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Inleiding: VERA als ‘Vlaams-Brabants steunpunt
informatica’
In 2011 begon VERA aan een veranderingstraject dat de rol van de organisatie en zijn
dienstverlening aan de lokale besturen grondig moest hertekenen in uitvoering van artikel 4 van
de beheersovereenkomst 2006 en met het oog op de missie van VERA. Als autonoom
provinciebedrijf zorgt VERA immers voor de uitvoering van het extern gerichte
informaticabeleid uit van het provinciebestuur Vlaams-Brabant, dat gericht is op de verbetering
van de overheidswerking voor personen, verenigingen en bedrijven.
Bij de oprichting in 2000 werd daarvoor een koers uitgestippeld waarbij VERA centraal diensten
ontwikkelde voor de lokale besturen. Zo kon VERA het in 2000 beperkte marktaanbod verrijken
en ervoor zorgen dat de lokale besturen niet werden gedwongen om het vaak weinig
concurrentiële aanbod van de enige beschikbare leverancier te aanvaarden. Deze strategie
werkte: de volgende tien jaar bouwde VERA een
netwerk en tal van diensten uit.
“VERA neemt ICT- en eVanaf 2007 pikte VERA via de ‘overlegavonden voor
governmentinitiatieven die
beleidsmakers’, die doorheen de provincie werden
bovenlokaal of ondersteunend van
georganiseerd, nieuwe geluiden op. Het marktaanbod
aard zijn of die worden genomen
was volwassen geworden, maar de lokale besturen
met het oog op het verbeteren van
kregen het toch moeilijker om een efficiënt ICT-beleid
de samenwerking tussen de
te voeren. Belangrijke oorzaken: een tekort aan ICTbesturen in de provincie Vlaamspersoneel, budgetten die niet in evenwicht waren met
Brabant. Deze initiatieven zijn
de groeiende vereisten, de kleine schaal waarop veel
gericht op het creëren van
besturen werken, en een gebrek aan onderlinge
schaalvoordelen voor de lokale
afstemming. In 2009 werd dit signaal nog sterker
besturen”
opgepikt tijdens een volgende overlegronde voor
(beheersovereenkomst 2006, art.4).
beleidsmakers.
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Eind 2010 gaf de Raad van Bestuur VERA toestemming om zich te herorganiseren om tegemoet
te komen aan deze nieuwe situatie. Vanaf 2011 zou VERA zich niet langer op de markt begeven,
maar lokale besturen begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van een ICT-beleid dat rekening
houdt met de nieuwe omstandigheden. Samenwerking werd daarbij het uitgangspunt. Via vaste
samenwerkingsverbanden zou VERA besturen begeleiden bij onder meer het delen van kennis,
het uitwerken van een lange termijn visie, het samen aankopen van diensten en producten bij
marktleveranciers, en het zoeken naar synergie om op basis daarvan gedeelde projecten op te
starten.
2011 werd dus een complex jaar waarin vooral het bewaren van het evenwicht tussen het
afbouwen van het ‘oude’ VERA en het ontwikkelen van het ‘nieuwe’ VERA van cruciaal belang
was. VERA was begin 2011 immers nog leverancier van verschillende diensten voor lokale
besturen. Om als steunpunt volledig objectief te kunnen zijn, moesten deze diensten worden
afgebouwd. De lokale besturen mochten daar echter in geen geval nadelige gevolgen van
ondervinden. De evolutie van VERA als dienstenleverancier tot VERA als Vlaams-Brabant
steunpunt informatica zou daarom de agenda voor 2011 zo goed als volledig bepalen.
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1.

HET VERANDERINGSTRAJECT

De beslissing om VERA om op vraag van de lokale besturen om te vormen tot een steunpunt
informatica, bracht verschillende strategische gevolgen met zich mee. Hoewel VERA immers
dezelfde opdracht zou behouden (zie beheersovereenkomst 2006), zou de nieuwe invulling van
die opdracht een aantal veranderingen met zich meebrengen. Deze veranderingen zouden zich
vooral manifesteren op de volgende dimensies: aanpassen dienstenaanbod, financieel model,
relatie met de besturen, en herorganisatie organigram.
De raad van bestuur vroeg op de vergadering van 31 september nog uitdrukkelijk om voldoende
aandacht te besteden aan continuïteit tijdens deze zogenaamde ‘transitieperiode’. De
dienstverlening aan de besturen mocht immers niet onderbroken worden: er mocht pas een
product worden ‘afgeschaft’ indien daar een valabel alternatief voor kon worden aangeboden.

1.1

AANPASSEN DIENSTENAANBOD

Het dienstenaanbod van VERA bestond begin 2011 uit drie typen diensten: het extranet met een
aantal netwerkdiensten, software oplossingen, en consultancy diensten. Er werd besloten om
deze diensten gradueel af te bouwen met het oog op twee doelstellingen.
Ten eerste, zou het voor VERA als Vlaams-Brabants steunpunt informatica zeer moeilijk, zoniet
onmogelijk, zijn om een objectieve adviserende rol op te nemen naar de besturen toe indien
VERA zelf nog een leveranciersrelatie met hen onderhield. Ook naar de leveranciers toe zou dit
voor verwarring zorgen. Ten tweede zou het afbouwen van het dienstenaanbod leiden tot een
lagere investering van personeelsinzet en middelen voor het instandhouden van deze
dienstverlening, waardoor er meer ruimte ontstond voor het uitbouwen van de werking van de
werking van een steunpunt.

VAN VERA A GENDAWEB NAAR COLT HOSTED MAIL

De nieuwe oplossing moest in elk geval ‘hosted’ zijn, dat wil zeggen, het moest gaan om een
mailoplossing die volledig wordt beheerd in het datacenter van de leverancier. Een dergelijke
hosted oplossing die door meerdere besturen kan worden afgenomen brengt immers
schaalvoordelen binnen handbereik en zorgt er tegelijk voor dat ICT-verantwoordelijken bij

WERKGROEP HOSTED MAIL - 2011
Louis Massagé, OCMW Dilbeek; Harry Fatoux, PZ WoKra; Kurt Jans, Gemeente
Kampenhout; Pascal De Geyter, Gemeente Herent; Dirk Stoffelen, Gemeente
Bertem; Eric Claessens, OCMW Vilvoorde; Wendi Goethuys, Stad Tienen
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AgendaWeb was VERA’s ‘groupware’ dienst: een toepassing voor e-mail en agenda’s die door
bijna 90 besturen werd afgenomen. Eind 2010 kondigde VERA aan dat het AgendaWeb na 2011
niet meer zou aanbieden. Om bij de overgang naar een nieuwe oplossing maximaal rekening te
houden met de wensen en noden van de besturen, werd er een werkgroep samengesteld van
vertegenwoordigers van de lokale besturen.
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lokale besturen geen onderhoudstaken moeten uitvoeren op een lokaal opgesteld mailserver.
De werkgroep stelde samen met VERA het bestek op voor een nieuwe ‘hosted’ oplossing op maat
van lokale besturen en werd ook betrokken bij het beoordelen van de offertes. Na overleg werd
gekozen voor COLT, een leverancier die een moderne hosted oplossing aanbood op het Microsoft
Exchange platform en daarvoor prijzen aanrekenden die door de andere aanbieders niet konden
worden geëvenaard.

