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I. VASTGOEDPORTEFEUILLE•

4

A) OVERZICHT•VAN•DE•VASTGOEDPORTEFEUILLE•
Vennootschap

Adres•gebouw

C&1000H
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
DIEKEURE
Project Citydev (1)
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC

Jacques Sermon Laan 64
Goede Herdersstraat 28 en Gustaaf Norgastraat 29
Eugène Verboekhovenplein 8
Paleizenstraat 195
Peter Benoitplein 1 en Frans Vekemansstraat 106
Brigade Pironlaan 131
Vijfstraten 68
Tolhuislaan 128-140
Rue du Monument 43
Paviljoenstraat 7-9
Beughemstraat 25A-27
Lenniksebaan 285-309 en Vijvershoek 8-10
Plejadenlaan 71-73
Paleizenstraat 64
Lindestraat 2B
Andreas Wydtsstraat 20

1083 Ganshoren
1140 Evere
1030 Schaarbeek
1030 Schaarbeek
1120 Neder-Over-Heembeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
9100 Sint-Niklaas
9000 Gent
1340 Ottignies
1030 Schaarbeek
1030 Schaarbeek
1070 Anderlecht
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
1030 Schaarbeek
9550 Herzele
8000 Brugge

19/11/2013
3/07/2013
10/08/2016
10/08/2016
8/12/2016
19/09/2017
22/03/2018
14/05/2018
18/05/2018
20/06/2018
13/07/2018
2/10/2018
26/10/2018
10/12/2018
12/12/2018
26/09/2017

Harmoniestraat 20
Waterpasstraat 24
Waterpasstraat 26
Parelstraat 10
Gabrielle Petitstraat 26/28
Gabrielle Petitstraat 30
Steenweg op Gent 4
Carton de Wiartlaan 95
Kolomstraat 7-9

1000 Brussel
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1090 Jette
1080 Sint-Jans-Molenbeek

18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016

(1)

Aanschaffingsdatum

Project Citydev wordt als een geheel beschouwd
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EVOLUTIE•VASTGOEDPORTEFEUILLE
100.000k EUR
PROJECTIE
ANTARES

90.000k EUR
80.000k EUR

PROJECTIE
PAVILLON

70.000k EUR

PROJECTIE
DOMAINE DES
ETANGS

60.000k EUR

PROJECTIE
EKLA

50.000k EUR
40.000k EUR

DOMAINE DES
ETANGS

PALAIS 64

ANTARES

LINDESTRAAT

BEUGHEM
PAVILLON
PARTICIPATIE RE-VIVE
LAND DIE KEURE
TOLHUISLAAN
BRIGADE PIRON
BATIMENT DEN INDRUK
20.000k EUR
MONUMENT
PETER BENOIT VIJFSTRATEN
PARTICIPATIE CARE &
1000 HOMES SPRL PROJET CITYDEV
BATIMENT SERMON (10 BÂTIMENTS)
10.000k EUR
VERBOEKHOVEN
BON PASTEUR
RUE DES PALAIS
OPRICHTING
0k EUR INCLUSIO

30.000k EUR
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B) DETAIL•VASTGOEDPORTEFEUILLE•
Jacques•Sermon•laan•64•–•1083•Ganshoren•
Opbrengsteneigendom

Dit gebouw betreft een opbrengsteneigendom
van 4 verdiepingen met 11 wooneenheden. Het
vastgoed is gekadastreerd op het grondgebied
van de gemeente Ganshoren met een totale
oppervlakte van ongeveer 1 are 43 centiaren.
Het! gebouw! werd! opgericht! in! de! jaren! ’30! en!
heeft in 2014 een grondige renovatie
ondergaan.
Volgens de opmetingen van het kadastrale plan
heeft het perceel een voorgevel van 8,30m.
Het goed is gelokaliseerd aan de zuidkant van de
gemeente Ganshoren, op een paar meter van de
gemeenten Jette en Koekelberg en in de
nabijheid van de Basiliek van Koekelberg en het
St. Elizabeth Park.

1.600k EUR

150k EUR
100k EUR

1.200k EUR

50k EUR
800k EUR

0k EUR
-50k EUR

400k EUR

-100k EUR
0k EUR
31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18
12m.
12m.
12m.
12m.
Acquisition

Fair Value

-150k EUR
31/12/15
12m.

31/12/16
12m.

31/12/17
12m.

31/12/18
12m.

Variatie in reële waarde
Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode

•
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Goede•Herdersstraat•28•en•Gustaaf•Norgastraat•29•–•1140•Evere•
Opbrengsteneigendom
Het betreft twee appartementsgebouwen
bestaande uit 38 wooneenheden, 23 kelders
en een grote parkeerplaats met 23
ondergrondse parkeerplaatsen. Het vastgoed
is gekadastreerd op het grondgebied van de
gemeente Evere voor een totale oppervlakte
van 11 are en 01 ca.
Het gebouw aan de kant van de Goede
Herdersstraat is een oud gebouw dat in 2013
een grondige renovatie heeft ondergaan. Het
gebouw in de Gustaaf Norgastraat is een
nieuwe constructie.
De voorgevel in de Goede Herdersstraat
bedraagt zo’n! 26! meter! en de gevel in de
Gustaaf Norgastraat bedraagt 22 meter.
Het pand bevindt zich in het hartje van de
gemeente Evere , in de buurt van het Goede
Herderspark en op minder dan 1 km van de
NAVO.

8.000k EUR

700k EUR
600k EUR

6.000k EUR

500k EUR
400k EUR

4.000k EUR

300k EUR
200k EUR

2.000k EUR

100k EUR
0k EUR

0k EUR

31/12/15
12m.
Acquisition

31/12/16
12m.

31/12/17
12m.

31/12/18
12m.

Fair Value
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Eugène•Verboekhovenplein•8•-•1030•Schaarbeek•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een vastgoed in mede-eigendom
waarvan Inclusio 4 verdiepen bezit, bestaande
uit 6 wooneenheden. Het gebouw werd rond
1950 gebouwd en is gekadastreerd op het
grondgebied van de gemeente Schaarbeek met
een totale oppervlakte van ongeveer 2 are en 34
centiaren.
De voorgevel van het gebouw telt ongeveer 16m
op het Verboekhovenplein, en 13m in de
Anethanstraat.
Het pand ligt ten noodwesten van de gemeente
Schaarbeek, vlakbij het stadhuis.

•

1.200k EUR
0k EUR
800k EUR
-40k EUR
400k EUR

-80k EUR

0k EUR
31/12/16 12m.31/12/17 12m.31/12/18 12m.

-120k EUR
Acquisition

Fair Value

31/12/16 12m. 31/12/17 12m. 31/12/18 12m.
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Paleizenstraat•195•-•1030•Schaarbeek•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een appartementencomplex met zes
verdiepen bestaande uit 7 wooneenheden
Het complex werd recent gebouwd (2001-2002) en
is gekadastreerd op het grondgebied van de
gemeente Schaarbeek voor een totale oppervlakte
van 2 are 99 centiare.
De voorgevel van het gebouw is ongeveer 17m.
Het pand is gelokaliseerd in het noordwesten van
de gemeente Schaarbeek, op ongeveer 250 meter
van het Liedtsplein.

•

40k EUR
0k EUR
1.200k EUR

-40k EUR

800k EUR
-80k EUR
400k EUR
-120k EUR

0k EUR

Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde
Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Harmoniestraat•20•-•1000•Brussel•
Eengezinswoning
Het betreft een eengezinswoning van drie
verdiepingen met een voorgevel van
ongeveer 4 m.
De woning is gekadastreerd in Sint-JansMolenbeek voor een totale oppervlakte van
ongeveer 53 centiaren.
Het pand is gelokaliseerd in het noordoosten
van Brussel.

0k EUR

-4k EUR

250k EUR
200k EUR

-8k EUR

150k EUR
100k EUR
50k EUR

-12k EUR

0k EUR

Variatie in reële waarde
Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Waterpasstraat•24•-•1080•Sint-Jans-Molenbeek•
Eengezinswoning

Het betreft een eengezinswoning van twee
verdiepingen met een voorgevel van ongeveer 4,8 m.
Het pand is gekadastreerd in de gemeente Sint-JansMolenbeek voor een totale oppervlakte van ongeveer
80 centiaren.
Het gebouw is gelokaliseerd in het oosten van de
gemeente Molenbeek op ongeveer 200 m van Stad
Brussel, en vlakbij het gemeentehuis van Sint-JansMolenbeek.

16k EUR
12k EUR
8k EUR
4k EUR
250k EUR

0k EUR

200k EUR

-4k EUR

150k EUR

-8k EUR

100k EUR

-12k EUR

50k EUR

-16k EUR

0k EUR

Variatie in reële waarde
Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Waterpasstraat•26•-•1080•Sint-Jans-Molenbeek•
Eengezinswoning
Het betreft een eengezinswoning van twee
verdiepingen met een voorgevel van ongeveer 4,8 m.
Het pand is gekadastreerd in de gemeente Sint-JansMolenbeek met een totale oppervlakte van ongeveer
80 centiaren.
Het gebouw is gelokaliseerd in het oosten van de
gemeente Molenbeek op ongeveer 200 m van Stad
Brussel, en vlakbij het gemeentehuis van Sint-JansMolenbeek.

4k EUR
0k EUR
-4k EUR

250k EUR
200k EUR

-8k EUR

150k EUR
-12k EUR

100k EUR
50k EUR

-16k EUR

0k EUR

Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde
Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Parelstraat•10•-•1080•Sint-Jans-Molenbeek•
Eengezinswoning•
Het betreft een eengezinswoning van twee
verdiepingen met een voorgevel van ongeveer 5
meter.
Dit gebouw is gekadastreerd in de gemeente SintJans-Molenbeek.
Het pand is gelokaliseerd ten oosten van de
gemeente Molenbeek, op ongeveer 200 m van de
Stad Brussel, haar haven, en vlakbij het
gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek.

12k EUR
8k EUR
4k EUR
400k EUR

0k EUR

300k EUR

-4k EUR

200k EUR

-8k EUR

100k EUR

-12k EUR

0k EUR

-16k EUR

Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde
Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Gabrielle•Petitstraat•26/28•-•1080•Sint-Jans-Molenbeek•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een opbrengsteneigendom bestaande
uit 2 aparte gebouwen met drie verdiepingen en
vier wooneenheden.
De gebouwen zijn gekadastreerd op het
grondgebied van de gemeente Sint-JansMolenbeek, voor een totale oppervlakte van
ongeveer 2 are 9 centiaren.
Het pand is gelokaliseerd in het noordoosten van
de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, net achter de
Tour & Taxis site.

Gabrielle Petitstraat 26
600k EUR

Gabrielle Petitstraat 28
250k EUR
200k EUR
150k EUR
100k EUR
50k EUR
0k EUR

400k EUR
200k EUR
0k EUR

Aanschaffing

Aanschaffing

Fair Value

Gabrielle Petitstraat 26
6k EUR
1k EUR
-4k EUR
-9k EUR
-14k EUR

Fair Value

Gabrielle Petitstraat 28
50k EUR
40k EUR
30k EUR
20k EUR
10k EUR
0k EUR
-10k EUR
-20k EUR

Variatie in reële waarde

Variatie in reële waarde

Variatie in reële waarde - impact resultaat
van de periode

Variatie in reële waarde - impact resultaat
van de periode
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Gabrielle•Petitstraat•30•-•1080•Sint-Jans-Molenbeek•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een opbrengsteneigendom van drie
verdiepingen samengesteld uit 4 wooneenheden.
Het is gekadastreerd op het grondgebied van de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek voor een totale
oppervlakte van ongeveer 1 are 21 centiaren.
Het pand is gelokaliseerd in het noordoosten van de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek, net achter de Tour &
Taxis site en dichtbij het kanaal en de Basiliek van
Koekelberg.

10k EUR
5k EUR
0k EUR

600k EUR
500k EUR
400k EUR
300k EUR
200k EUR
100k EUR
0k EUR

-5k EUR
-10k EUR
-15k EUR

Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde
Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Steenweg•op•Gent•4•-•1080•Sint-Jans-Molenbeek•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een opbrengsteneigendom van drie
verdiepingen samengesteld uit 4 wooneenheden,
waaronder een commerciële oppervlakte op de
gelijkvloers
Het is gekadastreerd op het grondgebied van de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek, voor een totale
oppervlakte van ongeveer 1 are 14 centiaren.
Het pand is gelokaliseerd in het oosten van de stad SintJans-Molenbeek, op honderd meter van Stad Brussel en
haar haven, vlakbij de bekende Dansaert wijk.

40k EUR
30k EUR

700k EUR
600k EUR
500k EUR
400k EUR
300k EUR
200k EUR
100k EUR
0k EUR

20k EUR
10k EUR
0k EUR
-10k EUR
-20k EUR

Aanschaffing

Fair Value
Variatie in reële waarde
Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Carton•de•Wiartlaan•95•-•1090•Jette•
Appartementsgebouw (mede-eigendom)
Het betreft een geheel van 15 appartementen
gesitueerd in een appartementengebouw met 29
appartementen in totaal.
Het gebouw werd in 1996 gebouwd en verdeeld in 5
wooneenheden met 5 appartementen per verdieping,
uitgezonderd de bovenste verdieping met 4
appartementen. Elk appartement bezit een kelder, en
sommigen hebben een terras of tuintje op de begane
grond.
Het pand is gekadastreerd op het grondgebied van de
gemeente Jette, in de buurt van de Basiliek van
Koekelberg en het St. Elisabethpark.

50k EUR
40k EUR
30k EUR
20k EUR
10k EUR
0k EUR

2.500k EUR
2.000k EUR
1.500k EUR
500k EUR

-10k EUR
-20k EUR
-30k EUR

0k EUR

-40k EUR

1.000k EUR

Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde
Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Kolomstraat•7-9•-•1080•Sint-Jans-Molenbeek•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een opbrengsteneigendom van vier
verdiepingen samengesteld uit 5 wooneenheden.
Het complex werd recent gebouwd (2005) en is
gekadastreerd op het grondgebied van de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek voor een totale
oppervlakte van ongeveer 1 are 57 centiaren.
Het pand is gelokaliseerd in het oosten van de
gemeenste Sint-Jans-Molenbeek op ongeveer
200 m van Stad Brussel, dichtbij de bekende
Dansaert wijk.

40k EUR
30k EUR
20k EUR
600k EUR
500k EUR
400k EUR
300k EUR
200k EUR
100k EUR
0k EUR

10k EUR
0k EUR
-10k EUR
30/06/16 30/09/16 31/12/16 30/06/17 30/09/17 31/12/17
6m.
9m.
12m.
6m.
9m.
12m.
Variatie in reële waarde
Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Peter•Benoitplein•1•en•Frans•Vekemansstraat•106•-•1120•Neder-OverHeembeek•
Opbrengsteneigendom
Het betreft gebouw met zowel een
commercieel als residentieel karakter, gelegen
te Brussel, op de hoek van het Peter
Benoîtplein 1-2 en de Frans Vekemansstraat
106. Het gebouw is gebouwd rond 1920 en is
samengesteld uit 12 appartementen verspreid
over 3 verdiepingen, met 3 handelszaken op de
begane grond.
Het complex bevindt zicht in het centrum van
de gemeente Neder-over-Heembeek, ten
noorden van de stad Brussel. Het gebouw is
gelokaliseerd op 400 meter van het Park
Meudon en het kanaal, en vlakbij de lagere
school van Neder-Over-Heembeek en het
gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard.
Het pand werd aangekocht door Inclusio op 8
december 2016.

