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Woord van de voorzitter
Ook dit jaar heeft het Brussels Waarborgfonds zijn opdracht voortgezet,
namelijk bijdragen tot de oprichting en het ondersteunen van projecten
van Brusselse ondernemingen en dit, ondanks de financiële en
economische crisis die we sinds enkele jaren meemaken.

In deze context kan ik me maar verheugen over de synergieën die
er bestaan tussen de verschillende instellingen actief in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en die een gemeenschappelijk doel nastreven,
namelijk de economische ontwikkeling van het Gewest.

De cijfers spreken voor zichzelf : 405 waarborgaanvragen werden
behandeld, wat een verhoging van bijna 20% is in vergelijking met vorig
jaar. De tussenkomst van het Fonds slaat op E 53,5 miljoen kredieten
in 2010 tegenover E 42,6 miljoen in 2009.

Tenslotte dankt het Brussels Waarborgfonds zijn succes en
doeltreffendheid aan de permanente inzet van de bestuurders, de
regeringscommissarissen, alsook van het team van het Participatiefonds
en de analisten van de G.i.m.b. die ik hiervoor sterk bedank.

De tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds uit zich hoofdzakelijk
op twee manieren: zuurstof geven aan de door de crisis getroffen
ondernemingen door hun thesaurie te verbeteren en het helpen van
bedrijven in ontwikkelingsfase en in het bijzonder de innoverende
bedrijven.
Daar de gevolgen van de crisis nog aanslepen, heeft de Brusselse
Regering beslist om de crisismaatregelen voor de tweede keer te
verlengen tot 31.12.2011. De tussenkomstintensiteit van het Brussels
Waarborgfonds blijft dus zeer sterk (tot een dekking van 80% van het
eindverlies van de financiële instelling).
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Bruno WATTENBERGH
Voorzitter
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Raad van Bestuur
Voorzitter: Bruno WATTENBERGH
Effectief Vice-Voorzitter: Jos VANNESTE
Effectieve leden:

Plaatsvervangende leden:

Marc DE HERTOGH
Pierre KONINGS
Fabrice KUMPS		
Gilbert MARKEY
Fabrice OPPITZ
Quentin SANTY
Marcel STERCKX
Yakup URUN
Hilde VERCAEMST
Dries VERHAEGHE
Michel VERHAEGHE

Benoît HOVELAQUE
Gijs KOOKEN		
Kathleen HUPKO
Pierre LARDOT		
Stéphane METZGEN
Marc OSWALD
Laurent ORTEGATE
Serge PEFFER
Philippe SIX
Anton VAN ASSCHE
Christophe VAN HOSBEEK
Pierre VAN SCHENDEL

Regeringscommissarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Denis LIEVENS
Katrien TORDEUR

