
JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Naam: LIMBURG.NET - opdrachthoudende vereniging

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres: Gouverneur Verwilghensingel Nr: 32 Bus:

Postnummer: 3500 Gemeente: Hasselt

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Hasselt

Internetadres: www.limburg.net

Ondernemingsnummer BE 0214.533.712

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

30-10-2015

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

22-06-2017

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2016 tot 31-12-2016

Vorig boekjaar van 01-01-2015 tot 31-12-2015

De bedragen van het vorige boekjaar zijn 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 6.1, VOL 6.2.2, VOL 6.2.4, VOL 6.2.5, VOL 6.3.4, VOL 6.3.5, VOL 6.4.2, VOL 6.5.2, VOL 6.17, VOL 6.18.1, VOL
6.18.2, VOL 6.20, VOL 8, VOL 9

1/64



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 onderneming

BROUNS Hubert

Weertersteenweg 170
3640 Kinrooi
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

DE CEULAER Maarten

Bruglaan 13
3960 Bree
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

BAETEN Christ

Bruggepensioneerde
Zonnebloemstraat 22
3660 Opglabbeek
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

CLUCKERS Geert

Onderwijzer
Drie Lindekenserf 4
3290 Diest
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

DE VIS Dirk

Advocaat
Staatsbaan 132
3945 Ham
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

DEDRIJ Ludo

Bediende
Daalhofstraat 32
3840 Borgloon
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

DUIJSSENS Jean

Onderwijzer
Batticestraat 39
3790 Voeren
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

HOEBREKX Paul
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Holakenstraat 27
3545 Halen
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

MAAS Jan

Preventieadviseur
Laerstraat 9
3910 Neerpelt
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 22-06-2016 Bestuurder

PIRENS Freddy

Ambtenaar
Oelenstraat 3
3580 Beringen
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

SCHREURS Rohnny

Bediende
Nieuwstraat 3
3850 Nieuwerkerken
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

PENXTEN Marc

Bisschopswijerstraat 2
3570 Alken
BELGIË

Begin van het mandaat: 09-10-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

ULENAERS Bjorn

Schansdijkstraat 29
3665 As
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

FRANSSEN Eddy

Winterstraat 33
3740 Bilzen
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-11-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

CROONEN Mia

Kettingbrugweg 15
3950 Bocholt
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

DANIELS Stefan

Roodakkerstraat 7
3960 Bree
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

ALDERS Karen

Nr. BE 0214.533.712 VOL 2.1

3/64



Keizel 14
3590 Diepenbeek
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

BOHNEN Freddy

Stationstraat 39
3650 Dilsen-Stokkem
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

CAGLAR Ali

Schalmstraat 2
3600 Genk
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

SCHEEPERS Ingrid

A. Moyaertsstraat 68
3890 Gingelom
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

PELLENS Jean

Kasteeldreef 33
3930 Hamont-Achel
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

SCHOUTERDEN Kevin

Kleine Bameriklaan 32
3500 Hasselt
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

TRUYENS Raf

Hoofdstraat 12
3940 Hechtel-Eksel
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

SCHROYEN Benny

Darisstraat 13
3870 Heers
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

GRAULUS Jimmy

Eiken Venne 4
3540 Herk-de-Stad
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

GARCIA Sole

Sint-Jansblok 91
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3550 Heusden-Zolder
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

ACHTEN Geert

Melleveldstraat 24
3730 Hoeselt
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 22-06-2016 Bestuurder

GIELEN Eugeen

Dorpstraat 31
3720 Kortessem
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

VERHEYEN Peter

Ladderstraat 39
3620 Lanaken
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-11-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

COENEN Eric

Rozenstraat 97
3970 Leopoldsburg
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

CREMERS Walter

Peter Aertsstraat 10
3920 Lommel
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Voorzitter van de Raad van Bestuur

WOUTERS Luc

Boogbosstraat 31
3560 Lummen
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

THOREZ Stefan

J.Smeetslaan 6/4
3630 Maasmechelen
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

GEUSENS Koen

Kloosterstraat 1
3670 Meeuwen-Gruitrode
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

CONJAERTS Katrijn

Parkstraat 10/1
3900 Overpelt
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BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

VANHEES Rudi

Baan naar Bree 106
3990 Peer
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