De migraties naar Hosted Mail werden op 23 mei 2011 opgestart en op 8 november schakelde
het laatste bestuur over van AgendaWeb naar Hosted Mail. In totaal schakelden er 91 besturen
over van AgendaWeb naar Hosted Mail, terwijl er vijf een andere oplossing kozen (in hoofdzaak
de keuze voor een eigen lokale mailserver). Gezien het hoge percentage AgendaWeb-besturen
dat voor COLT koos, de positieve feedback over de nieuwe oplossing, en het feit dat een
problemen van AgendaWeb (de noodzaak om een ‘connector’ te gebruiken om de Outlook
software van Microsoft te laten communiceren met de mailservers van SUN) kan worden
geconcludeerd dat er in deze sprake is van een volwaardig, zo niet superieur, alternatief.
Dat VERA bij de keuze voor de nieuwe oplossing in de verschillende fase van de overstap naar
Hosted Mail om advies vroeg aan een werkgroep van vertegenwoordigers van lokale besturen
en alle betrokken besturen begeleidde bij samenwerking, onderstreepte daarbij de nieuwe
richting van VERA als steunpunt.
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LIPS WEBSITES OVERGEDRAGEN AAN DE MARKT
Het LIPS-beheersysteem voor websites werd eind 2010 afgenomen door zestien lokale besturen.
Nadat de besturen in 2010 op een vergadering over de toekomst van LIPS hun goedkeuring
gaven, werd een bestek geschreven om de LIPS-contracten over te dragen aan een leverancier
die het platform verder zou ontwikkelen. Het bestek werd gegund aan de firma LodgOn. Zij
namen de contracten over met exact dezelfde financiële voorwaarden en voorzagen daarnaast
een helpdesk, een SLA (verbintenis van dienstverlening) en de mogelijkheid tot het aanvragen
van individuele aanpassingen. Ook de website van VERA zou op het website management
systeem LIPS blijven dat dus werd overgedragen aan LodgON.
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AANKONDIGING VAN DE AFBOUW VAN HET VERA EXTRANET
Op 4 en 6 oktober 2011 verzamelde VERA de lokale besturen van Vlaams-Brabant om de afbouw
van het VERA extranet aan te kondigen. Deze beslissing werd gekaderd door te verwijzen naar
de gewijzigde marktsituatie, waarop niet langer sprake was van een quasi-monopolie zoals in
het verleden, maar waar verschillende oplossingen van verschillende leveranciers met elkaar
concurreerden en een apart netwerk van de overheid dus aan relevantie had ingeboet. Ook de
steeds toenemende vraag van lokale besturen om specifieke oplossingen voor specifieke
situaties kwam de betaalbaarheid van een centraal beheerd VERA extranet niet ten goede.
Daarnaast werd verwezen naar de nieuwe richting van VERA als steunpunt. Zoals eerder
aangehaald, strookt het zelf aanbieden van diensten aan besturen niet met de positie die VERA
als steunpunt moet kunnen innemen. Zo had VERA bij de uitbouw van het Extranet een
partnership met Belgacom gesloten met het oog op het bekomen van betere voorwaarden voor
de besturen. Deze situatie zou voor een steunpunt een nadelige perceptie opleveren.

Na de aankondiging op de twee gebruikersdagen in oktober, zou VERA de lokale besturen
individueel beginnen te bezoeken om hen advies te kunnen geven voor hun specifieke situatie.
Vanaf 2012 zou de afbouw van het netwerk beginnen en zou elk bestuur naar een nieuwe
oplossing worden begeleid.

FINANCIEEL MODEL

De financiering van VERA in 2011 en de gevolgen daarop door de verdere evolutie naar het
steunpuntmodel komt verder uitgebreid aan bod. Er kunnen wel al enkele grote lijnen worden
geschetst. Een eerste trend zal zijn dat VERA door de afbouw van het dienstenaanbod een deel
van zijn inkomsten zal zien wegvallen. Hier staat echter tegenover dat het uitbouwen
(onderzoek en ontwikkeling) en het in stand houden (beheer en support) van deze diensten ook
kosten met zich meebrengt. Een analyse toonde aan dat deze beide bedragen elkaar in
evenwicht neigden te houden, wat geen verrassing mag zijn omdat VERA nooit het doel heeft
gehad om winst te maken, maar wel om kostendekkend te werken.
Een tweede trend die al in 2011 werd vastgesteld is dat besturen ook in het steunpuntmodel
vragende partij zijn voor ondersteuning door VERA. Zo wees de Hosted Mail werkgroep er
bijvoorbeeld op dat de ondersteuning door VERA voor de besturen een grote meerwaarde heeft.
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1.2
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VERA werd dan ook gevraagd om ook na de overstap van AgendaWeb naar Hosted mail
ondersteuning te blijven aanbieden, waarvoor een vergoeding kon worden aangerekend. VERA
beschouwt een dergelijke consultancy opdracht (contractbeheer, controle op naleving SLA’s,
ondersteuning productevolutie, helpdesk) als een mogelijkheid op de uitdrukkelijke voorwaarde
dat dit gebeurt op vraag van de besturen. De vergoeding ervoor wordt berekend aan de hand
van een vast deel en een variabel deel, waardoor VERA met een prijsformule kan werken op
maat van de gebruikende besturen.
De derde en laatste trend die hier al ter sprake komt is het zoeken naar een evenwicht bij de
ondersteuning van samenwerkingsverbanden. VERA beschouwt de coördinatie van deze
samenwerkingsverbanden als een dienst die kosteloos moet blijven voor de besturen. Binnen de
samenwerkingsverbanden zullen er echter tal van projecten aan bod komen. VERA kan daar met
zijn beperkte personeelsbestand niet altijd kosteloze ondersteuning aan bieden, maar zal
streven naar een model waarbij het beschikbare personeel wordt ingezet voor de meest
innovatieve projecten. Deze zullen dan ook, voor zover haalbaar, in een eerste fase kosteloos
worden geleid door VERA.

