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Woord vooraf 
 
 
 
 

Beste lezer, 
 
 
Meer dan ooit beantwoordt Synductis aan een breed gedragen maatschappelijke 
verzuchting: meer samenwerking tussen nutsbedrijven om minder hinder te hebben. Die 
uitdagende doelstelling probeert Synductis nu al enkele jaren waar te maken dankzij een 
gestructureerde vorm van overleg en samenwerking tussen verschillende nutsbedrijven 
in Vlaanderen. De talrijke concrete projecten die Synductis intussen succesvol heeft 
opgeleverd, bewijzen dat het kan. 
 
Maar we willen niet op onze lauweren rusten, integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat er 
nog vele onontgonnen mogelijkheden zijn die Synductis de komende periode kan 
aanboren. Vooral inzake de communicatie naar de lokale besturen en de burgers kunnen 
we nog stappen zetten. 
 
Ik hou eraan alle betrokken partijen, aandeelhouders en bestuurders, van harte te 
bedanken voor hun inzet ten bate van Synductis. We mogen samen terugblikken op een 
geslaagd 2018. Laat ons nu ook met vertrouwen en daadkracht onze uitdagingen in 2019 
aanpakken. 
 
 
 

 
 
 
Christophe Peeters, 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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Verslag van de Raad van Bestuur  
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Voorstelling van de vennootschap 
 

situatie per 31 december 2018 

 
Identiteitskaart  
 
 
Naam Synductis 

 
Vennootschapsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) 

 
Zetel Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

 
Administratief adres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

 
Ondernemingsnummer 0502.445.845 

 
Btw-nummer BE 0502.445.845 

 
Oprichtingsdatum 

 

 

 

Huidige statuten 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatiezetel 

 

Contactgegevens 

 

21 december 2012 - notariële akte gepubliceerd in de Bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2013 onder nummer 
0502445845 
 
Statuten opgesteld bij de oprichting op 21 december 2012 - 
notariële akte gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 25 januari 2013 onder nummer 0502445845  
 
Statuten voor het laatst gewijzigd op 25 februari 2016, 
gepubliceerd  in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 
2016 onder het nummer 16046204 
 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 
 
www.synductis.be 

Vennoten Aquafin (*) 
De Watergroep (*)  
Fluvius System Operator cvba 
Farys/T.M.V.W.  
I.W.V.A. cvba 
I.W.V.B. cvba  
Pidpa cvba (*) 
Proximus nv van publiek recht 
 
(*) enkel voor planningscoördinatie 
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Overzicht van de vennoten 
 

Vennoot Activiteit(en) 

Aquafin PC 

De Watergroep PC 

Fluvius System Operator E / G / R / CATV 

IWVA DW / R 

IWVB DW 

Farys/TMVW DW / R / W 

Pidpa PC 

Proximus T 

 
Legende:  
PC = planningscoördinatie / E = elektriciteit / G = aardgas / DW = drinkwater / T = telecom / R = 
riolering / W = wegenis / CATV = kabeltelevisie  
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Bestuursorganen en dagelijkse leiding 
 
situatie op 31 december 2018 
 
Samenstelling Raad van Bestuur 
 
Voorzitter 
Christophe Peeters (vanaf 5 oktober 2018) 
 
Leden 
Martine De Regge 
Xavier Braet  
Luc Martens 
Marc Desmedt 
Geert Standaert 
Eddy Huyghe (vanaf 26 januari 2018) 
Wim Dries (vanaf 26 januari 2018) 
 
Waarnemers 
Patrick Dellaert, manager SYNDUCTIS 
Johan Verbauwhede 
Hans Goossens 
Jan Goossens 
Marleen Porto‐Carrero 
Frank Vanbrabant 
Mieke Van Hootegem 
Ivan De Smet 
Jean Pierre Hollevoet (vanaf 5 oktober 2018) 
Eddy Troosters 
Ronny Sabo  
 
Afgevaardigd bestuurder 
Dirk Verbeelen 
 
Secretaris 
Nick Vandevelde 
 
Samenstelling Directiecomité A 
 
Voorzitter 
Dirk Verbeelen 
 
Leden 
Wim Den Roover 
Ivan De Smet 
Jean Pierre Hollevoet 
Marleen Porto‐Carrero 
Frank Vanbrabant 
Johan Verbauwhede 
 
