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JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)
Naam :

Telenet

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap

Adres :

Liersesteenweg

Postnummer : 2800
Land :

Nr : 4
Gemeente :

Bus :

Mechelen

België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van
Internetadres :

www.telenet.be

E-mailadres :

simon.rosier@telenetgroup.be

Antwerpen, afdeling Mechelen

Ondernemingsnummer

0473.416.418

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de
oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt

17-10-2019

Deze neerlegging betreft :
de JAARREKENING in

EURO

goedgekeurd door de algemene vergadering van

27-04-2022

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot
het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2021

tot

31-12-2021

het vorige boekjaar van de jaarrekening van

01-01-2020

tot

31-12-2020

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn :
VOL-inb 6.1, VOL-inb 6.2.2, VOL-inb 6.2.5, VOL-inb 6.5.2, VOL-inb 6.7.2, VOL-inb 6.18.2, VOL-inb 6.19, VOL-inb 6.20, VOL-inb
9, VOL-inb 11, VOL-inb 12, VOL-inb 13, VOL-inb 14, VOL-inb 15
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N°

0473416418

VOL-inb 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF
CORRECTIE

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

Nieuwdorp Dieter
Zaakvoerder
Hoogveldstraat 54 F1
3020 Veltem-Besem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2018-12-01

Einde van het mandaat :

Zaakvoerder

Einde van het mandaat :

Zaakvoerder

Einde van het mandaat :

Zaakvoerder

Einde van het mandaat :

Zaakvoerder

Einde van het mandaat : 2023-04-26

Commissaris

Van den Enden Erik
zaakvoerder
Brakelberglei 13
2820 Rijmenam
BELGIË
Begin van het mandaat : 2018-12-01

Porter John Clinton II
Zaakvoerder
Stokerijstraat 29 A
2110 Wijnegem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2017-04-27

Vincent Patrick
zaakvoerder
Minneveldstraat 68
3070 Kortenberg
BELGIË
Begin van het mandaat : 2018-12-01

KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001)
0419122548
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K
1930 Zaventem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-04-29
Direct of indirect vertegenwoordigd door :
Jackers Götwin (A02158)
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N°

0473416418

VOL-inb 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met
toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden
vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
(* Facultatieve vermelding.)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)
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N°

0473416418

VOL-inb 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN

6.1

20
21/28

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

6.2

21

Materiële vaste activa

6.3

22/27

3.018.281.349

3.096.144.034

648.895.442

651.767.066

1.371.833.018

1.444.156.518

Terreinen en gebouwen

22

21.485.039

21.437.429

Installaties, machines en uitrusting

23

932.249.016

956.369.177

Meubilair en rollend materieel

24

3.330.270

4.473.974

Leasing en soortgelijke rechten

25

239.383.555

243.438.033

Overige materiële vaste activa

26

10.366.655

15.517.387

27

165.018.484

202.920.519

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen

6.4/6.5.1
6.15

28
280/1

Deelnemingen

280

Vorderingen

281

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

6.15

282/3

997.552.888
946.685.716
946.685.716
49.268.932

Deelnemingen

282

48.998.932

Vorderingen

283

270.000

284/8

1.598.240

Andere financiële vaste activa
Aandelen

284

Vorderingen en borgtochten in contanten

285/8

1.000.220.450
946.730.141
946.730.141
51.908.074
51.908.074
1.582.235
1.700

1.598.240

1.580.535
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VOL-inb 3.1
Toel.

Codes

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar

29

Handelsvorderingen

290

Overige vorderingen

291
3

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Boekjaar

Vorig boekjaar

1.188.645.056

1.065.673.994

11.506.005

14.215.711

11.506.005
31.924.787

14.215.711
30.384.032

30/36

31.924.787

30.384.032

Grond- en hulpstoffen

30/31

7.539.625

5.323.492

Goederen in bewerking

32

Gereed product

33

Handelsgoederen

34

24.385.162

25.060.539

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

35

Vooruitbetalingen

36

Voorraden

37

Bestellingen in uitvoering

40/41

Vorderingen op ten hoogste één jaar

1.089.387.450

960.821.260

Handelsvorderingen

40

314.608.444

289.323.265

Overige vorderingen

41

774.779.006

671.497.995

Geldbeleggingen

6.5.1/6.6

50/53

Eigen aandelen

50

Overige beleggingen

51/53

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.6

54/58

3.732.555

3.579.648

490/1

52.094.259

56.673.344

20/58

4.206.926.405

4.161.818.028
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VOL-inb 3.2
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
6.7.1

Inbreng

10/15

590.912.478

613.525.299

10/11

342.173.150

342.173.150

Beschikbaar

110

Onbeschikbaar

111

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves

13
130/1

Onbeschikbare reserves
Statutair onbeschikbare reserves

1311

Inkoop eigen aandelen

1312

Financiële steunverlening

1313

Overige

1319

342.173.150

45.964.920
45.611.195
45.611.195

Belastingvrije reserves

132

257.264

Beschikbare reserves

133

96.461

342.173.150

45.964.920
45.611.195
45.611.195

353.726

14

202.260.131

225.009.269

Kapitaalsubsidies

15

514.276

377.959

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

37.286.971

39.030.283

Voorzieningen voor risico's en kosten

160/5

37.286.971

39.030.283

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

Belastingen

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162

Uitgestelde belastingen

24.086.492

17.643.469

14.943.791

163

Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten

19.643.503

6.8

164/5
168
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0473416418

VOL-inb 3.2
Toel.

SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar

Codes
17/49

6.9

17
170/4

Financiële schulden

Boekjaar

Vorig boekjaar

3.578.726.955
2.050.400.744

3.509.262.446
2.069.010.214

2.050.400.744

2.069.010.214

324.438.691

344.391.230

Achtergestelde leningen

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

Kredietinstellingen

173

227.300

381.175

Overige leningen

174

1.725.734.753

1.724.237.809

175

Handelsschulden
Leveranciers

1750

Te betalen wissels

1751

Vooruitbetalingen op bestellingen

176

Overige schulden

178/9

Schulden op ten hoogste één jaar

6.9

42/48

1.347.118.894

1.271.113.357

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

50.310.644

50.947.444

Financiële schulden

43

345.964.011

322.079.089

Kredietinstellingen

430/8

Overige leningen

439
44

Handelsschulden
Leveranciers

440/4

Te betalen wissels

441
46

Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

6.9

45

345.964.011
622.579.770
622.579.770
675.794
233.462.061

322.079.089
552.836.407
552.836.407
1.113.761
256.114.749

Belastingen

450/3

170.393.916

198.954.432

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

63.068.145

57.160.317

Overige schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

6.9

47/48

94.126.614

88.021.907

492/3

181.207.318

169.138.875

10/49

4.206.926.405

4.161.818.028
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N°

0473416418

VOL-inb 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
6.10

Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname)

Codes
70/76A

(+)/(-)

70

Boekjaar

2.214.797.646

Vorig boekjaar

2.140.169.174

2.124.825.010

2.050.158.709

71
72

72.127.523

68.714.722

Andere bedrijfsopbrengsten

6.10

74

12.740.627

16.467.343

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

6.12

76A

Geproduceerde vaste activa

60/66A

Bedrijfskosten

60

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

600/8

Aankopen
Voorraad: afname (toename)

(+)/(-)

Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

(+)/(-)

6.10

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

5.104.486

4.828.401

1.841.946.298

1.741.008.617

414.131.703

397.450.707

415.672.458

387.627.789

609

-1.540.755

9.822.918

61

473.183.904

439.297.938

62

227.613.860

221.804.057

630

515.871.576

520.551.338

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

(+)/(-)

6.10

631/4

3.371.001

-600.230

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)

(+)/(-)

6.10

635/8

5.849.985

6.318.037

6.10

640/8

200.772.966

147.112.631

Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

(-)
6.12

Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

649

(+)/(-)

66A

1.151.303

9.074.141

9901

372.851.348

399.160.557
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VOL-inb 4
Toel.

Financiële opbrengsten

75

Recurrente financiële opbrengsten

751

Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten

6.11

752/9

6.12

76B
65/66B

Financiële kosten
6.11

Recurrente financiële kosten

65
650

Kosten van schulden
(+)/(-)

652/9
6.12

Niet-recurrente financiële kosten
(+)/(-)

6.13

129.633.107
129.633.107

85.301.913

121.581.306

3.897.299

8.051.801

77.356.558

40.196.831

67/77
670/3

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen

77
9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689
(+)/(-)

95.180.690
89.199.213

274.312.213

Belastingen

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

3.038.690

5.981.478

680

(+)/(-)

1.746.073

279.616.689

Overboeking naar de uitgestelde belastingen
(+)/(-)

470.924
1.475.107

9903
780

Winst (Verlies) van het boekjaar

4.784.764
4.784.764

66B

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat

1.946.031
1.946.031

Vorig boekjaar

651

Andere financiële kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Boekjaar

750

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen:
toevoegingen (terugnemingen)

Codes
75/76B

9905

77.356.558

40.196.831

202.260.131

234.115.383

202.260.131

234.115.383
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VOL-inb 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

Boekjaar

427.269.400

Vorig boekjaar

361.814.350

(+)/(-)

9906

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

(9905)

202.260.131

234.115.383

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)

14P

225.009.269

127.698.968

Te bestemmen winst (verlies)

aan de inbreng

791

aan de reserves

792

3.008.330
9.106.252

691/2

Toevoeging aan het eigen vermogen
aan de inbreng

691

aan de wettelijke reserve

6920

aan de overige reserves

6921

Over te dragen winst (verlies)

3.008.330

791/2

Onttrekking aan het eigen vermogen

(+)/(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst

694/7

Vergoeding van de inbreng

694

Bestuurders of zaakvoerders

695

Werknemers

696

Andere rechthebbenden

697

9.106.252
202.260.131

225.009.269

225.009.269

130.707.160

225.009.269

130.707.160
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N°

0473416418

VOL-inb 6.2.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONTWIKKELING
8051P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

76.441.784

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8021

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8031

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8041

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8051

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8121P

36.345.460
647.759
113.435.003
XXXXXXXXXX

62.748.271

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8071

Teruggenomen

8081

Verworven van derden

8091

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8101

19.350.789

8111

647.759

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8121

82.746.820

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

81311

30.688.183

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)
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VOL-inb 6.2.3
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN
8052P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

521.568.078

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8022

192.793.511

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8032

103.466.754

8042

-647.759

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8122P

610.247.076
XXXXXXXXXX

287.426.320

Mutaties tijdens het boekjaar
112.379.833

Geboekt

8072

Teruggenomen

8082

Verworven van derden

8092

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8102

103.466.754

8112

-647.759

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8122

295.691.640

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

211

314.555.436
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0473416418

VOL-inb 6.2.4
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GOODWILL
8053P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

2.204.010.560

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8023

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8033

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8043

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8053

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8123P

2.204.010.560
XXXXXXXXXX

1.800.078.765

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8073

Teruggenomen

8083

Verworven van derden

8093

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8103

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8113

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8123

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

212

101.072.819

-792.847
1.900.358.737
303.651.823
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VOL-inb 6.3.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
8191P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

50.200.368

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8161

95.869

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8171

1.922.081

8181

3.559.644

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

51.933.800

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8211

Verworven van derden

8221

Afgeboekt

8231

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8241

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321P

XXXXXXXXXX

28.762.939

Mutaties tijdens het boekjaar
2.958.359

Geboekt

8271

Teruggenomen

8281

Verworven van derden

8291

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8301

1.922.081

8311

649.544

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321

30.448.761

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22)

21.485.039

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)
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VOL-inb 6.3.2
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
8192P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

2.940.770.055

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8162

207.088.857

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8172

519.138.588

8182

-65.171

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

2.628.655.153
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8212

Verworven van derden

8222
8232

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322P

XXXXXXXXXX

1.984.400.878

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8272

Teruggenomen

8282

Verworven van derden

8292
8302

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(23)

230.416.172

519.138.588
727.675
1.696.406.137
932.249.016
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VOL-inb 6.3.3
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
8193P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

15.286.992

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8173

455.665

8183

1.410.010

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

17.152.668

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8213

Verworven van derden

8223
8233

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323P

XXXXXXXXXX

10.813.018

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8273

Teruggenomen

8283

Verworven van derden

8293

2.064.505

8303

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8313

944.875

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323

13.822.398

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(24)

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

3.330.270
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VOL-inb 6.3.4
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
8194P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

725.341.725

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8164

556.077

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8174

13.501.361

8184

39.000.000

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194

751.396.441

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254P

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8214

Verworven van derden

8224
8234

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8244

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324P

XXXXXXXXXX

481.903.692

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8274

Teruggenomen

8284

Verworven van derden

8294
8304

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

43.610.555

13.501.361

8314

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324

512.012.886

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(25)

239.383.555

WAARVAN
Terreinen en gebouwen

250

981.270

Installaties, machines en uitrusting

251

232.389.630

Meubilair en rollend materieel

252

6.012.655
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VOL-inb 6.3.5
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
8195P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

33.301.912

Mutaties tijdens het boekjaar
2.243.047

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8165

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8175

3.152.121

8185

-4.904.483

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8195

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8255P

27.488.355
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8215

Verworven van derden

8225
8235

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8245

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8325P

XXXXXXXXXX

17.784.525

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8275

Teruggenomen

8285

Verworven van derden

8295

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

4.018.544

8305

3.152.121

8315

-1.529.248

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8325

17.121.700

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(26)

10.366.655
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VOL-inb 6.3.6
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
8196P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

202.920.519

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8166

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8176

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256P

1.097.965
-39.000.000
165.018.484
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8216

Verworven van derden

8226
8236

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8246

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8326P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8276

Teruggenomen

8286

Verworven van derden

8296
8306

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8316

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(27)

165.018.484
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VOL-inb 6.4.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
8391P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

990.788.322

Mutaties tijdens het boekjaar
8361

Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8371

46.124

8381

1.700

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451P

990.743.898
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8411

Verworven van derden

8421

Afgeboekt

8431

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8441

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8471

Teruggenomen

8481

Verworven van derden

8491

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8501

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8511

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551P

XXXXXXXXXX

8541

0

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551

44.058.182

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(280)

946.685.716

281P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

44.058.181

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen

8581

Terugbetalingen

8591

Geboekte waardeverminderingen

8601

Teruggenomen waardeverminderingen

8611

Wisselkoersverschillen

(+)/(-)

8621

Overige mutaties

(+)/(-)

8631

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(281)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8651
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VOL-inb 6.4.2
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING DEELNEMINGEN EN AANDELEN
8392P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

51.908.074

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

8362

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8372

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

3.072.336

8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8392

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8452P

54.980.410
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8412

Verworven van derden

8422
8432

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8442

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8522P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8472

Teruggenomen

8482

Verworven van derden

8492
8502

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8522

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8552P

Mutaties tijdens het boekjaar

5.981.478

(+)/(-)

5.981.478
XXXXXXXXXX

8542

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8552

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(282)

48.998.932

283P

XXXXXXXXXX

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen

8582

Terugbetalingen

8592

Geboekte waardeverminderingen

8602

270.000

8612

Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen

(+)/(-)

8622

Overige mutaties

(+)/(-)

8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(283)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8652

270.000
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VOL-inb 6.4.3
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
8393P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

1.700

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

8363

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8373

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

-1.700

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8413

Verworven van derden

8423
8433

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8473

Teruggenomen

8483

Verworven van derden

8493
8503

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(284)

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
285/8P

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

XXXXXXXXXX

1.580.535

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen

8583

62.780

Terugbetalingen

8593

45.075

Geboekte waardeverminderingen

8603
8613

Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen

(+)/(-)

8623

Overige mutaties

(+)/(-)

8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(285/8)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8653

1.598.240
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VOL-inb 6.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa),
alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten
belope van ten minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de ZETEL en,
zo het een onderneming naar Belgisch
recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

Ads & Data
0809309701
Naamloze vennootschap
Harensesteenweg 226
1800 Vilvoorde
BELGIË

Doccle
0846382408
Besloten vennootschap
Heizel Esplanade 65
1020 Laken
BELGIË

Doccle Up
0846506033
Naamloze vennootschap
Heizel Esplanade 65
1020 Laken
BELGIË

Eltrona Interdiffusion S.A
LU 00 00 00 00
Naamloze vennootschap
Rue de l'Aciérie 4-8
2220 Luxemburg
LUXEMBURG

Telenet International Finance
LU 24 37 99 28
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Rue Peternelchen 2
L-2370 Howald
LUXEMBURG

Telenet Luxembourg Finance
Center
LU 00 00 00 00
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Rue Peternelchen 2
L-2370 Howald
LUXEMBURG

dochter
s

rechtstreeks
Aard
Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

%

Jaarrekening
per

Muntco
de

Eigen vermogen

Nettoresultaat

(+) of (-) (in eenheden)

Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde

34.460

44,4

2020-12-31

EUR

-1.281.317

-258.773

Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde

325

49,24

2020-12-31

EUR

187.996

-307.407

Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde

3.905

50

2020-12-31

EUR

1.704.262

-139.320

Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde.

