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RAAD VAN BESTUUR

AAN DE ATGEMENE VERGADERING VAN 24juni 2O2O

Het verslag dat hierna volgt is in overeenstemming met de artikelen 3:5 en 3:6 1o tot en

met Bo van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW) en met de

statuten van Limburg.net. Dit verslag beschrijft de activiteiten tijdens het boekjaar dat
eindigt op 31 december 2019.

De raad van bestuur heeft de jaarrekening en haar jaarverslag opgesteld op 29 april
2020.

Indeling

. Beschrijving activiteiten en strategie
o Toelichting bij de jaarrekening
. Risico's en onzekerheden
o Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar
o Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap

aanmerkelijk kunnen beinvloeden
. Onderzoek en Ontwikkeling
. Kapitaalverhoging en/of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants door de

raad van bestuur (art 7: L77 of 7:180 WVV)
o Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten (art 7:215 en 7:220

wvv)
. Tegenstrijdige belangen van vermogensrechtelijke aard (art 5:76 WVV)
o Bijkantoren
o Het gebruik van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor

de beoordeling van de activa, passiva, financiële positie en resultaat
o Continuïteit
o Resultaatsverwerking
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1. Beschrijving activiteiten en strategie

Op27 maart 2019 werd de nieuwe raad van bestuurvan Limburg.net geTnstalleerd in

haar nieuwe vorm met 15 vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten van
Limburg.net en 3 adviserende leden. Aan de nieuwe bestuurders werden zowel het
evaluatierapport van de afscheidnemende raad bezorgd, als het nieuwe beleids- en

ondernemingsplan, met een specifieke toelichting over Optimo en het quotum.

Belangrijkste beslissingen Algemene Vergaderingen

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 27 juni 2019 werd het kapitaal verhoogd
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verlengd met 18 jaar. Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 december werd de
invoering van het nieuwe huis-aan-huis-inzamelsysteem Optimo voorgesteld aan de
gemeenten. Mits een aantal aanpassingen stemde een meerderheid van de gemeenten in

met de invoering van dit systeem in het volledige werkingsgebied van Limburg,net. Er

werden participatielabs over'afualvrij mei'en 'herbruikbare bekers'opgestart met de
gemeenten om hun input maximaal te kunnen integreren.

Klantentevredenheid

Limburg.net stelt jaarlijks in het voorjaar het klachtenrapport en jaarverslag
informatieveiligheid op. Sinds maart 2019 gebeurt dit met behulp van een nieuw
klachten- en meldingssysteem. Beide rapporten vertonen in 2019 dezelfde tendens als in
de voorgaande jaren, Uit het klantentevredenheidsonderzoek van juni 2019 blijkt dat
Limburg.net zeer goed scoort. Eens te meer is dit een opsteker voor de klantendienst.
Door de grote diversiteit in dienstverlening onder de verschillende gemeenten is het
beantwoorden van vragen niet altijd een eenvoudige opdracht.

Informatieveiligheid en ICT

Wat de informatieveiligheid betreft werden in 2019 grote stappen gezet. Om ervoor te
zorgen dat Limburg.net kan blijven innoveren, zijn er heel wat investeringen op vlak van
ICT gedaan. Zo werden servers vervangen, werd de capaciteit verhoogd en werd er
beroep gedaan op een andere provider. Deze inspanningen waren nodig met het oog op

toekomstige uitdagingen (bijv, digitale communicatie met burgers via het
orchestratieplatform, vuilbakkenapp, uitbreiding websitemogelijkheden, enz.).

De ontwikkeling van een orchestratieplatform maakt het mogelijk om de huis-aãn-
huisinzameling van asbest beter te coördineren. Dit houdt zowel een verbetering van het
gebruiksgemak van de burger in, die op datum kan bestellen, als van de ophaler, die
dagelijks een geactualiseerde ophaallijst krijgt via tablet of smartphone en meteen ook
mogelijke incidenten op de ophaalronde digitaal kan melden. De nieuwe software
integreert zo alle deelactiviteiten: van bestelling tot ophaling, eventuele nazorg en
rapportage. Het platform draait inmiddels proef voor de grofvuilophalingen in Sint-
Truiden, Gingelom en Voeren.

Ook werd er een project'slim gemeentelijk vuil'gestart. Er werd een vuilnisbakkenapp
ontwikkeld om alle publieke vuilbakken in kaart te brengen en eventuele problemen te
signaleren. Op dit moment wordt de app getest in de gemeenten Pelt, Bilzen, Hasselt,
Hechtel-Eksel en Lummen.
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Operationeel

Op operationeel vlak werden afgelopen jaar diverse analyses gemaakt en

voorbereid i ngen getroffen voorl

een hertekening van de personeelsbezetting van de recyclageparken;
de opstart van de Optimo-ophaling in Voeren vanaf 2020;
de integratie van de inzichten in bestaande Optimo-rondes en routes in de

lastenboeken voor de nieuwe inzamelcontracten;
de introductie van de nieuwe huisvuilzaki
de verdere uitrol van de directe inning voor de gemeenten Oudsbergen, Voeren,

Gingelom en Zutendaal. Hiervoor werden de tarieven en reglementen herzien en

aangepast aan de huidige regelgeving.

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van de voorbereiding van de uitrol van een

nieuwe dienstverlening: de ophaling van asbest aan huis, Eind december 2019 werden de

subsidies voor dit project toegekend. De opstart van het project werd vervolgens
vastgelegd op 16 maart 2O2O. Via het nieuwe orchestratieplatform zouden gezinnen

vanaf 30 maart 2020 online een ophaling kunnen aanvragen en opvolgen. Naar

aanleiding van de uitbraak van het Covid-19-virus, besloot Limburg.net het

beschermingsmateriaal, nodig tijdens de asbestverwerking, ter beschikking te stellen van

de zorgsector en de start van de asbestinzameling uit te stellen naar het najaar,

N ieuwe recycla geparken

Limburg.net opende een nieuw recyclagepark in Hechtel-Eksel in september 20L9. Ook in
Lommel werd een nieuw recyclagepark voorzien. Deze werkzaamheden liepen vertraging
op door archeologische vondsten. Het nieuwe recyclagepark van Lommel opende op 77

januari 2020 de deuren. Verder werd het recyclagepark van Peer tijdelijk gesloten voor
renovatie en werden de bouwstudies voor het tweede recyclagepark van Limburg.net in

Genk en het minirecyclagepark in Kortessem opgestart.

Invoering nieuwe blauwe zak

Begin 2019 bevestigde Bionerga haar interesse in de p+md-sortering vanaf 2Q21. Op

haar site in Beringen heeft Bionerga de intentie om een energiecentrale uit te bouwen

voor energieproductie, -opslag en distributie. De bouwwerkzaamheden van de nieuwe

verbrandingsoven in Beringen vorderden zeer goed. De verwachting was om in het
tweede kwartaal van 2020 operationeel te zijn, Deze plannen werden echter doorkruist
door de uitbraak van het coronavirus, De opening is nu voorzien in najaar 2020.

Interne communicatie

Om de interne communicatie en het welzijn op het werk te verbeteren werden een aantal
initiatieven genomen, ook op vlak van gezondheid. Er werd onder meer gewerkt rond

complimentendag en de week van de afualophaler en parkwachter.