Waarnemers 
Ronny Sabo 
 
Manager 
Patrick Dellaert, manager SYNDUCTIS 
 
Secretaris 
Nick Vandevelde 
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Samenstelling Directiecomité B 
 
Voorzitter 
Dirk Verbeelen 
 
Leden 
Wim Den Roover 
Ivan De Smet (vanaf 27 april 2018) 
Hans Goossens 
Jan Goossens 
Jean Pierre Hollevoet 
Marleen Porto‐Carrero 
Frank Vanbrabant 
Johan Verbauwhede 
Ronny Sabo 
 
Manager 
Patrick Dellaert, manager SYNDUCTIS 
 
Secretaris 
Nick Vandevelde 
 
 
Commissaris‐revisor 
 
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA, 
Met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor 
Jean_Baptiste de Ghellincklaan 21, Sint‐Denijs‐Westrem (Gent) 
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Opzet van Synductis 
 
Minder hinder bij werken, dat is en blijft het hoofddoel van Synductis. Door de 
infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven op een efficiënte manier op 
elkaar af te stemmen, zorgt Synductis voor minder hinder en een snellere, goedkopere 
dienstverlening. 
 
Synductis verenigt verschillende nutsbedrijven die werken in de ondergrond. Door 
infrastructuurwerken zo veel mogelijk samen aan te pakken, beperken we de hinder in 
uw straat. Bovendien kunnen we zo een snellere en goedkopere dienstverlening bieden 
aan uw stad of gemeente. 
 
Synductis communiceert tijdig en duidelijk met de omwonenden in de buurt waar we 
aan de slag gaan. Bovendien werken we altijd volgens een duidelijk en efficiënt plan. 
Zo beperken we de hinder voor iedereen in de buurt. 
 
Zo profileert Synductis zichzelf naar de buitenwereld. 
Om deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren hebben de initiatiefnemers en de 
aangesloten nutsbedrijven gekozen voor een structurele en niet-vrijblijvende samenwerking 
binnen een afgelijnde vennootschapsstructuur.  
 
Synductis heeft geen eigen personeel, maar de deelnemende nutsbedrijven stellen eigen 
werknemers ter beschikking in functie van de concrete behoeften en projecten van Synductis. 
 
 

 
 
 
Uitvoering van het businessplan 2018 
 
De operationele werking van Synductis in 2018 was toegespitst op de volgende 
aandachtspunten. Daarbij heeft de Raad van Bestuur van nabij de implementatie van de 
verschillende elementen uit het businessplan 2018 opgevolgd.  
 
Het gros van de plannings- en uitvoeringscoördinatie is verlopen zoals gepland. Wel was er 
bijzondere aandacht voor het regionaal operationeel overleg. De activiteiten inzake ICT, 
aansluitingen en financiën zijn probleemloos verlopen. In de aanleg is Synductis op problemen 
gestoten inzake de gemeenschappelijke aannemer. Dit beleidselement werd opnieuw onder de 
loep genomen door de betrokken deelnemers van Synductis om de visie hierover bij te stellen. 
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Eind 2018 heeft Synductis een aantal open self-assessments uitgevoerd over de 
implementatie van het operating model. Daaruit is een aantal bevindingen gekomen, onder 
meer inzake de interne verantwoordelijkheden, de ambitieniveaus, en de implementatie van de 
verschillende doelstellingen. Een concreet actieplan, dat gebaseerd is op de resultaten van 
deze self-assessments, is van start gegaan eind 2018 en zal doorlopen in 2019.  
Aansluitend is er een strategische reflectie geweest over de lange termijn-oriëntatie van 
Synductis. Ook uit deze oefening zijn aanbevelingen en concrete actiepunten voortgesproten. 
De implementatie ervan is intussen opgestart. 
 
Synductis heeft hard gewerkt aan de verdere uitrol van de synergiekaart en dit in alle 
planningsregio’s. Deze inspanningen zullen in 2019 onverminderd worden verdergezet. 
 