100k EUR

0k EUR

2.500k EUR
2.000k EUR
1.500k EUR

-100k EUR

1.000k EUR
500k EUR
0k EUR

-200k EUR

Aanschaffing

Fair Value

Variatie in reële waarde
Variatie in reële waarde - impact resultaat van de periode
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Brigade•Pironlaan•131•–•1080•Sint-Jans-Molenbeek•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een opbrengsteneigendom
op de hoek van de Brigade Pironlaan en
de Rudderstraat. Het gebouw werd
gebouwd! in! de! jaren! ’40! en! is!
samengesteld uit 9 appartementen en 1
studio.
Het pand is gelokaliseerd in het centrum
van Sint-Jans-Molenbeek, op ongeveer
100 m van de Gentsesteenweg en zijn
vele winkels, nabij de parken van Muses.
Het complex werd aangekocht op 19
september 2017.
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Vijfstraten•68•–•9100•Sint-Niklaas•
Opbrengsteneigendom
Het gebouw werd in 1962 gebouwd
en werd volledig gerenoveerd in
2017-2018. Het pand is samengesteld
uit de benedenverdieping en 3
verdiepingen. De benedenverdieping
en elk verdiep bestaan uit 2
appartementen.
Het pand bevindt zich nabij het
centrum!(marktplein,!station,…)!en!is!
vlot bereikbaar met de wagen en het
openbaar vervoer.
Het complex werd aangekocht op 22
maart 2018.
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Tolhuislaan•128-140•–•9000•Gent•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een opbrengsteneigendom
gebouwd in 1975 en gedeeltelijk
gerenoveerd in 2014. Het pand bestaat uit
een benedenverdieping en 4 verdiepingen.
In totaal bestaat het pand uit 8 units
waarvan één commercieel verdiep en 7
appartementen.
De Tolhuislaan bestaat grotendeels uit
rijhuizen en gebouwen met een
commerciële bestemming. De straat is
makkelijk toegankelijk met de wagen en
het openbaar vervoer.
Het pand werd aangekocht op 14 mei 2018.
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Rue•du•Monument•43•–•1340•Ottignies•
Opbrengsteneigendom
Het betreft een opbrengsteneigendom
(gebouwd in 1981) aan het begin van de rue
du Monument van het type gelijkvloers en 4
verdiepingen.
De!benedenverdieping!omvat!3!studio’s,!het!
1ste verdiep!4!studio’s,!het!2de verdiep 5
studio’s,!het!3de verdiep!3!studio’s!en!het!4de
verdiep!bestaat!uit!2!studio’s.
Elke studio is voorzien van een keuken en
doucheruimte.
Het gebouw bevat buiten 6 staanplaatsen en 3
garageboxen.
Het pand is gelokaliseerd in het centrum van
de gemeente Ottignies, op ongeveer 400 m van
de rue de Franquenies en van het station
Céroux-Mousty, en op bijna 300 m van
winkelcentrum.
Het pand werd aangekocht op 18 mei 2018.
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Den•Indruk•–•Andreas•Wydtsstraat•20•–•8000•Brugge•
Opbrengsteneigendom
Deze nieuwbouw bevindt zich te
Brugge, Andreas Wydtsstraat 20. Deze
straat
bevindt
zich
tussen
Gentpoortvest en Oude Gentweg.
Dit pand bevat 13 units waarvan 7
studio’s!op!de!benedenverdieping!en!1!
studio en 5 duplexen op het 1ste
verdiep.
Inclusio heeft 50% van de aandelen
van de vennootschap aangekocht in
2017 en de overige 50% in 2018.
Dit gebouw wordt verhuurd door VZW
Zorghuizen voor een bepaalde tijd van
27 jaar.
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Beughemstraat•25A-27•–•1030•Schaarbeek•
Opbrengsteneigendom

Dit
opbrengsteneigendom
met
benedenverdieping en 5 verdiepingen werd
gebouwd in 2002 en is opgenomen in het
kadaster van de gemeente Schaarbeek.
De benedenverdieping bevat een winkelruimte
en!elk!verdiep!bestaat!uit!4!studio’s.
Het pand is gelokaliseerd ten westen van de
gemeente Schaarbeek op minder dan 100 m van
de gemeente Sint-Joost-ten-Node, tussen de
Haachtsesteenweg en de Koningsstraat. Het
cultureel centrum en de Botanische tuin
bevinden zich op 400 m van het gebouw.
Het gebouw is zeer makkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer.
Het pand werd aangekocht op 13 juli 2018.
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Paleizenstraat•64•–•1030•Schaarbeek•
Opbrengsteneigendom
Dit gebouw gesitueerd in Schaarbeek omvat een
kelderverdieping, gelijkvloers en 6 verdiepingen met in
totaal 20!studio’s!voor!studenten.
Het pand is gelokaliseerd ten westen van de gemeente
Schaarbeek, tussen de Rogierstraat en de Dupontstraat.
Het cultureel centrum en de Botanische tuin bevinden
zich op minder dan 1 km van het gebouw.
De constructie dateert van 2010 en het pand werd
aangekocht op 10 december 2018.
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Paviljoenstraat•7-9•–•1030•Schaarbeek•
Te verbouwen kantoorgebouw
Het betreft een
kantoorgebouw
samengesteld uit een benedenverdieping
en 3 verdiepingen. De kelderverdieping is
voorzien van parkeerplaatsen.
Het pand werd gebouwd in 1963 en
gedeeltelijk gerenoveerd in 2013-2014.
Het gebouw werd aangekocht op 20 juni
2018.
Het pand zal volledig gerenoveerd en
omgevormd worden naar 40 residentiële
units, een kinderdagverblijf en 24
parkeerplaatsen. De omvorming is
gepland voor 2020/2021.
Het pand is gesitueerd ten noordoosten
van de gemeente Schaarbeek op minder
dan 150 m van de gemeente Laken. Het
gebouw bevindt zich nabij het station
Brussel-Noord en het winkelcomplex
Docks Bruxsel.
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Projecten•in•ontwikkeling••

•

Domaine•des•Etangs•–•1070•Anderlecht••
Gebouw met appartementen in aanbouw, gelegen
aan de Lenniksebaan te Anderlecht, omvat 163
appartementen in totaliteit.
Het gedeelte verworven door Inclusio bevat 106
residentiële units, 6 commerciële units en 84
ondergrondse parkings. Het totale bedrag van de
investering zal naar verwachting 19,5 miljoen
EUR bedragen.
De oplevering van de werken zijn voorzien voor
april 2020.

Lindestraat•2B-9550•Herzele•
Project in aanbouw, met als eindbestemming appartementen en kantoorruimtes, gelegen in de
Lindestraat te Herzele.
Deze nieuwbouw zal 18 residentiële woonunits bevatten en een gedeelte kantoorruimte voor het
SVK. De investering zal ongeveer 4,3 miljoen EUR bedragen. De oplevering van de werken is
voorzien voor 2020.
•

Antares•–•1200•Sint-Lambrechts-Woluwe•
••

Kantoorgebouw
te
verbouwen
tot
appartementsgebouw, gelokaliseerd Plejadenlaan
te Sint-Lambrechts-Woluwe.
Na omvorming zal het gebouw 80 residentiële units
et 153 ondergrondse parkeerplaatsen omvatten. De
toekomstige huurder zal het sociaal verhuurkantoor
van Sint-Lambrechts-Woluwe zijn.
Het totale bedrag van de investering zal naar
verwachting 13,8 miljoen EUR bedragen.
De oplevering van de werken zijn voorzien voor
2020.
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II. JAARVERSLAG•STATUTAIRE•
JAARREKENING••
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INCLUSIO•
Commanditaire•vennootschap•op•aandelen•
Avenue•Herrmann-Debroux•40•–•1160•Bruxelles•
RPR•0840.020.295•
•
•

JAARVERSLAG•VAN•DE•STATUTAIRE•ZAAKVOERDER •
MET•BETREKKING•TOT•HET•BOEKJAAR•31•DECEMBER•201 8•
STATUTAIRE•JAARREKENING•

•
Geachte heer, mevrouw,
Graag brengen wij u verslag uit over de activiteiten van onze vennootschap tijdens het boekjaar
2018 en leggen wij de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018 aan u voor ter goedkeuring.

1. Historiek•van•de•vennootschap•
Inclusio CVA werd opgericht op 6 oktober 2011 met een kapitaal van 61.500 EUR en ging op 23
december 2011 over tot een eerste kapitaalverhoging ten belope van 2.521.500 EUR.
Op 23 september 2014 kende Inclusio CVA volgende wijzigingen :
-

er werd overgegaan tot een tweede kapitaalverhoging tot 3.400.000 EUR;
de!maatschappelijke!benaming!werd!gewijzigd!van!“Bon!Pasteur”!naar!“Inclusio”!
de rechtsvorm werd gewijzigd van een naamloze vennootschap naar een commanditaire
vennootschap onder aandelen.

In mei 2015 opende het bedrijf haar kapitaal voor beleggers met een eerste wervingsronde. Deze
eerste wervingsronde leidde tot engagementen ten belope van 45,5 miljoen EUR en heeft de
toekomstige ontwikkeling van Inclusio verzekerd. Op 25 mei 2015 werd een eerste 25% van de
commitments opgevraagd onder de vorm van de aankoop van bestaande aandelen en uitgifte
van nieuwe aandelen.
Op dezelfde datum voerde de onderneming een derde kapitaalverhoging door van 5.802.500
EUR.
Tijdens het boekjaar 2016 werd er in het kader van de eerste kapitaal verwervingsronde nog
kapitaal opgevraagd waardoor de evolutie van het kapitaal er als volgt uitzag:
-

24 juni 2016 : vierde kapitaalverhoging t.b.v. 7.150.600 EUR
29 september 2016 : vijfde kapitaalverhoging t.b.v. 9.534.200 EUR

Op 31 december 2016 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Inclusio CVA 28.470.300 EUR.
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Tijdens het boekjaar 2017 opende het bedrijf zijn kapitaal nogmaals voor beleggers door middel
van twee nieuwe wervingsronden die resulteerden in verplichtingen van respectievelijk
28.175.000 EUR en 16.600.000 EUR.
Tijdens ditzelfde boekjaar is Inclusio overgegaan tot twee kapitaalverhogingen om tot een nieuw
evenwicht te komen voor de bestaande beleggers. De kapitaalverhogingen werden
samengesteld als volgt:
- 17 mei 2017 : zesde kapitaalverhoging t.b.v. 16.903.300 EUR
- 22 december 2017 : zevende kapitaalverhoging t.b.v. 9.842.400 EUR
Het maatschappelijk kapitaal van Inclusio bedraagt hiermee per 31/12/2017 55.216.000 EUR.
In 2018 heeft Inclusio CVA geen nieuw beroep gedaan op fondsen en het maatschappelijk
kapitaal is onveranderd gebleven.
2. Commentaar•bij•de•statutaire•jaarrekening••
Het maatschappelijk doel van Inclusio is om te investeren in vastgoedprojecten met een
maatschappelijke doel. Om dit doel te verwezenlijken bezit Inclusio zowel vaste activa die
geëxploiteerd worden, als vaste activa die direct of indirect bij dochterondernemingen in aanbouw
zijn.
De materiële vaste activa bedragen in totaliteit 36.863.570 EUR en de financiële vaste activa
bedragen 5.549.687 EUR in totaliteit. Het balanstotaal bedraagt 53.946.887 EUR.
Het eigen vermogen bedraagt 52.574.456 EUR en de schulden bedragen 1.372.431 EUR.
De omzet gerealiseerd door de huurinkomsten en de erfpachtvergoedingen bedragen 1.140.053
EUR, wat een toename betekent in vergelijking met deze in 2017 (730.006 EUR). Deze stijging kan
enerzijds verklaard worden door de toename in de vastgoedportefeuille tijdens het boekjaar en
anderzijds door het genereren van inkomsten voor een volledig jaar van gebouwen die in de loop
van 2017 verworven werden.
Het bedrijfsresultaat is verlieslatend voor -1.433.215 EUR (-1.538.741 in 2017), wat te wijten is aan
volgende elementen:
1. Zoals eerder beschreven bevindt de vennootschap zich volop in ontwikkelingsfase, maar
de huurinkomsten zelf, ook al kennen deze een sterke stijging, zijn onvoldoende om de
overheadkosten te dekken. Het gedeelte dat niet gedekt is bedraagt 16.385 EUR,
2. Het bedrijfsresultaat houdt rekening met de afschrijvingskosten van de gebouwen (513.204 EUR),
3. Het bedrijfsresultaat wordt eveneens beïnvloed door eenmalige posten, die rechtstreeks
in kosten worden genomen, zoals:
a. De registratierechten op het grondaandeel bij de aankoop van een nieuw gebouw
(610.874 EUR)
a. De uitgaven gelinkt aan de nieuwe acquisities, de montage of structurering van de
activiteiten (297.723EUR).
Het financieel resultaat van!212.539€!vloeit!voort!uit!de!intrestvergoeding die Inclusio ontvangt
voor de kredietlijnen die zij verleend heeft aan volgende vennootschappen enerzijds:
- « Inclusio-Vandenheuvel NV », vennootschap dat instaat voor de bouw van het gebouw
EKLA

32

« RE-Vive Land Die Keure CVBA », vennootschap dat instaat voor de bouw van het
project « Den Indruk »
- « Care et 1000 homes SPRL», vennootschap dat!eigenaar!is!van!het!gebouw!“Sermon”,
- « Cuesmes Park »
Anderzijds wordt het financieel resultaat ook gevormd door de ontvangen kapitaalsubsidies,
verminderd met bankkosten.
-

Het resultaat van het boekjaar bedraagt -1.220.987 EUR.
Voornaamste•risico’s•en•onzekerheden•waarmee•de•vennootschap•geconfronteerd•wordt•
De vennootschap is onderhevig aan het vastgoedrisico (huurrisico en de evoluties van de waarde
van het vastgoed in het algemeen). Het huurrisico wordt over het algemeen sterk gematigd. Inclusio
zorgt er namelijk voor dat het huurrisico gespreid wordt over verschillende sociale
verhuurkantoren en profiteert van huurcontracten op lange termijn of erfpachtovereenkomsten.
3. Toewijzing•van•het•resultaat••
De statutaire zaakvoerder zal bij de Algemene Vergadering voorstellen om het verlies van het
boekjaar toe te wijzen aan de overgedragen verliezen.
4. Belangrijke• gebeurtenissen• die• zich• voorgedaan• hebben• na• het• afsluiten• van• het•
boekjaar••
Wij zijn niet op de hoogte van significante gebeurtenissen die zich na het einde van het boekjaar
zouden voorgedaan hebben en die het resultaat zouden kunnen beïnvloeden.
5. Toepassing•van•de•regels•van•de•continuïteit••
De balans vertoont een verlies van het boekjaar voor -1.220.987EUR. Dit verlies is grotendeels te
wijten aan de uitgaven en lasten toewijsbaar aan de ontwikkeling van de vennootschap, alsook door
de afschrijvingen op gebouwen en registratierechten op de aangekochte gronden.
Het overgedragen verlies bedraagt -5.824.821EUR.
Rekening houdend met gebouwen die reeds geëxploiteerd worden en huurinkomsten genereren,
met toekomstige projecten die opgeleverd zullen worden en bijgevolg ook geëxploiteerd zullen
worden, maar ook rekening houdende met nieuwe dossiers die geanlyseerd worden, zullen de
activiteiten nieuwe huurinkomsten genereren vanaf 2019 en 2020. De vennootschap zal geleidelijk
aan winstgevend worden en de overgedragen verliezen hiervoor bijgevolg aanwenden.
6. Omstandigheden• die• een• merkelijke• invloed• hebben• op• de• ontwikkeling• van• de•
vennootschap•
Wij zijn niet op de hoogte van omstandigheden die een belangrijke invloed hebben op de
ontwikkeling van het bedrijf.
7. Onderzoeks-•en•ontwikkelingsactiviteiten•
Het bedrijf heeft geen activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
8. Bijhuis•
De vennootschap heeft geen bijhuis.
9. Gebruik•van•financiële•instrumenten•
De onderneming maakt geen gebruik van financiële instrumenten.
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10. Belangenconflict•
De belangenconflicten zijn opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder ReKoDe.
11. Kwijting•aan•de•bestuurder•en•commissaris••
In overeenstemming met de wet en de statuten wordt de Algemene Vergadering verzocht kwijting
te verlenen aan de statutaire zaakvoerder en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat
voor het afgelopen boekjaar.

Brussel, le 18 maart 2019
•
André Bosmans
Zaakvoerder
Voorzitter
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INCLUSIO•
Commanditaire•vennootschap•op•aandelen•
Avenue•Herrmann-Debroux•40•–•1160•Bruxelles•
RPR•0840.020.295•
•

•
VOORSTELLING•VAN•DE•GECONSOLIDEERDE•JAARREKENING•
(VOLGENS•IFRS-NORMEN)•
MET•BETREKKING•TOT•HET•BOEKJAAR•31•DECEMBER•201 8•
Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben het genoegen u de geconsolideerde jaarrekening voor te stellen volgens schema GVV
met toepassing van de IFRS-normen voor het afgesloten boekjaar 31 december 2018.

1.• Evolutie• van• de• activiteiten,• de• resultaten• en• de• geconsolideerde• situatie• van• de•
onderneming•(IFRS)•
•
1.1•Commentaar•bij•de•geconsolideerde•jaarrekening•(IFRS)•
Het jaar werd gekenmerkt door de uitoefening van intensieve commerciële prospectie en de
ontwikkeling van nieuwe projecten:
o

Aanwerving•van•gebouwen•op•volgende•locaties:•
§ Vijfstraten Sint-Niklaas
§ Tolhuislaan Gent
§ Rue du Monument te Ottignies
§ Beughemstraat te Schaarbeek
§ Paleizenstraat 64 te Schaarbeek

o

Aanwerving• van• gebouwen• in• aanbouw• of• te• verbouwen• in• residentiële•
wooneenheden:••
§ Domaine des Etangs te Anderlecht
§ Paviljoenstraat te Schaarbeek (gebouw met kantoorruimtes te verbouwen naar
wooneenheden)
§ Compromis getekend voor de aanwerving van Antares, gelegen Plejadenlaan te
Sint-Lambrechts-Woluwe

o

Aanwerving•van•een•grond•te•Herzele•met het oog•om er wooneenheden te bouwen•
•
Participaties•

o
•
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§

o

Aan het einde van het 1ste semester verwierf Inclusio het saldo (50%) van de
participatie in « Re-Vive Land Die Keure CVBA», belast met de ontwikkeling van het
gebouw Den Indruk te Brugge.

De•ondertekening•van•verschillende•intentieverklaringen•met•betrekking•tot•de•
aanwerving•of•de•ontwikkeling•van•projecten•voor•een•bedrag•van:••
§ Contracten getekend onder opschortende voorwaarden:
34.300.000!€
§ Verbintenissen getekend onder opschortende voorwaarden:
44.400.000!€

Bij het afsluiten van het boekjaar 2018, werden de opbrengsteneigendommen die beschikbaar zijn
voor de verhuur gewaardeerd aan hun werkelijke waarde voor een totaal van 30.040.026 EUR,
terwijl de projecten in ontwikkeling gewaardeerd werden aan hun aanschaffingswaarde en
bijgevolg 12.974.930 EUR bedragen.
De cashflow bedraagt 11.335.647EUR, wat resulteert in een balanstotaal van 57.538.340 EUR.
De eigen middelen bedragen 56.077.548 EUR vertegenwoordigd door 552.160 aandelen, wat een
intrinsieke waarde van 101,56 per aandeel betekent.