Er werd een analyse gemaakt om ook de digitale tools voor interne communicatie te
verbeteren.

a

a

a
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Het ondernemingsplan zoals voorgesteld aan de nieuwe raad van bestuur, bevat
volgende strategische doelstellingen :

. afualpreventie

. verder werken aan eenvormigheid

. bijkomendedienstverlening

. verlaging van de impact op het klimaat
o uitbouwen van dialoog en interactie met burger, klant en gemeentelijke

stakeholders
. optimaliseren van interne communicatie en werking
. financiëlestabiliteit

Een beschrijving van de activiteiten en inspanningen van de medewerkers van
Limburg.net leest als leidraad voor deze strategische doelstellingen. Elk aspect is in 2019
in meerdere of mindere mate aan bod gekomen. Heel wat projecten zullen pas in de
toekomst geconcretiseerd worden maar de toetsing van de operationele werkzaamheden
aan de strategische doelstellingen is alvast positief.
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2. Toelichting bij de jaarrekening

2.L, Bespreking van de balans per 31 december 2019

Limburg.net kent sinds 2015 een vrij stabiele balansstructuur, De enige opmerkelijke
evoluties zijn:

o investeringen in MVA: stijgend aantal recyclageparken in beheer van Limburg,net
. investeringen in ïMVA
. toekenning van achtergestelde lening aan Bionerga in 2017
o uittreding van de provincie Limburg uit kapitaal van Limburg.net
. daling van de liquiditeiten als gevolg van de autofinanciering van voormelde

investeringen en verlies over boekjaar 2019.
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We bespreken de belangrijkste wijzigingen in de vermogensstructuur van Limburg,net
De afgelopen jaren is het balanstotaal vrij stabiel gebleven. Toch zijn er enkele
belang rijke verschuivingen.

a Autofinanciering van ¡nvesteringen

Eén van de belangrijkste kenmerken van de vermogensstructuurvan Limburg.net is de

hoge autofinancieri ngsgraad.

Het merendeel van de investeringen situeert zich in de infrastructuur van de

recyclageparken, specifiek voor 2019 in het recyclagepark van Hechtel-Eksel, geopend op

10 september 2019, en in het nieuwe recyclagepark in Lommel geopend in januari 2020
(per eindejaar nog in aanbouw). De infrastructuurkosten inclusief studiekosten voor een

nieuw recyclagepark blijven grotendeels gelijk, Als de kosten voor het recyclagepark in

Lommel bij het jaar 2019 worden gerekend, blijven de investeringen over de jaren 2018
en 2019 met telkens 2 nieuwe parken grotendeels stabiel.

Investeringen in 20t9 2018
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Studiekosten RP

€
€

170 158 €
166 203 €

tot 646
200 965

totaal IMVA € 336 361 € 302 611

RP in aanbouw
Aankoop bosgrond CO2 bos
Inrichting RP Hechtel Eksel en saldo Genk/Bilzen/Tongeren
Toebehoren RP
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ICT hardware
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€60
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€ 360
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29L
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919
794
243
o07
083

totaal MVA € 4 L70 733 € 4 075 815

Totaal Investeringen e 4843455 e 437a426
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De ontwikkelingskosten (IMVA) betroffen in 2019 uitsluitend de ontwikkeling van een

nieuwe prototype ophaalwagen. Daarnaast werd er in 2019 opnieuw een bosterrein
aangekocht waarvoor ook aanplantingskosten ten bedrage van 136.374 euro in resultaat
werden genomen. Inmiddels zijn er door de jaren heen voor 76,5 ha gronden aangekocht
en beplant.

In de hogere lCT-kosten zitten enkele éénmalige kosten: in 2018 werd de vernieuwde
website opgeleverd en in 2019 werden zowel het nieuwe meldingsysteem (in licentie,
geen ontwikkeling) en het orchestratieplatform (nieuwe ontwikkeling) in gebruik
genomen. Om de verdere digitalisering mogelijk te maken maar ook voor de verdere
uitbreiding van communicatie via "mijn Limburg.net" op de website was een upgrade van

de Oracle-licentie van de Cards-databank noodzakelijk. Hiervoor werd een nieuwe licentie
aangekocht. Om de monitoring van de connectiviteit op de recyclageparken mogelijk te
maken werd nieuwe switch-hardware geÏnstalleerd.

Het jaarlijks investeringsvolume van Limburg.nef wordt volledig met eigen middelen
gedragen, De huidige uitstaande banklening betreft de financiering van de oudste
recyclageparken die bij de opstart van Limburg.net gebouwd werden. Daarna zijn er geen

bankfinancieringen meer aangegaan. Deze enige banklening wordt traag afgelost.

o Financieel vaste act¡va status quo s¡nds 2017

De deelneming in Bionerga NV wordt in de jaarrekening opgenomen onder de verbonden
ondernemingen. Ook de achtergestelde lening aan Bionerga NV wordt hier getoond, Op

deze balansposten zijn geen wijzigingen sinds 2017. Op basis van de meest recente
jaarrekening van Bionerga over de cijfers van 2018 blijft de gehanteerde waardering aan

investeri ngswaarde meer dan verantwoordbaar. Overige aandelenposities in Ecowerf,
Cipal, Poolstok (het vroegere Jobpunt Vlaanderen) en Interleuven, alles samen voor
5.372 euro, blijven ongewijzigd.

. Dalende evolutie liquiditeiten en nettobedrijfskap¡taal

Kenmerkend voor de balans van 2019 is de opvallende daling van de liquiditeiten ten
gevolge van operationeel verlies en terug stijgende vorderingen op korte termijn. In
2017 werd een achtergestelde lening van 20 miljoen euro toegekend aan Bionerga vanuit
de bestaande liquiditeiten. In 2018 kon de versnelde inning van de korte termijn
vorderingen de liquiditeiten nog doen aangroeien maar in 2019 kentert dit.
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Het nettobedrijfskapitaal geeft aan in welke mate de vlottende activa de korte termijn
schulden kunnen opvangen. Voor Limburg.net is dit nog steeds positief maar wel dalend.
Een van de redenen hiervoor is dat liquiditeiten werden aangewend om de hogere
leveranciersfacturen even tijdig als voorheen te betalen, De vorderingen werden ook
trager geïnd, wat zowel geldt voor overige vorderingen als voor debiteuren.

o Totale handelsvorderingen status quo maar stijging bij debiteuren

De beperkte daling bij de totale handelsvorderingerr is toe te schrijven aan de daling van
creditnota's (afkomstig van Bionerga in 2018 en 20L7) en de daling bij de 'op te stellen
facturen'. Openstaande debiteuren blijven onder het niveau van 2OI7 maar stijgen terug
in 2019.

Totaal openstaande handelsvorderingen in € 3L/ L2/2019 3U t2/20t8 3t/ t2/2017 mutatie
20L9-)o1a

i- ! - - ì - i

Debiteuren
Klanten DI niet afgesloten
Klanten met creditsaldo
Op te stellen facturen
Te ontvangen CN's
Handelsvorderinq - waardeverminderinq - dubieuze

3 424 r80
-86 546

1 964 190
t 263 394

896 233
-50 744

810 150
86 546

-32 794
-309 110
-669 490
-21 685

4 234 330
0

1 931 396
954 284
226 743
-72 429

4 625 882
-93 816

I 927 525
1 648 683
2 883 748
-tta 976

Totaal openstaande handelsvorderingen 7 274 324 7 4L0 706 10 873 045 -136 382

Onder "debiteuren" worden de openstaande vorderingen op particulieren begrepen,
verminderd met de voorschotten (via recyclageparken en betalingsuitnodigingen), de

vorderingen op de handelaars en de vorderingen op overige bedrijven via de verkoop van
recycleerbare afualstoffen (positieve afvalsoorten) en de milieubeleidsovereenkomsten
zoals die met Fost Plus vzw,

De openstaande vorderingen op händelaren (verkoop van zakken voor huisvuil, pmd
groen en de verkoop van gft-stickers) zijn opnieuw gestegen na een sterke daling in
2018. In 2018 werden heel wat inspanningen gedaan om openstaande vorderingen beter
te innen: er werden frequentere aanmaningen gestuurd, een aantal handelaars werd
strikt opgevolgd en er werden vanaf dat jaar jaarlijkse provisies aangelegd voor
waardeverminderingen en voor dubieuze vorderingen in juridische fase. De vertraagde
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facturatie in het najaar van 2019 heeft het effect van 2018 teniet gedaan. Voor 2019

bedraagt de aangelegde provisie voor handelaars 72.430 euro. Daarnaast werd er een

waardevermindering van 24.469 euro aangelegd voor faillissementen in 2019, voor
faillissementen vanaf 2020lag dit bedrag op 74.949 euro, voor overige gerechtelijke

invorderingen op 23.941 euro.