Het aansluitingenportaal [ www.aansluitingen.be ] is sinds de go-live op 1 februari 2018 een 
belangrijk hulpmiddel voor Synductis. Het is gebaseerd op het principe ‘one-stop-shop’. Met 
andere woorden, op deze site kan de eindklant op een zeer gebruiksvriendelijke manier alle 
werken voor elektriciteit, aardgas, water, telecom en/of riolering aanvragen en daarna 
opvolgen. Dit geldt voor alle nutsbedrijven die zijn aangesloten bij aansluitingen.be. In het 
najaar werd op voorstel van Fluvius beslist om dit portaal voorlopig nog niet operationeel te 
brengen. Als gevolg van de fusie Eandis/Infrax dient nog te worden nagegaan hoe Fluvius kan 
worden geïntegreerd op het platform. 
 

 
 
 
In opdracht van Synductis is een blauwdrukstudie uitgevoerd voor de bouw van een ICT-
platform.  
 
Synductis heeft gewerkt aan richtlijnen voor studiebureaus om tot een economisch optimum 
te komen bij de uitvoering van riolerings- wegenis- en nutswerken. 
 
Synductis heeft bekeken op welke manier zij een bijdrage kan leveren op het vlak van de 
registratie van kabels, leidingen en toebehoren door middel van GPS-opmeting. Een interne 
werkgroep is belast met de verdere opvolging. 
 
 
Wijzigingen in het aandeelhouderschap van Synductis 
 
We noteerden in 2018 de toetreding van Infrax cvba voor de sectoren planningscoördinatie en 
uitvoeringscoördinatie. 
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Op 1 juli 2018 werd de fusie van Eandis System Operator en Infrax doorgevoerd; de gefuseerde 
onderneming kreeg de nieuwe naam ‘Fluvius System Operator’. Zowel ex-Eandis System 
Operator als ex-Infrax waren reeds aangesloten bij Synductis. Hun beider participaties werden 
samengevoegd. Op operationeel vlak heeft Synductis de nodige stappen gezet om het 
werkingsgebied van ex-Infrax te integreren in de integrale werking van Synductis. 
 
Het aandeelhouderschap per eind 2018 is opgenomen in het overzicht vooraan in dit 
jaarverslag. 
 
In de samenstelling van de bestuursorganen zijn er in 2018 diverse wissels doorgevoerd. Voor 
een volledig overzicht verwijzen we naar de informatie daarover vooraan in dit jaarverslag. 
 
 
Gesprekken met kandidaat-toetreders 
 
Aquafin heeft aan Synductis gemeld dat zij wensen te wachten met een formele beslissing over 
hun deelneming in Synductis voor de uitvoeringscoördinatie tot na de Vlaamse verkiezingen 
van mei 2019. Voor de activiteit planningscoördinatie is Aquafin wel toegetreden. 
 
Synductis heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Agentschap Wegen & 
Verkeer (AWV). In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd inzake de coördinatie van de 
planning en uitvoering van, en ook de communicatie over, de AWV-projecten langs Vlaamse 
gewestwegen. Ook een kostenregeling is afgesproken in deze overeenkomst. Naar de 
buitenwereld is over deze samenwerking gecommuniceerd in januari 2019.  
 
Synductis heeft de interesse genoteerd van Elia en Fluxys om eventueel toe te treden voor de 
sector planningscoördinatie op lange termijn.  
 
De huidige structuur van Synductis laat toe dat nutsbedrijven op elk moment en op een flexibele 
wijze met Synductis kunnen samenwerken. De Raad van Bestuur blijft in elk geval de 
samenwerking met andere nutsbedrijven, op welke manier dan ook, ondersteunen. 
 
 
Dienstverleningsovereenkomsten 
 
Synductis rekent op zijn deelnemers voor een aantal noodzakelijke diensten: 

 Farys, voor ICT 
 Fluvius, voor aankoop, communicatie en financiën 
 De Stroomlijn, voor klantencommunicatie (call centre) 

 
Deze overeenkomsten werden geactualiseerd voor 2018 wat betreft de inhoud van de 
opdrachten, de verwachte output, de prijszetting en andere onderlinge afspraken. 
 