5.939

50

2020-12-31

EUR

53.335.494

590.349

Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde

1.000

100

2020-12-31

EUR

1.407.325.155

252.169.369

Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde

1.000

100

2020-12-31

EUR

40.870

1.951
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Telenet Retail
0813219195
Besloten vennootschap
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BELGIË

Telenet Solutions Luxemburg
LU 00 00 00 00
Naamloze vennootschap
Rue Peternelchen 2
L-2370 Howald
LUXEMBURG

Telenet Vlaanderen
0458840088
Naamloze vennootschap
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BELGIË

Unit-T
0827605186
Besloten vennootschap
Schaliënhoevedraaf 20T
2800 Mechelen
BELGIË

VOL-inb 6.5.1
Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde

999

99,9

2021-12-31

EUR

31.692.099

8.650.887

Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde

20.000

100

2020-12-31

EUR

2.104.894

-387

Aandelen
zonder
vermelding
nom. waarde

4.605.978

99,65

2021-12-31

EUR

71.609.814

65.412

30

2020-12-31

EUR

20.050.290

Aangehouden
maatschappelijk
e rechten

1.043.442
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VOL-inb 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

51

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

8681

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag

8682

Edele metalen en kunstwerken

8683

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

52
8684
53

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand

8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar

8687

meer dan één jaar

8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Vooruitbetaalde programmatiekosten
Vooruitbetaalde leveranciers
Vooruitbetaalde huur
Overige over te dragen kosten

23.052.486
19.070.934
330.750
9.640.088
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VOL-inb 6.7.1

STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN DE INBRENG
Inbreng
XXXXXXXXXX

Beschikbaar per einde van het boekjaar

110P

Beschikbaar per einde van het boekjaar

(110)

Onbeschikbaar per einde van het boekjaar

111P

XXXXXXXXXX

Onbeschikbaar per einde van het boekjaar

(111)

342.173.150

Eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders
In geld
waarvan niet volgestort
In natura
waarvan niet volgestort

8790
87901
8791
87911

Codes

Bedragen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Aandelen op naam

8702

Gedematerialiseerde aandelen

8703

Codes

23.401.236

Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen

8722

Gehouden door haar dochters
Aantal aandelen

8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen

8740

Bedrag van de inbreng

8741

Maximum aantal uit te geven aandelen

8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8745

Bedrag van de inbreng

8746

Maximum aantal uit te geven aandelen

8747

Page 26 of 82

N°

0473416418

VOL-inb 6.7.1
Codes

Boekjaar

Aandelen
Verdeling
Aantal aandelen

8761

Daaraan verbonden stemrecht

8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

8781

Boekjaar

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN
NIJVERHEID)
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VOL-inb 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG
VOORKOMT

Provisie DTT (Norkring)
Vrijwaringsclausule Eltrona Interdiffusion S.A.
Provisie huurwaarborgen en klanten
Provisie restructuring
Provisie overige verplichtingen

5.625.000
3.131.636
2.416.785
509.048
5.961.000
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VOL-inb 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden

8801

50.310.644

Achtergestelde leningen

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8831

49.877.170

Kredietinstellingen

8841

153.875

Overige leningen

8851

279.599

Handelsschulden

8861

Leveranciers

8871

Te betalen wissels

8881

Vooruitbetalingen op bestellingen

8891

Overige schulden

8901

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

(42)

50.310.644

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden

8802

237.106.984

Achtergestelde leningen

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8832

151.886.573

Kredietinstellingen

8842

227.300

Overige leningen

8852

84.993.111

Handelsschulden

8862

Leveranciers

8872

Te betalen wissels

8882

Vooruitbetalingen op bestellingen

8892

Overige schulden

8902

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

8912

237.106.984

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden

8803

Achtergestelde leningen

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8833

Kredietinstellingen

8843

Overige leningen

8853

Handelsschulden

172.552.118
1.640.741.642

8863

Leveranciers

8873

Te betalen wissels

8883

Vooruitbetalingen op bestellingen

8893

Overige schulden

8903

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

1.813.293.760

8913

1.813.293.760
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Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (BEGREPEN IN DE POSTEN 17 EN 42/48 VAN DE PASSIVA)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden

8921

Achtergestelde leningen

8931

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8951

Kredietinstellingen

8961

Overige leningen

8971

Handelsschulden

8981

Leveranciers

8991

Te betalen wissels

9001

Vooruitbetalingen op bestellingen

9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9021

Overige schulden

9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de
vennootschap
Financiële schulden

8922

Achtergestelde leningen

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8952

Kredietinstellingen

8962

Overige leningen

8972

Handelsschulden

8982

Leveranciers

8992

Te betalen wissels

9002

Vooruitbetalingen op bestellingen

9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

9022

Belastingen

9032

Bezoldigingen en sociale lasten

9042

Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vennootschap

9052

9062

Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (posten 450/3 en 179 van de passiva)
Vervallen belastingschulden

9072

Niet-vervallen belastingschulden

9073

Geraamde belastingschulden

450

170.393.916

Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 179 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9077

63.068.145
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Vooruitgefactureerde abonnementsgelden
Meerwaarde sale & lease back
Aan te rekenen TV Auteursrechten
Vooruitgefactureerde sportrechten
Toe te rekenen interesten
Interesten leasingschulden
Diverse toe te rekenen kosten

132.694.181
75.466
3.974.467
2.634.900
27.926.240
963.142
12.938.922
Page 30 of 82

N°

0473416418

VOL-inb 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
NETTO-OMZET
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
2.611

2.612

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9086

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

2.511

2.435,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9088

3.928.147

3.874.629

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

620

173.182.780

166.501.050

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

621

41.479.365

41.509.658

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

622

3.059.361

3.721.150

Andere personeelskosten

623

9.892.354

10.072.200

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

624
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

(+)/(-)

635

5.922.075

3.309.023

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt

9110

Teruggenomen

9111

Op handelsvorderingen
Geboekt

9112

5.381.812

816.126

Teruggenomen

9113

2.010.811

1.416.356

Toevoegingen

9115

11.857.816

7.432.869

Bestedingen en terugnemingen

9116

6.007.831

1.114.833

Voorzieningen voor risico's en kosten

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen

640

Andere

641/8

1.718.119

1.210.968

199.054.847

145.901.662

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9096

38

46

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten

9097

38,5

46,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9098

74.181

91.045

Kosten voor de vennootschap

617

2.204.493

2.604.278
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FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening
Kapitaalsubsidies

9125

Interestsubsidies

9126

201.496

216.434

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen
Andere

754

Wisselkoersresultaten
Inkomsten valutatermijncontracten
Betalingsverschillen
Overige

248.005
156.107
501.454
368.045

937.454
557.626
800.446
526.731

1.467.066
367.410
149.431
1.913.393

4.922.522
1.877.906
765.446
254.181
231.747

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

6501

Geactiveerde interesten

6502

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt

6510

Teruggenomen

6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van
vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen

6560

Bestedingen en terugnemingen

6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen

654

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta

655

Andere
Uitgiftekosten leningen
Bankkosten op overeenkomst van kredietlijn
Wisselkoersresultaten
Betalingsverschillen
Kosten ivm valutatermijncontracten
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

76

5.104.486

4.828.401

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

(76A)

5.104.486

4.828.401

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa

760

Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en kosten

7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

7630

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

764/8

5.104.486

4.828.401

(76B)

Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

761

Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en
kosten

7621

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

769

NIET-RECURRENTE KOSTEN

66

7.132.781

9.074.141

Niet-recurrente bedrijfskosten

(66A)

1.151.303

9.074.141

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen)

660

(+)/(-)

6630

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

664/7

Andere niet-recurrente bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten

(-)

661

Waardeverminderingen op financiële vaste activa
(+)/(-)

9.074.141

5.981.478
5.981.478

6621
6631

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

668

Andere niet-recurrente financiële kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten

1.151.303

6690
(66B)

Niet-recurrente financiële kosten
Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)

6620

(-)

6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
9134

Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

9135

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

9136

Geraamde belastingsupplementen

9137

77.356.558

77.356.558

9138

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

9139

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de
jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Geraamde fiscaal verworpen uitgaven

9.347.651
100.987.220
5.927.913
-245.756
-99.990.117

Niet fiscaal aftrekbare Goodwill
Niet fiscaal aftrekbare minwaarde
DBI aftrek
Geraamde investeringsaftrek en aftrek innovatieinkomsten

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
9141

Actieve latenties

4.390.624

9142

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties
Geraamde investeringsaftrek

4.390.624
9144

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de vennootschap (aftrekbaar)

9145

271.575.176

254.594.684

Door de vennootschap

9146

524.387.138

512.979.463

Bedrijfsvoorheffing

9147

51.004.075

50.676.918

Roerende voorheffing

9148

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Boekjaar

9149

Waarvan
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop

9150

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten

9151

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn gewaarborgd

9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91611

Bedrag van de inschrijving

91621

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91631

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

91711

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91721

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91811

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91821

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa

91911

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91921

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed

92011

Bedrag van de niet-betaalde prijs

92021
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Codes

Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de venootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91612

Bedrag van de inschrijving

91622

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91632

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91722

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91812

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91822

836.031.000

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa

91912

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91922

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed

92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs

92022

Codes

Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO
VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN
OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216

38.764.834
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Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN
Voor informatie over eventueel hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen verwijzen we naar het jaarverslag van de Raad
van Bestuur.

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving
De vennootschap voorziet zowel in te-bereiken-doel plannen als vaste bijdrage plannen voor haar medewerkers, bestuurders en bepaalde leden van het
management.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven
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Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN
PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie
van de vennootschap

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa

(280/1)

Deelnemingen

(280)

Achtergestelde vorderingen

9271

Andere vorderingen

9281

Vorderingen

9291

Op meer dan één jaar

9301

Op hoogstens één jaar

9311

Geldbeleggingen

946.685.716

819.438.008

946.730.141
946.730.141

655.740.321

819.438.008

655.740.321

2.051.111.486

1.919.290.106

9321

Aandelen

9331

Vorderingen

9341

Schulden

946.685.716

9351

Op meer dan één jaar

9361

1.722.304.994

1.724.954.994

Op hoogstens één jaar

9371

328.806.492

194.335.112

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden
of verplichtingen van verbonden ondernemingen

9381

836.031.000

836.031.000

Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

9391

430.158

1.660.927

54.472.875

90.384.638

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9401

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa

9421

Opbrengsten uit vlottende activa

9431

Andere financiële opbrengsten

9441

Kosten van schulden

9461

Andere financiële kosten

9471

2.428.175

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden

9481

Verwezenlijkte minderwaarden

9491
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa

9253

49.268.932
48.998.932

Deelnemingen

9263

Achtergestelde vorderingen

9273

Andere vorderingen

9283

270.000

9293

1.023.643

Vorderingen
Op meer dan één jaar

9303

Op hoogstens één jaar

9313

Schulden

9353

1.023.643
4.786.521

51.908.074
51.908.074

536.788

536.788
8.216.373

Op meer dan één jaar

9363

3.131.636

3.131.636

Op hoogstens één jaar

9373

1.654.884

5.084.736

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden
of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen

9383

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

9393

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9403

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT
Financiële vaste activa

9252

Deelnemingen

9262

Achtergestelde vorderingen

9272

Andere vorderingen

9282

Vorderingen

9292

Op meer dan één jaar

9302

Op hoogstens één jaar

9312

Schulden

9352

Op meer dan één jaar

9362

Op hoogstens één jaar

9372

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze
transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die
nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap
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N°

0473416418

VOL-inb 6.16

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of
afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende
pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand
van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders

9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9504

Codes

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
9505

708.880

Andere controleopdrachten

95061

2.000

Belastingadviesopdrachten

95062

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95063

Bezoldiging van de commissaris(sen)
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door de commissaris(sen)

9.500

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten

95081

Belastingadviesopdrachten

95082

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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N°

0473416418

VOL-inb 6.17

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE

VOOR IEDERE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE
REËLE WAARDE

Boekjaar
Categorie
afgeleide
financiële
instrumenten
FX Forward

Ingedekt risico

Wisselkoers

Speculatie /
dekking
Dekking

Omvang

Boekwaarde

38.764.834

Vorig boekjaar

Reële waarde

Boekwaarde

Reële waarde

-1.200.000

Boekwaarde

3.900.000

Reële waarde

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN
HUN REËLE WAARDE
Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen worden
gerealiseerd
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N°

0473416418

VOL-inb 6.18.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende
reden(en)

De vennootschap is zelf dochtervennootschap van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door
consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 3:26, §2 en §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is voldaan
Vrijstelling Algemene Vergadering der Aandeelhouders 27/04/2022 voor de boekjaren 2021 en 2022.
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moedervennootschap die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is verleend :
Telenet Group Holding NV
0477702333
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BELGIË

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE VENNOOTSCHAP INDIEN ZIJ DOCHTERVENNOOTSCHAP OF
GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERVENNOOTSCHAP IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door
consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:
Telenet Group Holding NV
Consoliderende moederonderneming - Kleinste geheel
0477702333
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BELGIË
Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde
jaarrekening verkrijgbaar is
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N°