1.2.••Resultatenrekening•
De huurinkomsten voor het boekjaar 2018 bedragen 1.238.180 EUR. De toename van 61,7% ten
opzichte van vorig boekjaar kan als volgt verklaard worden:
-

Opname in portefeuille tijdens het boekjaar van de gebouwen Vijfstraten, Tolhuislaan,
Monument, Beughemstraat, Paviljoenstraat en Paleizenstraat 64
De gebouwen verworven in 2017 genereren tijdens het volledige boekjaar 2018
huurinkomsten
De consolidatie in de loop van het 2de semester van Re-Vive Land Die Keure

Gebouwen

Datum ondertekening
authentieke akte

Brigade Piron
Vijfstraten
Tolhuislaan
Monument
Beughem
Pavillon
Palais 64
Den Indruk

19/09/2017
22/03/2018
14/05/2018
18/05/2018
13/07/2018
27/07/2018
10/12/2018
Integrale consolidatie
01/07/2018

Aantal maanden
huurinkomsten
2018
2017
12
3,4
9,3
7,5
7,4
6,6
6,0
0.5
6,0

De netto•huuropbrengsten bedragen 1.238.180•EUR terwijl het bedrijfsresultaat 1.163.207•
EUR bedraagt.
De algemene kosten van de vennootschap vertegenwoordigen een bedrag van -1.118.436 EUR en
omvat de personeelskosten en managementkosten voor -708.707 EUR, kosten voor kantoor- en
informaticabenodigdheden voor -68.846 EUR, de prestatievergoedingen betaald aan derden voor
-189.985 EUR en de bedrijfskosten voor -150.899 EUR.
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Het bedrijfsresultaat•vóór•resultaat op portefeuille•bedraagt 44.771•EUR en is voor het eerst
positief.•••
Na belastingen bedraagt het netto bedrijfsresultaat•307.298•EUR.•
Het nettoresultaat•van•de•kernactiviteiten bedraagt 193.664•EUR, wat zeer dicht in de buurt
komt van de voorspellingen (220.000 EUR voorzien in de herziene begroting 2018).
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KERNCIJFERS

Kerncijfers•op•geconsolideerd•niveau

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

56.077.548
58.027.808
Vastgoedbeleggingen - vastgoed beschikbaar voor verhuur 30.040.026
Vastgoedbeleggingen - projectontwikkelingen
12.974.930
1.238.180
Netto huurresultaat
1.228.314
Vastgoedresultaat
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille (EBITDA) 44.771

55.770.250
58.027.808
19.567.887
0
765.607
739.548
-185.254

28.459.596
29.594.665
17.273.000
0
423.169
412.395
-354.604

Eigen vermogen / schulden
Eigen vermogen
Schulden
Schulden %

56.077.548
1.309.446
2,28%

55.770.250
866.602
1,53%

28.459.596
806.427
2,75%

97,72%

98,47%

97,25%

11.335.647

32.742.078

9.527.448

Algemeen
Eigen vermogen
Kapitaal (incl. uitgiftepremies)

Solvabiliteit
Liquiditeit

•
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A) GECONSOLIDEERDE•RESULTATENREKENING•
RESULTATENREKENING
Annexe
I. Huurinkomsten
4
A. Huur
NETTO•HUURRESULTAAT
VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 5
B. Voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen
VASTGOEDRESULTAAT
IX. Technische kosten
6
A. Recurrente technische kosten
XII. Beheerkosten vastgoed
6
A. Externe beheervergoedingen
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL•VASTGOEDRESULTAAT
XIV. Algemene kosten van de vennootschap
7
OPERATIONEEL•RESULTAAT•VOOR•HET•RESULTAAT•OP•DE•PORTEFEUILLE•
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
8
A. Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
B. Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
OPERATIONEEL•RESULTAAT•
XX. Financiële inkomsten
9
A. Geïnde interesten en dividenden
10
XXI. Netto interestkosten
A. Nominale interestlasten op leningen
10
XXII. Andere financiële kosten
A. Bankkosten en andere commissies
FINANCIEEL•RESULTAAT•
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappenen joint ventures (+)
11
RESULTAAT•VOOR•BELASTINGEN•
XXV. Vennootschapsbelasting
12
XXVI. Exit taks
12
BELASTINGEN•
NETTO•RESULTAAT

31/12/2018
1.238.180
1.238.180
1.238.180
-9.866
-9.866
1.228.314
-52.094
-52.094
-13.013
-13.013
-65.107
1.163.207
-1.118.436
44.771
113.634
342.738
-229.104
158.405
172.954
172.954
-9.027
-9.027
-1.593
-1.593
162.334
3.283
324.022
-6.424
-10.300
-16.724
307.298

31/12/2017
765.607
765.607
765.607
-26.059
-26.059
739.548
-35.263
-35.263
0
0
-35.263
704.284
-889.539
-185.254
-283.475
178.798
-462.273
-468.729
149.446
149.446
-12.033
-12.033
0
0
137.412
-27.404
-358.721
-790
27.880
27.090
-331.631
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B) GECONSOLIDEERDE•BALANS•
ACTIVA
I.•Vaste•Activa
B. Immateriële vaste activa
C. Vastgoedbeleggingen
a. Vastgoed beschikbaar voor verhuur
b. Projectontwikkelingen
D. Andere materiële vaste activa
E. Financiële vaste activa
II.•Vlottende•activa
D. Handelsvorderingen
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa
F. Kas en kasequivalenten
G. Overlopende rekeningen
TOTAAL•ACTIVA
EIGEN•VERMOGEN
A. Kapitaal
a. Geplaatst kapitaal
b. Kosten kapitaalverhoging
B. Uitgiftepremies
C. Reserves
D. Nettoresultaat van het boekjaar
EIGEN•VERMOGEN
VERPLICHTEN
I.•Langlopende•verplichtingen
F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen
II.•Kortlopende•verplichtingen
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
E. Andere kortlopende verplichtingen
F. Overlopende rekeningen
TOTAAL•VERPLICHTEN
TOTAAL•EIGEN•VERMOGEN•EN•VERPLICHTINGEN

Annexe
15
16

18
19
22
23
24
25

26

27
29
25

31/12/2018
45.615.878
2.535
43.014.956
30.040.026
12.974.930
14.467
2.583.920
11.922.461
6.181
224.496
11.335.647
356.138
57.538.340

31/12/2017
23.458.693
5.758
19.567.887
19.567.887
0
7.422
3.877.626
33.218.360
5.755
203.479
32.742.078
267.048
56.677.053

31/12/2018
53.297.206
55.216.000
-1.918.794
2.811.808
-338.764
307.298
56.077.548

31/12/2017
53.297.206
55.216.000
-1.918.794
2.811.808
-7.133
-331.631
55.770.250

77.237
77.237
1.383.556
1.298.284
11.162
74.110
1.460.792
57.538.340

0
0
906.803
860.440
6.162
40.201
906.803
56.677.053
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C) GECONSOLIDEERDE•KASSTROMEN•
CASH-FLOW•

31/12/2018 31/12/2017

Kas•en•kasequivalenten•op•begin•van•het•jaar

32.742.078

9.527.448

307.298
161.688
172.954
-10.620
-16.724

-331.631
-496.133
149.446
-12.033
27.090

Aanpassingen•aan•de•winst•voor•niet-kasstroomverrichtingen
Afschrijvingen en waardeverminderingen
123.466
Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa
9.832
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
113.634
Provisies (belastinglatenties)
77.237
Sub-totaal
200.703

295.929
12.454
283.475
-27.880
268.049

Resultaat•van•het•boekjaar
Resultaat van het boekjaar vóór intresten en belastingen
Ontvangen interesten
Betaalde interesten
Belastingen

Veranderingen•in•de•behoefte•aan•werkkapitaal
Bewegingen handelsvorderingen
Bewegingen handelsschulden en andere
Bewegingen kortlopende vorderingen en verplichtingen
Bewegingen overlopende rekeningen
Sub-totaal

Investering in materiële vaste activa
Investering in financiële vaste activa
Kasstromen•uit•investeringsactiviteiten
Lange termijn vordering
Kasstromen•uit•financieringsactiviteiten
Variaties
Kas•en•kasequivalenten•op•31/12/2018

-426
442.844
-215.173
-55.181
172.064

0
60.175
8.594
-66.415
2.354

680.065

-61.227

-23.574.358
1.293.706

-2.581.736
-272.167

-22.280.652

-2.853.903

194.156

-1.547.852

194.156

26.129.760

-21.406.431

23.214.630

11.335.647

32.742.078 •

•
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Saldo•op•31/12/2016
Resultaat verwerking van 2016
Kapitaalverhoging van 17/05/2017
Kapitaalverhoging van 22/12/2017
Kosten kapitaalverhoging
Participatie
Resultaat van het boekjaar 2017

28.470.300 -1.163.264 1.124.365

351.837

35.328

22.218
16.903.300
9.842.400

Totaal

-25.311 -333.659 28.459.596
-355.877

333.659

988.843
698.600
-755.531
-35.328
-331.631

0
17.892.143
10.541.000
-755.531
-35.328
-331.631

SALDO•OP•31/12/2017

55.216.000 -1.918.794 2.811.808

374.055

0

-381.189 -331.631 55.770.250

Saldo•op•31/12/2017

55.216.000 -1.918.794 2.811.808

374.055

0

-381.188 -331.631 55.770.250

Resultaat verwerking van 2017
Resultaat van het boekjaar 2018

SALDO•OP•31/12/2018

-283.475

55.216.000 -1.918.794 2.811.808

90.580

-48.156

331.631
307.298

0
307.298

-429.344 307.298 56.077.548

D)GECONSOLIDEERDE• STAAT• VAN• DE• WIJZIGINGEN• IN• HET•
EIGEN•VERMOGEN•

Kapitaal

Reserve•
voor•het•
Overgedra
Nettores
Kosten•
gen•
saldo•van•de•
Uitgiftepre
Andere•
ultaat•
kapitaalve
variaties•in•
resultaten•
reserves
van•het•
mies
rhoging
van•vorige•
de•reële•
boekjaar
waarde•van•
boekjaren
vastgoed
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E) TOELICHTING•BIJ•DE•GECONSOLIDEERDE•JAARREKENING•
Toelichting•1:•Algemene•informatie•over•de•onderneming•
Inclusio CVA (in de jaarrekening aangeduid als « de Vennootschap ») is een commanditaire
vennootschap volgens Belgisch recht, waarvan de statutaire zaakvoerder de naamloze
vennootschap ReKoDe NV is. De maatschappelijke zetel van het bedrijf bevindt zich te 1160 Brussel,
Herrmann-Debrouxlaan 40.
Inclusio CVA is een Belgische onderneming die investeert in sociaal vastgoed. De missie op lange
termijn van Inclusio bestaat erin betaalbare huisvestiging aan te bieden aan kwetsbare
bevolkingsgroepen. Het belangrijkste segment voor Inclusio is de verwerving, ontwikkeling en het
beheer van gebouwen die ter beschikking gesteld worden aan huurders met een laag- of
middeninkomen.
De meerderheid van de panden worden verhuurd of beheerd door een sociaal verhuurkantoor die
op hun beurt genieten van regionale subsidies en vervolgens de gebouwen verhuren aan kwetsbare
doelgroepen.
De geconsolideerde jaarrekening werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 18 maart 2019.
De publicatie van de geconsolideerde jaarrekening zal worden voorgelegd aan de gewone
Algemene Vergadering van 15 mei 2019.

Toelichting•2:•Belangrijke•boekhoudkundige•methodes•onder•IFRS•
Toelichting 2.1 Grondslag van opstelling
De geconsolideerde jaarrekening heeft betrekking op een periode van 12 maanden, eindigend op
31 december 2018. Zij werd opgesteld op basis van de “International Financial Reporting Standards
(IFRS)” en interpretaties van de ”International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC)”, gepubliceerd en goedgekeurd per 31 december 2018 door de Europese Unie.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro. Zij werd opgesteld op basis van historische
kostprijs, met uitzondering van beleggingen in vastgoed en bepaalde financiële instrumenten1 die
tegen reële waarde worden gewaardeerd.
De boekhoudregels werden gedurende het jaar consistent toegepast. Om ervoor te zorgen dat
informatie op een transparante en volledige manier wordt bekendgemaakt, worden er twee
boekjaren gepresenteerd.
In het kader van het opstellen van haar geconsolideerde jaarrekening, moet de vennootschap een
aantal belangrijke beoordelingen maken met betrekking tot de toepassing van de grondslagen voor
financiële verslaggeving en moeten er een aantal schattingen gemaakt worden. Om deze
veronderstellingen te formuleren, vertrouwt het management op haar persoonlijke ervaring, op de
hulp van derden (inclusief vastgoedexperts) en op andere factoren die als relevant worden
beschouwd. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. Deze laatste worden
regelmatig herzien en aangepast.
Er moet eveneens opgemerkt worden dat Inclusio CVA streeft naar het verkrijgen van het statuut
van gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) en bijgevolg de geconsolideerde jaarrekening
presenteert volgens het schema voorgeschreven door het KB dat van toepassing is op!GVV’s.

1

Niet van toepassing per 31 december 2018, Inclusio heeft niet ingeschreven op dergelijke producten.
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Toelichting 2.2 : Samenvatting van de belangrijkste gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving
Consolidatiekring•
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële staten van de vennootschap, haar
dochterondernemingen en participaties in ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode
wordt toegepast. Dochterondernemingen zijn entiteiten waarover de vennootschap zeggenschap
heeft. Controle wordt geacht te bestaan wanneer de vennootschap direct of indirect de macht heeft
om het financiële- en operationele beleid van een entiteit te bepalen ten einde er voordeel uit te
verkrijgen voor haar eigen activiteiten.
Wanneer de vennootschap meer dan de helft van de stemrechten bezit, wordt deze verondersteld
te worden gecontroleerd door de vennootschap.
De financiële staten van de dochterondernemingen worden geconsolideerd volgens de integrale
methode vanaf de datum dat de vennootschap zeggenschap heeft tot op het moment dat deze
controle eindigt.
De financiële staten van de dochterondernemingen zijn opgesteld volgens dezelfde regels als die
van de vennootschap en de waarderingsregels worden uniform toegepast binnen de groep.
Vennootschappen waarover Inclusio CVA gezamenlijk zeggenschap uitoefent met een andere
vennootschap, of vennootschappen waarop Inclusio CVA een betekenisvolle invloed uitoefent,
worden geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode.
Intra-groep saldi en transacties, en alle winsten uit intra-groep transacties, worden geëlimineerd
bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekeningen.
De winsten uit transacties met gezamenlijk gecontroleerde entiteiten worden geëlimineerd in
verhouding tot het belang van de groep in die entiteit volgens de vermogensmutatiemethode.
•
Immateriële•vaste•activa•
De immateriële vaste activa verworven door de vennootschap worden in de balans opgenomen
tegen aanschaffingswaarde verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en uitzonderlijke
waardeverminderingen.
De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven:
-

Website:

3 jaar

Deze immateriële vaste activa worden regelmatig en ten minste aan het einde van het jaar herzien.
Vastgoedbeleggingen•
Vastgoedbeleggingen zijn investeringen in onroerend goed (gebouwen of terreinen) die worden
gehouden om huurinkomsten te innen of om een meerwaarde te creëren, of een combinatie van
beide redenen.
Vastgoedbeleggingen worden initieel opgenomen tegen kostprijs, inclusief transactiekosten en
niet-aftrekbare BTW. Wanneer het onroerend goed door een fusie wordt verworven, worden de
belastingen op de potentiële winst van geïntegreerde activum opgenomen in de kostprijs van het
actief.
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Aan het einde van de eerste boekhoudperiode, volgend op de eerste opname, worden
vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen reële waarde. Deze reële waarde!(“fair!value”)!is!gelijk!
aan het bedrag waarvoor het gebouw kan worden verhandeld tussen goed geïnformeerde partijen,
tegen een normale marktwaarde. Dit bedrag wordt bekeken vanuit het oogpunt van de verkopen,
na aftrek van overdrachtsrechten.
Elk trimester evalueert een onafhankelijke vastgoeddeskundige de vastgoedportefeuille, inclusief
kosten, registratierechten en provisies. De vastgoeddeskundige evalueert de gebouwen in
overeenstemming met de waarderingsregels die van kracht zijn voor de waardering van gebouwen
gepubliceerd!door!het!“Royal!Institute!of!Chartered!Surveyors”,!en!de!“Rics!Appraisal!And!Valuation!
Standards”.
Voor de realisatie van de expertises communiceert Inclusio driemaandelijks aan de experts over de
huursituatie van de gebouwen evenals de gerealiseerde of de te realiseren werken. Afhankelijk van
het type vastgoed dat moet worden beoordeeld, bepalen de experts de meest geschikte methoden
om de investeringswaarde te bepalen; deze methodes zijn onder andere: de kapitalisatie van de
huurinkomsten, de DCF-methode en de eenheidsprijsmethode.
Om de reële waarde van de deze gewaardeerde activa te bepalen, maakt Inclusio CVA de volgende
aanpassingen :
·

·

·

·

Voor alle investeringen met een beleggingswaarde van meer dan 2.500.000 EUR, corrigeert
de Vennootschap de waardebepaling bepaald door de vastgoeddeskundige door deze te
verminderen met 2,5%. Deze correctie werd bepaald op sectorniveau, op basis van een
grote steekproef van transacties, en stemt overeen met de gemiddelde transactiekosten die
daadwerkelijk in België werden betaald voor dergelijke transacties in de periode 20032005.
Dezelfde regel werd toegepast in geval van verwerving van een vastgoedportefeuille
bestaande uit meerdere gebouwen, waarbij de aftrek van 2,5% wordt berekend over de
gehele portefeuille die wordt aangekocht.
Voor beleggingen met een investeringswaarde van minder dan 2.500.000 EUR corrigeert
de vennootschap de investeringswaarde bepaald door de vastgoeddeskundige door deze te
delen door (1+12,5% of 1+10%) registratie belasting, afhankelijk van de regio waar het
gebouw gelegen is.
Aangezien de portefeuille van vastgoedbeleggingen van de Vennootschap volop in
ontwikkeling is, zal, aan het einde van het boekjaar 2018 of wanneer de portefeuille 100
miljoen EUR bereikt, dit percentage opnieuw inschatten, zodat deze de realiteit weergeeft
op basis van een aanzienlijk aantal transacties.