 
Aankoopdossiers 
 
De Raad van Bestuur heeft het voorbije boekjaar een beslissing genomen in diverse 
gunningsdossiers. Een overzicht. 
 
Een belangrijk dossier is het ICT-platform. Deze opdracht behelst diverse deelopdrachten. Er 
is de eigenlijke bouw van een onafhankelijk ICT-platform. Maar ook het operationele beheer 
van het bestaand en nieuwe ICT-platform van Synductis gedurende vijf jaar (verlengbaar met 
drie jaar) in de opdracht begrepen. Daarnaast werd een partner/integrator aangetrokken die 
het platform moet uitbouwen en afstemmen op de behoeften van Synductis. De samenwerking 
is gestoeld op een niet-exclusieve raamovereenkomst.  
 
In maart 2018 heeft de Raad van Bestuur een gunningsbeslissing getroffen voor de aanleg van 
ondergrondse leidingen in synergie. Het ging om een éénjarig contract, verlengbaar met 
maximum één jaar. De totale opdracht werd aan 18 aannemers gegund. 
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Ook het dossier voor een gemeenschappelijk gecoördineerde aannemer werd afgerond (?). 
Via deze gunning werkt doet Synductis een beroep op de aannemerij voor grondwerken, 
koppelen van het nieuwe net en de overkoppeling van huisaansluitingen.  
 
 
GDPR 
 
Een extern bureau heeft en GDPR-scan uitgevoerd voor Synductis. GDPR, of General Data 
Protection Regulation, regelt de omgang met gegevens. De nodige acties werden ondernomen 
om in regel te zijn met deze nieuwe, aangescherpte verplichtingen. 
 
 
UBO-register 
 
Synductis heeft, ondanks de heersende onduidelijkheid over de exacte modaliteiten, de nodige 
maatregelen getroffen om in regel te zijn met de wettelijke verplichtingen inzake het UBO-
register, wat kadert in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van 
terroristische activiteiten.  
 
 
Beknopte toelichting bij de financiële resultaten 2018 
 
De balans van Synductis per 31 december 2018 sluit met een balanstotaal van 1.125.327 euro. 
Dit is een toename met 23%. Het kapitaal bleef onveranderd op 19.500 euro. 
De vaste activa 484.743 euro) beslaan 43% van de balans, de vlottende activa (640.584 euro) 
57%. 
Aan de passivazijde zijn er het eigen vermogen (19.500 euro) en kortlopende schulden 
(1.105.827 euro). Er staan geen langlopende schulden op de balans. 
 
In de resultatenrekening noteren we een daling van de bedrijfskosten met 21% tot 1.346.768 
euro. Een zelfde evolutie is er bij de bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten spruiten voort 
uit de doorrekening aan kostprijs van de kosten van Synductis aan haar opdrachtgevers. 
De jaarlijkse resultatenrekening na belastingen sluit – zoals steeds – met een nulsaldo. 
 
 
Strategische oriëntatie 2019 
De Raad van Bestuur heeft de strategische krachtlijnen voor het werkjaar 2019 bepaald. De 
hoofddoelstelling van Synductis blijft om de lokale besturen kwaliteitsvolle infrastructuurwerken 
op hun openbaar domein te kunnen garanderen. Synergie, minder hinder, open en 
transparante communicatie en een efficiënte uitvoering moeten daartoe de noodzakelijke 
middelen vormen. Deze acties worden samengevat onder de noemer ‘Focus op de klant’. 
 
Synductis wil de gemeentebesturen ondersteunen door middel van een niet-publiek portaal 
voor de planning op lange termijn van investeringswerken. Input in GiPOD is voorzien. 
Daarnaast wordt een communicatieportaal overwogen waarin een overzicht van de lopende 
werken en een klachtentool zou kunnen worden opgenomen. En er is een aansluitingenportaal, 
waar werken kunnen worden aangevraagd en de gecoördineerde uitvoering van dergelijke 
werken wordt ondergebracht. Al deze acties vallen samengevat onder de noemer ‘ICT als 
enabler’. 
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