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nota d.d. 22/03/2019 
van Cel Personeel en financiën 
RV  

Toelichting bij de balans, resultatenrekening 
en uitvoering van de begroting. 

De balans en resultatenrekening per 31 december 2018 werd samengesteld door Grant Thornton 
Belgium CVBA op basis van de door het bestuur van de VREG verstrekte informatie. De 
jaarrekening werd gereviseerd door Mazars Bedrijfsrevisoren. 

1 Balans en resultaat 

1.1 BALANS 

VASTE ACTIVA (VO 3.1) 

De investeringen (zonder afschrijvingen) bedroegen in totaal 353.826,48 euro, de investeringen 
dalen met 42% in vergelijking met 2017. In 2018 werd nog niet gestart met het vervangen van het 
huidige V-test® systeem door een nieuwe, meer flexibele module. Het gros van de investeringen 
was bestemd voor de ontwikkeling van de certificatendatabank (260.939,98 euro, inclusief 
9.431,66 euro buitengebruikstellingen), de ontwikkeling van de simulator digitale meter 
(56.581,81 euro), computeruitrusting (19.390,81 euro) en kantoorinrichting (16.913,88 euro).  

De rubriek financiële vaste activa bestaat enerzijds uit zes aandelen in Jobpunt Vlaanderen en een 
deelbewijs in EthiasCo. 

De diensten van de Vlaamse overheid, waaronder de VREG vroeger ressorteerde, traden 
gezamenlijk uit het kapitaal van Jobpunt Vlaanderen waarbij het vast gedeelte van de 
verkoopprijs in 2015 werd vergoed, een variabel gedeelte kan volgen, de boekhoudwaarde 
bedraagt nog 93,09 euro. 

Eind 2017 werd de onderlinge verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeenrecht omgevormd tot een 
coöperatieve vennootschap EthiasCo cvba. Door deze verrichting werd de VREG in zijn 
hoedanigheid van aangesloten lid bij de vereniging van rechtswege omgezet in die van coöperant 
lid, met toekenning van 1 deelbewijs met een nominale waarde van 8.602,90 euro.  

Anderzijds bevat het een waarborg van 6.000,00 euro ten aanzien van de dienstverlener die de 
maaltijdcheques ter beschikking stelt. 
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De totale waarde van het vast actief bedraagt op het einde van het boekjaar 792.561,27 euro. 

We verwijzen voor afwijkende afschrijvingsregels betreffende de inrichting en de databanken 
naar VO 6.19. 

VLOTTENDE ACTIVA (VO 3.1) 

Einde 2018 was van de dotatie van 6.139.000 euro nog 4.139.000 te ontvangen. Op 9 januari 2019 
en 22 februari 2019 werd resp. nog 2.000.000 euro en 1.000.000 euro betaald, blijft nog een 
bedrag van 1.139.000 euro. 

De liquide middelen (kas) bedragen 616,04 euro. 

De overlopende rekeningen voor 39.660,28 euro betreffen de over te dragen kosten naar 2019 en 
bestaan voornamelijk uit abonnementen, hostingkosten, verzekeringspremies en leasingkosten. 

Het totaal aan vlottende activa bedraagt 4.199.972,12 euro. 

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S en KOSTEN (VO 3.2) 

Er werden voorzieningen voor juridisch geschillen aangelegd voor een bedrag van 85.076,29 euro. 
Het bedrag is samengesteld uit 69.461,29 euro mogelijke rechtsplegingsvergoedingen en 
dagvaardingskosten behouden uit vorig boekjaar en een toevoeging van 15.615,00 euro op basis 
van de overzichten bezorgd door de advocatenkantoren.  

VREEMD VERMOGEN (VO 3.2) 

De totale schulden op ten hoogste één jaar bedragen 3.001.934,95 euro. Aangezien de dotatie 
niet volledig werd uitbetaald vertoont de bankrekening een negatief saldo van 1.899.944,93 euro. 
De VREG maakt echter deel uit van het centrale financieringsorgaan (CFO) waardoor er geen 
financieringsmoeilijkheden ontstaan. 

De handelsschulden bevatten de leveranciersschulden voor een bedrag van 213.298,05 euro en 
375.612,91 euro aan te ontvangen facturen, voornamelijk IT-uitgaven en studiekosten. 

De schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten voor een bedrag van 
513.079,06 euro, betreffen de  loonkosten van december 2018 betaald aanvang 2019 en de 
voorzieningen voor het vakantiegeld, bonussen en niet opgenomen vakantiedagen. 

1.2 RESULTATENREKENING (VO 4 en VO 5) 

De totale inkomsten bedragen 6.165.602,90 euro waarvan 6.139.000 euro de dotatie voor het 
begrotingsjaar 2018 uit het Energiefonds en 26.602,90 niet-recurrente bedrijfsopbrengsten. 

De totale kosten bedragen 5.516.382,54 euro en stijgen met 4% of 222.119,06 euro ten opzichte 
van vorig jaar. 

De werkingsmiddelen en afschrijvingen dalen terwijl de personeelskosten stijgen met een goede 
10% omwille van een indexering, extra aanwervingen en de endogene groei van het 
personeelsbestand. 
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De winst van het boekjaar bedraagt 649.220,36 euro. 

2 Uitvoering van de begroting (VO 14) 

De dotatie van de VREG voor 2018 bedroeg 6.139.000,00 euro samen met het overgedragen 
overschot van vorige boekjaren van 185.907,41 euro, 18.000,00 euro aan ontvangen 
schadevergoedingen en 9.431,66 euro aan desinvesteringen beschikte de VREG over 6.352.339,07 
euro aan ontvangsten. 

Er werd vooropgesteld om 88.000,00 euro van deze ontvangsten niet te gebruiken. Het over te 
dragen overschot van het boekjaar klokt af op 1.168.751,84 euro. 

De VREG heeft ten opzichte van 2017 een verhoging van de dotatie in 2018 van 1.100.000,00 euro 
toegekend gekregen. Deze middelen waren nodig voor het uitbreiden van het personeelsbestand 
en extra werkingsuitgaven omwille van de uitbreiding van de (decretale) taken van de VREG. 

De VREG startte in het eerste kwartaal van 2018 een intensieve aanwervingscampagne maar kon 
maar moeizaam de juiste profielen aantrekken. Pas in het vierde kwartaal startten vier 
medewerkers en de zoektocht gaat verder. Gevolg is dat de extra toegekende personeels- en 
werkingsmiddelen quasi niet werden aangewend.  

De totale uitgaven bedroegen 5.183.587,23 euro waarvan 3.329.163,30 euro aan 
personeelskosten, 1.491.165,79 euro aan werkingsuitgaven en 363.258,14 euro investeringen.  

De bedragen opgenomen in de kolom begroting zijn gebaseerd op de begroting opgenomen in het 
ondernemingsplan 2018 goedgekeurd door de raad van bestuur op 20 oktober 2017. 

De eindtoestand of de uitvoering van de begroting valt ruim binnen de marges van de 
vooropgestelde begroting. 

3 Juridische geschillen 

Het betreft hier de juridische geschillen waarvoor geen voorzieningen werden aangelegd. 

De VREG is betrokken in een aantal geschillen. De uitkomst met betrekking tot de belangrijke 
hangende geschillen is aleatoir waardoor het momenteel niet mogelijk is de financiële impact te 
kennen. De VREG beschikt over een inventaris van alle geschillen. 
