NIJS Jessica

Sieberg 14
3770 Riemst
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

BRUSSELEERS Katleen

Laarbossenstraat 20
3980 Tessenderlo
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

WAGEMANS Erwin

Sacramentstraat 108
3700 Tongeren
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

RAMAEKERS Chris

Vogeleinde 20
3830 Wellen
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

SMETS Kristien

Grote Hemmenweg 158
3520 Zonhoven
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

THIJS Raymond

Hoogstraat 6/10
3690 Zutendaal
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

GOVAERTS Stefan

Molenstraat 52
3980 Tessenderlo
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

KOÇ Ahmet

Helmstraat 34
3581 Beverlo
BELGIË

Nr. BE 0214.533.712 VOL 2.1

6/64



Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 21-12-2016 Bestuurder

HERMANS Mannus

Gijzenveldstraat 42
3690 Zutendaal
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-03-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

OKTAY Muhammet

Elzenstraat 40
3530 Houthalen-Helchteren
BELGIË

Begin van het mandaat: 18-12-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

VERSAVEL Mario

Klappijstraat 74
3294 Molenstede
BELGIË

Begin van het mandaat: 09-10-2013 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

JANSSEN Mariette

Hoevenstraat 23
3680 Maaseik
BELGIË

Begin van het mandaat: 17-12-2014 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

LEYS Walter

Tiensevest 1/501
3800 Sint-Truiden
BELGIË

Begin van het mandaat: 24-06-2015 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

MEELBERGHS Carine

Fabriekstraat 1/A
3980 Tessenderlo
BELGIË

Begin van het mandaat: 29-04-2015 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

COENEGRACHTS Rudy

Bovenstraat 15
3730 Hoeselt
BELGIË

Begin van het mandaat: 22-06-2016 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

FRANSEN Liesbeth

Jos Verlindenstraat 42
3910 Neerpelt
BELGIË

Begin van het mandaat: 22-06-2016 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

AMAGHLAOU Hassan

Vredestraat 87
3600 Genk
BELGIË

Begin van het mandaat: 21-12-2016 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder
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LOUWET Serge

Herstappeveld 1
3717 Herstappe
BELGIË

Begin van het mandaat: 21-12-2016 Einde van het mandaat: 30-06-2019 Bestuurder

ERNST AND YOUNG BEDRIJFSREVISOREN (B0160)

BE 0446.334.711
Herckenrodesingel 4a/1
3500 Hasselt
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-07-2014 Einde van het mandaat: 30-06-2017 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

STEFAN Olivier (A01761)

Bedrijfsrevisor
Herckenrodesingel 4a/1
3500 Hasselt
BELGIË
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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 onderneming*,

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.

Nr. BE 0214.533.712 VOL 2.2
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 6.1 20

VASTE ACTIVA 21/28 24.378.110,42 22.976.783,1

Immateriële vaste activa 6.2 21 826.686,35 760.382,61

Materiële vaste activa 6.3 22/27 19.826.078,56 18.641.054,98
Terreinen en gebouwen 22 15.671.331,46 13.668.053,49
Installaties, machines en uitrusting 23 2.553.400,53 2.466.236,75
Meubilair en rollend materieel 24 1.482.102,38 1.541.120,05
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 119.244,19 965.644,69

Financiële vaste activa 6.4/6.5.1 28 3.725.345,51 3.575.345,51
Verbonden ondernemingen 6.15 280/1 3.719.973,57 3.569.973,57

Deelnemingen 280 3.719.973,57 3.569.973,57
Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 6.15 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 5.371,94 5.371,94
Aandelen 284 5.371,94 5.371,94
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 53.463.649,18 58.549.779,69

Vorderingen op meer dan één jaar 29
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 192.732,59 137.139,18
Voorraden 30/36 192.732,59 137.139,18

Grond- en hulpstoffen 30/31
Goederen in bewerking 32
Gereed product 33
Handelsgoederen 34 192.732,59 137.139,18
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 16.715.197,35 21.016.231,78
Handelsvorderingen 40 10.046.390,2 8.690.937,66
Overige vorderingen 41 6.668.807,15 12.325.294,12

Geldbeleggingen 6.5.1/6.6 50/53 28.419.138,46 25.173.679,78
Eigen aandelen 50
Overige beleggingen 51/53 28.419.138,46 25.173.679,78