Secretaresse: Ellen HANSEN
Commissaris :
TCLM, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Bernard DE GRAND RY
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Historiek en wetgevende aspecten
Het Brussels Waarborgfonds is een financieel instrument dat, dankzij de waarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de
K.M.O.’s en de vrije beroepen toelaat om gemakkelijker toegang te krijgen tot kredieten vanwege de banken. De onderneming of
de zelfstandige beschikken inderdaad niet altijd over de werkelijke en persoonlijke garanties die nodig zijn om een krediet bij een
bankinstelling te bekomen.
De taak van het Brussels Waarborgfonds bestaat erin aan kredietinstellingen, mits betaling van een premie, een substantieel deel van de waarborg toe
te kennen, die van KMO’s en zelfstandigen vereist wordt voor de toekenning van een beroepskrediet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Brussels Waarborgfonds werd opgericht door de wet van 24 mei 1959 en was oorspronkelijk nationaal. Deze wet van 24 mei 1959 werd daarna
vervangen door de wet van 4 augustus 1978 (B.S., 17.08.1978) tot economische heroriëntering. Ingevolge de bijzondere wet van 8 augustus 1988
tot hervorming der instellingen werd het Waarborgfonds in 1988 geregionaliseerd. De tussenkomst- en werkingsvoorwaarden werden vastgelegd bij
besluit van 12 juni 1997 (B.S., 25.07.1997 en 22.01.1998) van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Tot slot werd door het Brussels Parlement, op voorstel van de Regering, in 1999 een ordonnantie gestemd, waardoor de opdracht van het Fonds
opnieuw wordt omschreven. «De taak van het Fonds bestaat erin de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
vergemakkelijken» (ordonnantie van 22 april 1999 (B.S., 14.10.1999)).
De laatste jaren werd er almaar meer beroep gedaan op het Brussels Waarborgfonds en dit heeft er toe geleid dat in 2008 een nieuw reglement diende
opgesteld. Dit besluit van 19 juni 2008 (B.S., 27.08.2008) heeft betrekking op de nieuwe algemene regelgeving van het Brussels Waarborgfonds en
heft derhalve de regelgeving op van 5 april 2004 (B.S., 29.04.2004). Deze nieuwe regelgeving trad in werking op 1 oktober 2008 en geeft het Fonds de
aanzet voor een nieuwe dynamiek.
Geconfronteerd met een economisch en financieel moeilijke periode eind 2008, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering adequaat gereageerd door
crisismaatregelen aan te nemen om de ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze maatregelen waren in eerste instantie van toepassing
van 15 februari 2009 tot en met 31 december 2009. Deze werden een eerste maal verlengd tot 31 december 2010 en onlangs een tweede maal tot 31
december 2011.
Het operationeel beheer van het Brussels Waarborgfonds werd op 1 juli 2008 via een openbare aanbesteding toegewezen aan twee operatoren, die er
gezamenlijk mee belast werden. Het beheer van de front office (lot 1 van de aanbesteding) werd aan de G.i.m.b. toevertrouwd, terwijl het beheer van
de back office (lot 2 van de aanbesteding) werd toegewezen aan het Participatiefonds. Deze opdracht werd vastgelegd voor een periode van 5 jaar.
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Werking
Van kracht zijnde wetgeving
Algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds van 19 juni 2008 (B.S., 27.08.2008)