0473416418

VOL-inb 7

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN
DOCUMENTEN

JAARVERSLAG
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Telenet BV
Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders
Geachte Dames en Heren,
Hierbij brengen wij u verslag uit over de uitoefening van ons mandaat binnen Telenet BV (de
“Vennootschap”) over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 en leggen u de
jaarrekening ter goedkeuring voor.
I. Algemeen
1. Activiteiten van de Groep
1.1 Overzicht
Telenet is de grootste aanbieder van kabeltelevisiediensten in België. Telenets hybride
netwerk van glasvezel -en coaxtechnologie ("HFC") strekt zich uit over Vlaanderen, dekt
ongeveer 61% van het aantal aansluitbare huizen in België en omvat de stedelijke gebieden
van Antwerpen, Gent en ongeveer twee derde van Brussel. Het kabelnetwerk (het
"Gecombineerde Netwerk") bestaat uit een dicht glasvezel backbone netwerk met lokale
lusverbindingen die bestaan uit coaxkabel met een minimum capaciteit van 1,2 GHz,
aangedreven door de EuroDocsis 3.0 en 3.1-technologie met download-snelheden tot 1 Gbps
over het gehele servicegebied. De aandelen van Telenet Group Holding NV worden
verhandeld op Euronext Brussel onder het kenteken TNET.
Telenet biedt particuliere abonnees binnen zijn afzetgebied basiskabel-televisie en digitale
televisie aan, met inbegrip van hoge definitie ("HD") televisie en diensten op aanvraag
("VOD"), hoge snelheid breedbandinternet en vaste en mobiele telefoniediensten. Telenet
biedt zijn diensten aan in pakketten, of bundels, waardoor klanten kabeltelevisie-,
breedband-internet- en telefoniediensten kunnen afnemen van één enkele aanbieder tegen
een aantrekkelijke goedkopere prijs. Onder het merk "BASE" biedt Telenet ook mobiele
telefoniediensten aan, aan zowel particuliere als zakelijke klanten binnen heel België.
Daarnaast levert Telenet ook spraak- en datadiensten, evenals waardetoevoegende diensten
zoals cloudopslagdiensten, hosting en beveiligingsdiensten aan kleine en middelgrote
ondernemingen ("kmo's") en grote ondernemingen binnen heel België en delen van
Luxemburg.
Op 31 december 2021 bediende Telenet 2.032.300 unieke klantenrelaties, die ongeveer 60%
vertegenwoordigden van de 3.405.800 woningen die door zijn leidende HFC-netwerk in zijn
Vlaamse en Brusselse voetafdruk werden bediend. Op 31 december 2021 leverde Telenet
4.587.900 vaste diensten (‘RGU’s’), bestaande uit 1.762.000 kabeltelevisieabonnementen,
1.725.700 breedbandinternet-abonnementen en 1.100.200 vastetelefonie-abonnementen. In
zijn kabeltelevisiemix is op 31 december 2021 ongeveer 96 % van Telenets
kabeltelevisieabonnees geüpgraded naar zijn premium kabeltelevisieplatform met hogere
gemiddelde opbrengst per klantrelatie, zodat slechts 65.100 abonnees op basic televisie via
de DVB-C-tuner van hun televisietoestel lineair televisie blijven kijken. Eind november 2021
voltooide Telenet met succes zijn campagne 'Signal Switch' en schakelden de Vennootschap
het analoge televisiesignaal in zijn volledige servicegebied uit. De abonnees op het premium
kabeltelevisieplatform genieten een rijkere kijkervaring met onbeperkte toegang tot een
groter aanbod van digitale zenders, HD-zenders en betalende sportzenders, series- en
filmkanalen, een enorme bibliotheek tegen betaling van binnen- en buitenlandse films en
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programma’s à la carte (‘VOD’) en toegang tot Telenets ‘over-the-top’-platformen (‘OTT’)
'Telenet TV' en 'Yelo'. Op 31 december 2021 bediende Telenet ook 2.950.200 mobiele
abonnees, van wie ongeveer 89 % geabonneerd was op een van zijn aantrekkelijke mobiele
of vaste-mobiele geconvergeerde (‘FMC’) tariefplannen. Vanaf KW2 2021 worden ook
Telenets kmo- en go-businessklanten in de telling van zijn mobiele abonnees opgenomen.
Telenet bereikte voor het jaar eindigend op 31 december 2021 een bundelratio van 2,26
opbrengstgenererende eenheden per unieke klantrelatie, een lichte daling vergeleken met
dezelfde periode van vorig jaar als gevolg van de aanhoudende daling van Telenets totale
basis opbrengstgenererende eenheden voor vaste telefonie. Op 31 december 2021 was
ongeveer 33 % van Telenets kabelklanten geabonneerd op een quad-play-bundel (de mobiele
abonnementen onder het merk BASE niet meegeteld), in grote lijnen evenveel als vorig jaar.
Telenets FMC-klantenbasis, die de som vertegenwoordigt van zijn producten ‘WIGO’, ‘YUGO’
en ‘KLIK’, samen met zijn recent toegevoegde bundels 'ONE' en 'ONE UP', bereikte 749.700
abonnees, een stijging met 17 % jaar-op-jaar. Voor het jaar eindigend op 31 december 2021
won Telenet netto 107.900 nieuwe FMC-abonnees, gedreven door het succes van zijn
eindejaarspromoties voor Telenets 'ONE' FMC-aanbiedingen, gecombineerd met
aantrekkelijke hardwareaanbiedingen.
Voor het jaar eindigend op 31 december 2021 genereerde Telenet € 2.595,8 miljoen
opbrengsten, een bescheiden stijging met bijna 1 % (+0,8 %) tegenover € 2.575,2 miljoen
opbrengsten vorig jaar. Voor het jaar eindigend op 31 december 2021 realiseerde Telenet
een Adjusted EBITDA van € 1.367,5 miljoen, een bescheiden daling met minder dan 1 %
tegenover € 1.378,0 miljoen in 2020. De omzet en de Adjusted EBITDA van Telenet
weerspiegelden bepaalde anorganische effecten, zoals (i) de verkoop van zijn voormalige
Luxemburgse kabelactiviteiten (gedeconsolideerd per 1 april 2020), (ii) wijzigingen met
betrekking tot abonnements- en gebruiksgerelateerde inkomsten en interconnectieinkomsten gegenereerd door Telenets Kleine & Middelgrote Ondernemingen ("KMO") en Grote
Ondernemingen-business klanten ('GO') vanaf het tweede kwartaal van 2021 uit de omzet
van zakelijke diensten naar respectievelijk mobiele telefonie en andere inkomsten.
Telenet richt zich steeds meer op het aanbieden van breedbandinternet- en
telefonieabonnementen en -diensten aan zijn abonnees samen met zijn videodiensten in de
vorm van aantrekkelijk geprijsde multiple-playbundels. Telenet heeft aanzienlijke
voordelen gehaald en gelooft dat het kan blijven profiteren van de trend naar gebundelde
abonnementen, waardoor het meer producten kan verkopen aan individuele abonnees, wat
resulteert in een aanzienlijk hogere ARPU per klantenrelatie en, in zijn ervaring, een
vermindering van van klantverloop. Voor het jaar eindigend op 31 december 2021 bedroeg
onze gemiddelde opbrengst per klantrelatie € 59,1, een stijging met iets meer dan 1 %
tegenover dezelfde periode van vorig jaar. De groei van de gemiddelde opbrengst per
klantrelatie werd bevorderd door (i) een hogere proportie abonnees op breedband in
Telenets mix, (ii) de gunstige impact van de prijsaanpassing van vorig jaar en (iii) een hogere
proportie abonnees op productbundels. Deze factoren werden gedeeltelijk ongedaan
gemaakt door de toewijzing van een grotere verhouding van de opbrengsten aan de mobiele
telefonie uit Telenets recent gelanceerde FMC-bundels 'ONE' vergeleken met zijn oudere
bundels.
1.2 Basiskabeltelevisie
Basiskabeltelevisie is het belangrijkste medium voor het aanbieden van televisiediensten in
Vlaanderen en Telenet is de grootste aanbieder van kabeltelevisie in België. Bijna alle
Vlaamse gezinnen kunnen op het Gecombineerde Netwerk aangesloten worden. De hoge
penetratie van Telenets kabeltelevisiediensten resulteerde in een stabiele bron van
bedrijfsopbrengsten en kasstromen. Alle abonnees voor basiskabeltelevisie hebben
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doorgaans toegang tot minstens 21 analoge televisiekanalen. Telenet biedt doorgaans
basiskabeltelevisie aan in de vorm van een individueel abonnement per klant en het
leeuwendeel van Telenets klanten betaalt maandelijks voor deze dienstverlening. Abonnees
voor basiskabeltelevisie die tevens een settopbox of een CI+ module geïnstalleerd hebben,
én een smart card geactiveerd hebben, krijgen toegang tot een totaal van meer dan 80
digitale televisiekanalen, waaronder 40 HD-televisiekanalen, en ongeveer 36 digitale
radiokanalen. Telenet biedt zijn basiskabeltelevisiediensten aan in digitaal formaat zonder
meerprijs om klanten ertoe aan te zetten over te schakelen naar premiumkabeltelevisie
zodat ze kunnen genieten van een rijkere kijkervaring, waaronder toegang tot een
elektronische programmagids (“EPG”), extra pakketten met themakanalen, exclusieve filmen sportkanalen en een uitgebreide bibliotheek met zowel lokale als internationale films en
programma's à la carte.
Op 31 december 2021 bereikte Telenets klantenbasis voor basis en premium televisie
1.762.000 RGU's. Dit vertegenwoordigde een netto organisch verlies van 48.700 abonnees
voor het volledige jaar 2021. Dit nettoverlies omvat geen overschakelingen naar onze
premium televisiediensten en vertegenwoordigt klanten die zijn overgestapt naar
concurrerende platformen, zoals andere aanbieders van digitale tv, OTT en satelliet, of
klanten die hun tv-abonnement hebben opgezegd of die buiten Telenets servicegebied zijn
verhuisd. Binnen de mix van televisieabonnees bleef het aandeel van de abonnees op analoge
basistelevisie krimpen en bereikte het 65.100 op 31 december 2021. Dit zijn klanten die via
de DVB-C-tuner van hun televisietoestel lineair televisie blijven kijken. In oktober 2019
lanceerde Telenet zijn campagne 'Signal Switch' als voorbereiding op de uitschakeling van
de analoge radio- en videosignalen tegen eind 2021. Nadat dit project tijdelijk op hold moest
worden gezet in verband met COVID-19 werd het eind november 2021 voltooid. Dit maakt
netwerkcapaciteit vrij voor het altijd toenemende digitale verkeer.
1.3 Premiumkabeltelevisie
Op 31 december 2021 waren 1.696.900 van Telenets kabeltelevisieabonnees geüpgraded
naar zijn televisiediensten met hogere ARPU, die hen toegang geven tot een rijkere
televisiebeleving, met inbegrip van gratis onbeperkte toegang tot Telenets OTT video-apps
'Telenet TV' en 'Yelo', waarmee ze thuis en buiten een unieke contentervaring kunnen
beleven op meerdere verbonden apparaten. Voor de klanten die Telenets laatste digitale
televisieplatform gebruiken, is de Telenet TV-app sinds midden december 2020 ook op Apple
TV beschikbaar. Met deze mediabox kunnen de klanten hun vertrouwde televisiebeleving
overbrengen naar een tweede televisiescherm overal in de Europese Unie, zonder een
bijkomende decoder. Telenets klantenbasis voor premium kabeltelevisie steeg met 8.900
netto RGU’s voor volledige jaar 2021.. Het succes van de 'ONE(Up)' bundels, de versnelling
van Telenets campagne 'Signal Switch' na de zomer en het lagere verloop waren de
belangrijkste factoren voor deze positieve trend.
Midden september 2020 lanceerde Telenet ‘Streamz’: Een unieke streamingservice van DPG
Media en Telenet, waarin het een aandeel van 50 % houdt. De operationele en financiële
resultaten van de joint venture worden niet in Telenets boeken opgenomen. Maar aangezien
Telenet zowel ‘Streamz’ als ‘Streamz+’ rechtstreeks via zijn digitale televisieplatform aan
de klanten aanbieden, zal de Vennootschap het aantal klanten voor premium entertainment
die het rechtstreeks bedient, blijven opnemen. De opbrengst uit deze rechtstreekse
abonnees op premium entertainment wordt niet beïnvloed en blijft binnen Telenets
opbrengsten uit videoabonnementen, terwijl de contentgerelateerde kosten worden
opgenomen als directe kosten (programmeringskosten) en dus Telenets Adjusted EBITDA
beïnvloeden.
Na de lancering van de streamingservice ‘Streamz’ heeft Telenet een nieuw product
‘Streamz+’ geïntroduceerd en het vroegere product ‘Play’ opgenomen in het merk
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‘Streamz’, terwijl ‘Play More’ blijft bestaan. Telenet meent dat zijn gezamenlijke OTTplatform uniek gepositioneerd is, aangezien het de beste lokaal geproduceerde series van
alle lokale zenders, VTM, Play en VRT, combineert en aanvult met niet te missen
internationale content van HBO en een uitgebreid aanbod voor de kinderen, naast films en
documentaires. Streamz is voor iedereen beschikbaar via de Streamz-app, online op
Streamz.be en voor de klanten van Telenet op zijn digitale televisieplatform. Daarnaast
behoudt Telenet een leidende marktpositie op het gebied van de sport. 'Play Sports' blijft
zowel binnenlandse als internationale voetbalcompetities uitzenden, zoals de Engelse
Premier League in exclusiviteit en, via de Eleven Sports-kanalen: de Belgische Jupiler Pro
League, La Liga, Serie A en Bundesliga 1. Telenet hebben de rechten op de Premier League
met nogmaals drie seizoenen verlengd, tot het seizoen 2024-2025. Andere sporten, zoals
veldrijden, basketbal, hockey, tennis, golf en motorsporten, blijven eveneens deel uitmaken
van Telenets ruime sportaanbod. In het eerste kwartaal van 2021 lanceerde Telenet 'Play
Sports Open', een nieuw lineair kanaal in zijn basis televisieaanbod. Play Sports Open biedt
alle televisieklanten van Telenet een selectie van wedstrijden uit verschillende competities
aan, waaronder Premier League, Europa League, Eredivisie, ATP en WTA Tennis, Belgisch
hockey en basketbal, veldrijden, Formule 1 en MXGP. Dit kanaal zendt ook eigen en
aangekochte programma's en documentaires uit.
Bovendien evolueert Telenet naar een aanbod van alle relevante premium entertainment
voor zijn klanten en heeft Telenet een begin gemaakt met de integratie van andere
belangrijke VOD-abonnementsdiensten (met inbegrip van onder meer Netflix en Amazon
Prime) voor zijn klanten via hun settopboxomgeving, en is Telenet van plan om in de
toekomst met andere relevante VOD-diensten te blijven uitbreiden. Telenet is bijgevolg
goed gepositioneerd als leidende speler in het premium entertainmentsegment binnen zijn
servicegebied.
1.4 Breedbandinternet
Telenet is een toonaangevende aanbieder van residentiële breedband-internetdiensten in
Vlaanderen en delen van Brussel. Vandaag biedt Telenet aan consumenten en bedrijven
downloadsnelheden tot 1 Gbps en uploadsnelheden tot 75 Mbps. Dankzij 'Grote Netwerf',
een programma waarbij Telenet over een periode van vijf jaar € 500,0 miljoen investeerde
en dat begin 2015 van start ging en medio 2019 werd afgerond, heeft Telenet de capaciteit
van zijn netwerk vergroot van 600 MHz tot 1.2 GHz. Dit maakt downloadsnelheden van
minstens 1 Gbps mogelijk.
Omdat klanten verwachten te kunnen genieten van naadloze supersnelle connectiviteit, of
ze nu thuis, op het werk of onderweg zijn, blijft wifi een van de hoekstenen van Telenets
connectiviteitsstrategie. Voor het jaar eindigend op 31 december 2021 heeft Telenet
191.800 wifi-boosters gedistribueerd om de klantervaring met in-home connectiviteit te
maximaliseren. Dit brengt het totaal op 977.800 klanten die zijn uitgerust met de in-home
plug-and-play connectiviteitsoplossing van Telenet, een stijging van 24% in vergelijking met
31 december 2020. Dit komt overeen met ongeveer 57% van Telenets breedband klantenbasis
vergeleken met ongeveer 46% op 31 december 2020. De gewogen gemiddelde
downloadsnelheid van gegevens over het breedband abonneebestand van Telenet steeg
verder tot 238 Mbps op 31 december 2021, een stijging van 12% in vergelijking met 31
december 2020.
Voor het jaar eindigend op 31 december 2021 had Telenet 1.725.700 abonnees op
breedbandinternet. Telenets klantenbasis voor breedband groeide in 2021 opnieuw met
28.600 netto nieuwe abonnees. De groei werd opnieuw gedreven door de sterke prestatie in
het residentiële en business segment, dankzij geslaagde promoties en het aanhoudende
succes van Telenets 'ONE(Up)' FMC-bundels. Het jaarlijkse klantverloop voor Telenets
breedbandinternet bleef volledig stabiel op 7,6% in 2021, vergelijkbaar met 2020 en blijft