Liquide middelen 54/58 7.996.065,47 11.556.221,49

Overlopende rekeningen 6.6 490/1 140.515,31 666.507,46

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 77.841.759,6 81.526.562,79

Nr. BE 0214.533.712 VOL 3.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 52.149.736,91 42.913.507,78

Kapitaal 6.7.1 10 28.042.284 28.039.614
Geplaatst kapitaal 100 28.042.284 28.039.614
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11 1.225,05

Herwaarderingsmeerwaarden 12 330.540 330.540

Reserves 13 18.410.197,03 8.777.541,54
Wettelijke reserve 130 1.810.485,8 1.328.853,03
Onbeschikbare reserves 131 157.758,92 157.758,92

Voor eigen aandelen 1310 157.758,92 157.758,92
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132
Beschikbare reserves 133 16.441.952,31 7.290.929,59

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15 5.365.490,83 5.765.812,24

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 173.864,98 250.553,34

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 173.864,98 250.553,34
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Fiscale lasten 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Milieuverplichtingen 163
Overige risico's en kosten 6.8 164/5 173.864,98 250.553,34

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 25.518.157,71 38.362.501,67

Schulden op meer dan één jaar 6.9 17 3.185.306,38 6.815.773,41
Financiële schulden 170/4 2.279.836,03 2.434.212,71

Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173 2.279.836,03 2.434.212,71
Overige leningen 174

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9 905.470,35 4.381.560,7

Schulden op ten hoogste één jaar 6.9 42/48 21.748.272,44 30.792.666,59
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 4.568.836,77 5.389.594,14
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 9.573.506,59 14.384.170,42
Leveranciers 440/4 9.573.506,59 14.384.170,42
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 1.940.629,18 1.483.523,46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 6.9 45 1.011.799,66 917.931,04

Belastingen 450/3 151.934,52 167.898,08
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 859.865,14 750.032,96

Overige schulden 47/48 4.653.500,24 8.617.447,53

Overlopende rekeningen 6.9 492/3 584.578,89 754.061,67

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 77.841.759,6 81.526.562,79

Nr. BE 0214.533.712 VOL 3.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 77.041.813,2 70.983.837,01
Omzet 6.10 70 27.976.279,89 29.190.233,4
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 6.10 74 44.381.559,6 41.354.095,21
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 6.12 76A 4.683.973,71 439.508,4

Bedrijfskosten 60/66A 67.622.143,05 64.102.000,31
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 1.924.842,94 2.011.682,46

Aankopen 600/8 1.980.436,35 2.037.764,95
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609 -55.593,41 -26.082,49

Diensten en diverse goederen 61 57.470.403,69 54.761.478,62
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.10 62 5.592.636,67 5.057.644,8
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 2.370.962,6 1.971.792,37
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 6.10 631/4 2.846,61
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 6.10 635/8 -76.688,36 39.054,95
Andere bedrijfskosten 6.10 640/8 204.040,67 47.137,28
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649
Niet-recurrente bedrijfskosten 6.12 66A 133.098,23 213.209,83

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 9.419.670,15 6.881.836,7

Financiële opbrengsten 75/76B 557.778,82 590.835,57
Recurrente financiële opbrengsten 75 557.778,82 590.835,57

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
Opbrengsten uit vlottende activa 751 247.110,67 283.718,6
Andere financiële opbrengsten 6.11 752/9 310.668,15 307.116,97

Niet-recurrente financiële opbrengsten 6.12 76B

Financiële kosten 65/66B 340.057,94 327.025,54
Recurrente financiële kosten 6.11 65 340.057,94 327.025,54

Kosten van schulden 650 339.982,31 326.962,17
Waardeverminderingen op vlottende activa andere
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 651
Andere financiële kosten 652/9 75,63 63,37

Niet-recurrente financiële kosten 6.12 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 9.637.391,03 7.145.646,73

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 6.13 67/77 4.735,54 19.152,05
Belastingen 670/3 4.735,54 19.152,05
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 9.632.655,49 7.126.494,68

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 9.632.655,49 7.126.494,68

Nr. BE 0214.533.712 VOL 4
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 9.632.655,49 7.126.494,68
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 9.632.655,49 7.126.494,68
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 9.632.655,49 7.126.494,68
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920 481.632,77 356.324,73
aan de overige reserves 6921 9.151.022,72 6.770.169,95