A. Maatregelen in het kader van de financiële en economische crisis
Het bovenvermeld reglement herneemt o.a. de hiernavolgende crisismaatregelen aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
- een dekkingspercentage van 80% voor alle producten van het Brussels Waarborgfonds;
- de creatie van een nieuw product bestemd voor de banken: de «snelwaarborg, of zogenaamde crisiswaarborg», te bevestigen binnen de
vijf werkdagen, met een geplafonneerde tussenkomst tot e 250 000 en met soepele toegangsvoorwaarden;
- de aankondiging door de Regering van haar intentie om, indien nodig, het maximaal bedrag, van de verbintenissen te verhogen en het te
brengen op e 80 miljoen overeenkomstig artikel 19 van de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot
economische heroriëntering en houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds;
- de dekking van de door de G.i.m.b. en haar filialen Brustart, Brusoc en B2e toegekende korte termijnleningen (2 jaar) met een geplafonneerde
tussenkomst tot e 250 000.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 15 februari 2009 en gelden tot 31 december 2011.
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B. Criteria voor tegemoetkoming
1. Toepassingsgebied
Het Brussels Waarborgfonds is er voor:
- de micro-onderneming, de kleine en middelgrote onderneming (volgens de Europese definitie), de zelfstandigen, de vrije beroepen en
v.z.w.’s;
- van alle activiteitensectoren, uitgezonderd deze opgenomen in bijlage 1 van het besluit, deze opgenomen in de Europese regelgeving (De
Minimis), alsook de ondernemingen die voor meer dan 25% in handen zijn van een publiekrechtelijk rechtspersoon;
- die investeringen doen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- en waarvan de financiële structuur (verhouding tussen het gecorrigeerde eigen vermogen en schulden op middellange termijn) ten minste
10% is en waarvan het bedrijfskapitaal positief is.
2. Kernprincipes
- De waarborg van het Fonds is aanvullend;
- De waarborg van het Fonds heeft betrekking op het kapitaal (met uitsluiting van de intresten);
- De waarborg van het Fonds houdt altijd in dat de bank een deel van het kredietrisico draagt;
- De waarborg van het Fonds is specifiek voor het krediet waarvoor interventie wordt gezocht.
3. Interventietypes
Het Fonds komt op 3 manieren tussen:
- het voorakkoord (vóór de kredietaanvraag): de aanvrager dient zijn aanvraag via een vooropgesteld formulier rechtstreeks in bij het Fonds,
om een principieel voorakkoord te bekomen voor de toekenning van de waarborg van het Fonds.
Het voorakkoord dat in voorkomend geval na onderzoek door de Raad van Bestuur aan de aanvrager wordt afgeleverd, is 4 maanden
geldig.
Vervolgens richt de door de aanvrager gekozen kredietinstelling een aanvraag van bevestiging van het voorakkoord tot het Fonds.
- de waarborg op aanvraag: de kredietinstelling dient de waarborgaanvraag bij het Fonds in via een vooropgesteld formulier. Het Fonds
kent in voorkomend geval de waarborg toe aan de kredietinstelling na onderzoek van de gegevens door de Raad van Bestuur.
- de snelwaarborg, of zogenaamde crisiswaarborg: de kredietinstelling gaat rechtstreeks de waarborg van het Fonds aan voor de kredieten
die aan bepaalde voorwaarden beantwoorden, wat toelaat om het onderzoek van de kredietaanvragen te versnellen.
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4. Tussenkomstmodaliteiten
4.1 De waarborgaanvraag en het voorakkoord
Het Brussels Waarborgfonds komt tussen, in de gevallen van waarborg op aanvraag en voorakkoord, volgens de volgende modaliteiten:
- De kredieten die kunnen genieten van de tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds zijn de beroepskredieten bedoeld om
rechtstreeks de volgende investeringen te financieren:
de investeringen in bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, uitrusting, materieel en andere roerende goederen;
de immateriële investeringen (marktstudie, onderzoek, brevetten …);
de samenstelling of de wedersamenstelling van bedrijfskapitaal;
de terugbetaling van bestaande kredieten, voor zover deze vervanging een verbetering teweegbrengt van de financiële structuur;
de geïsoleerde inbreng van fondsen om de punctuele negatieve gevolgen te ondervangen van een natuurramp, werken of een
uitzonderlijke gebeurtenis;
de overname van een handelsfonds of de aankoop van aandelen;
verrichtingen van financiële leasing;
de borgstellingkredieten.
- Het maximale aandeel van tussenkomst van het Fonds is beperkt tot 80% van het totaalbedrag van het krediet.
- Het bedrag van de waarborg is geplafonneerd op e 500 000, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Minister.
- De maximale duur van tussenkomst van het Fonds is 10 jaar (eventuele afwijking uitgezonderd).
- De beslissingstermijn door de raad van bestuur van het Fonds bedraagt 15 werkdagen na ontvangst van het volledige dossier.
- De waarborgen dienen te worden geleverd door de kredietaanvrager voor een deel van de geleende bedragen.
- Aan het Fonds wordt voor zijn tegemoetkoming een premie betaald. Deze premie is een eenmalig forfaitair bedrag. Het bedrag van deze
premie komt overeen met 0,525% van het bedrag van de waarborg, vermenigvuldigd met het aantal jaren tijdens dewelke de waarborg
van het Fonds verworven is, en wordt als volgt verdeeld: 0,35% ten laste van de aanvrager (0,175% indien starter) en 0,175% ten laste
van de kredietinstelling.
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4.2 De snelwaarborg
De kredietinstelling kan de snelwaarborg toepassen voor de kredieten die aan volgende voorwaarden beantwoorden:
- Het krediet is bestemd voor de financiering van beroepsinvesteringen:
de aankoop, de oprichting of de veranderingen van een onroerend goed;
de installatiewerken en de aankoop van materieel;
de financiële leasing van roerende of onroerende goederen;
de financiering van immateriële investeringen;
de overname van het geheel of een deel van een beroepsactiviteit;
het borgstellingskrediet;
het bedrijfskapitaal.
- De waarborg van het Fonds mag niet hoger liggen dan maximum E 250 000 per kredietaanvrager en per kredietinstelling, met inbegrip
van de bestaande tussenkomsten.
- De waarborg van het Fonds dekt maximum 80% van het kredietbedrag.
- De maximale duur van de tussenkomst is 5 jaar.
- De bevestigingstermijn door het Fonds is 5 werkdagen na ontvangst van het volledige dossier.
- De solidaire en ondeelbare borgen van de vennoten zullen het algemene risico van het krediet vervolledigen ten belope van minimum
50% van het bedrag van de snelwaarborg (het kan gaan om een algemene waarborg).
Het maximale bedrag van de verbintenissen van het Brussels Waarborgfonds werd bepaald op E 61 973 381 (precies BEF 2,5 miljoen
volgens art.19 van de verordening van 1999); deze begrenzing kan worden verhoogd per regeringsbesluit per 4 schijven van elk
E 6 197 338 (precies BEF 250 miljoen volgens de verordening van 1999).
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Activiteiten in 2010
Hierna stellen we de in 2010 gerealiseerde activiteiten van het Brussels Waarborgfonds voor, met de behandelde dossiers en de behandeling
van de schadegevallen.