Vorderingen op deze handelaars zijn bovendien onderhevig aan een mogelijke negatieve

financiële impact door de coronacrisis. Aanhoudende aanmaningen zijn de enige manier
om de openstaande bedragen beperkt te houden, maar dit zal in 2020 niet eenvoudig

zijn. Het verhoogde klantenkrediet voor "verkopen grondstoffen" en "opbrengsten sector"
heeft te maken met een vertraagde facturatie in het najaar van 2019 waardoor deze ook
pas later geïnd konden worden.

Aantal dagen klantenkrediet 20L9 2018 20L7

open staande bedragen afkomstig van

recyclagepark en betalingsuitnodiging
handelaars verkopen hvz - pmd - gft
Verkopen g rondstoffen +opbrengsten sector

L6

34

743

LL

16

97

L7

50

87

o Normale stijgende handelsschulden

De stijgende handelsschulden volgen uit een stijgende kostenstructuur. De

betalingstermijn is nog normaal maar sinds 2017 wel lichtjes verslechterd.

Handelsschulden (in €) 2019 2018 20L7

Leveranciers
Te ontvangen facturen
Dagen levera ncierskred iet

B 684 158

2 373 678

61

I 97L 648
1 276 299

59

6 466 832
2 932 822

56

o Overige vorderingen en overige Schulden korte termijn

Overige vorderingen bestaan voornamelijk uit de vordering op aandeelhouders
(gemeenten), vordering op de OVAM (diftar toelagen) en BTW. De hogere overige
vordering is het gevolg van een BTW herziening over het boekjaar 2Q16. Door een

gunstigere BTW-ruling mag de BTW op de kosten voor verwerking en inzameling van

afvalsoorten (niet die van recyclageparken) ook volgens een nieuw bijzonder
verhoudingsgetal verrekend worden.

Detail overige vorderingen 2019 2018 mutatie

BTW rekening courant
Vordering geneenten divers

Vordering gerneenten alg werkingsbijdragen
Vorde ring ge neente n bijzo nde re werkin gsbijd r,

vordering gemeenten directe inning

vordering Ovam

r 459
473

1 853
268

1 408
2 779

625 €
010 €
6t4 €
451 €
680 €
310 €

286
280
837

54

r 557
3 420

606 €
004 €
485 €
023 €
223 €
580 €

1 173 019 €
193 006 €

1 016 129 €
2t4 428 €

- t4B 543 €
- 641 270 €

totaal overige vorderingen B 242 689 € 6 435 92r C 1 806 768 €
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De OVAM-diftartoelagen voor de inrichting van de recyclageparken worden pas na twee
jaar exploitatie uitbetaald en dit na een PV van voorlopige oplevering. Om deze reden
blijft de OVAM-vordering vrij lang openstaan. In 2019 werden er voor 615.000 euro
subsidies ontvangen

Meer specifiek ten aanzien van de positie op de aandeelhouders stijgen de korte termijn
vorderingen op de aandeelhouders en dalen de schulden op de aandeelhouders. De

stijging van de werkingsbijdragen in afrekening situeert zich bij de "Variabele
Werkingsbijdragen Fracties" doordat er meer tonnen variabel afgerekend werden.
Daarnaast was er ook een hogere "teruggave systeemwinst" (meer toelichting zie
bespreki ng resu ltaten).

Overzicht aandeelhouders 20L9 20t8 20L7

KT vordering aandeelhouders
KT schulden aandeelhouders

4003754€
5 403 460 €

2728735€
5 497 Lrs€

3 386 445 €

6226841€
KT vordering - KT schuld

Overlopende rekening

1 399 706 € 2768380€ - 2840396€

o

Eind 2018 heeft Limburg.net voor t,26 miljoen euro aan subsidies van de OVAM

ontvangen voor de inzameling van asbest op de recyclageparken. Hiervan werd een
derde in resultaat genomen in 2019. Het overige deel wordt overgedragen naar 2020 en
2021. Eind 2019 werd reeds 261.000 euro ontvangen van de subsidie van de OVAM voor
de huis-aan-huis inzameling van asbest. Een derde hiervan wordt in resultaat genomen
in 2019. Dit verklaart het sterke verschil in overlopende rekeningen ten opzichte van
2018.

. Eigen vermogen

Tijdens de afgelopen jaren steeg het eigen vermogen substantieel na elke
winstreservatie. In 2019 daalt het eigen vermogen voor het eerst, ten gevolge van een
negatief resultaat in 2019.

Belangrijkste wijzigingen in kapitaal :

- Uitstap van de provincie Limburg uit het kapitaal voor een bedrag van 1,8 miljoen
euro.

- Verhoging van het kapitaal per aandeelhouder/gemeente (uit de beschikbare
reserves) op basis van het aantal inwoners op l januari2Ot9 (via een mutatie
van de reserves), verhoging met 755.940 euro.

De aandeelhoudersstructuur, waarbij steden en gemeenten de 42 Limburgse gemeenten
en stad Diest vertegenwoordigen, ziet na voormelde aanpassingen er als volgt uit:

Aandelen Limburg.net Type Aantal o/o Maatschappel ijk kapitaal

Steden en gemeenten A

Ecowerf F

897 398

310

99,960/o

0,o4o/o

26 92r 940
2 790

Totaal 897 708 100,00o/o 26 924 730

10



Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering stelt de raad van
bestuur voor om het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan bestemd fonds CO2-compensatie:336,66 euro (saldo-onttrekking
voor de gedane kosten en investeringen versus toevoeging).
Onttrekking aan de beschikbare reserves: .352.024,77 euro.
Resultaat te verwerken: -351.688,11 euro.

De solvabiliteitsgraad blijft behouden en bedraagt nog steeds 70o/o.

a Conclusie

Limburg.net behoudt haar gezonde financiële vermogensstructuur maar de liquiditeiten
en het nettobedrijfskapitaal dalen. De courante middelen (vlottende activa op korte
termijn) volstaan ruimschoots om de courante schulden (schulden op korte termijn) te
betalen en zo de werking van Limburg.net te financieren. Deze goede positie wordt
echter bedreigd door het negatief jaarresultaat, zeker als dit zich de komende jaren
bestendigt. In 2019 was de cashflow van 4,7 miljoen euro onvoldoende om de totale
bestedingen van 7,7 miljoen euro te financieren, waaronder 4,5 miljoen euro
investeringen. Hiervoor werden liquide middelen voor een bedrag van 3 miljoen euro
aangesproken.
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2.2. Bespreking van de resultatenrekening van 2019

Afgelopen jaar steeg het inwonersaantal binnen het werkgebied van Limburg.net

opnieuw. Samen met de hoeveelheid ingezameld en verwerkt huishoudelijk afual is dit
een belangrijke parameter voor de bepaling van de inkomsten van Limburg.net.

Het aantal gezinnen in Limburg steeg de afgelopen jaren met net geen 1olo. Vooral de

eenpersoonsgezinnen stegen in aantal, hoewel die trend in 2019 lichtjes verzwakt.