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7
Vergoeding van het kapitaal 694
Bestuurders of zaakvoerders 695
Werknemers 696
Andere rechthebbenden 697

Nr. BE 0214.533.712 VOL 5
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TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONTWIKKELING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051P XXXXXXXXXX 2.739.310,74

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8021 326.100,4
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8031
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8041

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051 3.065.411,14

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8121P XXXXXXXXXX 1.978.928,13

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8071 260.468,21
Teruggenomen 8081
Verworven van derden 8091
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8101
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8111 -671,55

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8121 2.238.724,79

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 81311 826.686,35

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.2.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 6.500

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 6.500

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 6.500

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8072
Teruggenomen 8082
Verworven van derden 8092
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122 6.500

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.2.3
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX 16.588.098,81

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 1.895.167,42
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8181 920.223,79

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 19.403.490,02

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX 330.540

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 330.540

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321P XXXXXXXXXX 3.250.585,32

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8271 812.809,22
Teruggenomen 8281
Verworven van derden 8291
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311 -695,98

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321 4.062.698,56

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22 15.671.331,46

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.3.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 9.610.863,67

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 524.051,4
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 103.339,22
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182 43.560,3

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 10.075.136,15

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8212
Verworven van derden 8222
Afgeboekt 8232
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 7.144.626,92

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8272 480.209,11
Teruggenomen 8282
Verworven van derden 8292
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 103.339,22
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312 238,81

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 7.521.735,62

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 2.553.400,53

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.3.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 5.025.085,1

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 760.902,65
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 28.361,81
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183 1.860,6

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 5.759.486,54

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8213
Verworven van derden 8223
Afgeboekt 8233
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 3.483.965,05

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8273 817.476
Teruggenomen 8283
Verworven van derden 8293
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303 23.572,56
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313 -484,33

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 4.277.384,16

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 1.482.102,38

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.3.3

18/64



Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P XXXXXXXXXX 965.644,69

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8166 119.244,19
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8186 -965.644,69

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 119.244,19

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8216
Verworven van derden 8226
Afgeboekt 8236
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
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8316

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 27 119.244,19

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.3.6
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P XXXXXXXXXX 3.569.973,57

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8361 150.000
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8371
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391 3.719.973,57

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451P 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

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8541

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 280 3.719.973,57

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281P XXXXXXXXXX

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

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.4.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX 5.371,94

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 5.371,94

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8413
Verworven van derden 8423
Afgeboekt 8433
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
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 5.371,94

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen 8583
Terugbetalingen 8593
Geboekte waardeverminderingen 8603
Teruggenomen waardeverminderingen 8613
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623
Overige mutaties (+)/(-) 8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8653

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.4.3
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

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

NAAM, volledig adres van de
ZETEL en, zo het een onderneming

naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Aard

rechtstreeks doch-
ters

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

Aantal % %
(+) of (-)

(in eenheden)

BIONERGA NV

BE 0882.280.227

Naamloze vennootschap

Centrum Zuid 2098

3530 Houthalen-Helchteren

BELGIË

31-12-2016 EUR 56.464.002,15 3.504.005,38

aandelen A1 1.520 10 0

aandelen A2 2.200 10 0

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.5.1
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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 52
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 28.419.138,46 25.173.679,78
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686
meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 28.419.138,46 25.173.679,78
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
Over te dragen kosten 140.286,42

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.6
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 28.039.614
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 28.042.284

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Toetreding gemeente Herstappe 2.670 89

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen A 26.166.000 872.200
Aandelen B 1.873.494 208.166
Aandelen F 2.790 310

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 1.080.676
Gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX 2.670
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

gemeente Herstappe 0 2.670

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721
Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731
Aantal aandelen 8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741
Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746
Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
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

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.7.1
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Aandeelhouder Aantal Aandelen Geplaatst kapitaal Type Aandelen