1.3

PERSONEEL

Hoewel VERA bij zijn oprichting in 2000 nog een groot deel van het technische werk (bv.
programmeren) zelf uitvoerde, was VERA geleidelijk overgestapt naar het aansturen van externe
bedrijven bij uitvoerend werk, terwijl er intern vooral werd ingezet op de ontwikkeling van ICTexpertise en projectleiding. In 2010 stuurde het VERA personeel op basis van de eigen ICTexpertise vooral externe leveranciers aan bij hun uitvoerend werk aan de projecten van VERA.
Dit was zowel het geval op het vlak van software ontwikkeling (waar bijvoorbeeld werd
samengewerkt met bedrijven als Xenit en LodgON) als op het vlak van netwerkbeheer (waar de
onder meer met Belgacom en ABSI werd samengewerkt).
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Vanuit die filosofie was de evolutie naar een steunpuntfunctie voor het personeel slechts een
verdere verschuiving in de richting van het doorgedreven ontwikkelen van ICT-expertise op
verschillende domeinen en het leiden van projecten waarbij externe leveranciers werden
betrokken voor het uitvoerende wwerk. VERA had in 2010 al een nieuwe
projectverantwoordelijke (Bart Beuten) aangetrokken. In 2011 zou VERA een nieuwe
projectmedewerker aanwerven (Hans Hubin) en een personeelslid (Kristof Brams) bevorderen
van ICT-consulent tot projectleider. Daarmee werd het nodige personeel vrijgemaakt om meer
projecten te leiden binnen de samenwerkingsverbanden.
Het personeel dat in de voorgaande jaren meer bezig was geweest met concrete ICT werd dus
volop meebetrokken in de heroriëntering. Stefan Wuyts, de coördinator van de ploeg, had in
2010 al een opleiding Prince2 gevolgd. In september en oktober 2011 werden drie volledige
dagen opleiding project management georganiseerd om de volledige organisatie mee te
betrekken in het project georiënteerd werken. Andere personeelsleden volgen in het kader van
de overstap naar de steunpuntfunctie opleidingen zoals “Change Management”, “COBIT
Framework for ICT Governance”, “ICT Management”, en “Wetgeving Overheidsopdrachten”.
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Personeelsinvulling in 2011:

Freddy Deprez
Jessica Troch
Carl Possemiers
Bjorn Bernaerts
Jan Vangrinsven *
Kristof Brams
Dimitri De Bock
Stefan Wuyts
Christine Perdieus
Stijn Quaghebeur
Kris Banken
Ludo Torfs
Rob Van Puffelen
Sven Fonteyn
Caroline Minnen **
Gert Nijs
Bart Beuten
Hans Hubin ***

Algemeen directeur
Marketing assistent
Afdelingshoofd CRM en marketing
Senior ICT-consultant
Senior projectverantwoordelijke
ICT-consultant
ICT-consultant
ICT-coördinator
Kantoorbeheerder - deskundige
Projectverantwoordelijke
ICT-consultant
ICT-consultant
Communicatieverantwoordelijke
ICT-consultant
Projectmedewerker
ICT-consultant
Senior projectverantwoordelijke
Projectmedewerker

2009
1
0,6
1
1
1
1
0,2
1
1
1
1
0,4
0,8
0,7

11,7

2010
1
0,6
1
1
1
1

2011
1
0,6
1
1
0,67
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
0,8
0,5

1

13,9

0,88
1
1
0,92
14,07
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* uit dienst 1 oktober 2011
** uit dienst 15 november 2011
*** in dienst 1 februari 2011
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2.

VIRTUELE CENTRUMSTEDEN: SAMENWERKINGSVERBANDEN
GECOÖRDINEERD DOOR VERA

2.1

VIRTUELE CENTRUMSTEDEN?

Het gemiddelde lokale bestuur is, ook naar eigen zeggen, eigenlijk niet groot genoeg om
individueel een efficiënt ICT-beleid uit te voeren. De schaalgrootte die daarvoor nodig is, treffen
we wel aan bij centrumsteden als Leuven en Mechelen. VERA lanceerde daarom het begrip van
de ‘Virtuele Centrumstad’: een samenwerking van lokale besturen die samen streeft om op
dezelfde schaal te kunnen functioneren als deze centrumsteden. Dit zou voordelen opleveren op
drie vlakken:

KOSTENEFFICIËNTIE
Lokale besturen worden voortdurend geconfronteerd met onvermijdelijk lijkende uitgaven. Een
alternatief voor nieuwe kosten en investeringen lijkt er nooit te bestaan. Bovendien heerst de
overtuiging dat de aanwezige ICT duur is, overgedimensioneerd is of toch zwaar onderbenut
wordt. Door parallelle investeringen te vermijden (het wiel opnieuw uitvinden), middelen en
inspanningen te bundelen en voorzieningen te delen, kunnen besturen hun kosten optimaliseren
en het rendement van investeringen maximaliseren.

PROFESSIONALITEIT
ICT is een zeer breed domein dat op elk van deze onderdelen zeer snel evolueert. Daartegenover
staat dat de gebruikers steeds meer ondersteuning, extra functionaliteit en hogere
beschikbaarheid verwachten, en lokale beleidsverantwoordelijken terecht een professioneler
ICT management vragen. De meeste lokale besturen zijn hier onvoldoende voor uitgerust. Door
met andere besturen afspraken te maken over specialisaties, beste praktijken te delen, zaken
samen uit te werken en expertise te poolen kunnen ze de professionaliteit en kwaliteit van hun
interne en externe ICT en e-Governement dienstverlening verbeteren en waarborgen.

INNOVATIEKRACHT
Ondanks de automatisering gaat de digitale dienstverlening van de lokale besturen onvoldoende
Jaarverslag 2011 | [24 april 2012]

snel vooruit. Wanneer het bestaande onderhouden wordt en eventueel geactualiseerd, blijven er
vaak onvoldoende financiële en personele middelen over om in echt nieuwe initiatieven te
investeren. Door kennisdelende en schaalvergrotende samenwerking kan de focus verlegd
worden van “in stand en actueel houden” naar “innoveren”.
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2.2

Adviescomité + Stuurgroep

Binnen elke Virtuele Centrumstad zullen er twee overlegorganen worden opgericht: de
stuurgroep en het adviescomité. De besturen wijzen via hun toetredingsbeslissing zelf aan welke
personen zij afvaardigen voor deelname aan deze organen.
Elk deelnemend bestuur is, vertegenwoordigd door een lid van het uitvoerend beleidsorgaan
(College van Burgemeester en Schepenen, Vast Bureau, Politiecollege,…), lid van de stuurgroep
die tenminste tweemaal per jaar bijeen wordt geroepen en waarin elk deelnemend bestuur één
stem heeft. De stuurgroep bepaalt de strategie van het samenwerkingsverband en neemt elke
substantiële beslissing.VERA woont de vergaderingen van de stuurgroep bij zonder stemrecht.

2.3

DE VIRTUELE CENTRUMSTEDEN OPGERICHT IN 2011

NOORD
De eerste Virtuele Centrumstad werd opgericht op 1 april 2011 met een plechtige ondertekening
door de zes burgemeesters van Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en
Tremelo. Ook de OCMW's van Begijnendijk, Haacht, Keerbergen en Tremelo zouden toetreden.
De pers was voor de ondertekening aanwezig, waardoor er berichten verschenen in ondermeer
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Het adviescomité wordt samengesteld uit ambtenaren (in de meeste gevallen: de ICTverantwoordelijke en de secretaris) uit de administratie van de deelnemende besturen en
medewerkers van VERA. Het adviescomité heeft tot taak de stuurgroep technisch vanuit de
administratie te adviseren/informeren omtrent de bestaande behoeften en de wenselijkheid van
bepaalde oplossingen.
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Het Nieuwsblad, De Steekkrant en De Gazet van Antwerpen, terwijl er ook op ROB TV een item
werd opgenomen in het avondnieuws.