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dus op historisch gematigde niveaus ondanks de intens competitieve marktomgeving.
Wanneer Telenets op jaarbasis berekende churn-percentages vóór de COVID-19-pandemie
en tijdens de pandemie worden vergeleken, ziet het een duidelijke daling, wat de behoefte
van klanten aan betrouwbare, snelle breedbandconnectiviteit thuis onderstreept.
1.5 Telefonie
Vaste telefonie
Telenet biedt zijn particuliere klanten lokale, nationale en internationale vaste
telefoniediensten aan alsook een waaier van bijkomende toepassingen. In Vlaanderen is
Telenet de voornaamste concurrent van Proximus, de historische operator. Dit komt deels
door Telenets focus op dienstverlening aan klanten en innoverende forfaitaire tariefplannen.
Nagenoeg alle vaste telefonieklanten van Telenet gebruiken het voice-over-internet protocol
(“VoIP”) die het open standaard EuroDocsis protocol gebruikt en waardoor Telenet in staat
is om zowel breedbandinternet- als telefoniediensten aan te bieden.
Op 31 december 2021 telde Telenet 1.100.200 abonnees voor vaste telefonie, een daling van
6% in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van 31 december 2020 is het aantal abonnees
voor vaste telefonie van Telenet op netto organische basis geslonken met 71.600 RGU's.
Naast de algemeen dalende markt voor vaste telefonie, versnelde het aanhoudende succes
van de "ONE(Up)" FMC-bundels van Telenet deze neerwaartse trend aangezien vaste
telefonie niet langer standaard geactiveerd is in de nieuwe FMC-pakketten, maar een klant
een opt-in nodig heeft. Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie blijft Telenet een
hoger gebruik van alternatieve OTT-oplossingen waarnemen, gedreven door de toename van
thuiswerken. De churn op jaarbasis voor de vaste telefoniedienst van Telenet bedroeg 10,4%
in 2021 en steeg met 90 basispunten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Mobiele telefonie
Telenet biedt zijn mobiele telefonie-diensten aan onder de merken "Telenet" en "BASE" en
heeft daarnaast ook verschillende groothandelsovereenkomsten afgesloten, zoals met de
Waalse kabeloperator Nethys en de internationale aanbieder van prepaiddiensten
Lycamobile. Telenet biedt via zijn eigen mobiele netwerk mobiele spraak en data diensten
aan voor zijn kabelabonnees, inclusief 4G/LTE ("Long Term Evolution").
Telenets abonneebasis voor mobiele telefonie, die de abonnees van zijn commerciële
wholesalepartners niet omvat, bereikte een totaal van 2.950.200 abonnees voor het jaar
eindigend op 31 december 2021, met inbegrip van 2.629.800 postpaid abonnees. De
resterende 320.400 mobiele abonnees zijn prepaid abonnees onder het merk BASE. Telenets
tellingen van de mobiele abonnees zijn vanaf KW1 2020 herwerkt om er zijn kmo- en gobusinessklanten in op te nemen. Telenet heeft voor het jaar eindigend op 31 december 2021
49.000 netto nieuwe abonnees verworven. De nettogroei van het aantal abonnees werd
gedreven door Telenets geslaagde promoties voor zijn FMC-bundels en de gerelateerde
kruisverkoop. Telenets basis van prepaidabonnees daalde voor het jaar eindigend op 31
december 2021 met 61.400 sim's als gevolg van een toegenomen migratie van pre- naar
postpaid en wijzigingen in de sim-activiteit.
Interconnectie
Via interconnectie kunnen gebruikers van een telefonienetwerk communiceren met de
gebruikers van een ander telefonienetwerk. Om een abonnee van een telefonienetwerk in
staat te stellen een telefoongesprek te voeren met een ontvanger op een ander netwerk,
moet de netwerkaanbieder van de abonnee een verbinding aangaan met het netwerk van de
ontvanger. Het netwerk dat de ontvanger bedient, rekent normaal aan de netwerkaanbieder
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van de abonnee een vergoeding aan om de communicatie op zijn netwerk te beëindigen. De
vergoeding is gebaseerd op een vaste gesprekskost en kosten op basis van de gespreksduur.
De voornaamste interconnectieovereenkomsten van Telenet werden afgesloten met
Proximus en de voornaamste telecommunicatie-operatoren in België. Proximus heeft een
geschat marktaandeel van 50-60% op de markt voor residentiële vaste telefonie in België en
van 60-70% op de markt voor vaste telefonie aan bedrijven op basis van het meest recente
Jaarverslag (2019) van het Belgische Instituut voor Post en Telecommunicatie ("BIPT").
Wat premiumdiensten voor mobiele telefonie betreft, linkt Telenet meteen met de
contentaanbieders,
waardoor
mobiele-telefonieklanten
toegang
krijgen
tot
premiumdiensten. Om mobiele-telefonieklanten in het buitenland te ondersteunen, heeft
Telenet meer dan 600 bilaterale roamingovereenkomsten afgesloten.
De interconnectieopbrengsten en -kosten hebben een aanzienlijke impact op de financiële
resultaten van de Vennootschap. Zodoende levert Telenet ernstige inspanningen om deze
kosten onder controle te houden. Voor het jaar eindigend op 31 december 2021, maakte
Telenet interconnectiekosten van € 125,8 miljoen (€ 151,1 miljoen voor het jaar eindigend
op 31 december 2020). Voor het jaar eindigend op 31 december 2021 ontving Telenet
interconnectie-opbrengsten van € 130,8 miljoen (€ 157,0 miljoen voor het jaar eindigend op
31 december 2020). De jaar-op-jaar daling van zowel de opbrengsten als de kosten van
interconnectie houdt verband met de impact van de COVID-19-pandemie. Telenet
rapporteert de interconnectie-inkomsten gegenereerd door zijn vaste en mobiele telefonieabonnees onder 'Overige' inkomsten, terwijl de gemaakte interconnectievergoedingen zijn
opgenomen in 'Directe kosten'. Noteer dat de interconnect-inkomsten die worden
gegenereerd door Telenets KMO- en GO-abonnees nu worden opgenomen onder andere
inkomsten (in tegenstelling tot de inkomsten uit zakelijke diensten die voorheen werden
gegenereerd), en daaromheeft Telenet de Interconnect inkomsten voor 2020
dienovereenkomstig herberekend.
Telenet wordt gezien als een operator met significant marktaandeel op de markt voor
gespreksafgifte op een individueel vast openbaar telefoonnetwerk. Sinds 1 april 2012 zijn
wederzijdse terminatie tarieven opgelegd, waardoor Telenet de interconnectietarieven van
Proximus in rekening brengt. Na een nietigverklaring door de rechtbank van een definitieve
beslissing over wholesaletarieven die het BIPT in 2016 heeft uitgevaardigd, heeft het BIPT
in november 2018 een nieuw besluit gecommuniceerd met een wholesaletarief van €0,116
cent per minuut van 1 januari 2019.
In mei 2017 publiceerde het BIPT zijn laatste beslissing over de relevante markt voor
"gespreksafgifte op individuele mobiele netwerken". Telenet, als exploitant van een mobiel
netwerk, is door het BIPT in het besluit ook gezien als een operator met aanzienlijk
marktaandeel. In de beslissing hanteert het BIPT een bottom-up langlopend incrementeel
kostenmodel om de tarieven voor gespreksafgifte op individuele mobiele netwerken te
berekenen, resulterend in een nominale waarde van €0,99 cent per minuut vanaf 1 juli 2017.
De Europese Commissie wil de unieke maximale EU wholesaletarieven voor vaste en mobiele
gespreksafgifte vaststellen op respectievelijk 0,07 € cent / min en 0,2 € cent / min. De
regulering van de unieke maximale EU wholesaletarieven voor vaste en mobiele
gespreksafgifte zijn in juli 2021 in werking getreden. Het maximale wholesaletarief voor
mobiele afgifte zou tot 2024 onderworpen zijn aan een stappenplan van drie jaar. Omwiile
van de aanzienlijke verschillen tussen de huidige vaste afgiftetarieven en het definitieve
tarief, voorziet de regeling in een overgangsperiode in 2021 om een geleidelijke aanpassing
mogelijk te maken. Tegen 2022 zullen alle vaste operatoren onderworpen zijn aan een
maximum vast gespreksafgifte tarief van 0,07 € cent / min..
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In 2020 had COVID-19 een aanzienlijke impact op de interconnectie-activiteiten van Telenet.
Bij het begin van de pandemie nam het spraakverkeer aanzienlijk toe en stabiliseerde zich
uiteindelijk tijdens het laatste deel van het jaar. Het sms- en roamingverkeer nam echter af
tijdens de lockdown.
1.6 Bedrijfsdiensten
Onder het merk “Telenet Business” biedt Telenet een waaier van spraak-, data- en
internetproducten en diensten aan die op maat gesneden zijn van elke klant. Daarnaast biedt
Telenet Business zijn zakelijke klanten ook een uitgebreid aanbod van betrouwbare
waardetoevoegende diensten aan, zoals onder meer hosting, beveiligingsbeheer en cloud
computing. Het verkoopgebied bestrijkt heel België en delen van Luxemburg. De zakelijke
klanten van Telenet omvatten kmo's; grotere bedrijven, de overheid; de gezondheidssector,
onderwijs-instellingen en carrierklanten zoals internationale aanbieders van spraak-, dataen internetdiensten. Telenet breidde haar diensten-aanbod uit door de overname van de
lokale ICT-integrator Nextel op 31 mei 2018. Deze overname versterkt de comcurrentiële
positie van Telenet Business in de bedrijvenmarkt en laat Telenet toe om allesomvattende
oplossingen aan te bieden aan kmo's en grote bedrijven.
De onder bedrijfsdiensten gerapporteerde opbrengsten betreffen (i) de opbrengsten uit nietcoaxproducten, inclusief glasvezel- en geleasede DSL-lijnen, (ii) zijn 'carrier'-diensten en (iii)
diensten met toegevoegde waarde zoals hostingdiensten en beheerde gegevensbeveiliging.
De opbrengsten uit zakelijke klanten op alle coaxgerelateerde producten, zoals Telenets
vlaggenschipbundel
‘KLIK’, worden toegerekend aan
zijn opbrengsten uit
kabelabonnementen en worden niet gerapporteerd binnen Telenet Business, Telenets B2Bafdeling.
Telenet Business realiseerde € 181,1 miljoen opbrengsten in het jaar tot 31 december 2021,
een daling met 13 % jaar-op-jaar op gerapporteerde basis als gevolg van de reeds vermelde
wijziging in onze rapportering van de opbrengsten uit de abonnementen en het gebruik van
zijn KMO- en GO-businessklanten. Op rebased basis bleven Telenets B2B-opbrengsten in het
jaar tot 31 december 2021 jaar-op-jaar grotendeels stabiel.
1.7 Netwerk
In 1996 verwierf Telenet het exclusieve recht om zogenaamde ‘point-to-point’ diensten aan
te bieden, met inbegrip van breedbandinternet en vaste-telefoniediensten, en het recht om
een deel van de capaciteit van het breedbandcommunicatienetwerk te gebruiken waarvan
de Zuivere Intercommunales (de “PICs”) eigenaar zijn (het “Partner Netwerk”). Als gevolg
van de PICs Overeenkomst verwierf Telenet in 2008 alle gebruiksrechten op het Partner
Netwerk onder een leaseovereenkomst op lange termijn (erfpacht) voor een initiële periode
van 38 jaar. Onder de PICs Overeenkomst dient Telenet een periodieke vergoeding te betalen
bovenop de te betalen vergoedingen onder bepaalde voorheen afgesloten overeenkomsten
met de Zuivere Intercommunales.
In juni 2020 begonnen Fluvius en Telenet besprekingen over het potentieel om een
datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen op te bouwen. Het doel van deze gesprekken in
het kader van dit marktonderzoek is om de komende jaren voor iedereen in Vlaanderen een
datanetwerk van de toekomst te realiseren. Fluvius maakt zich al geruime tijd zorgen dat er
op termijn een nieuwe digitale kloof kan ontstaan in Vlaanderen, waarbij bepaalde regio's
en klanten toegang krijgen tot nieuwe, snellere dataverbindingen en andere volledig
achterblijven. Het netwerkbedrijf peilt al enkele jaren naar de huidige marktspelers in de
hoop een partner te vinden om dit doel te realiseren. De keuze viel op Telenet.
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Fluvius zette sinds begin 2019 een pilootproject op waarbij in 15.000 woningen in vijf steden
en gemeenten (Antwerpen, Diksmuide, Gent, Genk en Poperinge) een open
glasvezelnetwerk-tot in-de-woning (“Fiber-To-The-Home” of FTTH) wordt aangelegd.
Daarbij voorziet Fluvius alleen de open glasvezelinfrastructuur, zonder zelf diensten aan te
bieden. Alle telecomspelers die dat wensen kunnen van hetzelfde technische netwerk
gebruik maken om potentiële klanten een aanbod te doen. Klanten kunnen dan weer
makkelijker van telecomleverancier veranderen, zonder dat technische werken in hun
woning nodig zijn. Telenet deelt de ambitie van Fluvius om verder te bouwen aan het
netwerk van de toekomst. Dankzij de jarenlange investeringen die Telenet deed om het
volledige kabelnetwerk te moderniseren en te upgraden, kan Telenet op dit moment al aan
iedereen in Vlaanderen internetsnelheden van 1 Gbps aanbieden. De gesprekken die Fluvius
opstartte met Telenet zijn het startpunt van een proces om te bekijken of beide partijen
elkaar kunnen vinden om ook FTTH-technologie uit te rollen. Dat is in lijn met de strategie
die Telenet de afgelopen jaren heeft uitgetekend en waarbij het bedrijf maximaal inzet op
een combinatie van HFC technologie en glasvezeltechnologie. Een in de loop der jaren
steeds groter en evenwichtiger aandeel FTTH zal een logische volgende stap zijn om een
“next generation”-netwerk te bouwen dat Vlaanderen ook de komende decennia een
koppositie garandeert voor data-infrastructuur.
Telenet verwijst naar het Gecombineerde Netwerk wanneer het de combinatie van zijn eigen
netwerk en het Partner Netwerk bedoelt. Via het Gecombineerde Netwerk biedt Telenet
kabeltelevisie aan in analoge, digitale en HD beeldkwaliteit, breedbandinternet en vaste
telefonie aan zowel particuliere als bedrijfsklanten die zich bevinden in Telenets
verkoopgebied. Het Gecombineerde Netwerk bestaat uit een dicht glasvezel backbone
netwerk met lokale lusverbindingen die bestaan uit coaxkabel met een minimum capaciteit
van 1,2 GHz, aangedreven door de EuroDocsis 3.0 en 3.1-technologie met downloadsnelheden tot 1 Gbps over het gehele servicegebied. Hierdoor kan Telenet vandaag
downloadsnelheden tot 1 Gbps aanbieden aan zowel residentiële als zakelijke klanten over
heel zijn afzetgebied. Het Gecombineerde Netwerk omvat een glasvezel-backbone-netwerk
van ongeveer 12.000 kilometer, waarvan Telenet 7.300 kilometer in eigendom heeft, 2.600
kilometer ter beschikking heeft als gevolg van langetermijn-leaseverplichtingen en
bijkomend toegang heeft tot 2.100 kilometer dankzij de overeenkomsten met de Zuivere
Intercommunales. Het glasvezel-backbone-netwerk is verbonden met ongeveer 68.000
kilometer lokale coaxlussen, waarvan 50.000 kilometer in het Telenet Netwerk en de rest
op het Partner Netwerk. Telenet bezit de eerste en tweede glasvezel-backbone van het
Gecombineerde Netwerk en de glasvezel- en coaxkabels op het Telenet Netwerk. De Zuivere
Intercommunales bezitten de bijkomende glasvezel- en coaxkabels die vervat zitten in de
HFC toegangslussen op het Partner Netwerk.
Naast het HFC-netwerk levert Telenet ook diensten aan zakelijke klanten binnen België en
in delen van Luxemburg, door een combinatie van eigen netwerkcomponenten en glasvezel
die hoofdzakelijk geleased wordt. Telenet heeft verder ook netwerkapparatuur geïnstalleerd
om spraak-, data- en internetdiensten aan te bieden over een Digital Subscriber Line
verbinding ("DSL"). Door middel van DSL-verbindingen kan Telenet op een meer
kostefficiënte manier allerhande diensten aanbieden aan zakelijke klanten die zich niet in
de nabijheid van het Gecombineerde Netwerk bevinden.
Telenets glasvezel-backbone-netwerk gebruikt het All-IP protocol en draagt al het
communicatieverkeer. Telenet gebruikt daarnaast MPLS (multi protocol label switching) voor
het routeren van het IP-verkeer, wat de Vennootschap in staat stelt om data efficiënter te
labelen om de trafiek op het Gecombineerde Netwerk beter te beheren. Dat betekent
bijvoorbeeld dat er prioriteit kan gegeven worden aan spraakpakketten over datapakketten
om een onderbreking in de spraakcommunicaties te vermijden.

