) (vorig boekjaar)(boekjaar)(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal
      in voltijdse
      equivalenten
      (VTE)

2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal
    in voltijdse
    equivalenten
    (VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige 
boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ............

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten ...............................

(VTE) (VTE)

(T)

(T)

(T)

(T)

Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten
2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ingeschreven in het 
personeelsregister

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht
Mannen

Vrouwen

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

Bedienden

Arbeiders

Andere

100

101

102

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

...........................................................................

...............

...........................................................................

...............

...........................................................

...............................
.......................................................................
...................

........................................................................

..................
............................................................................
..............

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven ...............................

Codes 1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
    equivalenten

2. Deeltijds

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam .........................................................

4 5 4,8

3 4 3,4

205

305

12,0

539.598,98

15,0

12.600

18,4

33.117

870.980,15

18,3

31.985

648.090,00

20.517

331.381,17

12 15 18,4

11

1

14

1

17,3

1,1

11

1

2

10

14

1

17,2

1,2

15

2,0

16,4

..............................................................

............................
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Nr.  0207.220.011  VKT  6

STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET
BOEKJAAR

MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
WERKGELEGENHEID

Maatregelen met een financieel voordeel*
Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de 
indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen
behoren)

Codes
1. Aantal

3.   Bedrag van het 
      financiële voordeel

2.   In voltijdse 
      equivalenten

Conventioneel halftijds brugpensioen

Andere maatregelen
..........................................................
..................................

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere 
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Aantal betrokken werknemers

totaal voor het boekjaar

INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR DE
WERKNEMERS GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT DE VERBETERING VAN DE
WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS

Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap

Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenden

Aantal uren besteed aan deze activiteiten

Aantal werknemers welke deze activiteiten volgden

Aantal betrokken werknemers

Volledige loopbaanonderbreking

Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse
loopbaanonderbreking)

Sociale Maribel

Structurele vermindering van de sociale 
zekerheidsbijdragen

Doorstromingsprogramma's

Dienstenbanen

Overeenkomst werk - opleiding

Leerovereenkomst

Startovereenkomst

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd

Conventioneel brugpensioen

Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale
zekerheid aan werknemers met lage lonen

totaal voor het vorige boekjaar

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal gevolgde opleidingsuren

Kosten voor de onderneming

Codes

Codes

Mannen

Mannen

Vrouwen

Vrouwen

*    Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

Codes

Codes

15

540

1.055,00

1

30

60,00

417

416

418

413

415

414

411

412

504

503

419

507

502

505

550

506

550P

5802

5801

5803

5805

5804

5806

5811

5812

5813

5814

5815

5816

.........................................................................

.................

............................

.................................................................
.....................................

....................................................

......................................

...............................................................

...........................

........................................................

...............................................................................
............................................................................................................

.................................................................
................................................................................................

................................

..........................................................

................................

Stage der jongeren

...................................................................................

.......
..........................................
..........................................

.....................

.....................

..................................................

................................................................................
........................................

...................................................................

.......................................................................................
...............................................................................................

.....................

..........................

..........................................................................
..........................................................................

................................
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Nr.  0207.220.011  VKT  7

WAARDERINGSREGELS
1. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde
waarderingsregels: 

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing
zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

(gewijzigd) (niet gewijzigd)

en heeft zij een EUR.

(wordt)

invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van(negatieve)(positieve)

moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar(wordt niet)De resultatenrekening

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en
het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten: 

in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgtDe herstructureringskosten werden

verantwoord:

(niet geactiveerd)(geactiveerd)

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor

Immateriële vaste activa: 

EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-
dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt(niet meer)(meer)termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt

verantwoord:

Materiële vaste activa:

materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze(werden geen)(werden)In de loop van het boekjaar

herwaardering als volgt verantwoord:
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WAARDERINGSREGELS

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa

Methode

L

D

A

(degressieve)

(andere)

Basis

NG (niet-

(geherwaardeerde)

Hoofdsom
Min. - Max.

Bijkomende kosten
Min. - Max.

(lineaire)

geherwaardeerde)

G

Afschrijvingspercentages

1. Oprichtingskosten

2. Immateriële vaste activa
3. Industriële, administratieve of
commerciële gebouwen*

4. Installaties, machines en uitrusting*

5. Rollend materieel*

6. Kantoormaterieel en meubilair*
7. Andere materiële vaste activa

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

EUR.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

-  bedrag voor het boekjaar: EUR.

-  gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:

Financiële vaste activa:

deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt(werden geen)(werden)
verantwoord
:

In de loop van het boekjaar

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (te vermelden)

gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

berekend volgens de methode van de gewogen

3. Vlottende activa

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

de onrechtstreekse productiekosten.

-  De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat,

   verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

(omvat niet)(omvat)-  De vervaardigingsprijs van de producten

(omvat geen)(omvat) financiële kosten

Bestellingen in uitvoering:

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).

(tegen vervaardigingsprijs)Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd

16/17



Nr.  0207.220.011  VKT  7

WAARDERINGSREGELS

Schulden:

schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op

deze schulden

(bevatten geen)(bevatten)De passiva

(geen)(een) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

4. Passiva

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar

voor leasing van onroerende goederen:

tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen),

EUR.
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