Na jaren van status quo en vorig jaar zelfs een lichte daling, kent 2019 een opmerkelijke

stijging in de hoeveelheid huishoudelijk afual, vooral in de recyclageparken. Er werd een

stijging vastgesteld van maar liefst +28.188 ton. Er werd beduidend meer zuiver en

gemengd puin ingezameld (+9.046 ton), meer groen (+6.872 ton incl. huis-aan-huis) en

meer grofuuil (+2.948 ton). Aan huis werd vooral meer gft (+2.823 ton) opgehaald.

. Bedrijfsopbrengsten gestegen boven niveau van 2Ol7

Boekhoudkundig bestaan de bedrijfsopbrengsten van Limburg.net uit:

- De omzet van derden voor een bedrag van 28 miljoen euro.

- Overige bedrijfsopbrengsten, voornamelijk de werkingsbijdragen van de

gemeenten voor een bedrag van 46,4 miljoen euro. De directe inning van de

kohierbelasting bij de gezinnen wordt als een inning voor de gemeente

beschouwd,

De werkingsbijdragen van de gemeenten worden berekend aan de hand van het aantal
gezinnen. Door de stijging van het aantal gezinnen en de grotere hoeveelheid

huishoudelijk afual zijn de werkingsbijdragen gestegen met 1 miljoen euro. De stijging
van de bedrijfsinkomsten is verder nog te danken aan een hogere toelage van Fost Plus

(441.000 euro), meer inkomsten uit het stijgende aantal recyclageparken (620.000 euro)

en een asbestsubsidie (515.000 euro).

Aantal 20t9 2018 20L7 20L6

aantal inwoners (excl
leefgemeenschap)
aantal gezinnen

wrvan lp gezinnen

stijging aantal gezinnen

totaal ton huishoud.afual

Huishoud. Afual (kglinwoner)

889 543

374 316
106 131

3 t46
509 848

567,73

886 288

37L r70
LO3 922

3 092

481 659
538,34

BB3 22L
368 078

101 582

3 366

485 863
545,29

879 690
364 7t2

99 324

2 777

484 766
546,55

7+ huisn 29 -1
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Onderstaand taartdiagram geeft de procentuele verdeling van de bedrijfsopbrengsten in

2019 weer volgens de herkomst van de middelen.

lnkomsten 2019
L,8r% 1,95%

1,65% Opbrengsten sector 6,06%

6,06%

7,90%
Opbrengsten klanten
d ienstve rl eni ng 7,90%ó

r Verkopen grondstoffen 8,89%

I Gemeenten werkingsbijdragen
20%

I Gezinnen kohier- en

conta ntbe lastíng 5t,7 3%

lAndere 1,65%

Niet récurrente
bedrijfsopbrengsten 1,81%

I Financiele opbrengsten 1,95%

We verduidelijken de belangrijkste stijgingen.

o Werkingsbijdragen gemeenten

De werkingsbijdragen vanwege de gemeenten bedragen voor 2019 in totaal 45 miljoen
euro, waarvan 29,8 miljoen euro rechtstreeks bij de burgers geind wordt via de

kohierbelasting (cf. supra). Per saldo dragen de gemeenten 15,5 miljoen euro bij. Ten

opzichte van 2018 is dat een status quo, ten opzichte van 20L7 is het lager.

Detail van de werkingsbijdragen (voor alle gemeenten in totaliteit, indeling volgens

afrekening ):

Gemeenten Werkingsbijdragen in
euro

2019 2018 20L7 2076

Werkingstoelagen Algemeen
vast fractiegebonden
vast overhead
reg u I a ri sa ti e resu lta at
reg u I a ri satie fi na ncieel resu ltaat
Werki ngstoelagen Variabel

waaronder
we rki n g stoel a g e n recycl a g e p a rk

33774763 34409344
27 114602 26 958 715

8 938 786 8 863 658

-1478625 -606454

-800 000 -806 575

L1325084 97tO22L

34449076 34 ssg 39r.

26747 325 27 061423

8 789 820 8709 439

-1 088 069 -1,2r1 471,

r0338972 8924254

1971520 LB48494 L705473 1322683
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De algemene werkingsbijdragen dalen opnieuw lichtjes, In 2019 werd net geen 30
miljoen euro kohierbelasting via de directe inning geind, 1 miljoen euro meer dan in
2078, vooral door de verlaging van de tussenkomsten. De directe inning staat in voor
660lo van de werkingsbijdragen. Het belang ervan blijft jaarlijks stijgen.

De lichte verhoging van de vaste fractiegebonden werkingsbijdragen is te verklaren door
de kleine toename van gezinnen. De berekening gebeurt immers op basis van de

bijdrage per gezin voor de solidaire afualsoorten. In 2017 was de daling in de vaste
fractiegebonden werkingsbijdragen een gevolg van de verlaging van het quotum van
éénpersoonsgezinnen van 90 kg huisvuil naar 60 kg huisvuil, waardoor de variabele
werkingsbijdrage voor huisvuil bijgevolg wel proportioneel steeg.

De bijzondere werkingsbijdrage voor de recyclageparken wordt berekend op basis van de

nacalculatie van de recyclageparken en neemt toe met de stijging van het aantal
recyclageparken.

Het regularisatieresultaat onder aandeelhouders is gestegen. Dat resultaat wordt
berekend met regio West als ijkpunt, omdat dat de regio is met het laagste
systeemresultaat per inwoner. De reden voor deze stijging zijn'de hogere winsten in de
regio's met andere systemen, te danken aan de lagere verwerkingskosten voor gft.

De regularisatie van het financieel resultaat omwille van intresten op de achtergestelde
lening aan Bionerga nv blijft status quo. Deze opbrengst wordt opnieuw gebruikt om de

werkingsbijdragen voor de gemeenten te verlagen.

Ook de opbrengsten uit de contantbelastingen, zoals de verkoop van huisvuilzakken, gft-
stickers, grofvuilstickers en het innen van diftar vloeien terug naar de gemeenten, en in
2019 voor een bedrag van 10,25 miljoen euro. Dit bedrag wordt verrekend in de
jaarlijkse werkingsbijdragen van de gemeenten .

o Verkoop grondstoffen

De opbrengsten van recycleerbare materialen ofwel de verkoop van grondstoffen werd de

afgelopen jaren steeds belangrijker. Tegenover 2018 blijven deze inkomsten echter
gelijk. De belangrijkste afualsoorten die geld opbrengen zijn vooral papier/karton,
metalen en textiel.

Onderstaande tabel maakt de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar duidelijk: de

opbrengst van papier/karton neemt terug toe, de opbrengsten uit andere afvalsoorten
dalen, vooral dan wat de verkoop van compost en biomassa betreft.

Verkooen qrondstoffen (in €) 2A19 2018 20L7 2016

Papier en karton
Oude metalen
Textiel
Kga

Bodemverbeteraars, biomassa

andere

5 040 084
875 3L2
362 030
3L5 942
268 391
,26784

4 890
949
357
3t7
326

10

7 794 907

845 428
480 910
293 482
394 399

B 935

7 34t 606
642 763
152 455
287 776
339 482
179 476

745
394
680
26L
128

4L9

totaal 6 BBB 543 6 BsL 627 9 B1B 062 B 943 498
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De marktprijs voor papier/karton schommelt sterk, waardoor ook de opbrengsten uit de

verkoop volatiel zijn. In In 2016 en 2OL7 waren de papierprijzen erg gunstig, maar in
2018 kelderde de marktprijs. Voor 2019 kon Limburg.net een betere papierprijs bekomen

dankzij een nieuw contract dat vanaf 1 januari 2019 inging. Hoewel de prijs beter is dan

in 2018, blijft die substantieel lager dan daarvoor.

evol utie pa pierpr¡¡s €/ton
150

L40

130

t20

110

100

90

80

70

+evolutie papierprijs
€/ton

2015 2076 2077 20t8 2019

De daling van de verkoopopbrengst van papier en karton.in 2018 met 2,9 miljoen euro
was in grote mate het gevolg van de prijsdaling, hoewel ook het volume daalde met 2o/o