Alken 11315 339.450,00 A

As 8005 240.150,00 A

Beringen 43633 1.308.990,00 A

Bilzen 31347 940.410,00 A

Bocholt L2729 381.870,00 A

Borqloon 10485 314.550,00 A

Bree 15370 461.100,00 A

Diepenbeek L8373 551.190,00 A

Diest 23236 697.080,00 A

Dilsen-Stokkem 19930 597.900,00 A

Genk 65240 1.957.200,00 A

Gingelom 8230 246.900,00 A

Halen 9348 280.440,00 A

Ham 10391 3 1 1 .730,00 A

Hamont-Achel L42tt 426.330,00 A

Hasselt 74505 2.235.150,00 A

Hechtel-Eksel 1 1939 358.170,00 A

Heers 7702 213.060,00 A

Herk-de-stad r2373 369.390,00 A

Herstappe B9 2.670,00 A

Heusden-Zolder 32072 960.360,00 A

Hoeselt 9589 287.670,O0 A

Houthalen-Helchteren 30355 910.650,00 A

Kinrooi 72239 367.t70,00 A

Kortessem 8398 251.940,00 A

Lanaken 25576 767.280,00 A

Leopoldsburg T5T7L 455.130,00 A

Lommel 3340 1 1.002.030,00 A

Lummen 14367 431.010,00 A

Maaseik 248L5 744.450,00 A

Maasmechelen 37348 t.120.440,00 A

Meeuwen-Gruitrode 12959 388.770,00 A

Neerpelt t6667 500.010,00 A

Nieuwerkerken 6685 200.550,00 A

Opglabbeek 10 161 304.830,00 A

Overpelt L4393 43L790,OO A

Peer L6L94 485.820,00 A

Riemst L6240 487.200,00 A

Sint-Truiden 39726 1.191.780,00 A

Tessenderlo 18106 543.180,00 A

Tongeren 30506 915.180,00 A

Voeren 4746 124.380,00 A

Wellen 7409 222.270,O0 A

Zonhoven 20882 626.460,OO A

Zutendaal 7064 21L.920,00 A

Provincie Limburg 208166 t.873.494,00 D

Ecowerf 310 2.790,00 F

TOTAAL 1.O80.676 28.O42.2A4
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

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

voorziening groot onderhoud recyclageparken 54.594,73
voorziening textielfonds 119.270,25

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.8
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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 154.376,68

Achtergestelde leningen 8811
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831
Kredietinstellingen 8841 154.376,68
Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861
Leveranciers 8871
Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891
Overige schulden 8901 4.414.460,09

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 4.568.836,77

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden 8802 648.074,76

Achtergestelde leningen 8812
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832
Kredietinstellingen 8842 648.074,76
Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862
Leveranciers 8872
Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892
Overige schulden 8902 905.470,35

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 1.553.545,11

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden 8803 1.631.761,27

Achtergestelde leningen 8813
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833
Kredietinstellingen 8843 1.631.761,27
Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863
Leveranciers 8873
Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893
Overige schulden 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 1.631.761,27

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921 2.434.212,71

Achtergestelde leningen 8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951
Kredietinstellingen 8961 2.434.212,71
Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen 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 2.434.212,71

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden 8922

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.9
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Codes Boekjaar
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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen
Vervallen belastingschulden 9072
Niet-vervallen belastingschulden 9073 151.934,52
Geraamde belastingschulden 450

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 859.864,55

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
over te dragen opbrengsten 77.787,05
Diverse kosten verschuldigd over 2016 506.791,84

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.9

28/64



BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

netto omzet 27.976.279,89 29.190.233,4

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen 740 44.381.559,6 41.354.095,21

BEDRIJFSKOSTEN

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 102 97
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 93,4 88,8
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 170.307 145.546

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 3.710.747,8 3.319.935,32
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 1.144.632,49 1.053.908,11
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 206.593,22 207.060,46
Andere personeelskosten 623 530.663,16 476.740,91
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110
Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112 2.846,61
Teruggenomen 9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115 41.412,21 76.878,18
Bestedingen en terugnemingen 9116 118.100,57 37.823,23

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 33.998,4 12.098,83
Andere 641/8 170.042,27 35.038,45

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 13,1 8,2
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 25.838 15.411
Kosten voor de onderneming 617 575.667,89 364.473,86

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.10
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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 291.041,41 244.429,12
Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen 6501

Geactiveerde interesten 6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt 6510
Teruggenomen 6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen 653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen 6560
Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.11
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN 76 4.683.973,71 439.508,4

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 4.683.973,71 439.508,4
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa 760
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten 7620
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa 7630
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 764/8 4.683.973,71 439.508,4

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's
en kosten 7621
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 7631
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten 769