Behandelde dossiers
2010

2009

2008

290

244

179

- met waarborgaanvraag1

128

91

126

- waarvan snelwaarborgen

32

28

15

- met voorakkoord

95

99

33

- met bevestiging van voorakkoord

35

26

5

Aantal voorgestelde wijzigingen en hernieuwingen

115

99

81

Aantal voorgelegde dossiers

405

343

260

Totaal theoretisch bedrag
van de tussenkomsten van het Fonds

e 31 570 778

e 29 128 604

e 9 677 239

Totaal theoretisch bedrag
van de ingebrachte kredieten

e 53 541 550

e 42 648 792

e 16 748 349

59%

68%

58%

Aantal nieuwe voorgelegde aanvragen

Gemiddeld dekkingspercentage

1
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Waarvan 12 aanvragen met ministeriële goedkeuring.
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In 2010 kwam de raad van bestuur 28 keer samen en behandelde 405 dossiers, waarvan 290 nieuwe aanvragen en 115 aanvragen voor
wijzigingen in lopende dossiers.
De wijzigingsaanvragen bestaan voornamelijk uit wijzigingen van de karakteristieken van de gevraagde leningen, van de voorgestelde
waarborgen, van de voorwaarden geformuleerd door de Raad voor de toekenning door het Brussels Waarborgfonds die een effect kunnen
hebben op het risico van het dossier.
Op de 290 nieuwe aanvragen hebben er 128 (44%) betrekking op waarborgaanvragen, 95 op voorakkoorden (32%), 35 op bevestigingen van
voorakkoord (12%) en 32 op snelwaarborgen (11%).
Wij stellen een stijging vast van het aantal door de kredietinstellingen ingediende aanvragen.
Het aantal aanvragen voor voorakkoord blijft belangrijk vergeleken met het niveau van 2008.
De kredietbeperking zet de ondernemers onvermijdelijk ertoe aan om zich rechtstreeks tot het Brussels Waarborgfonds te richten om een
bijkomend en voorafgaand argument te bekomen bij hun onderhandelingen met de banken.
De toename van het aantal aanvragen voor bevestiging van voorakkoord van banken toont het nut van het product aan.
Er wordt steeds meer naar de snelwaarborg gevraagd en deze wordt ook steeds beter gewaardeerd door de financiële instellingen; ze laat toe
een bevestiging binnen de 5 werkdagen te bekomen.
De globale toename van het aantal dossiers dat door het Brussels Waarborgfonds wordt behandeld is ook te verklaren door de aantrekkelijke
crisismaatregelen die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werden aangenomen.
De reële dekking van het Fonds, zijnde het totale bedrag van de tussenkomsten waarvoor het Fonds zijn akkoord gaf en waarvoor in 2010 de
verschuldigde premies binnen de vooropgestelde termijn werden gestort, bedraagt E 31 570 778 (+8% vergeleken met 2009).
Het totale bedrag van de waarborgkredieten van het Fonds bedraagt E 53 541 550 (+26% vergeleken met 2009), zijnde een gemiddelde van
59 % van de dekking van deze kredieten.
Meer dan de helft (55%) van de bedrijven die zich tot het Brussels Waarborgfonds wenden zijn starters; ze bestaan minder dan 4 jaar, tegen
42% in 2009.
Het Fonds werkt in toenemende mate met leningen op korte termijn, tot 47% in 2010 naar 30% in 2009 en 25% voor de crisis.
Op sectorieel niveau zijn detailhandel, bedrijvendiensten en horeca de meeste aanvragers.
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De behandeling van de schadegevallen
Het Fonds heeft in 2010 de behandeling van de geschildossiers opgevolgd. 20 dossiers werden afgewezen, wat voor het Fonds een risicototaal
van E 1 334 715 vertegenwoordigt. In 2010, waren 11 gevallen het voorwerp van gerechtelijke reorganisatie, waaronder 8 gevallen (voor E 844 834)
opgezegd werden en 3 zaken nog hangende zijn. Deze vertegenwoordigen een tussenkomst van E 554 951.
Het Brussels Waarborgfonds heeft tijdens het boekjaar 2010 E 280 688 als afrekeningen gestort. Geen enkele provisie werd in 2010 gestort.
Het Fonds ontving de som van E 150 569 als recuperaties.
Tot op 31 december 2010 heeft het Fonds 314 dossiers risicobeheer behandeld.
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Financiële verslagen