De gestage daling van het volume van ingezamelde papier en karton stagneert echter in

2019.

evolutie tonnen Papier/karton
60000

59000

58000

57000

56000

55000

54000

53000

52000

51000

50000

*evolutie tonnen
Papier/karton

2015 2076 2017 2018 20t9

o Opbrengsten sector

De vergoedingen voor de ingezamelde recycleerbare materialen van sectororganisaties
zoals Fost Plus, Recupel, Bebat,.. (waarvoor een terugname- of aanvaardingsplicht voor
bestaat) nemen opnieuw toe in 20t9, vooral dankzij hogere vergoedingen van Fost Plus.
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Opbrenqsten sector (in €) 2019 2018 2017 20t6

Recupel - Aeea

Fost Plus

Valorlub
Recytyre

t 249 L43
3 292 L32

120 086
34 208

1 189 498
2 850 36s

BB 2O2

34 297

1 184 030
2 865 t43

84 707
t5 674

L 179 574
2 584 026

59 847
20 276

Totaal 4 695 568 4 L62 363 4 t49 554 3 843 723

o Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recu rrente opbrengsten 20t9 2018 20L7 20t6
Meerwaarde realisatie vaste activa
N iet-recu rrente opbrengsten
verwerking
Reg u la risatie BTW-aftrek
Dading mbt RP Lommel
Regularisatie BV, RSZ

Terug na me preventiefonds

Diverse klein

0 2B2TO L7IO2 5B6B

22739L7 4433202 4539 8L2

138 293I 264 66L

116 915

23 662

600 000

78244
ro9 799

15753

totaal L405238 3 L05 923 4450304 4683973

In tegenstelling tot voorgaande jaren konden geen 'niet-recurrente bedrijfsopbrengsten'
uit goedkopere verwerking worden gerealiseerd. In 2018 werd nog een bedrag bekomen
van 2,27 miljoen euro omwille van gunstige uitbatingsvoorwaarden bij Bionerga (door op
non-actief staande afschrijvingen en optimale verwerkingscapaciteit). Een nieuwe BTW-
ruling stelde Limburg.net in staat om een BTW-herziening uit te voeren met een positief
resultaat van 1,3 miljoen euro.

Conclusie bedrijfsopbrengstena

Via de kohier- en contantbelasting en rekening houdend met de inkomsten uit de
recyclageparken betalen de gezinnen 600lo van de inkomsten van Limburg.net. De
werkingsbijdragen vormen 20o/o vàn de inkomsten. Samen bedragen ze BOo/o van de
inkomsten, wat zorgt voor een vrij stabiel inkomen voor Limburg.net.

Ongeveer 10o/o vân de inkomsten kennen een onzekere factor, dat is dus ondermeer te
wijten aan de schommelende prijzen voor de verkoop van grondstoffen.

De volledige resultatenrekening van Limburg.net voor de boekjaren 2018 en 2019 wordt
als volgt boekhoudkundig gepresenteerd.
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BEÞRIJFSOPBRENGSlEN

Ornzet
Andere bedf rlfsopbrengsten
Niet-recunenle opbrengslen

BEDRIJFSKOSIEN

Handelsg . grondsl hulpsl
Diensten en divers€ goederen
Personeelskosten
Afschri.ivingen
Vsor¿leningen
Andere bedr¡ifskosten
Niet-recunenie kosten

SULTAAT

Finaßc rële opbreqgsten
Finâncíëþ kosten

RE3ULÎAATVOOR BEI.A3T
resu¡laal

RESULTAAT BOËK'ÂAR

Dit overzicht laat een verdere verslechtering van het zuivere bedrijfsresultaat zien na een

eerste dip in 2018. De operationele kosten zijn in 2019 verder sterk gestegen. Het
merendeel van de bedrijfskosten situeert zich boekhoudkundig in de "diensten en diverse
goederen", die bijna met 3 miljoen euro zijn toegenomen in 2019.

Om de evolutie van de kosten te schetsen, is het daarom handiger om dit enigszins
analytisch weer te geven (cf. taartdiagram hieronder). Voor Limburg.net zijn de inzamel-
en verwerkingskosten en de recyclagekosten de belangrijkste operationele kosten. Ten
behoeve van externe rapportering worden ook bepaalde kosten apart gerubriceerd zoals
"preventie en IT". De verdeling van de kosten blijft vrij stabiel over de laatste jaren.73o/o

van deze kosten zijn verbonden aan de inzamel- en verwerkingskosten van de diverse
afvalsoorten.

I

100!rl

vv"l
sry"I
zxl

I

-ror*l

-r*l
-ese6l
-rossl

-axl
oxl
0júr
o*l,

-17 465'

75 gio' 7tgal' flx¡*

26 934
44 861

3 106

-7ro21' -99r

-1 908
€1 545
s s62
-2 588

59
-340
-737

35o/o

6096
4n'6

2B 167
46 358

1 405

-2 004
€4 394
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-2744
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-243
-355

396
'82t/t
-9%
-3%
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o%

-1eÁ
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Kosten 20t9 0,44yo r Handelsgoederen, grond en hulpst
2,59%

I Algemeen 3,41%

0,77yo

3,67%

I Preventie 5,76%

9,77%
r Recyclage 16,85%

r Recyclageparken 3,29/o

I lnzameling en verwerking organisch

afval en huisvuil 53,46%

Bezoldigingen9,TT%

3,29/o sAfschrijvingen en
waardeverminderingen 3,67%

', Andere bedrijfskosten incl niet
recu rrente koslen O,7 7 lo

r Financiële kosten 0,44%

. Opnieuw st¡jgende operationele kosten

Om de stijgende operationele kosten verder toe te lichten, detailleren we de
inzamelkosten en verwerkingskosten voor de afvalsoorten huisvuil, gft, groen en grofuuil.

2,58o/o

3,4tyo

in€ 20L9 2018 wijziqinq

huisvuil

inzameling

verwerking

inzameling & verwerking

tonnen

LO 287 736

9 848 r77

20 135 913

79 320

9 916 005

10 055 608

L9 97L 6L3

78 523

3,75o/o

-2,060/o

0,82o/o

r,0Lo/o

qft

inzameling

verwerking

inzameling & verwerking

tonnen

6 009 757

3 466 7t4
9 476 47t

44 688

5 566 287

3 939 809

9 506 096

41 865

7,97o/o

-L2,0lo/o

-0,3Io/o

6,740/o

9roen
inzameling

verwerking

inzameling & verwerking

tonnen

2 r24 383

3 433 780

5 558 163

102 081

1 889 075

2 806 013

4 695 088

95 209

t2,460/o

22,37o/o

18,38o/o

7,220/o

grofvuil

inzameling

verwerking

r r24 249

4 975 552

995 447

4 785 923

12,94o/o

3,960/o
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inzameling & verwerking

tonnen

6 099 801 5 7Bt 370
o/o

o Huisvuil

De huis-aan-huis inzameling gebeurt door externe dienstverleners, die een vaste en een

variabele kost aanrekenen. Sinds 2017 stijgen de transportkosten en in 2019 leidden de

contractuele prijsindexãties ook tot hogere inzamelkosten. De verwerkingsprijs van

huisvuil daarentegen daalde in 2019 met -3.6%o. De daling van de verwerkingskosten
compenseerde grotendeels de gestegen inzamelkosten. In 2018 is de verwerkingsprijs
voor huisvuil afgerekend op de voorschotprijs en een niet-recurrente bedrijfsopbrengst
werd gerealiseerd dankzij de afrekening huisvuil. In 2019 werd deze opbrengst niet
gerealiseerd.

o Gfr

Op vlak van de inzamelkosten zien we voor deze afvalsoort een identiek beeld als
grofvuil: een prijsindexatie op contract van regio Zuid als belangrijkste inzamelcontract
voor gft heeft hierin het grootste effect, De verwerkingskosten dalen door een lagere
variabele verwerkingsprijs (-L7o/o) en een lagere vaste verwerkingsprijs (-10%), De

sterke stijging van de tonnen compenseren echter het gunstige prijseffect. Zo kon er per

saldo in absolute bedragen toch slechts een beperkte daling opgetekend worden. Verder
is ook de overlastvergoeding in Bilzen weggevallen, Tijdens de afgelopen 3 jaren
fluctueerde de verwerkingsprijs van gft zeer sterk.