Confidential Internal

Page 53 of 82

Door middel van een coaxverbinding van één van Telenets optische knooppunten (node)
verbinden klanten zich met het Gecombineerde Netwerk. Versterkers worden in het coaxiale
netwerk gebruikt om de downstream- en return path-signalen op de lokale lus te versterken.
De kwaliteit van het netwerk verslechtert doorgaans wanneer de penetratie op een
bepaalde node stijgt. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan stelt de schaalbaarheid van het
netwerk Telenet in staat om dit probleem, binnen bepaalde grenzen, op te lossen door nodes
te splitsten. Telenet past het splitsen van nodes ondermeer toe om mogelijke verzadiging in
bepaalde delen van het Gecombineerde Netwerk op te vangen.
Telenets netwerkbeheerscenter in Mechelen (België) bewaakt voortdurend de
prestatieniveaus op het Gecombineerde Netwerk. Telenet beschikt over een aparte backupsite voor back office systemen in geval van nood en het netwerk werd zo ontworpen
teneinde het risico van netwerkpannes en rampen te minimaliseren. Zo kunnen de
glasvezelringen dataverkeer in de tegenoverstelde richting omleiden indien een bepaald deel
van de ring zou worden doorgesneden. Telenet heeft zijn gebouwen, kopstations, nodes en
aanverwante netwerk-componenten verzekerd tegen brand, overstromingen, aardbevingen
en andere natuurrampen. Telenet is echter niet verzekerd tegen oorlog, terrorisme
(uitgezonderd in beperkte mate onder de algemene inboedelverzekering) en cyberrisico’s.
Het glasvezelnetwerk is tot een vastgesteld bedrag verzekerd voor schade, maar het
coaxnetwerk zelf is niet verzekerd voor schade.
Door de overname van BASE in 2016 bezit Telenet zijn eigen mobiele infrastructuur in heel
België. Sinds de overname heeft Telenet al zijn ongeveer 3.200 sites geüpgraded en sindsdien
595 nieuwe sites geïmplementeerd. Telenet lanceerde ook met succes nieuwe Voice overWiFi- en Voice-over-LTE-diensten, waardoor de dekking binnenshuis werd verbeterd en HDgeluidskwaliteit werd geleverd. Eind 2020 werd de hoge kwaliteit van het mobiele netwerk
van Telenet opnieuw erkend door het BIPT, de nationale telecomregulator in België. Uit de
drive-tests van september-oktober 2020 bleek dat Telenet de hoogste mobiele
downloadsnelheden van maar liefst 99,5 Mbps levert op zijn 4G+ netwerk. Telenet is sinds 6
december 2021 gradueel zijn mobiele 5G-netwerk aan het uitrollen. De eerste 5G-zones
bevinden zich rond Leuven, Antwerpen en de kust. Klanten met een 5G-smartphone en een
ONE-, ONEup-, KLIK- en KING of KONG Business-abonnement kunnen als eersten de voordelen
van deze nieuwe technologie ervaren. In de lente van 2022 volgen de andere mobiele
producten van Telenet, Telenet Business en BASE. Het 5G-netwerk zal de komende jaren
geleidelijk verder uitgebouwd worden. Tegen 2025 zou het hele mobiele netwerk van
Telenet en BASE uitgebreid moeten zijn met 5G.
1.8 Strategie
2019 markeerde de start van een nieuwe business cyclus voor Telenet met een nieuw
strategisch driejarenplan. Telenet zal blijven investeren om zijn klanten toonaangevend
geconnecteerd entertainment, gebruiksvriendelijke bedrijfsoplossingen, innovatieve
digitale diensten en een geweldige klantervaring te bieden. Telenet gelooft dat het klaar is
om marktleider te zijn in België door zijn strategie voor 2019-2021 voort te zetten, die is
gebouwd op vijf pijlers:
De klantrelaties van Telenet laten groeien door meer digitale waarde te bieden.
Telenet wil in Vlaanderen en Brussel de leidende leverancier van connectiviteit zijn,
met echte waardecreatie voor de klant dankzij zijn unieke positionering in
geconvergeerd geconnecteerd entertainment. In mei 2019 heeft Telenet zijn positie
als mediaspeler versterkt door 100% eigenaar van De Vijver Media te worden. Telenet
is ervan overtuigd dat deze investering extra zuurstof zal geven aan het lokale media
ecosysteem.
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Sneller groeien in het bedrijvensegment door het verschil te maken met Telenets
‘human touch’. In 2019 voltooide Telenet de integratie van Nextel, een sterke basis
voor toekomstige groei met ICT-oplossingen met toegevoegde waarden en diensten
die volledig afgestemd zijn op de behoeften van zijn klanten.
Een sterke klantgerichte beleving ontwikkelen, gedragen door een ‘digital first’
benadering en een radicale vereenvoudiging. Telenet wil de kracht van data en
digitaal benutten om sterk gepersonaliseerde contactpunten met de klant te
scheppen. Een radicale vereenvoudiging van Telenets IT-landschap en zijn
operationeel model zal helpen bij de transformatie naar een ‘digital first’organisatie.
Blijven leiden met netwerken op maat van de behoeften van Telenets klanten en met
flexibele platformen. In 2019 voltooide Telenet de modernisering van het vaste en
mobiele netwerk. Telenet verhoogde de capaciteit van het vaste netwerk naar 1 Ghz
met downloadsnelheden tot 1.2 Gbps en uploadsnelheden tot 75 Mbps.. Door het
vaste netwerk uit te breiden naar meer dan drie miljoen aansluitbare woningen en
bedrijven in België, schept Telenet de grootste GIGA Internet-regio in Europa.
Telenet zal in zijn netwerk blijven investeren, met een sterke focus op de verwerving
van
spectrum
en
de
uitrol
van
5G
in
ons
servicegebied.
Telenets medewerkers stimuleren om via teamwerking waarde te creëren. In 2019 is
Telenet gestart met de transformatie van zijn bedrijf in een agile organisatie waarin
vanuit expertise-gedreven teams meer verantwoordelijkheid krijgen en autonomer
werken. Deze transformatie wordt geschraagd door een cultuur van innovatie,
ondernemerschap, leervermogen en veerkracht. Telenet investeert veel in de
opleiding en coaching van zijn werknemers, zodat zij zich aan de nieuwe agile manier
van werken kunnen aanpassen.
2. Aandeelhoudersstructuur in 2021
Alle aandelen van de Vennootschap worden aangehouden door Telenet Group NV (23.401.205
aandelen), op éénendertig (31) aandelen na die worden aangehouden door Telenet
International Finance S.à r.l..
De aandeelhoudersstructuur op het niveau van Telenet Group Holding NV per 31 december
2021 kan schematisch als volgt worden weergegeven:
Aandeelhouders
Liberty Global Group
Treasury Shares (2)
Public (3)
TOTAL (4)

(1)

Aantal aandelen

Percentage

66.342.037
4.784.078
42.715.704

58,28%
4,20%
37,52%

113.841.819

100,00%

(1) Inbegrepen 94.827 Liquidatie Dispreferentie Aandelen.
(2) Overeenkomstig het Belgische vennootschapsrecht worden de stemrechten op eigen aandelen geschorst en vervallen alle
dividendrechten (indien van toepassing) op dergelijke aandelen zolang deze in het bezit blijven van de Vennootschap. Derhalve
bedraagt het aantal aandelen van de Vennootschap, exclusief de eigen aandelen gelet op de volledige schorsing van de stemrechten
en het vervallen van de dividendrechten, 109.057.741,261 op de hierboven vermelde datum.
(3) Hierin zijn 16 Liquidatie Dispreferentie Aandelen inbegrepen aangehouden door Interkabel Vlaanderen CVBA en 30 gouden
Aandelen gehouden door de financieringsintercommunales.
(4) Inclusief de vernietiging van (i) 1.881.040 eigen aandelen op 24 april 2019, (ii) 1.178.498 eigen aandelen op 4 december 2019
en (iii) 814.966 eigen aandelen op 30 april 2020 zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering.
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3. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de Vennootschap bestond op 31 december 2021 uit 4 leden. Dit
zijn:
-

de
de
de
de

heer John Porter;
heer Dieter Nieuwdorp;
heer Patrick Vincent; en
heer Erik Van den Enden; en

II. Waarderingsregels
De raad van bestuur verwijst voor de waarderingsregels naar de samenvatting van de
waarderingsregels in de toelichting bij de jaarrekening.
III. Bespreking van de Balans
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa belopen per 31 december 2021 EUR 648,9 miljoen (tegenover
EUR 651,8 miljoen per einde boekjaar 2020) en bestaan uit (in miljoen EUR):
-

Interkabel Customer Relationship
Goodwill
Software en licenties
Ontwikkeling

2021
13,8
303,7
300,7
30,7
648,9

2020
13,8
403,9
220,3
13,7
651,8

De goodwill omvat de goodwill ontstaan naar aanleiding van de fusie tussen Telenet BidCo
NV en het voormalige Telenet NV in 2010 en goodwill ontstaan naar aanleiding van de fusie
tussen Nextel NV in 2020 tot het huidige Telenet BV.
De afschrijvingen van het boekjaar op de immateriële vaste activa belopen EUR 232,8
miljoen (tegenover EUR 206,8 miljoen vorig boekjaar).
In 2021 werd voor in totaal EUR 103,5 miljoen aan bruto waarde afgeboekt na
buitengebruikstelling (tegenover EUR 0,1 miljoen in 2020). Deze hadden voornamelijk
betrekking op activa die volledig afgeschreven waren en niet langer door de vennootschap
gebruikt werden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa belopen per 31 december 2021 EUR 1.371,8 miljoen (tegenover
EUR 1.444,2 miljoen per einde boekjaar 2020). De totale investeringen met betrekking tot
de materiële vaste activa over het voorbije boekjaar bedragen EUR 211,5 miljoen en bestaan
voornamelijk uit:
-

telefonie, internet en iDTV aansluitingen bij cliënteel;
uitbouw netwerk (kopstations, infrastructuur);
netwerkupgrades;
Uitbouw IT Platform;
Interkabel Canon lease.
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De afschrijvingen over het voorbije boekjaar bedragen EUR 283,1 miljoen tegenover EUR
313,7 miljoen in 2020.
In 2021 werd voor in totaal EUR 537,7 miljoen aan bruto waarde afgeboekt na
buitengebruikstelling (tegenover EUR 8,3 miljoen in 2020). Deze hadden voornamelijk
betrekking op activa die volledig afgeschreven waren en niet langer door de vennootschap
gebruikt werden.
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Onder de verbonden ondernemingen noteren we de ‘deelnemingen’ ten belope van EUR
946,7 miljoen (tegenover EUR 946,7 miljoen per einde 2020).
De samenstelling en wijzigingen in de rubriek ‘deelnemingen’ kunnen per jaareinde als volgt
worden samengevat (in miljoen EUR):

-

Telenet
Telenet
Telenet
Telenet
Overige

Vlaanderen NV
Solutions Luxembourg S.A.
Retail BV
International Finance S.à r.l.

2021

2020

71,4
1,2
38,0
836,0
0.1
946.7

71,4
1,2
38,0
836,0
0,1
946,7

Geassocieerde ondernemingen
Per einde 2021 belopen de geassocieerde ondernemingen EUR 49,0 miljoen (tegenover EUR
51,9 miljoen per einde 2020). De samenstelling van deze rubriek is als volgt (in miljoen EUR):
2021
2020
- Pebble Media NV (50,00%)
1,1
- Ads & Data NV (44,40%)
0,2
- Doccle Up NV (van 33,33% naar 50,00%)
1,7
0,6
- Doccle BV (van 33,33% naar 49,24%)
1,8
0,1
- Unit-T BV (30,00%)
0,0
0,0
- Eltrona Interdiffusion S.A (50,00%)
45,3
50,1
49,0
51,9
Ads & Data NV (voorheen gekend als Pebble Media NV)
Op 1 april 2021 creëerden (i) Telenet / SBS, (ii) Mediahuis, (iii) Proximus / Skynet en (iv)
Pebble Media NV ("Pebble Media") gezamenlijk een joint venture om adverteerders de best
mogelijke en meest efficiënte oplossingen te bieden voor de communicatie met hun
doelgroepen via verschillende media en platforms. Deze joint venture opereert als een
nationaal agentschap voor de verkoop van advertentieruimte. De plannen voor deze joint
venture werden aangekondigd op 14 december 2020 en in het kader van deze transactie zou
Telenet bepaalde activa voor gebruiksrechten en werknemers overdragen aan de joint
venture. Pebble Media, een 50%-50% joint venture van Telenet en de VAR (Vlaamse
Audiovisuele Regie), vormde de basis voor de nieuwe JV. Pebble Media was opgericht om
gezamenlijk de online reclame van de investeerders te organiseren. Op 1 april 2021, de
datum waarop de transactie werd afgesloten, stapte de VAR in eerste instantie uit Pebble
Media door zijn 50%-belang in Pebble Media te verkopen aan Telenet, wat onmiddellijk
gevolgd werd door een verkoop door Telenet van respectievelijk 44,4% en 11,2% van de
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Pebble Media-aandelen aan Mediahuis en Proximus. Vervolgens werd Pebble Media
omgedoopt in Ads & Data. Op 31 december 2021 hield Telenet een belang aan van 44,4% in
de nieuwe JV Ads & Data. De initiële (bruto) investeringswaarde bedroeg €0,2 miljoen.
Doccle Up NV / Doccle BV
Doccle is een digitaal platform waarmee producenten en consumenten documenten veilig
kunnen opslaan en administratieve taken kunnen uitvoeren. Tot 30 juni 2021 hadden (i) CM
(een ziekenfonds), (ii) Acerta (een salarisadministratie), en (iii) Telenet elk een belang van
33% in de JV. Elk van de aandeelhouders in de JV was ook klant van Doccle, aangezien zij
het platform gebruiken om de communicatie met hun klanten te organiseren en documenten
op te slaan. Beide andere deelnemers in de joint venture (CM en Acerta) gaven aan van plan
te zijn uit de JV te stappen, waarop alle partijen op 26 februari 2021 een overeenkomst voor
de overdracht van de betreffende aandelen sloten. Als gevolg van deze overeenkomst
verkochten CM en Acerta hun aandelen aan Telenet op de transactiedatum, zijnde 1 juli
2021, waarna Telenet tijdelijk 100% aandeelhouder wordt. Als onderdeel van deze uitstap
was de Vennootschap van plan de bestaande 33%-33%-33% JV om te vormen tot een 50%-50%
joint venture met Isabel Group. Op 10 juni 2021 zijn Telenet en Isabel Group een Share
Purchase Agreement (SPA) aangegaan waarbij Isabel Group 50% van de aandelen in de JV zou
kopen. Op 19 november 2021 ontvingen Telenet en Isabel Group NV de onvoorwaardelijke
goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit voor de toetreding van Isabel Group
voor 50% in de eigendom van Doccle BV en Docle.Up NV. De afronding van de deal en de
verkoop van de aandelen aan Isabel Group vond plaats op 30 november 2021.
Eltrona Interdiffusion S.A
Op basis van een analyse van het nieuwe driejarenplan van Eltrona dat in het vierde kwartaal
van 2021 werd opgesteld op basis van de financiële prognoses in het initiële driejarenplan,
concludeerde de Vennootschap op 31 december 2021 dat er objectieve aanwijzingen waren
voor een meetbare afname van de geschatte toekomstige kasstromen van de investering in
Eltrona en oordeelde de Vennootschap dat dit een aanleiding vormde voor een toetsing op
bijzondere waardevermindering. De Vennootschap toetste de betrokken investering op
bijzondere waardevermindering in het laatste kwartaal van 2021, waarbij ze de
realiseerbare waarde (bedrijfswaarde) vergeleek met haar resterende nettoboekwaarde (op
basis van de kasstromen uit het driejarenplan) en waarbij ze een groei van 1% in de
eindwaarde gebruikte en een disconteringsvoet van 7,7% vóór belastingen toepaste. Het
verschil tussen de bedrijfswaarde en de nettoboekwaarde van de investering in Eltrona werd
bepaald op €4,8 miljoen. De Vennootschap boekte bijgevolg een €4,8 miljoen bijzondere
waardevermindering in 2021.
Andere financiële vaste activa
De andere financiële vaste activa belopen per einde boekjaar 2021 EUR 1,6 miljoen
(tegenover EUR 1,6 miljoen per einde 2020) en bestaan nagenoeg integraal uit betaalde
waarborgen.
Vorderingen op meer dan één jaar
De vorderingen op meer dan één jaar per einde boekjaar 2021 van EUR 11,5 miljoen zijn
voornamelijk gerelateerd aan de financiering van verplichtingen inzake personeelsvoordelen
na uitdiensttreding en betreffen in dit kader het surplus voor pensioenverplichtingen met
betrekking tot de te-bereiken-doel pensioenplannen van de onderneming.
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Voorraad
De voorraad stijgt van EUR 30,4 miljoen per einde boekjaar 2020 naar EUR 31,9 miljoen per
einde boekjaar 2021 en bestaat in hoofdzaak uit de voorraad mobiele handsets (EUR 18,3
miljoen, ten opzichte van EUR 18,4 miljoen einde 2020), contentrechten (EUR 7,5 miljoen,
ten opzichte van EUR 5,3 miljoen einde 2020), HD Digiboxen en andere toestellen die
betrekking hebben op digitale televisie, internet, telefonie en powerline adaptors (EUR 6,1
miljoen, tegenover EUR 6,7 miljoen per einde 2020).
De totale waardevermindering op verouderde en/of traag roterende voorraadartikelen
beloopt per jaareinde 2021 EUR 1,2 miljoen (2020: EUR 0,9 miljoen).
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
De handelsvorderingen belopen per einde boekjaar 2021 EUR 314,6 miljoen tegenover EUR
289,3 miljoen einde vorig boekjaar en omvatten de vorderingen die rechtstreeks resulteren
uit de levering van kabeltelevisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele
telefoniediensten. Het betreft tegoeden op zowel residentieel als professioneel cliënteel.
Openstaande tegoeden welke niet rechtstreeks relateren aan het telecommunicatieverkeer
of hogesnelheidsinternet of televisie, zijn opgenomen onder ‘overige vorderingen’.
Overige vorderingen
De overige vorderingen bedragen EUR 774,8 miljoen (tegenover EUR 671,5 miljoen per eind
boekjaar 2020) en kunnen als volgt worden samengevat (in miljoen EUR):
-