Boekhoudkundige•verwerking•van•de•waardering•van•vastgoedbeleggingen••
Winsten of verliezen die voortvloeien uit een wijziging in de reële waarde worden in de winst- en
verliesrekening verantwoord onder de rubriek "Wijzigingen in de reële waarde van
vastgoedbeleggingen" door een onderscheid te maken in de positieve en negatieve veranderingen.
De toewijzing aan het eigen vermogen wordt geboekt onder de rubriek "Reserves -Reserve m.b.t. de
verandering in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen”

Werk•in•uitvoering•voor•vastgoedbeleggingen•in•exploitatie•
Werkzaamheden die ten laste van de eigenaar worden uitgevoerd op vastgoedbeleggingen in
exploitatie worden op drie verschillende manieren behandeld, afhankelijk van de soort
werkzaamheden:
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-

-

-

Kosten van onderhoud en herstelling die geen nieuwe functies toevoegen of het comfort
niet verbeteren worden beschouwd als bedrijfskosten en worden meteen in resultaat
genomen.
Occasionele kosten gemaakt om de functionaliteit van het gebouw of de bewoonbaarheid
ervan te verhogen waardoor de geschatte huur wordt verhoogd, worden geactiveerd voor
zover de schattingsdeskundige erkent dat de verhoging van de geschatte huurprijs
aannemelijk is.
Ingrijpende renovatie werkzaamheden die om de 20 tot 30 jaar worden uitgevoerd en die
te maken hebben met de structuur of de belangrijkste functies van het gebouw (vervanging
liften,!airconditioning,!raamkozijnen,…)!worden!geactiveerd.

Projecten•in•ontwikkeling•
In overeenstemming met IAS 40, moeten de ontwikkelingsprojecten na elke aanwerving of na elke
afsluiting gewaardeerd worden aan hun reële waarde. Indien de entiteit echter bepaalt dat de reële
waarde van een vastgoedbelegging in aanbouw niet op betrouwbare wijze kan worden
gewaardeerd, maar pas bepaald kan worden bij het beëindigen van de werken, dan moet de entiteit
het gebouw waarderen volgens aanschaffingswaarde totdat de reële waarde op een betrouwbare
wijze geëvalueerd kan worden of totdat de bouwwerkzaamheden beëindigd zijn (volgens wat zich
het eerst zal voordoen).
Gebouwen in aanbouw worden tot het einde van de bouw- of ontwikkelingsperiode onder reële
kostprijs opgenomen onder “vaste!activa!in!aanbouw”. Bij de oplevering van het gebouw, wordt de
waarde!van!het!gebouw!overgeboekt!naar!de!rubriek!“vastgoedbeleggingen”.
De potentieel activeerbare kosten hebben betrekking op de materialen, onderaannemers,
stabiliteitsstudies van architecten en ontwerpbureaus (voor zover deze overeenkomen met de
definitieve studies m.b.t. de realisatie van het gebouw), management en projectmonitoring, BTW
en belastingen. Intercalaire interesten worden ook geactiveerd in de mate dat er een specifieke
kredietlijn werd geopend voor dit project en deze voorzien werden in de haalbaarheidsstudie.
Subsidies•
Subsidies met betrekking tot activa worden in de balans gepresenteerd als een vermindering van
het actief om tot de boekwaarde te komen.
Overige•immateriële•vaste•activa•
Overige immateriële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde verminderd met
afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen. Lineaire afschrijvingen worden toegepast
tijdens de gebruiksduur van het activum. De gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden ten
minste aan het einde van elk boekjaar herzien.
Overzicht gebruiksduur per categorie:
-

Informatica
Software
Printer
Meubilair en kantoormaterieel

3 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Financiële•activa•
Financiële activa worden in de balans gepresenteerd als vaste activa of vlottende activa volgens de
intentie of waarschijnlijkheid van realisatie binnen 12 maanden na afsluitdatum.
Financiële•passiva•
Financiële passiva wordt gewaardeerd tegen de afgeschreven kostprijs.
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Afgeleide•financiële•instrumenten•
Inclusio CVA maakt op dit moment geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om de zich
aan de blootstelling van risico’s!af!te!dekken, rekening houdend met het feit dat de financiering van
haar overnames momenteel hoofdzakelijk wordt gerealiseerd met eigen vermogen en dat de
kredietlijnen, die momenteel beperkt zijn tot 30 miljoen EUR, dienen om de kloof tussen twee
kapitaalverhogingen te overbruggen.
De afdekkingsinstrumenten worden geboekt aan aanschaffingswaarde, na de eerste opname
worden ze gewaardeerd tegen reële waarde in de volgende financiële winst- en verliesrekening.
Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten worden onmiddellijk verwerkt in de
resultatenrekening, tenzij het afgeleide instrumenten niet voldoen aan de voorwaarden van hedge
accounting.
De reële waarde van een afgeleid financieel instrument is het bedrag dat Inclusio verwacht te
ontvangen of te betalen indien het op balansdatum wordt verkocht. Indien een afgeleid financieel
instrument kan worden gedocumenteerd als een effectieve afdekking van de potentiële variabiliteit
die toe te schrijven is aan een bepaald risico verbonden aan een actief- of passiefpost of een zeer
waarschijnlijke toekomstige transactie, wordt het deel van de winst of het verlies dat voortvloeit
uit de verandering in de waarde van het instrument waarvan is vastgesteld dat het een effectieve
afdekking is, onmiddellijk opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten (eigen vermogen) in de
rubriek "Wijziging in het effectieve deel van de reële waarde van de toegestane
afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking", zoals gedefinieerd in de IFRS-standaard. Het
niet nuttige deel van het instrument wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Vastgoedbeleggingen•aangehouden•voor•verkoop•
Een vastgoedbelegging wordt verondersteld te zijn aangehouden voor verkoop indien deze
onmiddellijk in dezelfde staat kan worden verkocht en wanneer de verkoop ervan zeer
waarschijnlijk is. Het wordt op dezelfde manier gewaardeerd als een andere vastgoedbelegging.
De classificatie onder deze rubriek wordt uitgevoerd wanneer de Raad van Bestuur beslist heeft dat
dit gebouw verkocht zou worden, wanneer de verkoopprijs van het gebouw gekend is en wanneer
de nodige stappen om dit gebouw te verkopen ondernomen werden.
Handelsvorderingen•
Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde minus geschatte niet inbare
bedragen. De potentiële waardeverminderingen wordt geboekt in de resultatenrekening;
Kas•en•kasequivalenten•
De kas bestaat uit bankrekeningen. De kasequivalenten zijn korte termijn beleggingen en
geldmiddelen die snel converteerbaar zijn en een looptijd van maximum 3 maanden bedragen.
Eigen•vermogen•-•dividenden•
Gewone aandelen worden opgenomen in het eigen vermogen. Externe kosten die direct toewijsbaar
zijn aan de uitgifte van nieuwe aandelen worden verminderd met de opgehaalde bedragen, na
aftrek van belastingen. De kosten van een transactie m.b.t. de uitgifte van aandelen die niet wordt
uitgevoerd worden meteen in kosten genomen.
Ingekochte eigen aandelen worden tegen hun aanschaffingsprijs opgenomen als een vermindering
van het eigen vermogen. Een verkoop of annulering van de ingekochte eigen aandelen heeft geen
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impact op het resultaat, de winsten of verliezen met betrekking tot eigen aandelen worden
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.
Dividenden worden als schuld geboekt na goedkeuring door de Algemene Vergadering. Elk
voorschot op een dividenduitkering wordt geboekt als schuld van zodra de Raad van Bestuur een
beslissing neemt tot uitbetaling.
•
Huurinkomsten•
De huurinkomsten die voortvloeien uit de huurcontracten worden lineair als opbrengsten
opgenomen over de looptijd van de huurcontracten. De huurvrij periodes die aan klanten worden
verleend worden lineair opgenomen gedurende de eerste vaste periode van de huurcontract. De
vergoedingen bij opzegging of materiële schade worden volledig verantwoord op het moment van
de facturatie.
•
Voorzieningen•
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er een wettelijke- of contractuele
verplichting bestaat naar aanleiding van een gebeurtenis uit het verleden, en indien het
waarschijnlijk is dat een uitgaande kasstroom noodzakelijk zal zijn om aan de verplichting te
voldoen. Bovendien moet het bedrag van deze voorziening op een betrouwbare manier kunnen
worden ingeschat.
Belastingen•
Belastingen op het resultaat omvatten courante belastingschulden en latente belastingen. Ze
worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, tenzij ze betrekking hebben op posten die
rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in dat geval worden ze ook in het eigen
vermogen opgenomen.
De courante belasting is het bedrag aan vennootschapsbelasting dat op het resultaat van het
boekjaar moet worden betaald inclusief correcties van vorige jaren. Het bedrag wordt berekend op
basis van het belastingtarief dat van kracht is op de afsluitdatum.
Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare tijdelijke verschillen en
op verrekenbare uitgestelde belastingkredieten en overgedragen verliezen, voor zover het
waarschijnlijk is dat er in de nabije toekomst belastbare winsten zullen zijn om te kunnen genieten
van deze belastingvorderingen. De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen worden
op elke balansdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat voldoende
belastbare winst beschikbaar zal zijn om alle of een deel van de uitgestelde belastingen te
compenseren.
De uitgestelde belastingvorderingen en belasting schulden worden berekend op basis van tijdelijke
verschillen tussen de boekwaarde zoals weergegeven in de jaarrekening en de niet-gerealiseerde
meerwaarde. Het bedrag wordt berekend op basis van het belastingtarief dat van kracht is op de
afsluitdatum.
De Exit Tax is de belasting op de meerwaarde als gevolg van de erkenning van een Belgische
vennootschap als GVV of als gevolg van een fusie van een niet-GVV met een GVV. Wanneer de
vennootschap die geen GVV is maar wel in aanmerking komt voor dit stelsel voor het eerst in de
consolidatiekring van de groep wordt opgenomen, wordt een voorziening voor exit taks geboekt
samen met een herwaarderingsmeerwaarde om het gebouw op marktwaarde te brengen, rekening
houdend met een geplande fusie- en erkenningsdatum.
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De• grondslagen• voor• financiële• verslaggeving• zijn• consistent• toegepast• voor• de•
gepresenteerde•boekjaren.•
Inclusio heeft niet geanticipeerd op de toepassing van nieuwe- of gewijzigde standaarden en
interpretaties die zijn gepubliceerd vóór de datum waarop de geconsolideerde jaarrekening is
goedgekeurd voor publicatie, maar waarvan de ingangsdatum na het boekjaar eindigend op 31
december 2018 ligt, namelijk:
IFRS• 16• Huurcontracten,• gepubliceerd op 13 januari 2016, heeft als doel het onderscheid te
maken tussen een huurcontract en een diensten contract. Dit onderscheid gebeurt op basis van het
feit dat de klant het gehuurde gebouw kan controleren of indien de klant een uniek model betreft.
Deze nieuwe categorisatie doet het oude huidige onderscheid verdwijnen op basis van gewone
huurcontracten en leasing contracten. Bij het begin van een huurperiode zal de huurder een
actiefbestanddeel boekhoudkundig verwerken tegenover een huur schuld dewelke het recht van
gebruik vertegenwoordigt. Deze nieuwe norm omvat enkele optionele uitzonderingen dewelke
toestaan aan de huurder om ervoor te opteren om de kosten van huurgelden meteen in resultaat
op te nemen op basis van volgende twee contract types: contracten met een duur van 12 maanden
of minder en contracten waarvan het actiefbestanddeel een kleine waarde vertegenwoordigt
wanneer deze nieuw is. Deze norm behoudt bijna in zijn volledigheid de vereisten m.b.t. de
boekhoudkundige verwerking van de verhuurder in de IAS 17 norm – Huurcontracten. Deze norm
vereist dat de verhuurder een contract ofwel classificeert als een zuiver huurcontract ofwel als een
leasing contract. Voor de verhuurders zouden er weinig veranderingen zijn in huidige normen van
IAS 17 – Huurcontracten voor wat betreft de boekhoudkundige verwerking.
De norm IFRS 16 – huurcontracten vervangt IAS 17 – Huurcontracten, IFRIC 4 – Bepalen of een
akkoord een huurcontract omvat, SIC 15 – Voordelen in zuivere huurcontracten en SIC 17 –
Evaluatie van de economische realiteit van transacties in de juridische vorm van een
leaseovereenkomst. Deze nieuwe norm moet toegepast worden op boekjaren vanaf 1 januari 2019.
De vervroegde toepassing van deze norm is toegelaten voor entiteiten dewelke de norm IFRS 15 –
Opbrengsten van afgesloten contracten met klanten toepassen, op datum van de eerste publicatie
van de IFRS 16 norm of voor deze publicatie. De nieuwe norm werd aangenomen door de Europese
Commissie.
Inclusio voorziet geen impact op haar verhuurde gebouwen.
Per 31 december 2018 bezit Inclusio over vier bedrijfswagens voor haar personeel. De impact
hiervan op de resultaten van 2018 is beperkt.
Inclusio heeft een huurcontract ondertekend voor de huur van haar kantoorburelen te Oudergem.
Dit betreft een huurcontract van 9 jaar met ingang van 1 september 2018. De impact op het boekjaar
2018, dewelke berekend werd door een onafhankelijke expert, zou een erkenning van het
gebruiksrecht! van! deze! activa! betreffen! van! zo’n! 240.000! EUR tegenover een schuld van de te
betalen huurgelden, dit voor eenzelfde bedrag.
Participaties•op•lange•termijn•in•verbonden•ondernemingen•en•joint-ventures•(wijzigingen•
aan•IAS•28), gepubliceerd op 12 oktober 2017, verduidelijkt dat een entiteit IFRS 9 – Financiële
instrumenten moet toepassen op interesten op lange termijn in ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat of joint-ventures. Dit houdt in dat deze interesten een deel van de
netto participatie omvatten in deze ondernemingen, maar dit wordt niet opgenomen in de
vermogensmutatiemethode. De wijzigingen aan deze norm zijn van toepassing voor boekjaren
vanaf 1 januari 2019, maar hier is een vervroegde toepassing mogelijk. Inclusio bezit participaties
in dochterondernemingen dewelke op korte termijn gefusioneerd zullen worden. Hierop
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verwachten wij geen impact. Deze wijzigingen werden nog niet aangenomen door de Europese
Commissie.
Onzekerheid•met•betrekking•tot•fiscale•behadelingen•(IFRIC•23), gepubliceerd op 7 juni 2017,
verduidelijkt de toepassingen van IAS 12 – Belastingen op het resultaat voor wat betreft de
boekhoudkundige verwerking, waardering alsook wanneer er een onzekerheid bestaat in de
boekhoudkundige verwerking van de belastingen op het resultaat. De interpretatie heeft
uitwerking op de omschrijving van het belastbaar resultaat, het fiscaal resultaat, fiscale verliezen
dewelke niet gebruikt werden, belasting kredieten en belastingtarieven in de boekhoudkundige
verwerking van de uitgestelde belastingen. Een entiteit moet ervoor zorgen dat de
belastingadministratie elk aan hen aangegeven bedrag kan nakijken alsook toegang heeft tot de
nodige informatie om haar controlewerkzaamheden te verrichten. Op deze manier wordt het risico
van detectie niet verwerkt in de boekhouding alsook de evaluatie van onzekerheden tegenover
inkomstenbelasting wordt niet gedetecteerd. De entiteit evalueert de fiscale onzekerheid en
baseert zich op de meest waarschijnlijke bedragen of de verwachtte belastingen, gebruik makend
van de methode dewelke een meest accurate belastingprovisie kan berekenen. Deze interpretatie
heeft ingang op boekjaren vanaf 1 januari 2019. De vervroegde toepassing van deze norm is
mogelijk. Deze aanpassingen zouden geen betekenisvolle impact hebben op de geconsolideerde
groepscijfers. Deze wijzigingen werden aangenomen door de Europese Commissie.
Jaarlijkse• verbeteringen• aan• (Cyclus• IFRS• 2015-2017), gepubliceerd op 12 december 2017,
omvat volgende lichte aanpassingen:
·

·

·

·

IFRS 13 – Hergroepering van ondernemingen: de wijzigingen aan IFRS 3 stipuleren dat
wanneer een entiteit de controle bekomt over een gemeenschappelijke vennootschap, zij
haar voorheen bekomen belangen in deze onderneming moet revalueren.
IFRS 11 – Joint-ventures: de wijzigingen in IFRS 11 houden in dat wanneer een entiteit de
gezamenlijke controle bekomt van een entiteit, nog niet haar voorheen bekomen belangen
in deze onderneming moet evalueren.
IAS 12 – belastingen op het resultaat: deze wijzigingen houden in dat de fiscale gevolgen
van dividenden (vb. de uitbetalingen van dividenden) geboekt moet worden als netto
resultaat in de rubriek van het resultaat bij het eigen vermogen, cf. de boekhoudkundige
verwerking van de resultaatsverwerking.
IAS 23 – Kosten van leningen: deze wijzigingen houden in dat wanneer een lening slaat op
een actiefbestanddeel dewelke gebruiksklaar is of klaar om te verkopen, dan moet deze
lening behandeld worden als ontleend fonds zodat een percentage van kapitalisatie
berekend kan worden op de algemene leningen.