Groeno

Groen is de afvalsoort met de grootste absolute kostenstijging met 863.000 euro. Zowel

de inzamelings- als de verwerkingskosten van groenafval stegen opnieuw in 2019. Ook in
2018 werd er al een stijging vastgesteld. In 2019 wordt het effect van de prijsstijging
(+15olo) mede versterkt door de gestegen tonnen. In 2019 werden ook de kosten voor
groenafval uit Optimo in de cijfers verrekend, Daarnaast stijgen ook de transportkosten
voor de verkoop van compost en biomassa dat per saldo ook een lagere opbrengst kende
in 2019.

Grofvuil

In 2019 stegen ook de inzamelkosten van grofvuil. Ondanks de lagere verwerkingsprijs (-
3olo) stegen de verwerkingskosten. De verklaring moet gezocht worden in de grotere
hoeveelheden grofuuil (+8,6%) die werden verwerkt. De stijging voor deze afvalsoort per

saldo met 318.000 euro maakt dat deze afvalsoort mee bepalend is voor de grotere

stijging van de operationele kosten.

o Recyclagekosten voor recycleerbare afvalsoorten

De recyclagekosten ofwel de verwerkingskosten voor de recycleerbare afualsoorten zijn
maar liefst gestegen met 1,1 miljoen euro ofwel 9olo.

De recyclagekost voor de positieve afualsoorten papier/karton en metalen bleven
grotendeels gelijk, Dankzij de asbestsubsidies kon ook een positief resultaat opgetekend
worden voor de asbestverwerking. Voor kga werd de lagere aftrekbaarheid van BTW een

bijkomende kostenpost. 
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De grootste kostenstijgingen worden veroorzaakt door hout (met +0,3 miljoen euro), en

zuiver en gemengd puin ( samen +0,5 miljoen euro). Niet alleen namen hier het aantal
ingezamelde en verwerkte tonnen sterk toe maar ook de recyclagekosten. Bij zuiver puin

verdubbelde de verwerkingsprijs tot 9,02 euro/ton terwijl in de variabele
werkingsbijdragen slechts 2 euro/ton aangerekend wordt.

In tegenstelling tot voorgaande afualsoorten dalen de recyclagekosten voor de afvalsoort
zachte plastics. Hierin zit echter een correctie van 2018 voor de hogere vergoeding van
Fost Plus, de verwerkingsprijs steeg in 2018 al maar blijft in 2019 gelijk.

o Recyclageparken

Ook in 20t9 zijn de directe kosten voor de recyclageparken gestegen (vervat in de
"diensten en diverse goederen") en dit voornamelijk omwille van hogere
onderhoudskosten. In 2019 namen ook de kosten door derden en de kosten voor ICT

toe. Uit de nacalculatie van de recyclageparken blijkt evenwel dat de opbrengsten voor
de recyclageparken (met daarbij inbegrepen de bijzondere werkingsbijdrage) de
geïndividualiseerde kosten van alle parken dekken. Een andere vaststelling is dat de
gesolidariseerde kosten in het globale resultaat jaar na jaar lichtjes afnemen. Dit zorgt
voor een daling van de gemiddelde bijzondere werkingsbijdrage voor geautomatiseerde
parken van7,24 euro in 2018 naar 6,86 euro per gezin in 2019.

o Preventie & Communicatie

In de boekhoudkundige rapportering worden kosten die betrekking hebben op de
recycleerbare afualsoorten "textiel" en "hergebruik Aeea" en de kosten voor
kringloopcentra opgenomen onder "preventie". Eigenlijk horen deze kosten eerder thuis
bij de recyclagekosten, maar omdat het beheer toegewezen werd aan de dienst
communicatie worden ze toch onder preventie genoteerd.

Voor de duidelijkheid worden deze recyclagekosten in onderstaande tabel onderaan apart
weergegeven. De daling van de uitgaven voor preventie & communicatie compenseert de

stijging van de verwerkingskosten van deze 3 afvalsoorten.

2 053 773 r 820 674 2 027 754 233 099

Preventie en sensibilisering (in €)
wijziging

2079 -
2018

2019 2018 2017

Amber, moestuincomplexen, project
CDG
Diverse campagnes
Beleidsinitiatieven
Preventiefonds
Afvalkalender
Schoonste magazine
Sociale media
Alg commu nicatiekosten
Uitmuntend Limburg incl acties

489 287 524 555 49L 264 -35 268

753
28

t75
370
226

31
293

60

790
191
942
L57
374
180
676
702

856
135
t78
377
305

33
342
213

534
596
355
661
343
372
597
785

1 040
84

177
362
311

32
252
173

634
647
4to
709
854
622
756
857

-r02 744
-107 405

-2 4L3
-7 504

-78 969
-2 r92

-48 92t
-153 083

2 429 299 2 967 798 2 927 752 -538 499
0

0

Totaal communicatie

Kosten m, b,t. recycleerbare

20



afvalsoorten
Totaal 4 483 072 4 7BB 472 4 955 506 -305 400

Hoewel het totale communicatiebudget daalde, werden er heel wat nieuwe

communicatiecampagnes opgestart zoals de communicatie over de nieuwe blauwe zak
(p+md), de glasbollen, en de tuinplantendag. Daarnaast werden bestaande campagnes

zoals de jaarlijkse handhavingsweek rond sluikstorten en zwerfvuil, de campagne rond

correct aanbieden, het educatief scholenproject, dri nKraantjeswater en straat. net
opnieuw ondersteund. De campagne'Afvalvrij mei'nam de grootste hap uit het budget,

In de algemene communicatiekosten zitten ook de kosten van het communicatiebureau
vervat voor de diverse campagnes, de Afvalkalender en Het Schoonste magazine.

o Personeelskosten

Het personeelseffectief voor afvalophaling stijgt in 2019. Dit leidde tot een betere
beheersing van de interimkosten. Voor de opening van een nieuw park in Hechtel-Eksel

werden 2 personeelsleden aangenomen (2 VIE), Voor het nieuwe recyclagepark van

Lommel, wat eigenlijk een verhuis was van een bestaand naar een nieuw recyclagepark,
waren geen nieuwe aanwervingen nodig.

Over de organisatie van de recyclageparken en haar personeelsbezetting lopen

momenteel besprekingen. Het doel is om de organisatie efficiënter te doen verlopen en

de kosten voor interimmedewerkers verder te beheersen. Omwille van de maatregelen
op de werkvloer die genomen moeten worden naar aanleiding van de coronacrisis wordt
hier nu prioriteit aan gegeven.