Financiële verslagen 2010
Balans op 31/12/2010

Activa (in euro’s)

31/12/2010

31/12/2009

Passiva (in euro’s)

Vaste activa

Eigen vermogen

I. Oprichtingskosten

V. Resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het jaar

II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa

31/12/2010

31/12/2009

-419 744
-246 424
-173 321

- 246 424
- 180 272
- 66 152

1 557 657

1 070 016

82 855

53 592

1 474 802

1 016 424

1 137 913

823 593

IV. Financiële vaste activa
Voorzieningen & uitgestelde belastingen
Vlottende activa
V. Vorderingen op meer dan een jaar
VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar
Debiteuren
Vordering op Gewest Brussel

1 137 913

823 593

VII. Voorzieningen voor risico’s & kosten

198 157

275 843

Schulden

49 999
22 950

43 046
22 950

VIII. Schulden op meer dan een jaar

VIII. Geldbeleggingen
IX. Liquide middelen

866 807

481 754
X. Overlopende rekeningen

X. Overlopende rekeningen

Totaal activa
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IX. Schulden op ten hoogste een jaar
Leveranciers

1 137 913

823 593

Totaal passiva
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Resultatenrekening op 31/12/2010

Resultatenrekening (in euro’s)

31/12/2010

31/12/2009

I. Bedrijfsopbrengsten (+)

764 494

758 291

A. Bedrijfsopbrengsten

195 452

182 395

B. Andere bedrijfsopbrengsten

404 847

332 661

57 338

133 541

106 857

109 695

938 987

819 184

A. Schadegevallen

288 289

177 008

B. Diensten en diverse goederen

645 308

624 417

5 389

17 759

1 979

854

542

258

1 437

597

Terugbetaling op schadegevallen
Recuperaties voor 1994
II. Bedrijfskosten (-)

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
F. Waardeverminderingen op vorderingen
III. (Bedrijfsverlies)
IV. Financiële opbrengsten (+)
A. Opbrengsten uit financiële vasta activa
B. Opbrengsten uit vlottende activa
C. Andere financiële opbrengsten
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V. Financiële kosten (-)
A. Kosten van schulden

807

6 113

807

6 113

-173 321

- 66 152

B. Waardeverminderingen op vorderingen
C. Andere financiële kosten
VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening
VII. Uitzonderlijke opbrengsten (+)
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
VIII. Uitzonderlijke kosten (-)
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa
X. Belastingen op het resultaat
Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