Virtuele Centrumstad Noord
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Bestuur
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Stuurgroep

Adviescomité

Adviescomité

Gemeente
Begijnendijk

Willy Michiels
Burgemeester

Sonia Goriëns
Secretaris

Rita Huybrechts

Gemeente
Boortmeerbeek

Michel Baert
Burgemeester

Johan Smits
Secretaris

Patrick Vissers

Gemeente
Haacht

Armand Van Capellen
Burgemeester

Luc Van Rillaer
Secretaris

Danny Aerts

Gemeente
Keerbergen

Ann Schevenels
Burgemeester

Wilfried Haesendonck
Secretaris

Patrick Geysels

Gemeente

Lucia Wouters

An Craninckx

Michel Massant

Rotselaar

Schepen

Secretaris

Gemeente
Tremelo

Vital Vandessel
Schepen

Theo Ceulemans
Secretaris

Paula Aelbrecht

OCMW
Begijnendijk

Lisette Verbeeck
Voorzitter

Peggy Baeten
Secretaris

Mark Verlinden

OCMW
Boortmeerbeek

Els Schoeters
Voorzitter

Geert Volkaert
Waarnemend Secretaris

Geert Volkaert

OCMW
Haacht

Ilse Fillet
Voorzitter

Eric Persoons
Secretaris

Johan Artois

OCMW
Keerbergen

Christine De Lobel
Voorzitter

Godelieve Dewachter
Secretaris

/

OCMW
Tremelo

Jan Van Herck
Voorzitter

Wim Vandenbrouck
Secretaris

Isabel Van Dael

SOCIAL

Virtuele Centrumstad SOCiAL
Bestuur

Stuurgroep

Adviescomité

Adviescomité

OCMW
Begijnendijk

Lisette Verbeeck
Voorzitter

Peggy Baeten
Secretaris

Mark Verlinden

OCMW

Roland Gustin

Koen Theunissen

/
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De tweede virtuele centrumstad, SOCiAL, bestond uit de 13 OCMW’s van het gelijknamige
samenwerkingsverband en de vereniging SOCiAL zelf. Dit zijn de OCMW's van Begijnendijk,
Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Herent, Hoegaarden, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg,
Landen, Rotselaar, Steenokkerzeel en Tielt-Winge. Dit samenwerkingsverband werd opgericht in
augustus 2011.
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Bertem

Voorzitter

Secretaris

OCMW Bierbeek

Monda Wuytack
Voorzitter

Hilde Fannes
Secretaris

Jan Deflander

OCMW
Boortmeerbeek

Els Schoeters
Voorzitter

Geert Volkaerts
Waarnemend secretaris

/

OCMW Herent

Chris Gielens
Waarnemend voorzitter

Dirk Billen
Secretaris

/

OCMW
Hoegaarden

Willy Lambrechts
Voorzitter

Marc Lebegge
Secretaris

Pieter Hendrix

OCMW
Huldenberg

Nelly Vanderlinden
Voorzitter

Lut Vandenbosch
Secretaris

Peter Gysemans

OCMW
Kampenhout

Danielle Van Meldert
Voorzitter

Jan Maessen
Secretaris

/

OCMW
Kortenberg

Katrijn Willems
Voorzitter

Roeland Maes
Secretaris

Annelies Laeremans

OCMW
Landen

Gerty Lintermans
Voorzitter

Jurgen Deswert
Secretaris

Melanie Carly

OCMW
Rotselaar

Kitty Bottu
Voorzitter

Stijn Cauberghs
Secretaris

/

OCMW
Steenokkerzeel

Chantal Peters
Voorzitter

Elisabeth Dedecker
Secretaris

Nele Valgaeren

OCMW TieltWinge

Alfons Lemmens
Voorzitter

Jeannine Coekaerts
Secretaris

Steve Schoolmeesters

SOCiAL

/

Sander Van Garsse
Coordinator

Herman Verschuere

STAD
De derde Virtuele Centrumstad kreeg de naam STAD mee als verwijzing naar de vier
deelnemende Vlaams-Brabantse steden. Er werd in dit geval dus niet gekozen voor een
geografische nabijheid maar wel voor soortgelijke grootte, waardoor de besturen het
makkelijker zouden moeten krijgen om gezamelijke projecten te definieren. De vier steden zijn
Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. Ze worden aangevuld met de OCMW's
van Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. De samenwerking ging van start op 5 oktober
2011 met een ondertekening in het bijzijn van de audiovisuele en geschreven pers.

Virtuele Centrumstad Noord
Stuurgroep

Adviescomité

Adviescomité

Stad Aarschot

Steven Omblets
Schepen

Christi Van Calster

Jan De Messemaeker

Stad Diest

Bart Stals
Schepen

Liesbeth Van Rompuy

Dirk Keuninckx

Stad
ScherpenheuvelZichem

Tony Vancauwenbergh
Schepen

Liesbeth Verdeyen
Secretaris

Jan Gruyaert

Stad Tienen

Marie-Claire Loozen
Schepen

Luc Janssens
Secretaris

Wendi Goethuys

OCMW Aarschot

Julia Mellaerts
Voorzitter

Kristel Mens
Secretaris

Magda Binon
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Bestuur
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OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Marie-Jeanne Hendrickx
Voorzitter

Paul Goossens
Secretaris

Vanessa Cuypers

OCMW
Tienen

Freddy Closset
Tienen

Jan Lambrechts
Secretaris

Eric Joseph

2.4

Verdere contacten: Luchthaven, Hageland, Zenne/Pajot,
Brabantse Kouters

In de loop van 2011 werd de basis gelegd voor de oprichting van twee nieuwe virtuele
centrumsteden in de eerste helft van 2012. Dit zijn de regio’s Luchthaven en Hageland, zoals
hieronder afgebeeld.
Luchthaven: Kampenhout, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem en Zemst.

Jaarverslag 2011 | [24 april 2012]

Hageland: Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek,
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Tielt-Winge en Zoutleeuw.
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Verder worden er gesprekken gevoerd in de regio Zenne/Pajot en in de regio Brabantse Kouters.
In deze regio is de Vlaamse ICT organisatie V-ICT-OR, een belangenvereniging voor ICTverantwoordelijken al samenwerking aan het organiseren. Deze samenwerkingsvorm is echter
minder verregaand, waardoor zowel de betrokken lokale besturen als V-ICT-OR zelf vragende
partij zijn om het samenwerkingsmodel van VERA nader te bekijken. Op de valreep van 2011

sloten VERA en V-ICT-OR daarom nog een onderling samenwerkingsverband, waarover onder
meer werd bericht in het Vlaamse informaticamagazine DataNews op 13 januari 2012.
Zenne/Pajot: Affligem, Asse, Bever, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle,
Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw,
Ternat
Brabantse Kouters: Grimbergen, Londerzeel, Merchtem, Meise, Opwijk en Wemmel.