Deze interpretaties hebben toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar een vervroegde
toepassing van deze norm is mogelijk. Deze aanpassingen zouden geen betekenisvolle impact
hebben op de geconsolideerde groepscijfers. Deze wijzigingen werden nog niet aangenomen door
de Europese Commissie.
Wijzigingen,• verminderingen• of• opzeggingen• van• een• regime• (wijzigingen• aan• IAS• 19),
gepubliceerd op 7 februari 2018, bepalen dat bij een wijziging, vermindering of opzegging van een
vooraf bepaalde prestaties, de kost van de gepresteerde diensten met betrekking tot de huidige
periode alsook de netto financiële kost (of opbrengst) voor de resterende looptijd van de periode
berekend word op basis van een actuele disconteringsvoet. Dit in samenhang met de berekening
van het verlies of de winst dewelke resulteert uit bovengenoemde wijziging, vermindering of
opzegging van een regime.
Deze wijziging bepaalt tevens ook dat een entiteit de kost van bekomen diensten alsook omzet of
verlies ten gevolge van een stopzetting moet boeken zonder rekening te houden met de limiet van
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dit actiefbestanddeel. Dit bedrag wordt verwerkt in de resultatenrekening. Vervolgens moet de
entiteit het effect berekenen op de limiet van dit actiefbestanddeel na wijziging, vermindering of
stopzetting van dit regime. Hierbij moet elke wijziging geboekt worden (op uitzondering van de
bedragen begrepen in de netto interesten).
Deze interpretaties zijn van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar een vervroegde
toepassing van deze norm is mogelijk. Deze aanpassingen zouden geen betekenisvolle impact
hebben op de geconsolideerde groepscijfers. Deze wijzigingen werden nog niet aangenomen door
de Europese Commissie.
Definitie•van•een•onderneming•(wijziging•aan•IFRS•3), gepubliceerd op 22 oktober 2018, heeft
tot doel om het entiteiten te vergemakkelijken om te bepalen of bepaalde activiteiten of
activabestanddelen dewelke verworven werden ofwel een onderneming zijn of louter een activum
groep. Deze wijziging voegt een test toe dewelke het de entiteiten toelaat om te bepalen of het om
een onderneming of een activum groep (indien bijna de volledige waarde van dit verworven
activum zich bevindt in één bepaald activum of soortgelijke activa) gaat. Indien de entiteit deze test
niet heeft toegepast of indien deze test faalt, bevestigt deze wijziging dat de entiteit deze verworven
bestanddelen moet toevoegen alsook een substantieel proces. Deze interpretaties zijn van
toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar een vervroegde toepassing van deze norm is
mogelijk. Deze aanpassingen zouden geen betekenisvolle impact hebben op de geconsolideerde
groepscijfers. Deze wijzigingen werden nog niet aangenomen door de Europese Commissie.
Wijziging•van•de•definitie•van•de•term•“materieel”•(wijzigingen•aan•IAS•1•en•IAS•8), werden
gepubliceerd op 31 oktober 2018. Deze wijzigingen verduidelijken de definitie van het begrip
“materieel”! en! zorgen! ervoor! dat! dit! begrip! op! eenzelfde! manier! geïnterpreteerd! kan! worden!
doorheen de verschillende normen. Deze nieuwe betekenis houdt in dat informatie materieel is in
het geval dat wanneer deze informatie weggelaten, foutief vermeld of verborgen wordt, dit de
beslissingen van de van de principiële gebruikers van deze financiële rapporten zou beïnvloeden.
Deze wijziging verduidelijkt dat de materialiteit zal afhangen van de inhoud en omvang van deze
informatie. Deze interpretaties zijn van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2020, maar een
vervroegde toepassing van deze norm is mogelijk. Deze aanpassingen zouden geen betekenisvolle
impact hebben op de geconsolideerde groepscijfers. Deze wijzigingen werden nog niet aangenomen
door de Europese Commissie.
Op 29 maart 2018 heeft het IASB de wijzigingen•m.b.t.•het•conceptueel•kader•van•financiële•
informatie•binnen•de•IFRS•normen gepubliceerd. Dit conceptueel kader omschrijft fundamentele
concepten met betrekking tot financiële informatie dewelke de IASB helpt bij de ontwikkeling van
haar IFRS normen. Deze wijziging zorgt voor een conceptuele cohesie van de normen alsook een
gelijkaardige behandeling van vergelijkbare transacties, wat ervoor zorgt dat investeerders,
financiële instellingen alsook andere ontleners de nodige informatie bekomen. Dit conceptueel
kader zorgt er bovendien ook voor dat de entiteiten boekhoudmethoden kunnen ontwikkelen
indien er geen normen van toepassing zijn op een transactie of specifieke gebeurtenis. Dit helpt de
belanghebbende om de normen beter te interpreteren en te begrijpen. De belangrijkste
veranderingen zijn:
·

Het doel van de financiële verslaggeving is om gebruikers, voornamelijk
kapitaalverschaffers en kredietverstrekkers te helpen bij het nemen van beslissingen
omtrent de aankoop, retentie of verkoop van financiële instrumenten van de entiteit bij
het verstrekken van leningen of andere kredietvormen, om hun stemrecht of andere vorm
van invloed uit te oefenen op de acties van bestuurders. Het herziene conceptuele
raamwerk benadrukt de kwaliteit waarbij bedrijfsleiders hun beheer uitvoeren
(“stewardship”).
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·

·
·
·

·
·
·

Aanvaarding en rol van voorzichtigheid. Voorzichtigheid is verbonden aan de neutraliteit.
Bij onzekerheid zal men voorzichtigheid uitoefenen. Dit laat niet toe om activa, passiva,
kosten of opbrengsten de verhogen of verminderen.
Definitie van een entiteit dewelke financiële verslaggeving voorlegt dewelke een
juridische entiteit kan zijn of een onderdeel van een juridische entiteit.
Herziening van de definitie van een actiefbestanddeel als een economische bron
gecontroleerd door de entiteit als gevolg van gebeurtenissen uit het verleden.
Herziening van de definitie van een verplichting bestaande uit een bestaande verplichting
van de entiteit om een economische bron te verplaatsen dewelke voortvloeit uit
evenementen uit het verleden.
Opheffing van de waarschijnlijkheidsdrempel voor het boeken van activa en passiva en
bijbehorende bestanddelen voor het uitboeken uit de balans.
Omschrijving van de gegeven information op basis van verschillende factoren en
berekeningsbasissen in rekening te nemen bij de waardering.
De nadruk leggen dat bij het overzicht van de performante de resultatenrekening
voorrang verkrijgt waarbij het gebruik van de OCI uitzonderlijk is.

Deze interpretaties zijn van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2020, maar het IASB zal
meteen starten met het gebruik van het herziene conceptueel kader. Deze wijzigingen werden nog
niet aangenomen door de Europese Commissie.
Overige•Normen•die•van•toepassing•zijn•
IFRS!9!“Financiële!instrumenten”!(van!toepassing!op!1!juli!2018)
IFRS 9 behandelt de classificatie en waardering van financiële activa en passiva, de afschrijving van
financiële activa en de boekhoudkundige verwerking van dekkingsinstrumenten. IFRS 9 vervangt
IAS 39. Inclusio verwacht geen materiele impact op haar financiële resultaten. Wat betreft de
afschrijving van financiële activa gewaardeerd tegen boekwaarde, inclusief handelsvorderingen,
kan de initiële toepassing van het model van kredietverliezen in overeenstemming met IFRS 9
resulteren in een snellere opname van kredietverliezen in vergelijking met het huidige model in
overeenstemming met IAS 39. Gezien het relatief beperkte bedrag aan openstaande
handelsvorderingen, gecombineerd met het lage kredietrisico die hiermee samenhangt, verwacht
Inclusio geen invloed op haar financieel resultaat.
IFRS 15 – Opbrengsten van afgesloten contracten met klanten (van toepassing op 1 juli 2018)
IFRS 15 behandelt de boekhoudkundige verwerking van opbrengsten die voortvloeien uit
contracten met klanten. Deze norm vervangt IAS 18 en IAS 11. Deze norm heeft geen materiële
impact op de financiële staten. De huurcontracten dewelke de grootste inkomstenbron van Inclusio
vertegenwoordigen zijn uitgesloten van dit toepassingsveld. De principes van de IFRS 15 norm zijn
evenwel van toepassing op de opbrengsten, andere dan huurinkomsten, die vervat kunnen zijn in
de huurcontracten of andere akkoorden (zoals diensten ten laste van de huurder)

Toelichting•3•:•Operationele•segmenten••
Op 31 december 2018 heeft de vennootschap drie specifieke bedrijfssegmenten die overeenkomen
met de regio's van het land, met inbegrip van de overnames die in de loop van het jaar in Vlaanderen
en Wallonië werden voltooid. Alle gebouwen die momenteel in gebruik zijn, zijn residentieel van
aard en worden verhuurd aan sociale verhuurkantoren (SVK), overheden of verenigingen zonder
winstoogmerk.
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GESEGMENTEERDE•INFORMATIE
Vastgoedbeleggingen in exploitatie
Projectontwikkelingen
Andere activa
TOTAAL•ACTIVA
Percentage•per•sector

GESEGMENTEERDE•INFORMATIE
I. Huurinkomsten
A. Huur
NETTO•HUURRESULTAAT
VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde
B. Voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen
VASTGOEDRESULTAAT
IX. Technische kosten
A. Recurrente technische kosten
1. Herstellingen
3. Verzekeringspremies
XII. Beheerkosten vastgoed
A. Externe beheervergoedingen
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL•VASTGOEDRESULTAAT
XIV. Algemene kosten van de vennootschap
OPERATIONEEL•RESULTAAT•VOOR•HET•RESULTAAT•OP•DE•PORTEFEUILLE•
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
A. Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
B. Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
OPERATIONEEL•RESULTAAT•
XX. Financiële inkomsten
A. Geïnde interesten en dividenden
XXI. Netto interestkosten
A. Nominale interestlasten op leningen
XXII. Andere financiële kosten
A. Bankkosten en andere commissies
FINANCIEEL•RESULTAAT•
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappenen joint ventures (+)
RESULTAAT•VOOR•BELASTINGEN•
XXV. Vennootschapsbelasting
XXVI. Exit taks
BELASTINGEN•
NETTO•RESULTAAT

Regio
Regio
Brussel
Vlaanderen
22.747.000
4.479.026
12.285.876
689.055
35.032.876
60,9%

5.168.081
9,0%

Regio
Regio
Brussel
Vlaanderen
1.092.834
95.453
1.092.834
95.453
1.092.834
95.453
-1.867
-6.146
-1.867
-6.146
1.090.967
89.307
-46.557
-3.213
-46.557
-3.213
-31.180
-2.125
-15.377
-1.088
-13.013
0
-13.013
-59.570
-3.213
1.031.397
86.094
1.031.397
69.867
220.230
-150.363
1.101.265
0

86.094
4.608
83.349
-78.741
90.702
0

0

0

0

0

0

0

1.101.265

90.702

0
1.101.265

0
90.702

Regio
Niet
Wallonië
toegewezen 31/12/2018
1.780.000
30.040.026
12.974.930
14.523.383 14.523.383
1.780.000 14.523.383 57.538.340
3,1%
25,2%
Regio
Niet
Wallonië
toegewezen 31/12/2018
49.893
0
1.238.180
49.893
1.238.180
49.893
0
1.238.180
-1.853
0
-9.866
-1.853
-9.866
48.040
0
1.228.314
-2.324
0
-52.094
-2.324
0
-52.094
-1.813
-35.118
-511
-16.976
0
0
-13.013
-13.013
-2.324
0
-65.107
45.716
0
1.163.207
-1.118.436
-1.118.436
45.716
-1.118.436
44.771
53.159
0
113.634
53.159
342.738
-229.104
98.875
-1.118.436
158.405
0
172.954
172.954
172.954
172.954
0
-9.027
-9.027
-9.027
-9.027
0
-1.593
-1.593
-1.593
-1.593
0
162.334
162.334
3.283
3.283
98.875
-952.820
324.022
-6.424
-6.424
-10.300
-10.300
0
-16.724
-16.724
98.875
-969.544
307.298

Voor boekjaar 2017, zijn alle gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen.

Toelichting•4:•Huurinkomsten•
RESULTATENREKENING
I. Huurinkomsten
II. Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren
III. Met verhuur verbonden kosten
NETTO•HUURRESULTAAT

31/12/2018
1.238.180
0
0
1.238.180

31/12/2017
765.607
0
0
765.607

De toename van de huurinkomsten wordt verklaard door :
-

-

De acquisitie van vijf gebouwen in de vastgoedportefeuille in de loop van het boekjaar:
Vijfstraten, Tolhuislaan, Monument, Beughemstraat en Paleizenstraat 64.
De acquisitie in de vastgoedportefeuille van het gebouw in de Paviljoenstraat. Dit gebouw,
dat in juni 2018 werd aangekocht, heeft tijdens het tweede semester huuropbrengsten
gegenereerd. Dit kantoorgebouw, dat zal worden verbouwd tot een residentieel gebouw,
is sinds 31 december opgenomen in de gebouwen in aanbouw.
Het feit dat het gebouw Brigade Piron dat in 2017 in portefeuille werd opgenomen, in
2018 gedurende het hele jaar opbrengsten gegenereerd heeft.
De integrale consolidatie van Re-Vive Land Die Keure (gebouw Den Indruk) als gevolg van
de verwerving van het saldo van de deelneming halverwege het jaar.
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Verder dient opgemerkt te worden dat Inclusio twee erfpachtcontracten heeft afgesloten met de
gemeente Schaarbeek voor haar gebouwen gelegen in de Paleizenstraat 195 en Verboekhoven.
Het contract voor het gebouw Paleizenstraat 195 is op 23/03/2003 in werking getreden voor een
periode van 27 jaar, d.w.z. tot 22/03/2030. Deze erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van
de gezondheidsindex voor de maand februari van elk jaar.
Het contract voor het gebouw Verboekhoven is op 07/02/2003 in werking getreden voor een
periode van 27 jaar, d.w.z. tot 06/02/2030. Deze erfpacht wordt jaarlijks tijdens de maand februari
van elk jaar geïndexeerd op basis van een vast percentage van 3,75%.
Geïnde huur
2018

Paleizenstraat
195
Verboekhoven
Gebouwen

Minimale
huur te
innen in
2019

Minimale huur te innen
in
2020/2021/2022/2023

44.828,37€

45.724,94€

182.899,76€

Minimale huur te
innen na 2023 en
tot en met het
einde van het
contract
274.349,64€

55.118,41€

57.185,37€

251.005,30€

453.111,29€

Datum ondertekening
authentieke akte

Aantal maanden huur
2018

Brigade Piron
Vijfstraten
Tolhuislaan
Monument
Beughem
Pavillon
Palais 64
Den Indruk

19/09/2017
22/03/2018
14/05/2018
18/05/2018
13/07/2018
27/07/2018
10/12/2018
Integrale consolidatie
01/07/2018

2017
12
9,3
7,5
7,4
6,6
6,0
0.5
6,0

3,4

Toelichting• 5:• Huurlasten• en• belastingen• normaalgezien• ten• laste• van• de•
huurder•op•gehuurde•gebouwen•en•kosten•van•vastgoeddeskundigen•
RESULTATENREKENING
31/12/2018
31/12/2017
IV. Recuperatie van vastgoedkosten
0
0
V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen doorde huurder op verhuurde 0gebouwen
0
VI. Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op
0
0
VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen
-9.866
-26.059
A. Huurlasten gedragen door de eigenaar
0
0
B. Voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen
-9.866
-26.059
VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven
0
0
VASTGOEDRESULTAAT
1.228.314
739.548

De onroerende voorheffing is ten laste van de verhuurder voor wat de residentiële wooneenheden
betreft, terwijl de onroerende voorheffing voor commerciële units over het algemeen verschuldigd
zijn door de huurder (volgens voorwaarden voorzien in het huurcontract).
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Merk op dat woningen verhuurd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan sociale
verhuurkantoren vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing, terwijl de woningen in het Vlaamsen Waals Gewest een vermindering van onroerende voorheffing genieten.

Toelichting•6:•Technische•kosten,•commerciële•kosten,•beheerskosten•
RESULTATENREKENING
IX. Technische kosten
A. Recurrente technische kosten
1. Herstellingen
2. Vergoedingen voor totale waarborgen
3. Verzekeringspremies
B. Niet-recurrente technische kosten
X. Commerciële kosten
XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen
XII. Beheerkosten vastgoed
A. Externe beheervergoedingen
B. (Interne) beheerkosten van het patrimonium
XIII. Andere vastgoedkosten
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL•VASTGOEDRESULTAAT

31/12/2018
-52.094
-52.094
-35.118
0
-16.976
0
0
0
-13.013
-13.013
0
0
-65.107
1.163.207

31/12/2017
-35.263
-35.263
-35.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.263
704.284

De stijging van de huurlasten (reparaties, verzekeringen) zijn het gevolg van de groei van de
portefeuille.
De bedragen opgenomen in de technische kosten omvatten 33.928 EUR directe exploitatiekosten
gerealiseerd door vastgoedbeleggingen die gedurende de boekjaar huurinkomsten gegenereerd
hebben en het saldo van de directe exploitatiekosten van vastgoedbeleggingen die gedurende de
periode geen huurinkomsten genereerd hebben.
De beheersvergoedingen hebben betrekking op de beheersvergoedingen die door de sociale
verhuurkantoren worden ingehouden in overeenstemming met de ondertekende overeenkomsten.
•

Toelichting•7:•Algemene•kosten•van•de•vennootschap•
RESULTATENREKENING
XIV. Algemene kosten van de vennootschap
XV. Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL•RESULTAAT•VOOR•HET•RESULTAAT•OP•DE•PORTEFEUILLE•

31/12/2018
-1.118.436
0
44.771

31/12/2017
-889.539
0
-185.254 •

De algemene kosten van de vennootschap bestaan voornamelijk uit volgende 4 types:
-

Directe en indirecte personeelskosten
Kantoorverhuur met alle aanverwante uitgaven (inclusief telefonie en informatica)
Externe dienstverleners zoals: vastgoeddeskundigen, de accountant, diverse adviseurs,
commerciële kosten, ....
De "bedrijfskosten" omvatten de bezoldiging van de bestuurders, de statutaire
zaakvoerder, het algemeen secretariaat, publicaties en verzekeringen.

De stijging van de algemene kosten wordt enerzijds verklaard door de stijging van de bezoldigingen
en sociale zekerheidsbijdragen door de uitbreiding van het team. In begin van 2018 heeft de
vennootschap een tweede onderhandelaar en projectmanager aangeworven. Anderzijds leidt de
groei van de activiteiten tot een verhoogd beroep op externe dienstverlening.
•
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Toelichting•8:•Wijzigingen•in•de•reële•waarde•van•de•vastgoedbeleggingen••
RESULTATENREKENING
31/12/2018
31/12/2017
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
0
0
XVII. Resultaat verkoop andere niet-financiële activa
0
0
113.634
-283.475
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
A. Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
342.738
178.798
B. Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
-229.104
-462.273
C. Positieve variaties van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding
0
van vastgoed 0
D. Negatieve variaties van de geschatte mutatierechten en - kosten bij hypothetische vervreemding
0
van vastgo 0
XIX. Ander portefeuilleresultaat
0
0
OPERATIONEEL•RESULTAAT•
158.405
-468.729

De negatieve verandering van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen komt voort uit 4
gebouwen waarvan de 2 belangrijkste: Tolhuislaan voor 78k EUR en Paleizenstraat 64 voor -127k
EUR. Al de andere gebouwen vertonen een positieve variantie van de reële waarde.