R/C en cash pool Telenet Tecteo Bidco NV
R/C Telenet Retail BV
R/C en cash pool Telenet International Finance S.à.r.l.
R/C Telenet Group NV
Vordering mbt Compal regeling
Overige vorderingen

2021
4,6
20,4
748,9
0,6
0,8
774,8

2020
1,0
16,1
47,9
598,4
1,4
6,7
671,5

Geldbeleggingen en liquide middelen
Per einde boekjaar 2021 en 2020 heeft Telenet geen geldbeleggingen.
De tegoeden beschikbaar op de zichtrekeningen van de onderneming bedragen per 31
december 2021 EUR 3,7 miljoen (tegenover EUR 3,6 miljoen per 31 december 2020).
Overlopende rekeningen van het actief
De overlopende rekeningen van het actief belopen per einde boekjaar 2021 EUR 52,1 miljoen
(tegenover EUR 56,7 miljoen per einde 2020) en bestaan uit (uitgedrukt in miljoen EUR):
-

Over te dragen kosten programmatie
Over te dragen kosten IDTV
Over te dragen kosten leveranciers
Over te dragen huurkosten
Overige over te dragen kosten

2021
23,1
19,1
0,3
9,6
52,1

2020
20,9
0,1
26,4
0,6
8,7
56,7
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De over te dragen kosten voor programmatie (EUR 23,1 miljoen) bestaan voor EUR 10,6
miljoen uit kosten inzake sportrechten.
Onbeschikbare inbreng
De onbeschikbare inbreng van de onderneming bedraagt per einde 2021 EUR 342,2 miljoen
(vertegenwoordigd door 23.401.236 aandelen) tegenover EUR 342,2 miljoen per einde 2020
(vertegenwoordigd door 23.401.236 aandelen).
Reserves
De totale reserves belopen per einde boekjaar 2021 EUR 46,0 miljoen tegenover EUR 46,0
miljoen einde vorig boekjaar. De totale reserves bestaan per einde 2021 uit de wettelijke
reserves ten belope van EUR 45,6 miljoen, belastingvrije reserves ten belope van EUR 0,3
miljoen en beschikbare reserves ten belope van EUR 0,1.
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Deze rubriek bestaat voornamelijk uit EUR 19,6 miljoen voorzieningen inzake pensioen,
andere sociale verplichtingen met betrekking tot ex-MixtICS medewerkers, jubileumpremies
en medical plan IAS19 (vorig jaar EUR 24,1 miljoen) en EUR 17,6 miljoen voorzieningen
m.b.t. strafbedingen, garanties en andere verliezen (tegenover 14,9 miljoen per einde
2020).
Laatstgenoemde categorie omvat voornamelijk de herstructureringsprovisie met betrekking
tot de toekomstige verplichtingen onder het Norkring contract ad EUR 5,6 miljoen per einde
boekjaar 2021 (EUR 7,9 miljoen per einde boekjaar 2020) wat overeenstemt met de netto
huidige waarde van de resterende betalingen onder dit DTT-capaciteitscontract.
Tenslotte omvat deze rubriek voorzieningen voor vrijwaringsclausule met Eltrona
Interduffusion S.A van EUR 3,1 miljoen per einde 2021, een voorziening voor commerciële
risico’s van EUR 5,0 miljoen per einde 2021 en ingevolge de fusie door overneming Nextel
NV voor een openstaande positie huurwaarborgen van klanten voor EUR 2,4 miljoen per einde
2021.
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden op meer dan één jaar
De financiële schulden op meer dan één jaar bedragen EUR 2.050,4 miljoen tegenover EUR
2.069,0 miljoen einde vorig jaar en bestaan uit (in miljoen EUR):
-

Leasing en soortgelijke rechten
Telenet Group NV
Telenet International Finance S.à.r.l.
Overige

2021
324,4
85,0
1.637,3
3,7
2.050,4

2020
344,4
85,0
1.637,3
2,3
2.069,0

De leasingschulden omvatten naast de Canonvergoeding (EUR 321,0 miljoen) tevens de
schulden met betrekking tot de leasing van het kantoor van Telenet te Mechelen,
Liersesteenweg 4 (EUR 3,0 miljoen), een leasingsschuld met betrekking tot het wagenpark
(EUR 0,2 miljoen) en een leasingsschuld met betrekking tot de huurinstallaties die bij Nextelklanten worden geïnstalleerd (EUR 0,2 miljoen).

Confidential Internal

Page 60 of 82

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen
Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen bedragen EUR 50,3 miljoen
tegenover EUR 50,9 miljoen per einde vorig jaar.
De korte termijn leasingschuld als gevolg van de Canon vergoeding bedraagt EUR 47,3
miljoen (2020: EUR 45,4 miljoen), terwijl de korte termijnschuld met betrekking tot de
leasing van het kantoor van Telenet te Mechelen, Liersesteenweg 4 in lease EUR 0,9 miljoen
bedraagt (2020: EUR 1,8 miljoen). De korte termijn leasingschuld met betrekking tot het
wagenpark bedraagt EUR 1,1 miljoen (2020: EUR 2,3 miljoen). De korte termijn leasingschuld
met betrekking tot de huurinstallaties die bij Nextel-klanten worden geïnstalleerd bedraagt
EUR 0,6 miljoen. EUR 0,4 miljoen heeft betrekking op een overige lening ten aanzien derden.
Handelsschulden
De schulden aan leveranciers bedragen per 31 december 2021 EUR 622,6 miljoen, tegenover
EUR 552,8 miljoen einde 2020. De openstaande leveranciersfacturen belopen in totaliteit
EUR 250,7 miljoen (2020: EUR 238,9 miljoen). Daarnaast belopen de voorziene te ontvangen
facturen en op te maken creditnota’s respectievelijk EUR 371,0 miljoen (waarvan EUR 291,2
miljoen ten aanzien van verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat).
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
De schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten bedragen EUR 233,5 miljoen
in vergelijking met EUR 256,1 miljoen einde 2020. De belastingschulden ad EUR 170,4
miljoen (2020: EUR 199,0 miljoen) bestaan uit (i) Belgische winstbelastingen (EUR 154,7
miljoen), (ii) de aangerekende en door te storten BTW (EUR 13,0 miljoen) en (iii) de
verschuldigde bedrijfsvoorheffing (EUR 2,6 miljoen). De schulden met betrekking tot de
bezoldigingen en sociale lasten belopen einde boekjaar 2021 EUR 63,1 miljoen (2020: EUR
57,2 miljoen).
Overige schulden
De overige schulden belopen EUR 94,1 miljoen (tegenover EUR 88,0 miljoen vorig jaar) en
bestaan per einde boekjaar in hoofdzaak uit de volgende elementen (in miljoen EUR):
-

Cash-pool met verbonden ondernemingen
Waarborgen

2021
77,6
15,5
94,1

2020
70,3
17,7
88,0

Overlopende rekeningen van het passief
Het overlopend passief bedraagt EUR 181,2 miljoen (2020: EUR 169,1 miljoen) en bestaat
per jaareinde uit (in miljoen EUR):
-

Vooraf gefactureerde abonnementsgelden
Aan te rekenen tv-auteursrechten
Intresten leasingschulden
Toe te rekenen intresten
Meerwaarde sale & lease back
Vooruit gefactureerde sportrechten
Overige

2021
132,7
4,0
1,0
27,9
0,1
2,6
12,9
181,2

2020
143,0
4,9
1,1
13,0
0,1
5,6
1,4
169,1
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IV. Bespreking van de Resultatenrekening
De totale bedrijfsopbrengsten over het jaar 2021 bedragen EUR 2.214,8 miljoen tegenover
EUR 2.140,2 miljoen in 2020. Daartegenover belopen de totale bedrijfskosten over het jaar
2021 EUR 1.841,9 miljoen (tegenover EUR 1.741,0miljoen in 2020), wat resulteert in een
bedrijfswinst van EUR 372,9 miljoen voor 2021 (tegenover EUR 399,2 miljoen in 2020).
De niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ten bedrage van EUR 5,1 miljoen bestaan uit
gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van materiële vaste activa (2020: EUR 4,8
miljoen).
De bedrijfskosten bestaan uit handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ten bedrage van EUR
414,1 miljoen (EUR 397,5 miljoen in 2020), diensten en diverse goederen ad EUR 473,2
miljoen (EUR 439,3 miljoen in 2020) en bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen voor een
totaalbedrag van EUR 227,6 miljoen (EUR 221,8 miljoen in 2020).
Daarnaast belopen de afschrijvingen van het boekjaar EUR 515,9 miljoen (tegenover EUR
520,6 miljoen in 2020) en werd er een toename geboekt op de waardeverminderingen op
voorraden en handelsvorderingen voor EUR 3,4 miljoen (tegenover afname EUR 0,6 miljoen
in 2020).
In 2021 werd er een toename van de voorzieningen voor risico’s en kosten gerapporteerd ten
belope van EUR 5,9 miljoen (tegenover een toename ad EUR 6,3 miljoen in 2020) toe te
wijzen aan volgende voorzieningen (in miljoen EUR):
-

3G spectrum
Pensioenverplichtingen
Herstructurering
Vrijwaringsclausule Eltrona Interdiffusion S.A.

2021
+6,5
-0,6
+5,9

2020
-1,1
+4,3
-5,1
+3,1
+6,3

De andere bedrijfskosten belopen EUR 200,8 miljoen (tegenover EUR 147,1 miljoen in 2020)
en wordt in hoofdzaak verklaard door de doorrekening van kosten uit Telenet Group NV (EUR
186,3 miljoen) en Telenet Group Holding NV (EUR 10,0 miljoen).
Deze kostenrubriek omvat tevens voor een bedrag van EUR 2,1 miljoen minderwaarden op
de realisatie van handelsvorderingen (EUR 3,0 miljoen in 2019), voor een bedrag van EUR
1,0 miljoen diverse bedrijfsbelastingen (EUR 1,8 miljoen in 2020) en EUR 0,7 miljoen
belastingen op advertenties (EUR 0,7 miljoen in 2020).
De niet-recurrente bedrijfskosten bedragen EUR 1,2 miljoen (2020: EUR 9,1 miljoen) en
bestaan uit andere uitzonderlijke kosten gerelateerd aan voorraadverschillen en verouderde
of onverkoopbare voorraadgoederen.
De financiële opbrengsten bedragen EUR 1,9 miljoen (tegenover EUR 4,8 miljoen in 2020) en
bestaan uit (in miljoen EUR):
-

Opbrengsten uit vlottende activa
Wisselkoersresultaat
Overige

2021
0,5
0,2
1,2
1,9

2020
1,7
1,8
1,3
4,8
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De opbrengsten uit vlottende activa bestaan in 2021, zoals in 2020, hoofdzakelijk uit de
intresten op de intercompany posities op korte termijn met enkele verbonden
ondernemingen.
De financiële kosten bedragen EUR 95,2 miljoen (tegenover EUR 129,6 miljoen in 2020) en
bestaan uit (in miljoen EUR):
2021
2020
Kosten van schulden
85,3
121,6
Andere financiële kosten
3,9
8,1
Niet-recurrente financiële kosten
6,0
95,2
129,6
De kosten van schulden bedragen EUR 85,3 miljoen (tegenover EUR 121,6 miljoen in 2020)
en bestaan uit (in miljoen EUR):
2021
2020
- De intragroep-interesten:
Telenet International Finance S.à.r.l.
48,7
85,0
Telenet Group NV
5,7
5,1
Telenet Retail BV
0,3
- De interestlasten op de Canon vergoeding
23,2
23,8
- De interestlasten op de lease van het hoofdkantoor
0,2
0,4
- De interestlasten uit vendor financing
7,1
6,7
- Verlies ingevolge vervroegde aflossing van schulden
0,0
0,0
- Overige
0,4
0,4
85,3
121,6
Over 2021 bedragen de andere financiële kosten EUR 3,9 miljoen (tegenover EUR 8,1 miljoen
in 2020) bestaande uit (in miljoen EUR):
2021
2020
- Uitgiftekosten leningen
0,0
4,9
- Bankkosten
1,5
1,9
- Wisselkoersresultaten
0,4
1,3
- Valutatermijncontracten
1,9
- Overige
0,1
3,9
8,1
Na aftrek van de belastingen op het resultaat over het boekjaar (EUR 77,4 miljoen) werd het
boekjaar afgesloten met een te verwerken nettowinst van EUR 202.260.130,94 (tegenover
een winst van EUR 234.115.382,52 in 2020).
Rekening houdende met de overgedragen winst van vorig boekjaar van EUR 225.009.268,74
van Telenet BV, bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar EUR 427.269.399,68.
Wij stellen de Algemene Vergadering voor om dit bedrag als volgt toe te wijzen:
•
•