2.5

De samenwerkingsscan

Om elk samenwerkingsverband van een solide uitgangspunt te voorzien, ontwierp VERA de
‘Samenwerkingsscan’. Deze scan stelt de mate van automatisering vast van samenwerkende
besturen, evenals de ingezette middelen, mogelijke verbeterpunten, noden, opportuniteiten, en
plannen voor de toekomst. Op basis van de verzamelde informatie kunnen de samenwerkende
besturen bepalen welke gemeenschappelijke projecten relevant en prioritair zijn en in welke
samenstelling daarbij best kan worden samengewerkt.
De Samenwerkingsscan is ook bedoeld als een nulmeting die een beperkte benchmarking tussen
besturen mogelijk moet maken bij het begin van de samenwerking. De benchmarking maakt een
langetermijn traject mogelijk op het vlak van kostenbeheersing, schaalvergroting en
kwaliteitsverhoging. De lokale besturen staan zelf in voor het verzamelen van de noodzakelijke
informatie. VERA zorgt voor on-site begeleiding en coördinatie van het bestuur: bijstand bij het
verzamelen van bepaalde gegevens waar nodig, communicatie en rapportering ten aanzien van
beleidsmakers en ambtelijke verantwoordelijken, analyse van de resultaten, enz.
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VERA biedt de samenwerkingsscan gratis aan als onderdeel van de coördinatie van de
samenwerking.
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3.

ANDERE PROJECTEN

3.1

HOSTED MAIL

De hosted mail omgeving is een samenwerkingsproject voor lokale besturen en wordt
gecoördineerd door VERA. Bij het opheffen van VERA’s maildienst, AgendaWeb, bleek dat zo
goed als alle besturen vragende partij waren voor een nieuwe centrale mailoplossing in extern
beheer, in plaats van in een eigen mailserver. VERA leidde dus een werkgroep van ICTverantwoordelijken bij de keuze voor een leverancier die een dergelijke dienst kon aanbieden op
maat van lokale besturen en voor de voordeligste prijs. Er werd gekozen voor de Hosted Mail
oplossing van COLT.
De rol van VERA is verder beperkt tot het leveren van een eerstelijnshelpdesk voor
gebruikersvragen, het onderhouden van de contacten tussen de besturen en COLT, het
coördineren van de facturatie voor COLT en het organiseren van gebruikersoverleg.

3.2

DIGITAAL SOCIAAL HUIS
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Het Digitaal Sociaal Huis is een samenwerkingsproject dat werd opgestart in 2008 op vraag van
de lokale besturen van Vlaams-Brabant. De besturen bouwden samen een online catalogus van
sociale dienstverlening uit die ze ook samen onderhouden. Deze centrale oplossing, waarvoor de
toepassing werd gebouwd door het bedrijf Xenit onder de coördinatie van VERA, is veel
efficiënter dan elk bestuur een eigen catalogus laten onderhouden. De producten in het Digitaal
Sociaal Huis worden immers onderhouden door de 43 deelnemende Vlaams-Brabantse
besturen, waardoor elk bestuur slechts een deel van het werk moet doen.
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In de loop van 2011 bleek dat het IPDC project, dat wordt geleid door Corvé, Vlaamse Infolijn en
V-ICT-OR, met medewerking van het consortium (onder meer VVSG, VVP, VERA, Stad
Antwerpen, Cevi en CIPAL), bijna was afgerond. De IPDC bestaat uit een online catalogus, maar is
in tegenstelling tot het DSH niet bepertk tot sociale dienstverlening. VERA riep daarom op 11
november 2011 een adviesgroep van deelnemende besturen samen om na te denken over de
toekomst van het Digitaal Sociaal Huis. De opgeleverde scenario’s zullen in 2012 worden
besproken op de volgende ‘algemene vergadering’ van het samenwerkingsverband.

3.3

CONSULTANCY

VERA biedt twee typen ondersteuning aan via consultancy. Enerzijds is er de algemene
consultancy oplossing, waarbij een medewerker van VERA de rol van lokale ICTverantwoordelijke opneemt voor een lokaal bestuur. De consultant wordt dan de
vertrouwenspersoon van het bestuur, ondersteunt de plaatselijke medewerkers, onderhoudt het
netwerk, zorgt voor de hardware en software, onderhandelt met de leveranciers en helpt
meedenken over mogelijkheden om ICT beter in te zetten. Deze oplossing wordt vaak gebruikt

door kleinere besturen die geen voltijds ICT-personeel nodig hebben, of door een bestuur dat
tijdelijk zonder informaticus is komen te zitten.
Een bestuur kan ook ondersteuning vragen bij het uitvoeren van specifieke projecten. Een lokale
ICT-verantwoordelijke kan al voltijds bezet zijn, waardoor er geen tijd meer vrij is om een extra
project aan te pakken. Een andere mogelijkheid is dat de lokale ICT-verantwoordelijke
onvoldoende vertrouwd is met een subdomein van informatica (bv. veiligheid of virtualisatie).
Een derde mogelijkheid is dat er iemand van VERA wordt aangesteld om een neutrale rol te
spelen, bijvoorbeeld bij het uittekenen van de samenwerkingsmogelijkheden tussen een
gemeente en een OCMW.

3.4

BEDNET

Het provinciebestuur wil Bednet steunen, een project op Vlaamse schaal bedoeld om langdurig
zieke kinderen online les te laten volgen van thuis uit. Het hoofdkantoor van deze organisatie is
in Leuven. Het project wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en gesponsord door een
aantal grote bedrijven. De meeste provinciebesturen leveren ook een bijdrage in een of andere
vorm.
In Vlaams-Brabant werd overeengekomen dat VERA ondersteuning levert voor de installatie van
de communicatiemiddelen tussen de school en de thuis van het zieke kind, en middels
samenwerking met de firma die het project nu technisch ondersteunt om tot een betere
dienstverlening te komen en om tot een evaluatie te komen van de ontvangen sponsoring van de
bedrijven.

3.5

DAAS

DAAS (desktop as a service) verwijst naar het netwerkmodel waarbij een organisatie zijn (een
deel van) server, data en toepassingen naar een datacenter verhuist in plaats van het in lokaal
beheer te onderhouden. De werkstations binnen de organisatie kunnen dan worden vervangen
door lichtere modellen, die slechts contact onderhouden met het datacenter waarop alle zware
computertaken worden afgehandeld.
In 2011 werkte de politiezone AMOW (Asse - Merchtem - Opwijk - Wemmel) als eerste bestuur
een DAAS-model uit aan de hand van het 'Hosted Services' bestek van VERA. In hun nieuwe
netwerkmodel werd een deel van de serverinfrastructuur (niet-ISLP) verhuisd naar een extern
data-center. Hierdoor werden bepaalde investeringen in lokale infrastructuur overbodig en
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Bednet: ingaande 1 augustus 2010, in het eerste werkingsjaar een subsidie van 8.445 euro
loonkost en 555 euro werkingskosten (totaal 9.000 euro).
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wordt het lokale informatica-personeel minder belast met taken van beheer. Door het gebruik
van het externe datacenter kan ook een brug worden geslagen tussen het politioneel en
administratief netwerk, wat opnieuw (kosten-)efficiënter is.