Toelichting•9:•Financiële•inkomsten•

XX. Financiële inkomsten
172.954
A. Geïnde interesten en dividenden
172.954
B. Vergoeding financiële leasing en soortgelijken
0
C. Netto gerealiseerde meerwaarden op verkoop financiële activa
0
cement et similaires
D. Netto gerealiseerde meerwaarden op verkoop vorderingen financiële leasing en soortgelijken
0

149.446
149.446
0
0
0

De ontvangen intresten komen vooral voort uit:
- Krediet verleend aan Inclusio Vandenheuvel NV (waarin Inclusio een participatie van 26%
bezit), belast met de bouw van het EKLA-project, om hen in staat te stellen de grond aan te
kopen
- Krediet verleend aan de vennootschap Cuesmes Parc NV om haar in staat te stellen haar eerste
uitgaven voor de ontwikkeling van het project te dekken.

Toelichting•10:•Financiële•kosten•

•

RESULTATENREKENING
31/12/2018
31/12/2017
XX. Financiële inkomsten
172.954
149.446
A. Geïnde interesten en dividenden
172.954
149.446
B. Vergoeding financiële leasing en soortgelijken
0
0
C. Netto gerealiseerde meerwaarden op verkoop financiële activa
0
0
cement et similaires
D. Netto gerealiseerde meerwaarden op verkoop vorderingen financiële leasing en soortgelijken
0
0
-9.027
-12.033
XXI. Netto interestkosten
A. Nominale interestlasten op leningen
-9.027
-12.033
B. Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van financiële schulden
0
0
C. Kosten van toegelaten afdekkingsinstrumenten
0
0
D. Inkomsten uit toegelaten afdekkingsinstrumenten
0
0
E. Andere interestkosten
0
0
-1.593
0
XXII. Andere financiële kosten
A. Bankkosten en andere commissies
-1.593
0
B. Netto gerealiseerde minderwaarden op verkoop financiële activa
0
0
C. Netto gerealiseerde minderwaarden op verkoop vorderingen financiële leasing en soortgelijken
0
0
D. Andere
0
0
XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva
0
0
FINANCIEEL•RESULTAAT•
162.334
137.412
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De financiële kosten van 2018 bestaan uit de kosten van de opening van kredietlijnen,
administratiekosten en intrestlasten op de leasing van wagens.

Toelichting• 11:• Resultaat• van• geassocieerde• vennootschappen• en• jointventures•
RESULTATENREKENING
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen
en joint ventures (+)
RESULTAAT•VOOR•BELASTINGEN•

31/12/2018

31/12/2017

3.283
324.022

-27.404
-358.721

31/12/2018
-6.424
-10.300
-16.724
307.298

31/12/2017
-790
27.880
27.090
-331.631

Toelichting•12:•Vennootschapsbelasting•en•Exit•Taks•
RESULTATENREKENING
XXV. Vennootschapsbelasting
XXVI. Exit taks
BELASTINGEN•
NETTO•RESULTAAT

De vennootschapsbelasting komt overeen met de belastingen die Inclusio en haar
dochterondernemingen moeten dragen, terwijl de Exit Tax wordt berekend op de
dochterondernemingen waarop de integrale methode wordt toegepast, dit in het kader van de
wetgeving die van toepassing is op CRS/GVVV.

Toelichting•13:•Resultaat•per•aandeel•

•

Het resultaat per aandeel (« EPS »!zoals!gedefinieerd!door!l’IAS!33)!wordt!als volgt berekend:
NETTO•RESULTAAT
Gemiddeld•aantal•aandelen
RESULTAAT•PER•AANDEEL

307.298
552.160
0,56

-331.631
391.569
-0,85

NETTORESULTAAT•VAN•KERNACTIVITEITEN•(Netto•resultaat•-XVI•-XVII•-XVIII•-XIX•-XXIII)
193.664
Gemiddeld•aantal•aandelen
552.160
NETTORESULTAAT•VAN•KERNACTIVITEITEN•PER•AANDEEL
0,35

-48.156
391.569
-0,12

Toelichting•14:•Andere•bedrijfsopbrengsten•
Er is een groepsverzekering voor het personeel geïmplementeerd, maar er is geen rekening
gehouden met de actuele waarde van deze groepsverzekering, evenmin zijn er boekhoudkundige
correcties geboekt gezien het immateriële karakter hiervan en rekening houdend met het feit dat
er op 31 december 2018 slechts vier werknemers in loondienst zijn.

•

59

Toelichting•15:•Immateriële•vaste•activa•

Bruto waarde op het begin van het boekjaar
Gecumuleerde afschrijvingen op het begin van het boekjaar
Boekwaarde•op•het•begin•van•het•boekjaar
Aankoop
Afschrijvingen
Boekwaarde•op•het•einde•van•het•boekjaar
Ervan : Bruto waarde
afschrijvingen

31/12/2018
17.295
-11.537
5.758
0
-3.223
2.535
17.295
-14.760

31/12/2017
17.295
-5.772
11.523
0
-5.765
5.758
17.295
-11.537

Er zijn in 2018 geen nieuwe investeringen gedaan.

Toelichting•16:•Vastgoedbeleggingen•
Vastgoedbeleggingen•
beschikbaar•voor•verhuur

Projectontwikkelingen

Boekwaarde•op•01/01/2017
Acquisities
Latere gekapitaliseerde uitgaven
Aanpassingen van de reële waarde
Boekwaarde•op•31/12/2017

17.273.000,00
2.538.850,20
39.511,59
-283.474,80
19.567.886,99

0
0
0
0
0

Boekwaarde•op•01/01/2018
Acquisities
Opgeleverde projectontwikkelingen
Latere gekapitaliseerde uitgaven
Aanpassingen van de reële waarde
Boekwaarde•op•31/12/2018

19.567.887,00
13.202.350,43
-2.941.109,00
97.263,14
113.634,22
30.040.025,79

0
2.472.422
2.941.109
7.561.399
0
12.974.930,47

De bepaling van de reële waarde van vastgoedbeleggingen opgenomen in de balans wordt
uitsluitend bepaald door waarderingen van erkende vastgoeddeskundigen gecombineerd die
tevens recente ervaring hebben m.b.t. vastgoedbeleggingen en hun geografische ligging.
De vastgoedportefeuille wordt per 31 december 2018 gewaardeerd tegen reële waarde. Bij het
bepalen van de waardering tegen reële waarde van vastgoedbelegging is een grondige beoordeling
van de aard, kenmerken en! risico’s! van! deze! objecten! evenals beschikbare marktgegevens
onderzocht.
Vanwege de liquiditeit van de markt en de moeilijkheid om vergelijkbare transacties te vinden,
wordt het niveau voor de waardering tegen reële waarde van gebouwen, in overeenstemming met
IFRS 13, bepaald op niveau 3, dit voor de volledige portefeuille, rekening houdend met de
specificaties opgenomen onder punt 2.2.
De gehanteerde kapitalisatiepercentages variëren afhankelijk van het type gebouw, datum van
constructie of renovatie en de duur van de huurovereenkomst.
De belangrijkste kwantitatieve informatie met betrekking tot de reële waarde van de
vastgoedbeleggingen onttrokken uit de vastgoedrapporten is hieronder samengevat:
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Categorie activa

Gebouwen met een
sociaal oogmerk

Categorie activa
Gebouwen met
een sociaal
oogmerk

Reële waarde Gegevens
per
31/12/ 2017
19.567.887€ VLE!(€/jaar)
Inflatie
Kapitalisatie %
Resterende duur
(jaren)
Reële waarde per Gegevens
31/12/ 2018
30.040.026€ VLE!(€/jaar)
Inflatie
Kapitalisatie %
Resterende duur
(jaren)

Min

Max

Gemiddelde

10.400

323.304

4,15%
6

5,15%
26

Min
10.400
1.25%
4,00%
0,5

Max
348.085
1.50%
5,10%
25,8

64.742
1,8%
4.58%
14,2

Gemiddelde
82.390
1.47%
4,54%
12,0

Momenteel wordt de waardering trimestrieel uitgevoerd op basis van rapporten opgesteld door
een erkend onafhankelijk vastgoedexpert. Deze rapporten zijn gebaseerd op :
-

Informatie verstrekt door de vennootschap zoals contractuele huurprijzen, aard en duur van
huurcontracten, en renovatiebudgetten. Deze gegevens worden geproduceerd door het
informatiesysteem van de vennootschap en zijn onderworpen aan de kwaliteit van de
vennootschap.
Aannames en waarderingsmodellen ontwikkeld door de onafhankelijke expert op basis van
zijn professionele oordeel en kennis van de markt.

-

Het bedrag dat overeenstemt met de aanwendingen van gebouwen in 2018 bestaat uit :
-

Vijfstraten :
Tolhuislaan :
Monument :
Paviljoenstraat :
Beughemstraat :
Palaizenstraat 64 :

1.325.364!€
1.325.363!€
1.726.841!€
2.941.109!€
1.899.072!€
2.168.171!€

Toelichting•17•:•Projectontwikkelingen•
Per 31 december 2018 heeft de vennootschap meerdere ontwikkelingsprojecten in portefeuille:
-

-

Paviljoenstraat•
Op 27 juli 2018 heeft Inclusio een gebouw aangekocht gelokaliseerd in de
Paviljoenstraat te Schaarbeek voor een bedrag van 2.941.109 EUR. Dit gebouw werd
verhuurd aan de verkoper tot en met het einde van het boekjaar 2018. Dit
kantoorgebouw zal omgevormd worden tot een gebouw met wooneenheden (40
appartementen en een kinderdagverblijf). De totale investeringskost wordt geraamd op
7,9 miljoen EUR, waarvan reeds 3,1 miljoen EUR gerealiseerd zijn per 31 december
2018.
Domaine•des•Etangs•
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Op 2 oktober 2018 verwierf Inclusio een gebouw in aanbouw, gelegen aan
Lenniksebaan te Anderlecht. De totale geplande investering bedraagt 19,6 miljoen EUR,
waarvan 8,8 miljoen EUR reeds gerealiseerd zijn per 31 december 2018.
Antares•
Eind december tekende Inclusio de compromis die leidde tot de aankoop van het
gebouw Antares C in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit gebouw wordt omgebouwd tot een
appartementencomplex. De totale geplande investering bedraagt 15,2 miljoen EUR,
waarvan 0,4 miljoen EUR reeds gerealiseerd zijn per 31 december 2018.
Herzele•
In december heeft Inclusio een grond in Herzele aangekocht voor de bouw van een
woningcomplex. De totale geplande investering bedraagt 4,3 miljoen EUR, waarvan 0,7
miljoen EUR op 31 december 2018 werd opgenomen.

-

-

Bovendien is de vennootschap ook in het bezit van:
-

Een participatie van 26% in de vennootschap Inclusio Vandenheuvel NV, die eigenaar is van
het project in Molenbeek (EKLA) bestaande uit 91 wooneenheden, een commercieel
gedeelte en 30 parkeerplaatsen. De waarde van dit vastgoedproject wordt geschat op 15,8
miljoen EUR (waarvan 2,6 miljoen EUR gefinancierd door Inclusio, onder de vorm van een
lening aan Inclusio Vandenheuvel). De voorlopige oplevering wordt verwacht in het eerste
semester van 2019.

Projecten•in•ontwikkeling•

Totale investering

Reeds gerealiseerd per
31/12/2018

7.937.628

3.092.857

Domaine des Etangs

19.550.389

8.762.577

Antares

15.179.778

430.440

Herzele

4.284.636

689.055

Totaal•

46.951.431•

12.974.930•

€
Paviljoenstraat

Toelichting•18:•Andere•materiële•vaste•activa•

Bruto waarde op het begin van het boekjaar
Gecumuleerde afschrijvingen op het begin van het boekjaar
Boekwaarde•op•het•begin•van•het•boekjaar
Aankoop
Afschrijvingen
Boekwaarde•op•het•einde•van•het•boekjaar
Ervan : Bruto waarde
afschrijvingen

31/12/2018
19.542
-13.550
5.992
8.995
-4.535
10.451
28.537
-18.086

31/12/2017
17.471
-8.344
9.127
2.071
-5.206
5.992
19.542
-13.550

De investeringen van het boekjaar hebben betrekking op informatica materiaal.

•
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Toelichting••19:•Financiële•vaste•activa•
ACTIVA
31/12/2018
E. Financiële vaste activa
2.583.920
a. Activa aangehouden tot einde looptijd
24.792
4. Deelnemingen in verbonden ondernemingen of ondernemingen met e 15.990
5. Andere
8.802
b. Activa beschikbaar voor verkoop
0
c. Activa aan reële waarde via resultaat
0
d. Leningen en vorderingen
2.559.128
e. Andere
0

31/12/2017
3.877.626
221.940
221.940
0
0
3.655.685
0

Bovenstaande rubriek bestaat hoofdzakelijk uit:
-

-

-

Participatie in “Inclusio!Vandenheuvel!NV”: 15.990 EUR. Inclusio heeft een participatie van
26% in de vennootschap Inclusio Vandenheuvel NV, eigenaar van het project te Molenbeek
(EKLA) met 91 wooneenheden, commercieel gedeelte en 30 parkeerplaatsen. De waarde
van dit vastgoedproject wordt geschat op 15,8 miljoen!euro!(waarvan!€!2,6!miljoen!
gefinancierd door Inclusio, in de vorm van een lening aan Inclusio Vandenheuvel). De
voorlopige oplevering wordt verwacht in het eerste semester van 2019.
Lening door Inclusio aan “Inclusio Vandenheuvel NV” voor een maximumbedrag van
2.650.000 EUR, inclusief gekapitaliseerde rente en kosten (6%/jaar). De lening toegekend
aan!“Inclusio!Vandenheuvel!NV”!eindigt!op!30!juni!2019 en stelt haar in staat om de grond te
verwerven voor de bouw van het project (EKLA). Deze lening omvat de volgende zekerheden:
de aandelen van Inclusio vandenheuvel aangehouden door Re-Vive en RBF I worden in pand
gegeven aan Inclusio, er rust een hypothecair mandaat op deze lening en Inclusio heeft een
aankoopoptie!op!de!andere!aandelen!van!“Inclusio!Vandenheuvel!NV”.!Inclusio behoudt een
participatie van 26% in de schuldenaar waardoor de vermogensmutatiemethode wordt
toegepast onder IFRS. Rekening houdend met de eerste opname van de lening en de
gekapitaliseerde interesten per 31/12/2018 bedraagt de boekwaarde van deze vordering
2.559.128 EUR. De reële waarde van deze lening komt overeen met de nominale waarde en
de boekwaarde. Wat de aankoopoptie betreft (optie bepaald tegen een vaste prijs), kan
Inclusio deze uitoefenen in 2019 om zo controle over het filiaal te bekomen. Indien de
controlebevoegdheid verkregen wordt, zal er overgegaan worden tot een integrale
consolidatie en het project in aanbouw zal bijgevolg volledig opgenomen worden in de in de
geconsolideerde cijfers van Inclusio. De huidige overeenkomst en de garanties stellen
Inclusio in staat om de goede uitvoering van het project te garanderen, zonder het risico van
wanbetaling door de tegenpartijen en dus zonder financieel risico voor Inclusio.
Lening! door! Inclusio! aan! “Re-Vive! Land! Die! Keure! CVBA”! voor! een! maximumbedrag! van!
1.400.000 EUR, inclusief kosten en geactiveerde rente (Euribor 3m + marge 250
basispunten/ jaar).!De!lening!aan!“Re-Vive!Land!Die!Keure!CVBA”!eindigt op 31 januari 2019
en verzekert!de!financiering!van!de!bouw!van!het!gebouw!“Den!Indruk”.!Deze lening omvat
de!volgende!zekerheden:!de!aandelen!van!“Re-Vive!Land!Die!Keuve!cvba”!worden!in!pand!
gegeven aan Inclusio en er rust een hypothecair mandaat op deze lening. Inclusio bezit een
participatie van 100% in de schuldenaar waardoor de vermogensmutatiemethode wordt
toegepast onder IFRS. Door de participatie van 100% onder controle van Inclusie, bestaat er
geen risico bij de tegenpartij.

•

63

Toelichting•20•:•Schulden•op•meer•dan•één•jaar•
•

31/12/2018•

31/12/2017•

Vordering Cuesmes parc
TOTAAL•

194.156
•

194.156•

Voorschot toegekend als onderdeel van de ontwikkeling van een gebouw in Ceusmes, inclusief
intresten.

Toelichting•21:•Dekkingsinstrumenten•
De vennootschap, die al haar vastgoedaanwervingen via het eigen vermogen financiert, is niet
blootgesteld aan een renterisico. Op 31 december 2018 heeft de vennootschap geen
dekkingsinstrumenten.

Toelichting••22:•Handelsschulden•

Créances sur les locataires
Notes de crédits à recevoir
Total

31/12/2018
2.284
3.896
6.181

31/12/2017
1.859
3.896
5.755

Toelichting•23:•Fiscale•schulden•en•andere•vlottende•activa•
ACTIVA
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa
a. Belastingen
b. Bezoldigingen en sociale lasten
c. Andere

31/12/2018
224.496
8.191
0
216.305

31/12/2017
203.479
9.323
194.156

Inclusio introduceerde tijdens het jaar verzoeken tot rechtzetting van de berekende onroerende
voorheffing en heeft bijgevolg een openstaande fiscale vordering voor een bedrag van 8.191EUR.
Een andere openstaande vordering van 216.305 EUR op een lopende zaak genaamd Cuesmes Parc,
is een vordering opgenomen in 2017 in de vorderingen op meer dan één jaar. De
kredietovereenkomst die de partijen bindt, wordt gedekt door een hoofdelijke en ondeelbare
garantieovereenkomst voor 2 natuurlijke personen. Inclusio is van mening dat het
ontwikkelingsproject op schema ligt en eind 2019 zou zijn afgerond. De vennootschap voorziet dus
geen grote risico's op de openstaande vorderingen.