Vergoeding van het kapitaal (tussentijds dividend): EUR 225.009.268,74
Over te dragen naar volgend boekjaar: EUR 202.260.130,94
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V. Werkzaamheden omtrent onderzoek en ontwikkeling
In een wereld van snelle technologische ontwikkelingen vormen voortdurende investeringen
in innovatie de levensader van Telenet. Telenet staat voor innovatie in samenwerking met
partners en Telenet werkt actief samen met industriële partners, academische instellingen
en start-ups. Telenet investeert in innovatie in verschillende activiteitsdomeinen.
Bouwen aan hoog-performante vaste & mobiele netwerk-oplossingen
Het alsmaar stijgende dataverbruik in vast en mobiel internet vereist dat de capaciteit van
het netwerk voortdurend uitgebreid wordt. Dankzij de voortdurende strategische
investeringen van Telenet in zijn netwerk heeft het bedrijf het snelste vaste gigaspeednetwerk in België, dat meer dan 95% van de voetafdruk omvat. Bovendien is Telenet ook een
toonaangevende mobiele netwerk aanbieder in België.
Inspelen op veranderend klantgedrag
Telenet biedt een antwoord op het veranderd gedrag van zijn klanten door best-in-class,
gebruiksvriendelijke producten aan te bieden via eenvoudige, transparante bundels. Dankzij
aanbiedingen zoals "WIGO", "YUGO" en "Based on You", "TADAAM" en "Safespot", kunnen
klanten producten eenvoudig vergelijken en zo een snelle, doordachte keuze maken die het
best aan hun behoeften en verwachtingen voldoet.
Onvergetelijke klantervaringen creëren
Een positieve klantervaring vormt de basis voor een duurzame groei. Telenet optimaliseert
zijn klantenservicemodel voortdurend door in te zetten op een ‘Digital First’ attitude. Zo
zorgt Telenet voor onvergetelijke ervaringen die de klanttevredenheid aanscherpen.
Innovatie in samenwerking met partners stimuleren
Telenet bouwt strategische partnerships die de telecom-, media- en entertainmentsector
veranderen. Telenet staat voor innovatie in samenwerking met partners om strategische
initiatieven te leveren die zijn klanten ten goede komen. Die inspanningen resulteren in
nieuwe, disruptieve businessmodellen en innovatieve producten en oplossingen die de
digitale maatschappij vormgeven.
VI. Voornaamste risico’s en onzekerheden
1. Algemeen
Bepaalde uitspraken in dit Jaarverslag zijn uitspraken betreffende de toekomst zoals bepaald
in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Voor zover dat uitspraken in dit
Jaarverslag geen herhalingen zijn van historische feiten, zijn het uitspraken betreffende de
toekomst. Deze uitspraken omvatten per definitie risico's en onzekerheden waardoor de
eigenlijke resultaten sterk kunnen verschillen van deze uitgesproken of bedoeld door
dergelijke uitspraken. Uitspraken onder Sectie 1. Informatie over het bedrijf kunnen
uitspraken betreffende de toekomst bevatten, met inbegrip van uitspraken betreffende
Telenets activiteiten, producten, wisselkoersen en financiële strategieën voor 2021, alsook
klantgroei en retentieratio's, concurrentiële, regelgevende en economische factoren, de
timing en impacten van voorgestelde transacties, de maturiteit van de markten, de
verwachte impacten van nieuwe regelgeving (of veranderingen aan bestaande regelgeving),
verwachte veranderingen in Telenets opbrengsten, kosten of groeivoeten, zijn liquiditeit,
kredietrisico's, wisselkoersrisico's, toekomstige netto hefboomratio's, zijn toekomstige
verwachte contractuele verbintenissen en kasstromen en overige informatie en uitspraken
die geen historische feiten zijn. Telkens wanneer Telenet in elke uitspraak betreffende de
toekomst een verwachting of geloof aanhaalt met betrekking tot toekomstige resultaten of
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gebeurtenissen heeft Telenet zulke verwachting of geloof naar best vermogen en op een
redelijke basis ingeschat. Er is echter geen zekerheid dat deze verwachting of geloof ook zal
gerealiseerd worden. Telenet verwijst dan ook naar de risico's en onzekerheden besproken
onder Sectie 8.4 Interne controle en risicobeheersystemen van het Geconsolideerde Verslag
2021 van Telenet Group Holding NV.
2. Juridische geschillen
Telenet is betrokken bij een aantal juridische procedures die zijn ontstaan in het normale
verloop van de activiteiten, gezien Telenet opereert binnen een zeer competitieve
omgeving. Juridische procedures kunnen ontstaan in verband met onder meer intellectuele
eigendom, reclame, campagnes, product aanbiedingen en bij acquisitie opportuniteiten.
Telenet bespreekt hierna een aantal procedures, die nog in behandeling zijn en waarbij de
Vennootschap betrokken is. Buiten de hieronder beschreven procedures verwacht Telenet
niet dat de juridische procedures waarin het betrokken is of waarmee het wordt bedreigd,
een materieel nadelig effect zullen hebben op de activiteiten of geconsolideerde financiële
situatie. Telenet merkt echter op dat het resultaat van juridische procedures soms
uitzonderlijk moeilijk met zekerheid te voorspellen is, en Telenet biedt hierover dan ook
geen garanties.
Overname Interkabel
Op 26 november 2007 ondertekende Telenet een niet-bindend principeakkoord met de
zuivere intercommunale kabelmaatschappijen betreffende een overdracht van analoge en
digitale tv-diensten van de zuivere intercommunale kabelmaatschappijen, inclusief alle
bestaande abonnees, aan Telenet. Daarna sloten Telenet en de zuivere intercommunale
kabelmaatschappijen een bindende overeenkomst (de “Interkabel Overeenkomst 2008”),
met ingang op 1 oktober 2008. Vanaf december 2007 heeft Proximus NV/SA (“Proximus”),
de historische telecommunicatie operator in België, verschillende procedures aangespannen
om de tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten te verhinderen.
Proximus spande een procedure in kort geding aan bij de Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen met het verzoek om een voorlopige voorziening om de zuivere
intercommunale kabelmaatschappijen te beletten het principeakkoord ten uitvoer te leggen
en leidde een burgerlijke procedure in over de zaak ten gronde strekkende tot
nietigverklaring van het principeakkoord. In maart 2008 sprak de Voorzitter van de
Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg zich in kort geding uit in het voordeel van Proximus.
Deze beslissing werd echter door het Hof van Beroep te Antwerpen ongedaan gemaakt in
juni 2008. Proximus bracht deze uitspraak in beroep voor het Hof van Cassatie, dat deze
beslissing in beroep bevestigde in september 2010. Op 6 april 2009 heeft de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen een vonnis uitgesproken in het voordeel van de zuivere
intercommunale kabelmaatschappijen en Telenet in de burgerlijke procedure over de zaak
ten gronde, waarbij de vordering van Proximus tot ontbinding van het principeakkoord en
de Interkabel Overeenkomst 2008 werd afgewezen. Op 12 juni 2009 heeft Proximus beroep
aangetekend tegen deze beslissing bij het Hof van Beroep te Antwerpen. In deze
beroepsprocedure vordert Proximus nu ook schadevergoeding voor het geval de Interkabel
Overeenkomst 2008 niet zou worden ontbonden. Terwijl deze procedures voor onbepaalde
duur werden opgeschort, werden andere procedures ingeleid, hetgeen resulteerde in een
arrest van de Belgische Raad van State in mei 2014 tot vernietiging van (i) de beslissing van
de zuivere intercommunale kabelmaatschappijen om geen openbare marktconsultatie te
organiseren en (ii) de beslissing van de raad van bestuur van de zuivere intercommunale
kabelmaatschappijen om de Interkabel Overeenkomst 2008 goed te keuren. In december
2015 heeft Proximus de burgerrechtelijke procedures voor het Hof van Beroep te Antwerpen
voortgezet teneinde de nietigverklaring te bekomen van de Interkabel Overeenkomst 2008
evenals een schadevergoeding van €1,4 miljard. Op 18 december 2017 heeft het Hof van
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Beroep te Antwerpen de vordering ingesteld door Proximus in haar geheel verworpen. Op
28 juni 2019 heeft Proximus deze uitspraak voor het Hof van Cassatie gebracht. Op 22 januari
2021 heeft het Hof van Cassatie het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen gedeeltelijk
vernietigd. De zaak wordt verwezen naar het Hof van Beroep te Brussel. Dit Hof zal een
nieuwe beslissing dienen te nemen binnen de grenzen van de vernietiging van het Hof van
Cassatie. Het is waarschijnlijk dat het verschillende jaren zal duren voor dit Hof tot een
beslissing komt. Er kan geen zekerheid worden gegeven over het resultaat van deze of andere
procedures. Nochtans zou een negatieve uitspraak in de lopende of toekomstige procedures
potentieel kunnen leiden tot een nietigverklaring van de Interkabel Overeenkomst 2008. Wij
verwachten evenwel niet dat de uiteindelijke afhandeling van deze zaak een wezenlijke
impact zal hebben op ons bedrijfsresultaat, onze geldstromen of financiële situatie. Wij
hebben geen voorzieningen aangelegd in het kader van deze kwestie aangezien de kans op
een verlies niet waarschijnlijk wordt geacht. Echter, geen zekerheid kan worden geboden
dat de uiteindelijke beslechting van dit geschil geen wezenlijke negatieve impact zal hebben
op de bedrijfsresultaten, geldstromen of financiële situatie van Telenet (hoewel we
verwachten dat dit niet het geval zal zijn). Wij hebben in het kader van dit geschil geen
voorzieningen aangelegd aangezien de kans op een verlies niet waarschijnlijk wordt geacht.
Geschillen in verband met toegang tot de kabel
In juni 2018 hebben het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie en de regionale
toezichthouders voor de mediasector (samen, de Belgische regelgevende instanties) een
nieuwe beslissing genomen waarin wordt geconstateerd dat Telenet een aanzienlijke
marktpositie heeft op de wholesale-breedbandmarkt (de 2018-Beschikking). De 2018
Beschikking legt Telenet de verplichtingen op om (i) externe exploitanten toegang te
verlenen tot het digitale televisieplatform (inclusief elementaire digitale video en analoge
video) en (ii) om exploitanten van derden een bitstreamaanbieding van breedbandinternet
aan te bieden toegang (inclusief vaste telefonie als optie). Anders dan bij eerdere
beslissingen, is de 2018-Beschikking niet langer van toepassing op retail-minus prijzen op
Telenet; vanaf 1 augustus 2018 legt dit besluit echter een 17% reductie op van de
toegangskosten voor de maandelijkse wholesale-kabel voor een tussentijdse periode. De
Belgische regelgevende instanties hebben op 5 juli 2019 een ontwerpbeslissing ter
consultatie gepubliceerd met een voorstel van "redelijke toegangstarieven" die deze
tussentijdse prijzen zullen vervangen. Op 26 mei 2020 keurden de Belgische regelgevende
instanties het besluit goed met betrekking tot "redelijke toegangstarieven" (Besluit 2020)
dat bijvoorbeeld een daling van 11,5% vertegenwoordigt in vergelijking met de tussentijdse
tarieven voor een aanbod van 100 Mbps in combinatie met tv. De tarieven zullen in de loop
van de tijd evolueren, onder meer door het gebruik van breedbandcapaciteit. Het besluit
van 2020 is van toepassing vanaf 1 juli 2020.
De 2020 Beschikking heeft tot doel, en in haar toepassing, om de concurrenten van Telenet
te versterken door ze toegang tot het netwerk van Telenet te verlenen om concurrerende
producten en diensten aan te bieden, ondanks de aanzienlijke historische financiële uitgaven
van Telenet bij de ontwikkeling van de infrastructuur. Bovendien zou elke doorverkochte
toegang die aan concurrenten wordt verleend (i) de beschikbare bandbreedte voor Telenet
kunnen beperken om nieuwe of uitgebreide producten en diensten aan te bieden aan de
klanten die door zijn netwerk worden bediend en (ii) een negatieve impact hebben op het
vermogen van Telenet om zijn inkomsten en kasstromen te behouden of te verhogen. De
omvang van dergelijke negatieve effecten zal uiteindelijk afhangen van de mate waarin
concurrenten voordeel halen uit de toegang die het netwerk van Telenet, de vergoedingen
die Telenet ontvangt voor dergelijke toegang en andere concurrentiefactoren of
marktontwikkelingen. Telenet beschouwt het besluit van 2018 als inconsistent met het
beginsel van technologisch neutrale regelgeving en de "Europese Single market"-strategie om
verdere investeringen in breedbandnetwerken te stimuleren. Telenet heeft de 2018
Beschikking voor het Brusselse Hof van Beroep aangevochten en heeft ook een procedure bij
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het Europese Hof van Justitie ingeleid tegen het besluit van de Europese Commissie om de
2018 Beschikking niet aan te vechten. De procedure bij het Europese Hof van Justitie werd
inmiddels ingetrokken door Telenet teneinde de procedure voor het Hof van Beroep niet
nodeloos te vertragen. In een arrest van 4 september 2019 verwierp het Hof van Beroep te
Brussel echter het beroep ingesteld door Telenet tegen de 2018 Beschikking.
Orange verzoek voor toegang tot Coditel netwerk
Op 11 februari 2016 diende Orange Belgium SA ("Orange") een officieel verzoek in om toegang
te verkrijgen tot het kabelnetwerk van Coditel, dat op 19 juni 2017 door Telenet Group werd
verworven. Op 19 februari 2016 heeft Orange een bedrag van €600.000 aan Coditel
overgemaakt, zoals vereist om de implementatieperiode van zes maanden te starten om de
nodige maatregelen te nemen om Orange toegang te verlenen tot het kabelnetwerk
overeenkomstig het Besluit van juli 2011. In principe eindigde de implementatieperiode op
19 augustus 2016. Aangezien Orange in december 2016 nog geen effectieve toegang
verkregen had tot het Coditel-netwerk, diende Orange op 29 december 2016 een vordering
voor schadevergoeding in tegen Coditel voor de Franstalige Handelsrechtbank van Brussel.
Orange vorderde een verlies van €8.973 per dag vertraging te hebben geleden. Op 16 januari
2017 heeft Orange ook een kort geding aanhangig gemaakt, maar dit werd inmiddels opnieuw
ingetrokken. Op 14 november 2019 heeft Orange zijn vordering herzien tot een forfaitair
bedrag van 10.021.040 euro.
De procedure voor de Franstalige Handelsrechtbank in Brussel loopt nog. Coditel beschouwt
dat Orange intussen ook effectieve toegang tot het Coditel kabelnetwerk heeft.
Geschillen in verband met auteursrechten
Het probleem van auteursrechten en naburige rechten te betalen voor televisiedistributie
heeft gedurende de laatste twee decennia aanleiding gegeven tot een aantal rechtszaken.
Reeds in 1994 was de Belgische Beroepsvereniging voor Radio- en Televisiedistributie (de
"RTD", waarvan de naam later is gewijzigd in "Cable Belgium") betrokken in geschillen met
diverse agentschappen voor de inning van auteursrechten over de vergoedingen die moeten
betaald worden voor het analoog uitzenden van diverse televisieprogramma's. In november
2002 bereikte de RTD, samen met bepaalde Belgische kabelmaatschappijen (waaronder
Telenet), overeenkomsten met de agentschappen voor de inning van auteursrechten en de
omroepen. Ingevolge deze overeenkomsten, waarmee Telenet had ingestemd, ging Telenet
ermee akkoord om bepaalde vooruitbetalingen te verrichten en de vergoedingen geleidelijk
te verhogen. Bijgevolg heeft Telenet in augustus 2003 de vergoeding voor auteursrechten
verhoogd die het aan de abonnees aanrekent. In juli 2004 diende de CVBA Vereniging voor
de inning, repartitie en de verdediging van de vertolkende en uitvoerende kunstenaars
("Uradex", waarvan de naam later werd gewijzigd in "Playright") een vordering in tegen de
RTD voor €55 miljoen, vermeerderd met de interesten, inzake naburige rechten die
verschuldigd waren door de leden van de RTD aan kunstenaars en uitvoerders,
vertegenwoordigd door Uradex, tijdens de periode van augustus 1994 tot einde juli 2004.
Na de uitrol van digitale televisie, startte Telenet in 2006 een gerechtelijke procedure tegen
een aantal beheersvennootschappen. Deze procedure hangt samen met een discussie tussen
Telenet en deze beheersvennootschappen over de juridische kwalificatie van (i) gelijktijdige
uitzending (d.i. kanalen uitgezonden zowel in analoge als digitale kwaliteit), (ii)
onmiddellijke injectie (d.i. kanalen geleverd aan de dienstverlener over een niet openbaar
toegankelijk transmissiekanaal) en (iii) contracten waarin alle rechten zijn begrepen (dat
wil zeggen contracten waarin omroepen zich ertoe verbinden om hun signalen en
programma's te leveren nadat zij alle rechten noodzakelijk voor de distributie van de
communicatie naar het publiek via het netwerk van de dienstenverdelers hebben afgedekt).
Op 12 april 2011 velde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen een gunstig vonnis in de
rechtszaak tegen Sabam, Agicoa, Uradex en andere beheersvennootschappen. In het kader
van deze procedure hebben een aantal beheersvennootschappen (Sabam niet inbegrepen)
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tegenvorderingen ingesteld tegen Telenet voor de betaling van de facturen die Telenet
betwistte. De Rechtbank bevestigde de argumenten van Telenet in elk van de vorderingen
en tegenvorderingen die het onderwerp van de procedure vormden, waardoor: (i) geen
retransmissie vergoedingen betaald moeten worden door Telenet in geval van onmiddellijke
injectie van omroepsignalen in het netwerk van Telenet, (ii) geen retransmissie
vergoedingen betaald moeten worden in het geval van gelijktijdige uitzending van analoge
en digitale signalen (en bijgevolg Telenet niet extra moet betalen voor de verdeling van
lineaire digitale televisiesignalen) en (iii) overeenkomsten waarin alle rechten zijn
inbegrepen, worden geldig geacht, wat betekent dat als Telenet met een omroep
overeenkomt dat deze laatste verantwoordelijk is voor de clearing van auteursrechten,
Telenet
niet
aansprakelijk
is
tegenover
de
beheersvennootschappen.
De
beheersvennootschappen hebben hoger beroep ingesteld (zie verder).
Aangezien Sabam geen enkele tegenvordering had ingesteld voor de betaling van facturen
als deel van voormeld vonnis, is Sabam (zonder de overige beheersvennootschappen) op 6
april 2011 een gerechtelijke procedure gestart voor de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, waarin ze betaling eisen door Telenet van de facturen in verband met: a)
vergoedingen voor het basis digitaal televisiepakket van Telenet voor de periode van 1
januari 2005 tot 31 december 2010, en b) voorschotfacturen voor het eerste semester van
2011 voor Telenets basis en optionele digitale televisiepakketten. De vorderingen hielden
voornamelijk verband met (i) onmiddellijke injectie en (ii) overeenkomsten waarin alle
rechten zijn inbegrepen. De eis van Sabam is gebaseerd op argumenten die grotendeels
gelijkaardig zijn aan deze die verworpen werden door de Rechtbank van Eerste Aanleg van
Mechelen op 12 april 2011. Zoals hieronder besproken, heeft Sabam de Rechtbank van
Koophandel te Antwerpen verzocht deze vorderingen in te trekken, aangezien Sabam
soortgelijke vorderingen heeft ingediend in de aanhangige procedure voor het Brusselse hof
van beroep. Tegelijkertijd heeft Sabam een kortgedingprocedure aangespannen bij de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen om voorlopige betaling van de
gecontesteerde honoraria en honorariumvoorschotten te ontvangen. Op 30 juni 2011 heeft
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen in deze procedure een
positief oordeel uitgesproken voor Telenet. Sabam heeft hoger beroep ingesteld. Op 27 juni
2012 bevestigde het Hof van Beroep van Antwerpen dit vonnis en verwierp het de vordering
in kort geding van Sabam.
In de beroepsprocedure tegen het vonnis van 12 april 2011 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen heeft het Hof van Beroep te Antwerpen een tussentijds arrest
uitgesproken op 4 februari 2013. Het Hof van Beroep wees de vorderingen van de
beheersvennootschappen af met betrekking tot de gelijktijdige uitzending en bevestigde dat
onmiddellijke injectie één enkele verrichting is op het vlak van auteursrechten (waardoor
royalty’s slechts eenmaal zouden moeten worden betaald). De zaak werd heropend opdat
de beheersvennootschappen verder bewijs zouden kunnen aanleveren voor hun vorderingen.
Op 20 januari 2014 en op 5 mei 2014 hebben Numéricable (voorheen Coditel) en Telenet
beroep aangetekend tegen dit tussentijds arrest bij het Hof van Cassatie, voornamelijk
omwille van de onjuiste kwalificatie van de vergoedingen die betaald moeten worden voor
de communicatie naar het publiek alsof het "retransmissie" rechten zouden zijn. Op 30
september 2016 heeft het Hof van Cassatie in deze zaak een arrest uitgesproken. Het Hof
van Cassatie heeft Telenets argument aanvaard dat onmiddellijke injectie slechts één
communicatie inhoudt naar het publiek en bijgevolg geen “retransmissie” kan uitmaken
aangezien dit twee communicaties naar het publiek vereist. Het Hof van Cassatie heeft de
zaak naar het Hof van Beroep van Brussel verwezen, alwaar de procedure werd hernomen
op verzoek van Sabam. In het kader van deze procedure heeft Sabam een tegenvordering
ingediend voor de auteursrechten die verschuldigd zijn vanaf 2005 tot 2016 (alle vorderingen
samen), waarbij haar vorderingen die hangende waren voor de Rechtbank van Koophandel
van Antwerpen zijn ingetrokken. De procesdatum was gepland op 23, 24 en 30 september
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2019. Tijdens de zitting kwamen partijen overeen dat het Hof van Beroep van Brussel slechts
ten aanzien van een deel van de vorderingen zou beslissen, met name over de situatie van
de exclusieve directe injectie vóór 1 juli 2019. 1 juli 2019 is de datum waarop de Belgische
wet van 25 november 2018 betreffende de directe injectie in werking is getreden. Deze wet
bevestigt dat, behalve in gevallen waarin de distributeur een louter technische aanbieder
van de omroep is, directe injectie één mededeling aan het publiek vormt, die echter zowel
door de omroep als door de distributeur (die beide aansprakelijk zijn voor hun respectieve
bijdragen aan die mededeling) wordt gedaan. De nieuwe wet legt bovendien transparantie
op met betrekking tot de betaling van auteursrechten en -heffingen. De voorbereidende
werkzaamheden van de wet bepalen dat omroepen en distributeurs contractuele regelingen
kunnen treffen met betrekking tot de goedkeuring en betaling van het recht op directe
injectie, en bevestigen tevens dat dubbele betalingen en "anomalieën" moeten worden
vermeden.
Bij arrest van 10 maart 2020 heeft het Hof van Beroep van Brussel een tussenbeslissing
aangenomen die alleen betrekking heeft op "directe injectie". Het Hof besliste dat
exclusieve directe injectie niet kwalificeert als "kabeltransmissie" (zoals Telenet altijd heeft
betoogd) en één enkele mededeling aan het publiek is. Het Hof besliste echter dat deze
mededeling aan het publiek door Telenet wordt gedaan, aangezien haar distributiedienst
niet louter technisch van aard is. Daarom heeft Telenet in principe de toestemming van de
rechthebbenden nodig, behalve als de omroeporganisatie al toestemming heeft gekregen
voor de mededeling aan het publiek.
Bovendien heeft het Hof van Beroep van Brussel beslist dat het loutere bestaan van ARIovereenkomsten met de omroepen ("all-rights-included" overeenkomsten) voor Telenet niet
volstaat om de auteursrechtelijke aansprakelijkheid te vermijden. Ondanks het bestaan van
een ARI-overeenkomst kan de rechthebbende altijd rechtstreeks schadevergoeding eisen van
Telenet. Telenet kan echter wel de betaling van een ARI-zender terugvorderen.
Er werd een nieuwe conclusieronde georganiseerd om de open vragen te behandelen: welke
omroepen vallen onder de definitie van exclusieve directe injectie, wat is de
auteursrechtelijke status van niet-exclusieve directe injectie, wat is de concrete reikwijdte
en impact van de ARI-overeenkomsten, enz.
Ook de tegenvorderingen van de
auteursrechtenorganisaties (met inbegrip van de schadeclaims) zullen nog moeten worden
behandeld. Een definitieve uitspraak over deze kwesties wordt niet vóór 2022 verwacht.
De concrete financiële gevolgen van deze zaak zullen afhangen van de kwalificatie van de
omroepactiviteit en de rechten die de omroeporganisaties met de rechthebbenden hebben
afgesproken.
Playright
Playright (voorheen Uradex) is een Belgische auteursrechtenorganisatie en eist naburige
rechten en schadevergoedingen van distributeurs zoals Telenet voor de doorgifte via de
kabel van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars in tv-programma's die tussen 1 januari
2015 en 31 december 2015 worden verdeeld. Een dagvaarding van PlayRight werd aan
Telenet betekend op 27 december 2019. Playright en de distributeurs bespreken momenteel
de voorwaarden van een eventuele bemiddeling. Ondertussen is er een aparte procedure
opgestart door PlayRight tegen andere distributeurs. Pogingen om een bemiddeling te
organiseren met alle betrokken partijen vinden nog steeds plaats. Zonder een dergelijke
bemiddeling zal het proces worden voortgezet, maar er is geen kalender afgesproken. De
claim van Playrights kan worden betwist omdat er geen enkele overeenkomst is over de
tarieven en Telenet een overeenkomst heeft afgesloten met Agicoa over de claim van
Playrights voor de betreffende periode.
Cyclocross
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Telenet verwierf in 2015 exclusieve uitzendrechten met betrekking tot de UCI Worldcup
cyclocross-races en de Superprestige cyclocross-races. Op 16 september 2015 diende
Proximus een klacht in bij de Belgische mededingingsautoriteit ("BMA"). In de klacht beweert
Proximus dat uitzendrechten voor uitzendrechten premiumrechten zijn en dat de verwerving
door Telenet van dergelijke exclusieve uitzendrechten op UCI Wereldcup-races en
Superprestige-races, zonder een concurrerend biedproces, concurrerende tv-distributeurs
afschermt. Tegelijkertijd diende Proximus een verzoek in voor voorlopige maatregelen met
betrekking tot de Superprestige-races.
Op 5 november 2015 heeft de BMA het verzoek om voorlopige maatregelen gedeeltelijk
ingewilligd door twee alternatieven te bieden met betrekking tot de Superprestige-races.
Telenet en de organisatoren van de Superprestige-races kunnen ofwel (i) afzien van de
exclusiviteits- en schenkingslicenties of (ii) een concurrerend biedproces organiseren.
Telenet heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de BMA met betrekking tot
voorlopige maatregelen bij het Hof van Beroep te Brussel. Het beroep van Telenet werd
echter op 7 september 2016 afgewezen.
Telenet en de organisatoren van de Superprestige stemden ermee in af te zien van de
exclusiviteit van de Superprestige-uitzendrechten en Proximus verkreeg vanaf het seizoen
2016/2017 een niet-exclusieve licentie van de organisatoren. Bovendien heeft Telenet
vrijwillig een sublicentie verleend aan Proximus met betrekking tot de UCI
Wereldbekerwedstrijden.
Het onderzoek van de BMA ten gronde met betrekking tot de klacht van Proximus loopt nog.
VII. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