3.6

SAMENAANKOOP FIREWALL

In 2011 besloten verschillende besturen om over te stappen op het netwerk van Infrax.
Aangezien dit netwerk, in tegenstelling tot het VERA extranet, niet centraal wordt beveiligd voor
de besturen, ontstond hierdoor de vraag van verschillende besturen om een lokale firewall aan
te kopen. VERA coördineerde samen met een werkgroep van ICT-verantwoordelijke een analyse
van de noden van de betrokken besturen en stelde op basis daarvan een bestek op. Het bestek
werd gegund aan Data Unit.
E-RADEN
In 2011 riep VERA een werkgroep samen om te spreken over een toekomst voor e-Raden, het nu
al meerdere jaren gebruikte platform voor de verdeling van documenten binnen besturen. Deze
werkgroep bevestigde dat er interesse is om te kijken naar een alternatief platform. De beste
aanpak binnen het steunpuntmodel was echter om een dergelijk onderzoek te laten voeren
binnen een van de samenwerkingsverbanden. Dit werd gecommuniceerd aan de verschillende eRaden besturen, waarbij VERA zich ertoe verbond om het huidige platform te blijven
ondersteunen om te voorkomen dat besturen geen oplossing meer tot hun beschikking zouden
hebben.
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4.

VERANKERING BINNEN DE PROVINCIE

4.1

DE STATUTEN EN BEHEERSOVEREENKOMST VAN VERA

De werking van VERA als autonoom provinciebedrijf wordt geregeld door de statuten als
oprichtingsakte (beslissing van de
provincieraad van 30 mei 2000) en de
De dienstverlening die VERA ontwikkelt en
beheersovereenkomst. Aan de statuten zijn in
realiseren
en kadert binnen de opdracht van de
2010 geen wijzigingen aangebracht.
provincie Vlaams-Brabant, namelijk via een open
De geldende statuten zijn conform de
dialoog met individuele en georganiseerde burgers
provinciewet, die ondertussen vervangen werd
en door nauwe samenwerking met andere besturen
door het provinciedecreet. De
en organisaties en door het voeren van een
streekbeleid bijdragen tot de verbetering van de
overgangsperiode waarbinnen de statuten
levenskwaliteit in Vlaams-Brabant.
aangepast moeten worden aan het nieuwe
provinciedecreet, loopt tot eind 2012.
Onder e-government wordt verstaan het
inschakelen van informatie- en
De geldende beheerovereenkomst is die welke
communicatietechnologieën om de dienstverlening
op 1 januari 2006 in werking getreden is. De
aan
de burger, het bedrijfsleven en aan overheden
daarin omschreven opdracht moet bijdragen
te verbeteren.
aan een situatie waarin de burger, het
bedrijfsleven en de overheden beter worden
Op deze manier moet VERA bijdragen aan een
geïnformeerd, geholpen bij bepaalde diensten
situatie waarin de burger, het bedrijfsleven en de
en meer betrokken bij het bestuur.
overheden beter worden geïnformeerd, geholpen bij
bepaalde diensten en meer betrokken bij het
De dienstverlening aan de burger krijgt in de nieuwe beheersovereenkomst een duidelijker
bestuur.
accent dan in de voorgaande beheersovereenkomst. De technologie, die voorheen eerder een
doel op zichzelf was, wordt voortaan slechts ingezet in functie van
het realiseren
van e(Doel
van de dienstverlening
government.
Beheersovereenkomst Art.3)

Zeer expliciet wordt vermeld dat VERA ook moet overwegen zijn doelstellingen te bereiken door
initiatieven door derden te laten uitvoeren. VERA is dan ook duidelijk bezig zich terug te plooien
op de taak van mobilisator, integrator, coördinator en draaischijf van samenwerking.
Tenslotte wordt afgesproken dat VERA en de provinciale diensten geen identieke initiatieven
zullen nemen, de ene partij voor de lokale besturen en de andere voor intern gebruik, zonder dat
hierover expliciet is overlegd en de argumenten werden afgewogen. Anderzijds zal gezocht
worden naar synergie, waarbij intern gerichte toepassingen van het provinciebestuur door
VERA aan de lokale besturen kunnen worden aangeboden, en extern gerichte toepassingen van
VERA ook door de provinciale diensten kunnen worden gebruikt.

4.2

RAAD VAN BESTUUR
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De doelgroep, die in de eerste beheersovereenkomst een opsomming was van lokale besturen en
organisaties van lokaal openbaar belang, omvat nu - veel ruimer - de hele doelgroep van het
provinciebestuur.
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De raad van bestuur bepaalt het beleid van VERA dat door het directiecomité wordt uitgevoerd,
binnen de grenzen van de beheersovereenkomst die met de provincie wordt gesloten.
De raad van bestuur is krachtens de statuten (artikel 10) samengesteld uit minimaal 9 en
maximaal 15 leden, waarvan evenveel provincieraadsleden als er erkende fracties zijn in de
provincieraad. Elke erkende fractie is in de raad van bestuur van VERA vertegenwoordigd door
één provincieraadslid, met een aantal stemmen in verhouding tot de sterkte van de fractie in de
provincieraad.

Joël Vander Elst

(Open-VLD)

Voorzitter

Jo De Clercq

(sp.a)

Ondervoorzitter

Michel Vanderhasselt

(CD&V)

Lid

Willy Smout

(Vl. Belang)

Lid

Luc Debraekeleer

(Groen!)

Lid

Michel Dandoy

(UF)

Lid
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De provincieraad duidt ook twee externe deskundigen op het vlak van ICT en e-government aan.
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Leo Van Audenhove Extern Deskundige

Lid

Eric Goubin

Lid

Extern Deskundige

De gedeputeerde belast met de verslaggeving inzake informatica en VERA, de algemeen
directeur VERA, en de directeur van de directie informatica van de provincie Vlaams-Brabant,
maken van rechtswege deel uit van de raad van bestuur.
Karin Jiroflée

Gedeputeerde

Lid

Freddy Deprez

Gedel. bestuurder

Lid

Marc Vervloet

Secretaris

Lid

Beslissingen worden genomen met een dubbele meerderheid. Er is zowel een meerderheid
vereist onder de stemmen van de vertegenwoordigers van de politieke fracties, als in de groep
van externe deskundigen, de gedeputeerde en de gedelegeerd bestuurder.
Vergaderingen van de raad van bestuur
25 januari, 1 maart, 5 april, 10 mei, 14 juni, 6 september, 18 oktober, 8 november, 20
december

4.3

DIRECTIECOMITÉ

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met
betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de
raad van bestuur (statuten, artikel 42).
Het directiecomité is samengesteld uit de algemeen directeur van VERA, die als gedelegeerd
bestuurder het directiecomité voorzit, de verantwoordelijke ICT en de verantwoordelijke
marketing van VERA, de directeur informatica van de provincie en een technisch medewerker
van de directie informatica van de provincie Vlaams-Brabant (statuten, artikel 37).
Freddy Deprez

algemeen directeur VERA (voorzitter)

Carl Possemiers

CRM- manager VERA

Marc Vervloet

directeur informatica provincie

Stefan Wuyts

verantwoordelijke ICT VERA

Bart Geerdens

technisch expert provincie

Vergaderingen van het directiecomité
19 januari, 24 februari, 15 maart, 31 maart, 9 juni, 3 augustus, 13 oktober, 3 november, 1
december.

COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van VERA wordt opgedragen aan
een college van drie commissarissen, die door de provincieraad voor een hernieuwbare periode
van drie jaar worden gekozen buiten de raad van bestuur van VERA. Eén lid is lid van het
instituut voor bedrijfsrevisoren, de andere twee zijn provincieraadsleden (statuten, art.51).
Op 2 maart verlengde de provincieraad het mandaat van de provincieraadsleden Roel Anciaux
en Jos Ceyssens in de Raad van Commissarissen. De firma Mazars werd aangewezen om de
taak van externe bedrijfsrevisor uit te voeren. Hun mandaten worden beëindigd na de eerste
vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de volgende vernieuwde
provincieraad, eind 2012.
De hr Roel Anciaux

commissaris

De hr Jos Ceyssens

commissaris

De firma Mazars

commissaris-bedrijfsrevisor
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5.

FINANCIERING

Basissubsidie
Andere subsidies
omzet
financiële opbrengsten
naar/uit reserve
beschikbare reserve
sociale reserve
eigen vermogen

2011
2006
2007
2008
2009
2010
1.311.000 1.322.440 1.348.900 1.375.900 1.403.500 1.431.570
190.000
230.000
19.793
22.158
220.047
360.683
589.044
570.818
642.354
661.320
4.883
18.509
31.261
5.020
1.781
2.668
1.725.930 1.931.632 1.969.205 1.951.738 2.067.428 2.117.716
-11.638
97.155
102.678 -169.170 -228.214
-2.476
442.464
539.620
642.298
473.128
244.914
307.293
62.639
62.639
62.639
62.639
62.639
505.103
602.258
704.937
535.767
307.553
304.817

VERA ontvangt subsidies van het provinciebestuur in de vorm van een basissubsidie en in de
vorm van projectsubsidie. Daarnaast neemt VERA zelf initiatieven waarbij financiële participatie
van de lokale besturen wordt georganiseerd.
In 2009 werd een aanvang gemaakt met het aanwenden van de middelen uit omzet die in
voorgaande jaren niet waren gebruikt. Dit werd verder gezet in 2010 en voltooid in 2011.
De raad van bestuur besliste tot de samenvoeging van de reserve tot één “beschikbare reserve”.
In 2011 is de reserve vrijwel stabiel gebleven.

5.1

SUBSIDIËRING

De basissubsidie bedroeg in het afgelopen jaar 1.431.570 euro. De hoogte van de subsidie blijft
over de jaren constant, en wordt sedert 2008 overeenkomstig de budgetten van de provinciale
diensten, aan de index aangepast.
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De andere subsidies behelzen een participatie van het provinciebestuur in de rekening van
Belnet voor internettoegang, en een subsidie voor consultancy die geleverd wordt aan het
onderwijsinitiatief “Bednet”. Voor dit laatste stelt het provinciebestuur 9.000 euro per jaar ter
beschikking. In 2010 werd het bedrag van deze subsidie niet volledig aangewend, zodat VERA er
een deel van terugstortte.
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5.2

OMZET

In 2011 werden er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste werd de dienst AgendaWeb
in het loop van het jaar afgebouwd en vervangen door Hosted Mail. Gedurende een deel van het
jaar zouden de diensten dus naast elkaar bestaan met elk een deel van de besturen als
gebruikers. Verder werd de rubriek ‘consultancy’ opgesplitst in ‘projectconsultancy’ en ‘handson consultancy’. De dienst Content Management (LIPS) werd in de loop van het jaar
overgedragen aan LodgON. Tenslotte bleef de dienst PubliLink weliswaar bestaan, maar zou een
groot deel van de besturen deze niet langer afnemen omdat de migratie van BiLAN naar Explore
een aparte aansluiting op PubliLink overbodig maakte.

Consultancy
Hands-on consultancy
Projectconsultancy
Consultancy diensten van
derden
Connectiviteit
PubliLink
Content Management
AgendaWeb
Hosted Mail
Mailrelay
VERAweb (DSH, E-Raden)
Andere
Hosted Services (DAAS)

TOTAAL

5.3

2006
42.069
-

2007
66.755
-

2008
44.057
-

2009
62.428
-

2010
80.519
-

2011
49.878
9.558
20.352

77.980 135.575 161.669 180.771 183.531 178.697
28.074 64.054 76.153 78.514 74.688 58.439
45.397 64.380 46.628 61.694 55.100 16.313
20.401 28.122 113.423 102.216 115.742 69.662
- 84.496
11.382
- 135.446 77.886 118.163 107.589
6.125
1.796 11.667
7.308 14.610 21.116
- 30.344
220.046 360.683 589.044 570.818 642.354 661.321

UITGAVEN

Leverancier
Absi

Servers, serverbeheer
connectiviteit,
Belgacom
PubliLink
Belnet
internettoegang
Better Access
softwareontwikkeling
Colt Telecom
datacenter
DCB
connectiviteit (iVPN)
Dell
computers
Hostbasket
datacenter
Key Equipment
hardware leasing
Lodgon
LIPS, e-Raden…
Paradigmo
AgendaWeb beheer
Real Dolmen
softwareontwikkeling
SIMAC
serverbeheer
Telenet Operaties connectiviteit
Xenit Solutions
platformbeheer DSH
TOTAAL

2008
245.690

2009
334.755

2010
155.200

2011
131.997

271.539
13.750
29.879
43.282
35.850
17.085

267.742
25.325
37.984
35.389
37.391
14.370
17.991
76.549
93.657
74.698
16.396
13.407

207.453
38.196
30.658
44.083
24.800
8.448
20.431
63.264
48.783
65.784
63.344
11.149
9.295
116.825
907.713

172.227
45.296
6.850
169.719
22.494
6.092
5.434
63.264
27.459
33.415
8.075
3.154
26.600
47.871
769.947

82.184
24.800
32.707

148.717
176.715
965.228 1.249.292
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Dit waren de belangrijkste informatica-leveranciers van de afgelopen jaren:
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Bovenstaande tabel toont aan dat er in 2011 voor de meeste leveranciers minder uitgaven zijn
gedaan. In een aantal gevallen (Absi, SIMAC) heeft dat te maken met bezuinigingen, in andere
gevallen is het een gevolg van specifieke omstandigheden. Zo zijn er minder uitgaven aan
Belgacom omdat Explore goedkoper is dan het oudere BiLAN alternatief. Bij Lodgon en
Paradigmo is er sprake van afbouw van diensten (respectievelijk LIPS en AgendaWeb). De
opvallende stijging bij COLT heeft te maken met de overgang naar Hosted Mail, een oplossing
gehost door COLT. In totaal zijn de uitgaven echter teruggelopen van 907.713 naar 769.947.
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5.4

COMMENTAAR BIJ DE BALANS

5.4.1 VASTE ACTIVA
De netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa bedroeg 532.617,79 EUR per
31/12/2011. Tijdens het boekjaar 2011 werd er geïnvesteerd voor een bedrag van 23.033,63
EUR. Er werden in 2011 dus geen grote investeringen gedaan, enkel op het vlak van interne IT
waren enkele investeringen vereist.
De financieel vaste activa bleven gelijk qua bedrag en betreffen enkel betaalde waarborgen.