Toelichting•24:•Kas•en•kasequivalenten•
ACTIVA
F. Kas en kasequivalenten

31/12/2018
11.335.647

31/12/2017
32.742.078

De daling in de beschikbare liquide middelen is te wijten aan de verschillende aanwervingen
gedurende het boekjaar.
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Toelichting•25:•Overlopende•rekeningen•
Overlopende•rekeningen•bij•activa
a. Gelopen, niet vervallen vastgoedopbrengsten
c. Voorafbetaalde vastgoedkosten
Totaal

31/12/2018
536
355.602
356.138

31/12/2017
0
267.048
267.048

Overlopende•rekeningen•bij•passiva
a. Vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten
b. Gelopen, niet vervallen interesten en andere kosten
Totaal

31/12/2018
32.509
41.601
74.110

31/12/2017
0
40.201
40.201

Overlopende rekeningen op de actief zijde betreffen voornamelijk uitgaven in verband met de
structurering en het projectbeheer van de projecten in ontwikkeling, die pas worden geactiveerd
op het project zelf bij de oplevering ervan.

Toelichting•26•:•Eigen•vermogen•
Tijdens het boekjaar heeft de vennootschap geen enkele transacties met het kapitaal verricht.
•

Situatie•begin•boekjaar•2015•
- Kapitaalverhoging
- Uitgiftepremies
- Kosten van kapitaalverhoging
Situatie•per•einde•boekjaar•2015•
- Kapitaalverhoging boekjaar 2016
- Uitgiftepremies
- Kosten van kapitaalverhoging
Situatie•per•einde•boekjaar•2016•
- Kapitaalverhoging boekjaar 2017
- Uitgiftepremies
- Kosten van kapitaalverhoging
Situatie•per•einde•boekjaar•2017•
- Kapitaal
- Uitgiftepremies
- Gecumuleerde kosten mbt
kapitaalverhogingen
Situatie•per•einde•boekjaar•2018•
- Kapitaal
- Uitgiftepremies
- Gecumuleerde kosten mbt
kapitaalverhogingen

Aantal•aandelen•
Kapitaal•
zonder•aanduiding• vertegenwoordigd•
van•nominale•
€•
waarde•
59.830•
5.828.929•
58.025
5.802.500
290.125
-1.000.094
117.856•
10.921.460•
166.848
16.684.800
834.240
-9.098
284.703•
28.431.402•
267.457
26.745.700
1.687.443
-755.530
552.160•
56.109.014•
55.216.000
2.811.808
-1.918.794
552.160

56.109.014
55.16.000
2.811.808
-1.918.794
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Evolutie kapitaal en eigen vermogen
70.000k EUR
60.000k EUR
50.000k EUR
40.000k EUR
30.000k EUR
20.000k EUR
10.000k EUR
0k EUR

CAPITAL (INCL. PRIME D'EMISSION)

CAPITAUX PROPRES

Alle aandelen zijn op naam en er bestaan geen beperkingen. Alle rechten en verplichtingen met
betrekking tot de uitgegeven effecten worden geregeld door het Wetboek van Vennootschappen
en de statuten van de vennootschap.
•
Nominale waarde aandelen
Fractiewaarde aandelen
Intrinsieke waarde aandelen

2017•
100,00
101,00

2016•
100,00
99,84

2015•
100,00
95,45

Eigen vermogen per aandeel
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Het maatschappelijk kapitaal van Inclusio CVA bedraagt 100.000.000 EUR, waarvan tot heden
10.541.000 EUR gebruikt is.
De 552.160 aandelen van Inclusio CVA worden momenteel aangehouden door :
-

privé-investeerders, natuurlijke personen en rechtspersonen;
institutionele beleggers en
publieke en parastatale beleggers.
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ReKoDe NV, de beherende vennoot en statutair zaakvoerder bezit één aandeel in Inclusio CVA.
Inclusio CVA zelf bezit geen eigen aandelen.
Eind 2018 bedroegen de commitments van institutionele- en niet-institutionele beleggers
90.277.000 EUR, waarvan de bedragen betrekking hadden op deze drie fondsenwervingen ten
belope van 57.168.858 EUR (aandelenkapitaal + uitgiftepremie). Het te innen saldo
(verbintenissen) bedraagt 33.107.142 EUR.
Het eigen vermogen is samengesteld als volgt:
EIGEN•VERMOGEN
31/12/2018
A. Kapitaal
53.297.206
a. Geplaatst kapitaal
55.216.000
b. Kosten kapitaalverhoging
-1.918.794
B. Uitgiftepremies
2.811.808
C. Reserves
-338.764
b. Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (+/-)90.580
n. Overgedragen resultaten van vorige boekjaren (+/-)
-429.344
D. Nettoresultaat van het boekjaar
307.298
EIGEN•VERMOGEN
56.077.548

31/12/2017
53.297.206
55.216.000
-1.918.794
2.811.808
-7.133
374.055
-381.188
-331.631
55.770.250

Ter herinnering, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit 2014 betreffende de bestemming
van het resultaat van de SIR/GVV, wordt het nettoresultaat van het boekjaar vóór toewijzing
voorgesteld.
De toewijzing, na de algemene vergadering die het volgende jaar plaatsvindt, wordt gedaan via de
reserveposten. De reserve van het saldo van de wijzigingen in de reële waarde van de onroerend
goed komt overeen met de wijziging in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Toelichting•27:•Uitgestelde•belastingschulden•
F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen

77.237

0

De uitgestelde belastingen hebben betrekking op de voorziene belastingen bij de 2
dochterondernemingen met een participatie van 100%, namelijk Care & 100 Homes voor 666,34
EUR en Re-Vive Land Die Keure voor 76.570,19 EUR.

Toelichting•28:•Financiële•schulden•
De vennootschap financiert momenteel het geheel van haar investeringen met haar eigen middelen.
Aan het einde van het boekjaar 2018 beschikt de vennootschap enkel nog over een kredietlijn van
5.000.000€, die nog niet werd opgenomen.
Aan het begin van het boekjaar 2019 heeft Inclusio twee kredietlijnen opgezet met elk een bedrag
van 15.000.000 EUR, waardoor de bestaande kredietlijn eind 2018 beëindigd werd.
Deze kredietlijnen zijn aangegaan ter financiering van de aankoop, bouw en renovatie van
gebouwen door de vennootschap of haar verbonden ondernemingen, de betaling van
notariskosten, advocaten en deskundigen en voor het projectbeheer en monitoring van
vastgoedprojecten.
De eerste kredietlijn werd in februari 2019 door BNP Paribas Fortis toegekend. Deze
kredietopening heeft eindvervaldatum van 30/09/2023.
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De tweede kredietlijn werd in februari 2019 door de Triodos Bank toegekend. Deze
kredietopening heeft een eindvervaldag van 01/02/2024.
De vennootschap engageert zich in het kader van haar kredieten :
-

om geen zekerheden te verlenen (zonder de beperking dat verbonden ondernemingen
zekerheden mogen stellen in het kader van een projectfinanciering)
om de ratio « Loan to Value » van maximum 50% te respecteren
om eind 2020 een « Interest cover ratio » >2 op het netto financieel resultaat te respecteren

Toelichting•29:•Handels-•en•overige•kortlopende•schulden•
VERPLICHTEN
a. Exit taks
b. Andere
1. Leveranciers
2. Huurders
3. Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

0
1.298.284
1.230.248
0
68.036

860.440
835.843
24.597

De handelsschulden bedragen 467.427,31 EUR aan de te ontvangen facturen. Dit bedrag komt
grotendeels overeen met het bedrag dat aan de zaakvoerder betaald moet worden met betrekking
tot de fondsenwervingen.
De belastingen, bezoldigingen en sociale lasten omvatten een voorziening voor het vakantiegeld
van 2019 voor een bedrag van 43.090,06 EUR, de te betalen RSZ voor 18.750,77 EUR en de nog te
betalen belasting voor 6.195,40 EUR.

Toelichting•30:•Verbintenissen•
In het kader van het “EKLA”!project (zie toelichting 16) heeft de vennootschap zich ertoe verbonden
om het project te herfinancieren tot een maximum van 11.500.000 EUR, indien Inclusio
Vandenheuvel NV op de vervaldag van 23 maanden het door Belfius Bank toegekende krediet niet
kan terugbetalen.
Op 31 december 2018 zijn er een aantal vastgoedprojecten in aanbouw of in ontwikkeling, terwijl
er andere projecten waarvoor een intentieverklaring werd ondertekend in de aanwervingsfase
zitten:
§
§
§

Uitgaven voor projecten in ontwikkeling:
Contracten getekend onder opschortende voorwaarden:
Getekende verbintenissen onder opschortende voorwaarden:

47.217.374!€
34.300.000!€
44.400.000!€

De afronding van de acquisitie van sommige van deze vastgoedprojecten is nog steeds afhankelijk
van het naleven van externe voorwaarden of de gunstige uitkomst van juridische, technische,
boekhoudkundige en belasting due diligence. Er kan daarom per 31 december 2018 geen zekerheid
worden gegeven omtrent de afronding van deze transacties.

Toelichting•31:•Financieel•risicobeheer•
Het financiële beheer van Inclusio CVA is erop gericht het geheel van de vastgoedportefeuille en
projecten te kunnen financieren.
Abstractie makende van de onzekerheden genoemd in voorgaande toelichting zou het bedrag van
de te financieren verplichtingen bij het finaliseren van de operaties als volgt bedragen:
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§
§
§

Uitgaven voor projecten in ontwikkeling (*EKLA):
Contracten getekend onder opschortende voorwaarden:
Getekende verbintenissen onder opschortende voorwaarden:

47.217.374!€
34.300.000!€
44.400.000!€

Op 31 december 2018 dekken de beschikbare liquide middelen van de vennootschap (11.335.674
EUR) plus het saldo van de verbintenissen (zie Toelichting 26), hetzij 33.107.142.142 EUR en de
kredietlijnen op lange termijn (30.000.000.000 EUR), hetzij een totaal van 74.442.816 EUR, bijna
volledig de uitgaven voor projecten in ontwikkeling en contracten die onder opschortende
voorwaarden worden ondertekend.
•
Liquiditeits-•en•renterisico••
Per 31 december 2018 bestaan er geen liquiditeits- en!renterisico’s.
Risico•van•de•tegenpartij•:•beleggingen•en•deposito’s•
Op!het!gebied!van!gelddeposito’s!streeft!de!onderneming!ernaar!het!kredietrisico van de tegenpartij
te verminderen door te storten bij eersterangs banken.

Toelichting•32:•Transacties•met•verbonden•partijen•
Transacties met verbonden partijen in de zin van IAS 24 en het Wetboek van vennootschappen zijn
de volgenden:
-

Vergoeding•voor•de•statutair•zaakvoerder•(ReKoDe•NV)
Sinds 1 januari 2016 wordt statutaire zaakvoerder vergoed in overeenstemming met de
voorwaarden die zijn vastgelegd in de managementovereenkomst van 16 december 2016.
De vergoeding is samengesteld uit de volgende bedragen:
- 0,3% (inclusief btw) op de waarde van vastgoedportefeuille tussen 0 EUR en het
bedrag dat zij zullen bereiken wanneer Inclusio de status van GGV (Geregistreerde
vastgoedvennootschap) bekomt of enige andere soortgelijke status verkrijgt, met
een minimum van 75.000 EUR per jaar (inclusief btw) (schijf 1);
- 0,2% (inclusief btw) van de waarde van het vastgoedportefeuille die de 1e schijf
overschrijdt van 1 tot 500.000.000 EUR (schijf 2);
- 0,1% (inclusief btw) van de waarde van het vastgoedportefeuille die de 2e schijf
overschrijden (schijf 3).
De berekeningsbasis van deze vergoeding is de waarde van de vastgoedportefeuille op 31
december van het vorige boekjaar.
Voor het boekjaar 2018 bedraagt het door ReDoKe NV gefactureerde bedrag 75.000 EUR.

-

Het•doorrekenen•van•de•vergoeding•van•onafhankelijke•bestuurders•
De bijlage tot de managementovereenkomst bepaalt dat Inclusio CVA aan de statutaire
zaakvoerder de nodige bedragen ter beschikking stelt om de leden van de Raad van Bestuur,
het investeringscomité en andere comités van de bestuurder te vergoeden totdat Inclusio
CVA de GGV-status of een andere soortgelijke gereguleerde status heeft verkregen. Vanaf
dat moment draagt de zaakvoerder deze kosten zelf. Voor het boekjaar 2018 bedraagt dit
bedrag 32.250 EUR plus btw, zijnde 39.023 EUR.

-

Algemeen secretariaat
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Ten laatste wanneer Inclusio CVA de status van GGV of een andere vergelijkbare
gereguleerde status verkrijgt, zullen de taken van algemeen secretariaat van Inclusio CVA
worden uitgevoerd door een medeweker van Bank Degroof Petercam of één van haar
dochterondernemingen. Deze laatste zal de administratieve en juridische taken uitvoeren
zoals het bijeenroepen van algemene vergaderingen, de opvolging van formaliteiten in het
geval van een kapitaalverhoging, de vertegenwoordiging van investeerders in notariële
akten, enz. Voor het boekjaar 2018 heeft de vennootschap een factuur van 6.825 EUR plus
btw, zijnde 8.258 EUR.
-

Commissies m.b.t. aanbrengen van projecten
De samenwerkingsovereenkomsten die respectievelijk zijn gesloten tussen Inclusio CVA en
Bank Degroof petercam, Re-Vive en Kois Invest, voorzien in de betaling van een commissie
van 2% op de totale ontwikkelingskosten voor elk onroerend goedproject die werd
aangebracht door een van de bovengenoemde partijen totdat de portefeuille 85.000.000
EUR bereikt. Er is geen bedrag in rekening gebracht tijdens het boekjaar 2018. De Raad van
Bestuur heeft op 20 december 2018 vastgesteld dat de limiet bereikt werd.

-

Fondsenwerving
Inclusio
heeft
tijdens
het
boekjaar
geen
middelen
opgehaald.
De
samenwerkingsovereenkomsten tussen Inclusio CVA en de bovengenoemde partijen
voorzien in de betaling als vergoeding voor de geleverde diensten, een commissie gelijk aan
1,4% van de opgehaalde bedragen

Toelichting•33:•Gebeurtenissen•na•balansdatum•
We hebben tot op heden geen kennis van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum die een
impact zouden kunnen hebben op de rekeningen van het boekjaar 2018.

Toelichting• 34:• Lijst• van• dochterondernemingen,•
ondernemingen•en•joint•ventures•
•

%•participatie• Consolidatiemethode•

Care & 1000 homes bvba

100%

Inclusio Vandenheuvel NV

26%

Re-Vive Land Die Keure CVBA

100%

geassocieerde•

Ondernemingsnummer•

Integrale

0541.895.844

Vermogensmutatie

0657.789.959

Integrale

0543.676.783
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V. COMMISSARISVERSLAG•
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9HUVODJ YDQ GH FRPPLVVDULV DDQ GH DOJHPHQH YHUJDGHULQJ YDQ
,QFOXVLR &9$ RYHU GH JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ YRRU KHW
ERHNMDDUDIJHVORWHQRSGHFHPEHU
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,QKHWNDGHUYDQGHZHWWHOLMNHFRQWUROHYDQGHJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJYDQ
,QFOXVLR &9$ GH ³9HQQRRWVFKDS´  HQ ]LMQ GRFKWHURQGHUQHPLQJHQ VDPHQ GH
³*URHS´ OHJJHQZLMXRQVFRPPLVVDULVYHUVODJYRRU'LWEHYDWRQVYHUVODJRYHU
GHFRQWUROHYDQGHJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJYRRUKHWERHNMDDUDIJHVORWHQ
RS  GHFHPEHU  DOVRRN KHW YHUVODJ EHWUHIIHQGH GH RYHULJH GRRU ZHW
UHJHOJHYLQJHQQRUPHQJHVWHOGHHLVHQ'H]HYHUVODJHQ]LMQppQHQRQGHHOEDDU
:LMZHUGHQEHQRHPGLQRQ]HKRHGDQLJKHLGYDQFRPPLVVDULVGRRUGHDOJHPHQH
YHUJDGHULQJ YDQ  PHL  RYHUHHQNRPVWLJ KHW YRRUVWHO YDQ KHW
EHVWXXUVRUJDDQ 2QV PDQGDDW ORRSW DI RS GH GDWXP YDQ GH DOJHPHQH
YHUJDGHULQJGLHEHUDDGVODDJWRYHUGHMDDUUHNHQLQJDIJHVORWHQRSGHFHPEHU
:LMKHEEHQGHZHWWHOLMNHFRQWUROHYDQGHMDDUUHNHQLQJYDQ,QFOXVLR&9$
XLWJHYRHUGJHGXUHQGH]HYHQERHNMDDU