Aantal VTE personeel 2019 2018 20L7 20L6
Ad m i nistratief personeel
Hasselt
Parkwachters
Beladers

36,23
73,2
15,8

37,7
7r,28

13,8

38,09
64,88

10,8

35,13
50,08

11,8

Totaal 125,23 L22,78 rr3,77 97,Ot

20t9 2018 2017 20r6Personeelskosten ( in €)
Algemeen
Recyclageparken
Ophaling huis-aan-huis
bionerqa loqistics

3 LT7 4BT

3 699 199

2 973 r3r
3 34r 520

2 94L 487
2 806 382

2 684 550
2 460 619

787 049 646 918 562778 447 468

7 605 748 6 96t 570 6 310 640 5 592 637

Uitzendkrachten RP

Uitzendkrachten HaH

609 793
267 oBL

529 085

304 4Ll
396 568

362 901

385 197

206 810
Totaal incl.
u itzend krachten B 482 622 7 795 066 7 070 tro 6 rB4 643

o Afschrijvingen en waardeverminderingen

In 2019 werden hogere waardeverminderingen voor handelsvorderingen aangelegd, dit
werd uitgebreid toegelicht bij de balansbespreking handelsvorderingen. Omwille van
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hogere investeringen namen ook de afschrijvingen toe. Deze stijging wordt veroorzaakt
door de hogere ICT-investeringen en de kortere afschrijvingstermijn voor software.

N iet- recurrente bedrijfskosten

De juridische procedure omtrent betwistingen met betrekking tot de aanleg van het
recyclagepark in Beringen werd beslecht met een'ongunstig vonnis in beroep voor
Limburg.net. De ten onrechte te hoge aangerekende boetes over 2018 werden
geregulariseerd in de afrekening van de werkingsbijdragen. De kosten van deze
schadevergoeding en de reguralisatie van de boetes over 2018 werden beide geboekt
onder de rubriek "niet-recurrente kosten". Ook de gebruikelijke BTW regularisaties voor
de recyclageparken, die jaarlijks opnieuw moeten berekend worden volgens een
bijzonder aftrekpercentage, vallen hieronder.

Negatief bedrijfsresultaat:a

ILA. Handêlsgoederen, grond en hulpst.
lLB. D¡ensten en diverse goede¡en

Algemeen
Prevent¡e
Recychge
Recyclageparken
Inzameling en verwerk¡ng organ¡sch afval en hu

I n zâ m eli n g orga n is ch a fv a I
Vetwerk¡ng orga n isch atua I
Inâmeling hußvull
Veruerk¡ng hußvuil

ILC. Eezoldigingen, sociale lasten en pêns¡o€nen
II.D. Afschrijvingen en waardeverminderingen
II.F. voorz¡eningen voor r¡sicois en kosten
U.G. Andere bedr¡jfiskosten
ILH, Níet-r€currente b€dr¡jfskosten

-2 004 016
-64 394 40o

-2 653 363
-4 483 073

-13 110 761
-2 556 744

-41 590 460
-8 108 768
-6 715 064
-9 640 5s9

-76 425 499
-7 603 729
-2743 534

-111 200
-242956
-355 996

-1 908 062
-6t 544 849

-2 280 054
-4 788 472

-12 007 117
-2 268 394

-40 200 812
-7 366 752
-6 690 963
-9 202 148

-16 206 825
-6 961 570
-2 588 500

59 057
-339 809
-736 808

-95 954
-2 849 551

-373 309
30s 399

'-1 103 644
-288 350

-1 389 648
-742 016

-24 102
-438 412
-218 674

-642 t59
-155 034
-r70 256

96 853
380 811

5,Oolo
4160lo
76,4o/o
-6,4o/o

9,2o/o

72,7o/o
3,5o/o

10,7o/o

0,4o/o

4,8o/o

7,3o/o

9r2o/o
6,Oolo

-288,3o/o
-28,5o/o
-5L,7o/o

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de uitsplitsing van de bedrijfskosten. Terwijl
de bedrijfsinkomsten inclusief de niet-recurrente opbrengsten met 1,4olo toenamen,
evolueerden de bedrijfskosten verder negatief met een stijging van 4,60/o.

Zoals verwacht stegen de inzamelkosten van zowat alle afualsoorten. Daarbij spelen ook
conjuncturele omstandigheden een rol. De verwerkingskosten van de recycleerbare
afvalsoorten vormen de tweede grootste kostenstijging waarbij vooral zuiver en gemengd
puin en hout de belangrijkste kostenstijgingen voor hun rekening nemen. Ook kringloop,
textiel en AeeA vallen op dit vlak negatief uit. De verwerkingsprijzen voor huisvuil,
grofvuil en organisch afval zijnzeer volatiel, In 2019 pakten de verwerkingsprijzen voor
het merendeel gunstig uit, behalve voor groen en grofuuil. Een belangrijk effect.in de
kostenstijging bij voornoemde afvalsoorten heeft te maken met het gestegen tonnage
van deze afualsoorten.

Indien de recyclagekosten van "textiel", "kringloop" en "AeeA" worden opgeteld bij de
recyclagekosten, de inzameling en verwerking van huisvuil en het organisch afval
bekomen we een bedrag van 56,8 miljoen euro ten opzichte van 54 miljoen euro in 2018.
Deze inzamel- en verwerkingskost bedraagt 74,75o/o van de totale bedrijfsopbrengsten,
Deze verhouding stijgt ten opzichte van 2018 waar ze nog 72,t3o/o bedroeg. Indien de
inzamel- en verwerkingskost verder stijgt ten opzichte van de bedrijfsinkomsten, zal dit
het bedrijfsresultaat negatief blijven beÏnvloeden.
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Overige stijgende kosten zoals "algemeen" en "recyclageparken" (in de rubriek "diensten
en diverse goederen"), "personeel" en "afschrijvingen" volgen de activiteitsuitbreiding en

dynamiek van Limburg.net.

In de toekomst zal er een keuze moeten gemaakt worden of een verdere
activiteitsuitbreiding - vb door het openen van meer recyclageparken- wenselijk is.

Vanuit financieel oogpunt zal er een afweging moeten gemaakt worden tussen een

activiteitenbeperking of hogere werkingsbijdragen of een kostenbeheersing via
goedkopere inzamelingen. Door de afvalinzameling via Optimo uniformer en zo ook
efficiënter te organiseren, zal Limburg.net het bedrijfsresultaat onder controle proberen

te houden. Om te peilen of dat haalbaar is, werd een eerste stap al gezet. De

inzamelcontracten voor de Optimo-ophaling werden gelijktijdig aanbesteed in 2019. Het

resultaat hiervan zal een belangrijke indicatie geven voor de toekomstige kostprijs van

de inzameling huis aan huis en of deze al dan niet kan beheerst worden

Negatief resultaat over boekjaar 2O191a

1 512 643
-?3,42lJ7

I 5t4 197
-370 747

-1 554
92540

-o,lo/o
-818o/o

Iv, F¡nanciële opbrengsten
v. F¡nan¿iële kosten

-orlolo-539 -540 Ix, Belast¡nEen

Het financieel resultaat geeft opnieuw stabiele cijfers weer. De intresten op de
achtergestelde lening aan en de dividenden van Bionerga, de afschrijving van de
kapitaalsubsidies en de intresten voor de infrastructuur van recyclageparken bepalen
deze cijfers.

In 2018 kon nog een positief resultaat van het boekjaar opgetekend worden dankzij de
hoge niet-recurrente opbrengsten van 3 miljoen euro. Zoals de naam het zegt, zijn de
niet-recurrente opbrengsten zeer volatiel en mogen ze daarom niet resultaatsbepalend
zijn. Indien we het resultaat corrigeren en de niet-recurrente opbrengsten en kosten
eruit halen, dan is het resultaat in 2019 -1,4 miljoen euro versus -345.000 euro in 2018.

De operationele cashflow is weliswaar nog steeds positief maar onvoldoende om alle
investeringen en stijgende voorfinanciering op te vangen, Indien de resultaten in deze zin
blijven evolueren, zullen de liquiditeiten en ook de reserves verder afnemen.