XI. Winst / Verlies van het boekjaar
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Rechten en verbintenissen buiten balans

Verbintenissen in omloop (in euro’s)

31/12/2010

31/12/2009

Verbintenissen in omloop

32 164 785

24 126 036

Verbintenissen voor 1994

867 285

1 092 870

Verbintenissen vooraf goedkeuring

685 120

2 097 804

4 766 630

9 447 502

38 483 820

36 764 212

6 020 860

5 420 252

22 950

22 950

Verbintenissen goedgekeurd door RVB

Opgezegde verbintenissen
Opgezegde verbintenissen

Toegekende en nog te ontvangen dotatie
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Verslag van de Raad van Bestuur

over het boekjaar van het Brussels Waarborgfonds afgesloten op 31 december 2010
Wij hebben de eer u de rekeningen m.b.t. het boekjaar lopend van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 voor te leggen.
De rekeningen worden opgesteld conform de regels van de Belgische boekhoudwet. De rekeningen sluiten met een verlies van € 173 321. Voorgesteld
wordt om het resultaat over te dragen naar het volgende boekjaar. Aldus wordt het over te dragen verlies gebracht op € 419 744. Rekening houdend
met het overgedragen verlies beslist de Raad van Bestuur, conform artikel 96,6° van het Wetboek van vennootschappen, om de rekeningen op te stellen
volgens het principe van continuïteit. Er zijn geen risico’s en onzekerheden gekend die niet in de rekeningen werden opgenomen.
Het totaal van de balans bedraagt € 1 137 913. De verhoging ten opzichte van het vorige jaar is toe te schrijven aan de stijging van de liquide middelen.
Het totaal van de uitstaande verbintenissen van de waarborgen bedraagt € 38 483 820 en de verbintenissen van de opgezegde dossiers waarvoor het
Fonds nog niet is tussengekomen, bedraagt € 6 020 860.
In 2010 zijn de exploitatiekosten en meer bepaald de diensten en diverse goederen nagenoeg constant gebleven en bedroegen € 645 308.
De Raad van Bestuur van het Fonds heeft in juli 2010 haar akkoord gegeven om de bestaande software «BGM» voor het beheer van de waarborgen
te vervangen. Het Fonds heeft hierbij beroep gedaan op de kennis van het Participatiefonds, die een performant systeem «Phoenix_Guarantee» heeft
ontwikkeld, die onder andere aan de nieuwe normen inzake Europese betalingen «S€PA» voldoet. Dit nieuwe systeem werd begin januari 2011 ter
beschikking gesteld van het Fonds.
In 2010 werden 20 dossiers opgezegd. Het Fonds heeft voor een totaal van € 288 289 aan provisies en afrekeningen betaald in 2010. De recuperaties in
geschillendossiers bedroegen € 164 195 waarvan € 57 338 voor dossiers na 1994 en € 106 857 voor de dossiers van voor 1994.
Aangezien de financiële crisis voelbaar blijft en dat het bijgevolg noodzakelijk is de ondernemingen blijvend te ondersteunen die getroffen worden door
de uitwerkingen van de crisis, in het bijzonder door de strengere voorwaarden die de financiële instellingen opleggen voor kredietverlening, werden de
maatregelen die de Raad van Bestuur heeft genomen eind 2008 door het creëren van nieuwe «crisis» producten dat in voege is gegaan op 15 februari
2009, aangepast en verlengd tot eind 2011. Deze verlenging werd genomen bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010
(Belgisch staatsblad van 19 januari 2011).
De Raad van bestuur is bijgevolg van mening dat het Waarborgfonds in het kader van zijn economische opdrachten die hem eigen zijn, de ondernemingsgeest
zal blijven bevorderen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jos Vanneste					
Ondervoorzitter					
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Bruno Wattenbergh,
Voorzitter
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Verslag van de Commissaris
over het boekjaar van het Brussels Waarborgfonds afgesloten op 31 december 2010
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