9HUVODJRYHUGHFRQWUROHYDQGHJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJ
Oordeel zonder voorbehoud
:LM KHEEHQ GH ZHWWHOLMNH FRQWUROH XLWJHYRHUG YDQ GH JHFRQVROLGHHUGH
MDDUUHNHQLQJYDQGH*URHSRYHUKHWERHNMDDUDIJHVORWHQRSGHFHPEHU
RSJHVWHOG LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH International Financial Reporting
Standards ,)56  ]RDOV JRHGJHNHXUG GRRU GH (XURSHVH 8QLH HQ PHW GH LQ
%HOJLs YDQ WRHSDVVLQJ ]LMQGH ZHWWHOLMNH HQ UHJOHPHQWDLUH YRRUVFKULIWHQ 'H]H
JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ RPYDW GH JHFRQVROLGHHUGH EDODQV RS
GHFHPEHU  DOVRRN GH JHFRQVROLGHHUGH UHVXOWDWHQUHNHQLQJ YDQ KHW
ERHNMDDUDIJHVORWHQRSGLHGDWXPHYHQDOVGHWRHOLFKWLQJ+HWJHFRQVROLGHHUG
EDODQVWRWDDO EHGUDDJW (85  HQ GH JHFRQVROLGHHUGH
UHVXOWDWHQUHNHQLQJVOXLWDIPHWHHQQHWWRZLQVWYDQKHWERHNMDDU(85
1DDURQVRRUGHHOJHHIWGHJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJHHQJHWURXZEHHOGYDQ
KHWYHUPRJHQHQGHILQDQFLsOHWRHVWDQGYDQGH*URHSRSGHFHPEHU
DOVRRNYDQ]LMQJHFRQVROLGHHUGHUHVXOWDWHQRYHUKHWERHNMDDUGDWRSGLHGDWXP
LV DIJHVORWHQ LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH International Financial Reporting
Standards ,)56  ]RDOV JRHGJHNHXUG GRRU GH (XURSHVH 8QLH HQ PHW GH LQ
%HOJLsYDQWRHSDVVLQJ]LMQGHZHWWHOLMNHHQUHJOHPHQWDLUHYRRUVFKULIWHQ
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Inclusio CVA over de
geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
:LM KHEEHQ RQ]H FRQWUROH XLWJHYRHUG YROJHQV GH LQWHUQDWLRQDOH
FRQWUROHVWDQGDDUGHQ ,6$¶V  2Q]H YHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQ RS JURQG YDQ GH]H
VWDQGDDUGHQ]LMQYHUGHUEHVFKUHYHQLQGHVHFWLH³9HUDQWZRRUGHOLMNKHGHQYDQGH
FRPPLVVDULV YRRU GH FRQWUROH YDQ GH JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ´ YDQ RQV
YHUVODJ :LM KHEEHQ DOOH GHRQWRORJLVFKH YHUHLVWHQ GLH UHOHYDQW ]LMQ YRRU GH
FRQWUROHYDQGHJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJLQ%HOJLsQDJHOHHIGPHWLQEHJULS
YDQGH]HPHWEHWUHNNLQJWRWGHRQDIKDQNHOLMNKHLG
:LM KHEEHQ YDQ KHW EHVWXXUVRUJDDQ HQ YDQ GH DDQJHVWHOGHQ YDQ GH
9HQQRRWVFKDS GH YRRU RQ]H FRQWUROH YHUHLVWH RSKHOGHULQJHQ HQ LQOLFKWLQJHQ
YHUNUHJHQ
:LM]LMQYDQPHQLQJGDWGHGRRURQVYHUNUHJHQFRQWUROHLQIRUPDWLHYROGRHQGHHQ
JHVFKLNWLVDOVEDVLVYRRURQVRRUGHHO
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de geconsolideerde
jaarrekening
+HW EHVWXXUVRUJDDQ LV YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU KHW RSVWHOOHQ YDQ GH
JHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJGLHHHQJHWURXZEHHOGJHHIWLQRYHUHHQVWHPPLQJ
PHWGHInternational Financial Reporting Standards ,)56 ]RDOVJRHGJHNHXUG
GRRUGH(XURSHVH8QLHHQPHWGHLQ%HOJLsYDQWRHSDVVLQJ]LMQGHZHWWHOLMNHHQ
UHJOHPHQWDLUH YRRUVFKULIWHQ DOVRRN YRRU GH LQWHUQH EHKHHUVLQJ GLH KHW
EHVWXXUVRUJDDQ QRRG]DNHOLMN DFKW YRRU KHW RSVWHOOHQ YDQ GH JHFRQVROLGHHUGH
MDDUUHNHQLQJGLHJHHQDIZLMNLQJYDQPDWHULHHOEHODQJEHYDWGLHKHWJHYROJLVYDQ
IUDXGHRIYDQIRXWHQ
%LM KHW RSVWHOOHQ YDQ GH JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ LV KHW EHVWXXUVRUJDDQ
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWLQVFKDWWHQYDQGHPRJHOLMNKHLGYDQGH*URHSRP]LMQ
FRQWLQXwWHLW WH KDQGKDYHQ KHW WRHOLFKWHQ LQGLHQ YDQ WRHSDVVLQJ YDQ
DDQJHOHJHQKHGHQGLHPHWFRQWLQXwWHLWYHUEDQGKRXGHQHQKHWJHEUXLNHQYDQGH
FRQWLQXwWHLWVYHURQGHUVWHOOLQJWHQ]LMKHWEHVWXXUVRUJDDQKHWYRRUQHPHQKHHIWRP
GH *URHS WH OLTXLGHUHQ RI RP GH EHGULMIVDFWLYLWHLWHQ WH EHsLQGLJHQ RI JHHQ
UHDOLVWLVFKDOWHUQDWLHIKHHIWGDQGLWWHGRHQ
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
geconsolideerde jaarrekening
2Q]H GRHOVWHOOLQJHQ ]LMQ KHW YHUNULMJHQ YDQ HHQ UHGHOLMNH PDWH YDQ ]HNHUKHLG
RYHUGHYUDDJRIGHJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJDOVJHKHHOJHHQDIZLMNLQJYDQ
PDWHULHHO EHODQJ EHYDW GLH KHW JHYROJ LV YDQ IUDXGH RI YDQ IRXWHQ HQ KHW
XLWEUHQJHQYDQHHQFRPPLVVDULVYHUVODJZDDULQRQVRRUGHHOLVRSJHQRPHQ(HQ
UHGHOLMNHPDWHYDQ]HNHUKHLGLVHHQKRRJQLYHDXYDQ]HNHUKHLGPDDULVJHHQ
JDUDQWLHGDWHHQFRQWUROHGLHRYHUHHQNRPVWLJGH,6$¶VLVXLWJHYRHUGDOWLMGHHQ
DIZLMNLQJYDQPDWHULHHOEHODQJRQWGHNWZDQQHHUGLHEHVWDDW$IZLMNLQJHQNXQQHQ
]LFK YRRUGRHQ DOV JHYROJ YDQ IUDXGH RI IRXWHQ HQ ZRUGHQ DOV YDQ PDWHULHHO
EHODQJEHVFKRXZGLQGLHQUHGHOLMNHUZLMVNDQZRUGHQYHUZDFKWGDW]LMLQGLYLGXHHO
RI JH]DPHQOLMN GH HFRQRPLVFKH EHVOLVVLQJHQ JHQRPHQ GRRU JHEUXLNHUV RS
EDVLVYDQGH]HJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJEHwQYORHGHQ
$OV GHHO YDQ HHQ FRQWUROH XLWJHYRHUG RYHUHHQNRPVWLJ GH ,6$¶V SDVVHQ ZLM
SURIHVVLRQHOHRRUGHHOVYRUPLQJWRHHQKDQGKDYHQZLMHHQSURIHVVLRQHHONULWLVFKH
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LQVWHOOLQJ JHGXUHQGH GH FRQWUROH :H YRHUHQ WHYHQV GH YROJHQGH
ZHUN]DDPKHGHQXLW

² KHW LGHQWLILFHUHQ HQ LQVFKDWWHQ YDQ GH ULVLFR¶V GDW GH JHFRQVROLGHHUGH

MDDUUHNHQLQJHHQDIZLMNLQJYDQPDWHULHHOEHODQJEHYDWGLHKHWJHYROJLVYDQ
IUDXGHRIYDQIRXWHQKHWEHSDOHQHQXLWYRHUHQYDQFRQWUROHZHUN]DDPKHGHQ
GLH RS GH]H ULVLFR¶V LQVSHOHQ HQ KHW YHUNULMJHQ YDQ FRQWUROHLQIRUPDWLH GLH
YROGRHQGHHQJHVFKLNWLVDOVEDVLVYRRURQVRRUGHHO+HWULVLFRYDQKHWQLHW
GHWHFWHUHQYDQHHQYDQPDWHULHHOEHODQJ]LMQGHDIZLMNLQJLVJURWHULQGLHQGLH
DIZLMNLQJ KHW JHYROJ LV YDQ IUDXGH GDQ LQGLHQ ]LM KHW JHYROJ LV YDQ IRXWHQ
RPGDWELMIUDXGHVSUDNHNDQ]LMQYDQVDPHQVSDQQLQJYDOVKHLGLQJHVFKULIWH
KHWRS]HWWHOLMNQDODWHQRPWUDQVDFWLHVYDVWWHOHJJHQKHWRS]HWWHOLMNYHUNHHUG
YRRUVWHOOHQYDQ]DNHQRIKHWGRRUEUHNHQYDQGHLQWHUQHEHKHHUVLQJ

² KHW YHUNULMJHQ YDQ LQ]LFKW LQ GH LQWHUQH EHKHHUVLQJ GLH UHOHYDQW LV YRRU GH

FRQWUROH PHW DOV GRHO FRQWUROHZHUN]DDPKHGHQ RS WH ]HWWHQ GLH LQ GH
JHJHYHQ RPVWDQGLJKHGHQ JHVFKLNW ]LMQ PDDU GLH QLHW ]LMQ JHULFKW RS KHW
JHYHQYDQHHQRRUGHHORYHUGHHIIHFWLYLWHLWYDQGHLQWHUQHEHKHHUVLQJYDQGH
*URHS

² KHW HYDOXHUHQ YDQ GH JHVFKLNWKHLG YDQ GH JHKDQWHHUGH JURQGVODJHQ YRRU
ILQDQFLsOHYHUVODJJHYLQJHQKHWHYDOXHUHQYDQGHUHGHOLMNKHLGYDQGHGRRU
KHW EHVWXXUVRUJDDQ JHPDDNWH VFKDWWLQJHQ HQ YDQ GH GDDURS EHWUHNNLQJ
KHEEHQGHWRHOLFKWLQJHQ

² KHW FRQFOXGHUHQ GDW GH GRRU KHW EHVWXXUVRUJDDQ JHKDQWHHUGH

FRQWLQXwWHLWVYHURQGHUVWHOOLQJDDQYDDUGEDDULVHQKHWFRQFOXGHUHQRSEDVLV
YDQGHYHUNUHJHQFRQWUROHLQIRUPDWLHRIHUHHQRQ]HNHUKHLGYDQPDWHULHHO
EHODQJ EHVWDDW PHW EHWUHNNLQJ WRW JHEHXUWHQLVVHQ RI RPVWDQGLJKHGHQ GLH
VLJQLILFDQWHWZLMIHONXQQHQGRHQRQWVWDDQRYHUGHPRJHOLMNKHLGYDQGH*URHS
RP ]LMQ FRQWLQXwWHLW WH KDQGKDYHQ ,QGLHQ ZLM FRQFOXGHUHQ GDW HU HHQ
RQ]HNHUKHLG YDQ PDWHULHHO EHODQJ EHVWDDW ]LMQ ZLM HUWRH JHKRXGHQ RP GH
DDQGDFKW LQ RQV FRPPLVVDULVYHUVODJ WH YHVWLJHQ RS GH GDDURS EHWUHNNLQJ
KHEEHQGHWRHOLFKWLQJHQLQGHJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJRILQGLHQGH]H
WRHOLFKWLQJHQ LQDGHTXDDW ]LMQ RP RQV RRUGHHO DDQ WH SDVVHQ 2Q]H
FRQFOXVLHV]LMQJHEDVHHUGRSGHFRQWUROHLQIRUPDWLHGLHYHUNUHJHQLVWRWGH
GDWXP YDQ RQV FRPPLVVDULVYHUVODJ 7RHNRPVWLJH JHEHXUWHQLVVHQ RI
RPVWDQGLJKHGHQNXQQHQHUHFKWHUWRHOHLGHQGDWGH*URHS]LMQFRQWLQXwWHLW
QLHWODQJHUNDQKDQGKDYHQ

² KHW HYDOXHUHQ YDQ GH DOJHKHOH SUHVHQWDWLH VWUXFWXXU HQ LQKRXG YDQGH

JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ HQ YDQ GH YUDDJ RI GH JHFRQVROLGHHUGH
MDDUUHNHQLQJGHRQGHUOLJJHQGHWUDQVDFWLHVHQJHEHXUWHQLVVHQZHHUJHHIWRS
HHQZLM]HGLHOHLGWWRWHHQJHWURXZEHHOG

² KHW YHUNULMJHQ YDQ YROGRHQGH HQ JHVFKLNWH FRQWUROHLQIRUPDWLH PHW

EHWUHNNLQJWRWGHILQDQFLsOHLQIRUPDWLHYDQGHHQWLWHLWHQRIEHGULMIVDFWLYLWHLWHQ
ELQQHQGH*URHSJHULFKWRSKHWWRWXLWGUXNNLQJEUHQJHQYDQHHQRRUGHHORYHU
GH JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ :LM ]LMQ YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU GH
DDQVWXULQJYDQKHWWRH]LFKWRSHQGHXLWYRHULQJYDQGHJURHSVFRQWUROH:LM
EOLMYHQRQJHGHHOGYHUDQWZRRUGHOLMNYRRURQVRRUGHHO
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:LM FRPPXQLFHUHQ PHWKHW EHVWXXUVRUJDDQ RQGHU PHHU RYHU GH JHSODQGH
UHLNZLMGWHHQWLPLQJYDQGHFRQWUROHHQRYHUGHVLJQLILFDQWHFRQWUROHEHYLQGLQJHQ
ZDDURQGHUHYHQWXHOHVLJQLILFDQWHWHNRUWNRPLQJHQLQGHLQWHUQHEHKHHUVLQJGLH
ZLMLGHQWLILFHUHQJHGXUHQGHRQ]HFRQWUROH

9HUVODJ EHWUHIIHQGH GH RYHULJH GRRU ZHW UHJHOJHYLQJ HQ QRUPHQ
JHVWHOGHHLVHQ
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
+HWEHVWXXUVRUJDDQLVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWRSVWHOOHQHQGHLQKRXGYDQKHW
MDDUYHUVODJ RYHU GH JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ HQ GH DQGHUH LQIRUPDWLH
RSJHQRPHQLQKHWMDDUUDSSRUW
Verantwoordelijkheden van de commissaris
,Q KHW NDGHU YDQ RQV PDQGDDW HQ RYHUHHQNRPVWLJ GH %HOJLVFKH ELMNRPHQGH
QRUPELMGHLQ%HOJLsYDQWRHSDVVLQJ]LMQGHLQWHUQDWLRQDOHFRQWUROHVWDQGDDUGHQ
,6$¶V LVKHWRQ]HYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGRPLQDOOHYDQPDWHULHHOEHODQJ]LMQGH
RS]LFKWHQKHWMDDUYHUVODJRYHUGHJHFRQVROLGHHUGHMDDUUHNHQLQJHQGHDQGHUH
LQIRUPDWLHRSJHQRPHQLQKHWMDDUUDSSRUWWHYHULILsUHQDOVRRNYHUVODJRYHUGH]H
DDQJHOHJHQKHGHQXLWWHEUHQJHQ
Aspecten betreffende het jaarverslag over de geconsolideerde
jaarrekening en andere informatie opgenomen in het jaarrapport
1D KHW XLWYRHUHQ YDQ VSHFLILHNH ZHUN]DDPKHGHQ RS KHW MDDUYHUVODJ RYHU GH
JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ ]LMQ ZLM YDQ RRUGHHO GDW GLW MDDUYHUVODJ RYHU GH
JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ RYHUHHQVWHPW PHW GH JHFRQVROLGHHUGH
MDDUUHNHQLQJYRRUKHW]HOIGHERHNMDDUHQLVRSJHVWHOGRYHUHHQNRPVWLJKHWDUWLNHO
YDQKHW:HWERHNYDQYHQQRRWVFKDSSHQ
,Q GH FRQWH[W YDQ RQ]H FRQWUROH YDQ GH JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ ]LMQ ZLM
WHYHQVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWRYHUZHJHQLQKHWELM]RQGHURSEDVLVYDQGH
NHQQLV YHUNUHJHQ LQ GH FRQWUROH RI KHW MDDUYHUVODJ RYHU GH JHFRQVROLGHHUGH
MDDUUHNHQLQJHQGHDQGHUHLQIRUPDWLHRSJHQRPHQLQKHWMDDUUDSSRUW]LMQGH

² 3RUWHIHXLOOHRQURHUHQGHJRHGHUHQ
² .HUQFLMIHUV
HHQDIZLMNLQJYDQPDWHULHHOEHODQJEHYDWWHQKHW]LMLQIRUPDWLHGLHRQMXLVWYHUPHOG
LVRIDQGHUV]LQVPLVOHLGHQGLV,QKHWOLFKWYDQGHZHUN]DDPKHGHQGLHZLMKHEEHQ
XLWJHYRHUG KHEEHQ ZLM JHHQ DIZLMNLQJ YDQ PDWHULHHO EHODQJ WH PHOGHQ :LM
GUXNNHQ JHHQ HQNHOH PDWH YDQ ]HNHUKHLG XLW RYHU KHW MDDUYHUVODJ RYHU GH
JHFRQVROLGHHUGH MDDUUHNHQLQJ HQ GH DQGHUH LQIRUPDWLH RSJHQRPHQ LQ KHW
MDDUUDSSRUW
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Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
2QV EHGULMIVUHYLVRUHQNDQWRRU HQ RQV QHWZHUN KHEEHQ JHHQ RSGUDFKWHQ GLH
RQYHUHQLJEDDU ]LMQ PHW GH ZHWWHOLMNH FRQWUROH YDQ GH JHFRQVROLGHHUGH
MDDUUHNHQLQJ YHUULFKW HQ RQV EHGULMIVUHYLVRUHQNDQWRRU LV LQ GH ORRS YDQ RQV
PDQGDDWRQDIKDQNHOLMNJHEOHYHQWHJHQRYHUGH*URHS

%UXVVHODSULO
.30*%HGULMIVUHYLVRUHQ
&RPPLVVDULV
YHUWHJHQZRRUGLJGGRRU







6WpSKDQH1ROI
%HGULMIVUHYLVRU
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