3. Risico's en onzekerheden

Voor Limburg.net bestaan de belangrijkste onzekerheden uit de fluctuaties van de
grondstofprijzen en de verwerkingsprijzen, Om die eventueel negatieve effecten op te
vangen werd een bestemd fonds voorzien. In 2020 zullen nieuwe inzamelcontracten de

kostprijs van de dienstverlening in grote mate bepalen.

4. Belangr¡jke gebeurtenissen na het einde van het
boekjaar (aft 96t 2o W.Venn.)
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De uitbraak van het COVID-19 begin 2020 en de resultaten van de overheidsmaatregelen
die zijn genomen om het virus in te perken, zouden de financiële prestaties van 2020 en
de waardering van bepaalde activa en passiva kunnen beïnvloeden. Het is daarom
mogelijk dat we materiële aanpassingen in onze jaarrekening voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2020 moeten opnemen.

Op basis van de feiten die vandaag bekend zijn, hebben we momenteel geen kennis van
de financiële gevolgen voor de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december
2019 in te schatten. We geven hierna echter wel een overzicht van de risico's waarmee
onze organisatie wordt geconfronteerd in 2020 en in de voorzienbare toekomst:

Ten gevolge van de verplichte sluiting van de recyclageparken van L7 maart tot 7 april,
en de toegangsbeperkingen, wordt een daling van inkomsten verwacht, die geraamd
wordt op 400.000 euro. Daar staat tegenover dat de kosten ook wat dalen door de lagere
afuoer van afvalstoffen op de recyclageparken en door de technische werkloosheid van
het personeel.

Mogelijks wordt er gewacht met met de inning van de kohierbelasting. In dat geval kan
er een voorfinancieringsbehoefte ontstaan. Die kan worden ingevuld met een kredietlijn
op korte termijn.

Een verdere stijging van de waardeverminderingen op handelsvorderingen valt niet uit te
sluiten. Het volume van deze verkopen aan crisisgevoelige handelaren is echter beperkt.
Korter opvolgen van de aanmaningen blijft belangrijk.

5. Inlichtingen over de omstandigheden die de
ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk
kunnen beÏnvloeden (art 96, 30 W.Venn.)

De vereniging Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging, zoals bedoeld
in artikel 12, par.2,30 van het Decreetvan 7/O7/ZOOL houdende de intergemeentelijke
samenwerking (ìOrganiek Decreet'). De vereniging werd opgericht voor de duur van 30
jaar, te rekenen vanaf de onderhandse oprichtingsakte dd. tO/06/L974. De duur van de
vereniging werd verlengd met een periode van 18 jaar ingevolge de akte
statutenwijzigingen, verleden op 27/06/2002 en opnieuw verlengd voor een periode van
18 jaar ingevolge akten statutenwijzigingen, verleden op 27/06/2019.

6. Onderzoek en Ontwikkeling (art 96t 4o W.Venn.)

Afgelopen jaar 2019 was gekenmerkt door een transitiejaar op vlak van ICT. De

vernieuwing van de IT infrastructuur en de uitbesteding aan een externe provider legden
de fundamenten voor verder automatisatieprojecten. De nieuwe dienstverlening van
bronophaling asbest huis aan huis werd gegoten in een online aanvraag - en
betaalproces met proactieve opvolging en incidentmelding'door de ophalers. Dit proces

werd zoveel mogelijk generiek uitgewerkt zodat het ook toepassingen kent in andere
ophaalsystemen. De oplevering van deze nieuwe software werd net voor eindejaar
uitgerold en kon al uitgebreid getest worden. Ook op vlak van Optimo werden enkele
projecten afgerond met een nieuwe mobiliteitsstudie tot gevolg en hertekening van de
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ophaalrondes. Ook het prototype van een optimo- ophaalwagen werd bestudeerd en
bouw van een prototype gestart.

Specifiek voor het gemeentevuil werd een vuilnisbakkenapp ontwikkeld met als doel
beheer en inventarisatie mogelijk te maken. Op termijn zal deze app verder uitgebouwd
worden met bijkomende features ter ondersteuning van de gemeenten en ter analyse
van deze afualstromen.

7. Kapitaalverhoging enl of uitgifte van converteerbare
obligaties of warrants door de raad van bestuur (art
608 W.Venn.)

Per 27/03/2019 werd het kapitaal van de vennoten aangepast aan het inwonersaantal
conform de statuten. De kapitaalsverhoging werd doorgevoerd via een mutatie van de
reserves, In de loop van het boekjaar eindigend op 3UI2/2019 hebben zich geen andere
verrichtingen in deze zin voorgedaan noch heeft de raad van bestuur van Limburg.net
besloten tot enige vorm van uitgifte van andere nieuwe aandelen of van converteerbare
obligaties of warranten. .

8. Verkrijging van eigen aandelen, w¡nstbewijzen of
certificaten (art 624 en 630 W.Venn)

Zie punt B

9. Tegenstrijdige belangen van vermogensrechtelijke
aard (art. 523 W.Venn).

In de loop van het boekjaar hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding
kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vereniging zoals
beschreven in artikel 523 Wetboek Vennootschappen.

10. Bijkantoren (art 96, 50 W.Venn.)

Limburg.net heeft geen bijkantoren.

11. Het gebruik van financiële instrumenten en voor
zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van
de activa, passiva, financiële positie en resultaat
(art 96, 8o W.Venn.)

De voornaamste financiële instrumenten van de vereniging zijn bankleningen,
bankkredieten, banksaldo's en kortlopende bankdeposito's. De belangrijkste doelstelling
van deze financiële instrumenten is het verschaffen van financiering van de activiteiten
van de vereniging.
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Limburg.net maakt geen gebruik van financiële instrumenten noch van

prijsindekkingstechnieken voor de grondstofprijzen. Er dient te worden opgemerkt dat de

vereniging niet toestaat dat financiële instrumenten met speculatieve doeleinden worden

verhandeld.

Daarnaast heeft de vereniging eveneens verschillende andere financiële activa en passiva

zoals vorderingen en schulden, die rechtstreeks afkomstig zijn uit haar activiteiten.

L2. Continuiteit
De raad van bestuur stelt vast dat artikel 3:6 $1, 60 van het WW van toepassing is en

beslist uitdrukkelijk de waardering in het perspectief van de continuÏteit te behouden

omdat ze niet afwijkt tov voorgaande jaren en de continuÏteit van de vereniging nit in ge

het gedrang gezien haar solide financiële structuur.

13. Resultaatsverwerking

Onderstaande resultaatverwerking stemt overeen met de bepalingen ter zake in de

statuten. Wij verzoeken u derhalve om de hier voorgestelde resultaatbestemming goed

te keuren.

Het te verwerken negatief resultaat bedraagt
Te bestemmen resultaat van het boekjaar: € -351 688 11

Wij stellen de volgende resultaatverwerking voor:
Toevoeging aan de wettelijke reserve:
Toevoeging aan de beschikbare reserves:
Toevoeging aan bestemd fonds CO2-compensatie
Toevoeging aan het bestemd fonds verwerking

€
€
€
€
€

0,00
0,00

336,66
0,00

Onttrekkinq aan de reserves -352 024 77

Tota a l: € -351 688 11
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L4. Goedkeuring jaarverslag en kwijting

Kennis te nemen van het verslag van de commissaris over het boekjaar van 1 janua ri 2079 tot en met

3l- december2Ot9.

Het ontwerp van jaarrekening goed te keuren, en de vooropgestelde resultaatbestemming te

aanvaarden.

Kwijting te willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun

opdracht tijdens het voorbije boekjaar.

Tot slot dienen wij de algemene vergadering erop te wijzen dat deze jaarrekening van Limburg.net

met betrekking tot het boekjaar 2079 is opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de

hogere overheid, zijnde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Opgemaakt te Hasselt op 29 april 2020

Namens de raad van bestuur van Limburg.net OV

ln opdracht,

ts

Luc Wouters

Voorzitter
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