VIII. Belangenconflicten van bestuurders
In Telenet BV werd in 2021 geen toepassing gemaakt van de belangenconflictenprocedure
uiteengezet in artikel 5:77 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
IX. Bijkantoren van de vennootschap
Telenet BV heeft geen bijkantoren.
X. Het gebruik van financiële instrumenten in het kader van indekking tegen rente- en
wisselkoersrisico’s bij Telenet
De activiteiten van de Vennootschap zijn onderhevig aan schommelingen van de
wisselkoersen van vreemde valuta.
De Vennootschap tracht de risico’s uit schommelingen van wisselkoersen, resulterend uit
haar operationele activiteiten, te beheren door gebruik te maken van bepaalde afgeleide
financiële instrumenten.
Het gebruik van deze afgeleide financiële instrumenten valt onder de beleidslijnen van de
Vennootschap die goedgekeurd zijn door de raad van bestuur. Deze beleidslijnen omvatten
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de schriftelijke principes met betrekking tot het gebruik van afgeleide financiële
instrumenten in overeenstemming met de algemene risicobeheerstrategie van de
Vennootschap.
XI. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
Ingevolge de wet en de statuten wordt u verzocht aan de bestuurders en de commissaris
kwijting te verlenen voor het in het boekjaar 2021 door hen uitgeoefend mandaat.
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Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ligt
ter inzage op de zetel van de Vennootschap

Mechelen, 18 maart 2022
Voor de Raad van Bestuur,

______________________
John Porter
Bestuurder

_____________________
Dieter Nieuwdorp
Bestuurder
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N°

0473416418

VOL-inb 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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N°

0473416418

VOL-inb 10

SOCIALE BALANS

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

200

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN
HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

2.214,1

1.500,8

713,3

Deeltijds

1002

397,5

132,4

265,1

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

2.511

1.596,8

914,2

Voltijds

1011

3.480.254

2.447.568

1.032.686

Deeltijds

1012

447.893

153.038

294.855

Totaal

1013

3.928.147

2.600.606

1.327.541

Voltijds

1021

202.897.369

148.902.891

53.994.478

Deeltijds

1022

24.716.491

9.883.476

14.833.015

Totaal

1023

227.613.860

158.786.367

68.827.493

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

4.117.785

2.700.191

1.417.594

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

2.435,2

1.553

882,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

3.874.629

2.576.527

1.298.102

Personeelskosten

1023

221.804.057

155.648.563

66.155.494

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

3.978.006

2.612.973

1.365.033

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN
HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

105

2.198

413

2.503,3

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

2.189

411

2.492,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

9

2

10,5

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

1.492

138

1.591,6

489

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

120

lager onderwijs

1200

10

secundair onderwijs

1201

461

39

hoger niet-universitair onderwijs

1202

399

39

428

universitair onderwijs

1203

622

60

664,6

121

911,7

Vrouwen

10

706

275

lager onderwijs

1210

4

4

6,7

secundair onderwijs

1211

269

119

355,8

hoger niet-universitair onderwijs

1212

151

81

210,6

universitair onderwijs

1213

282

71

338,6

413

2.494,3

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

9

Bedienden

134

2.189

Arbeiders

132

Andere

133

9

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

2. Ter beschikking van de
vennootschap gestelde personen

1. Uitzendkrachten

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

38,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

74.181

Kosten voor de vennootschap

152

2.204.493

Page 80 of 82

N°

0473416418

VOL-inb 10

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

205

273

8

278,4

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

255

7

259,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

18

1

18,9

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

305

239

41

267,5

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

235

41

263,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

4

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
4

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

42

9

48,8

Andere reden

343

186

27

203,7

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
vennootschap

11

5

15

350
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste
van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

1.700

5811

937

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

11.003

5812

6.989

Nettokosten voor de vennootschap

5803

1.665.765

5813

981.370

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

1.665.765

58131

981.370

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de vennootschap

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de vennootschap

5843

5853

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
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