5.4.2 VLOTTENDE ACTIVA
Handelsvorderingen
Het openstaand bedrag aan handelsvorderingen eind 2011 bedraagt 76.627,28 EUR in
vergelijking met 30.880,41 EUR eind 2010. Dit is het gevolg van de facturatie voor
Hosted Mail die in de loop van 2011 geleidelijk werd opgestart. Dit bedrag betreft dan
ook voor bijna 90% vorderingen die nog niet vervallen zijn. Er zijn geen dubieuze
vorderingen te melden.
De te ontvangen creditnota’s voor 7.366,75 EUR betreffen correcties m.b.t. 2011 (Digitaal
Sociaal Huis en Belgacom BiLAN).
Overige vorderingen
Onder de overige vorderingen komt enerzijds een bedrag voor van 22.383,95 EUR
vordering op de Vlaamse overheid voor het 4de kwartaal 2011 ingevolge de detachering
van een VERA-medewerker.
Geldbeleggingen en liquide middelen
Het bedrag aan geldbeleggingen per 31/12/2011 is hetzelfde als vorig jaar (150.000 EUR
Onder geldbeleggingen wordt een rentedragende termijnrekening bij ING verstaan. Ook
het bedrag aan liquide middelen is eind 2011: 103.714,07 EUR in plaats van 71.506,08
EUR het jaar ervoor.

Onder de overlopende rekeningen op het actief van de balans komen over te dragen
kosten voor ten belope van 47.218,41 EUR. De over te dragen kosten betreffen facturen
ontvangen in 2011, maar die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op 2012 en
waarvan de kost daarom werd overgedragen naar 2012.
Daarnaast komen er in 2011 in deze rubriek ook nog verkregen opbrengsten van
6.293,41 EUR voor (tussenkomst in netwerkdiensten door Belgacom).

5.4.3 EIGEN VERMOGEN
VERA sloot 2011 af met een tekort van het boekjaar van 2.476,19 EUR tegenover 228.472,89
EUR aan tekort eind 2010. Krachtens artikel 50 van de statuten van VERA kan de Raad van
Bestuur over de bestemming van dit resultaat beslissen. Beslist werd het bedrag van het tekort
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Overlopende rekeningen
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te onttrekken aan de beschikbare reserves van VERA, die daardoor dalen van 307.293.66 naar
304.817,47 EUR.

5.4.4 SCHULDEN
5.4.4.1

Schulden op meer dan een jaar

In de rubriek financiële schulden komt een bedrag voor van 367.117,69 EUR. Dit is het
gedeelte van de lening bij ING in het kader van de aankoop van het gebouw op de
Remysite (lening van 500.000 EUR over een periode van 20 jaar) dat niet vervalt in
2012.
Het in 2011 af te lossen kapitaalgedeelte van deze lening komt voor onder de rubriek
schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (21.272,24 EUR).

5.4.4.2

Schulden op ten hoogste één jaar

Handelsschulden
De bedragen opgenomen in deze rubriek betreffen hoofdzakelijk facturen van de maand
december 2011. De te ontvangen facturen ten belope van 18.832,51 EUR hebben
betrekking op prestaties van 2011, maar die pas in 2012 werden gefactureerd.
Schulden m.b.t. belastingen en sociale lasten
De rubriek omvat vooral de te betalen RSZ (eindafrekening 4de kwartaal 2011, onder
aftrek van de reeds betaalde voorschotten voor RSZ 1ste kwartaal 2012) en de
voorziening voor het vakantiegeld van de werknemers.
Overlopende rekeningen
Er waren in 2011 overlopende rekeningen. Het gaat onder meer om 53.433,95 EUR
kosten in verband met de afrekening van de loonkosten voor de detachering van Freddy
Deprez. Daarnaast worden er intresten op de lening bij de bank gecrediteerd op
01/01/12 ipv 31/12/11.
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5.4.4.3
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Belastingschulden

Op het passief van de balans komt geen voorziening of schuld voor inzake directe
belastingen. De afgelopen jaren heeft VERA steeds aangiftes in de
rechtspersonenbelasting ingediend. De Fiscale Administratie heeft zich hiertegen nog
niet verzet, hoewel er momenteel een lacune in de wetgeving bestaat, waardoor het
statuut van autonome provinciebedrijven (vennootschapsbelasting of
rechtspersonenbelasting) niet zo duidelijk is. Het dossier van Vera wordt wel beheerd
door de cel rechtspersonenbelasting te Leuven, wat erop wijst dat de controle te Leuven
de toepassing van de rechtspersonenbelasting verantwoordbaar lijkt.
Om deze reden, plus vooral omdat er momenteel nog geen geschil bestaat, werd er door
de Raad van Bestuur beslist, geen voorziening aan te leggen voor eventueel
verschuldigde vennootschapsbelasting.

5.4.5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN

De bedrijfsopbrengsten bedragen 2.218.269,87 tegenover 2.093.559,83 EUR vorig jaar. Deze
stijging is deels te verklaren door de Hosted Mail migratieprocedure, die een eenmalige
migratiekost voor de besturen met zich meebracht.

5.4.6 BEDRIJFSKOSTEN
De bedrijfskosten daarentegen stegen van 2.206.131,68 EUR in 2010 naar 2.226.434,82 EUR in
2011. Hoewel er op verschillende posten fluctuaties kunnen worden genoteerd, is het
eindresultaat dus zeer vergelijkbaar.

5.4.7 FINANCIËLE RESULTATEN
De financiële opbrengsten bedroegen in 2011 met 2.668,34 EUR terwijl de financiële kosten
17.186,67 EUR bedroegen.
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5.4.8 UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Een uitzonderlijk resultaat voor 2011 ontstond uit de terugname van onterecht afgeschreven
waarde voor terreinen. In 2010 werd het terrein samen met het gebouw afgeschreven, maar
aangezien er geen afschrijvingen behoren te gebeuren voor terreinen wordt dit in 2011
rechtgezet. Daarvoor wordt een bedrag van 20.600 EUR geboekt onder de uitzonderlijke
opbrengsten.
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5.5

EVOLUTIE VAN DE PERSONEELKOST

Ext. medewerkers, gedetacheerden
Bedienden - contractuelen
TOTAAL

2006
234.923
338.612
573.535

2007
147.606
449.450
597.055

2008
84.993
632.631
717.624

2009
95.625
783.017
878.642

2010
60.800
902.167
962.967

2011
75.100
976.897
1.051.997

De personeelskost zou in 2011 iets verder oplopen, door de gewone salarisaanpassingen aan de
index en door het effect van de personeelsbewegingen. VERA ving het jaar aan met 15
medewerkers en directieleden. Hans Hubin werd nog in 2010 aangeworven, om in 2011 in
dienst te treden. Een senior projectverantwoordelijke (Jan Vangrinsven) zou in de loop van het
jaar vertrekken en niet worden vervangen. Een projectmedewerkster, Caroline Minnen, zou
eveneens vertrekken. Zij werd in 2011 ook niet meer vervangen, hoewel dit al voor begin 2012
op de agenda zou staan.
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Kristof Brams werd na een bevorderingsproef vanaf 1 november 2011 bevorderd van B5b naar
A1a, met een proeftijd van 6 maanden.
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6.

REKENING EN BALANS
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