NIET-RECURRENTE KOSTEN 66 133.098,23 213.209,83

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 133.098,23 213.209,83
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 6620 119.270,25
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa 6630 4.789,26 623,21
Andere niet-recurrente bedrijfskosten 664/7 128.308,97 93.316,37
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten (-) 6690

Niet-recurrente financiële kosten 66B
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 6621
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 6631
Andere niet-recurrente financiële kosten 668
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten (-) 6691

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.12
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 4.735,54
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 4.735,54
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138
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

Boekjaar

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142
Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144
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 onderneming (aftrekbaar) 9145 2.864.923,56 2.451.125,16
Door de onderneming 9146 2.374.769,71 4.616.033,85

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 835.832,67 855.278,74
Roerende voorheffing 9148

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.13
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming
zijn gewaarborgd 9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161
Bedrag van de inschrijving 9171

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9201

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162
Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE ONDERNEMING, 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

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

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.14
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Boekjaar

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving
2 groepsverzekeringen :
- voor 26 werknemers uit vorige intercommunales (voor 2008)- garantie wordt gegeven voor uitkering van een bepaald kapitaal bij
pensionering - premies ten laste van het bestuur
- voor 74 werknemers (aanwervingen vanaf 2008) - premies ten laste van het bestuur gelijk aan
a) 4% van de referentiebezoldiging beperkt tot max het pensioeplafond dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening
van het wettelijke pensioen van loontrekkenden
b) 6% van de referentiebezoldiging dat groter is dan voornoemd pensioenplafond

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS WORDEN
WEERGEGEVEN

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

Om de pensioenen van de statutaire personeelslden te verzekeren heeft Limburg.net een
bijdragenverzekering afgesloten. Het betreft een levensverzekering Tak 21. De dekkingsgraad op 31
december 2016 bedraagt 94,11% 0

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.14
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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 3.719.973,57 3.569.973,57
Deelnemingen 280 3.719.973,57 3.569.973,57
Achtergestelde vorderingen 9271
Andere vorderingen 9281

Vorderingen 9291 3.044.628,01
Op meer dan één jaar 9301
Op hoogstens één jaar 9311 3.044.628,01

Geldbeleggingen 9321
Aandelen 9331
Vorderingen 9341

Schulden 9351 2.292.435,65 3.094.575,05
Op meer dan één jaar 9361
Op hoogstens één jaar 9371 2.292.435,65 3.094.575,05

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391

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

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden 9481
Verwezenlijkte minderwaarden 9491

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa 9253
Deelnemingen 9263
Achtergestelde vorderingen 9273
Andere vorderingen 9283

Vorderingen 9293
Op meer dan één jaar 9303
Op hoogstens één jaar 9313

Schulden 9353
Op meer dan één jaar 9363
Op hoogstens één jaar 9373

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming 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 onderneming 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

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.15
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
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

Aangezien er geen wettelijk kader bestaat om transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te identificeren, nemen we geen informatie op onder deze toelichting 0

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.15
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING 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 9500
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

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 146.795,61
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 22.896,45

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

Andere controleopdrachten 95061
Belastingadviesopdrachten 95062 29.400
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063

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 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.16
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Waarderingsregels

WAARDERINGSREGELS
1. Oprichtingskosten
Oprichtingskosten verschijnen netto op de balans, d.w.z. na aftrek van de afschrijvingen. Oprichtingskosten worden lineair afgeschreven over 5
jaar.
2. Immateriële vaste activa
De aanschaffingen gebeuren tegen aanschaffingswaarde. De immateriële vaste activa verschijnen netto op de balans, d.w.z. na aftrek van de
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode en de toegepaste
afschrijvingspercentages houden rekening met de economische levensduur van de vaste activa. Volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:
a. onderzoek en ontwikkeling: 5 jaar
b. software: 3 jaar
3. Materiële vaste activa
De aanschaffingen gebeuren tegen aanschaffingswaarde, verhoogd met de aankoopkosten. De materiële vaste activa verschijnen netto op de balans,
d.w.z. na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode en de
toegepaste afschrijvingspercentages houden rekening met de economische levensduur van de vaste activa. Volgende afschrijvingspercentages
worden toegepast:
a. handels- en kantoorgebouw: 33 jaar
b. (nijverheids)gebouw en basisinfrastructuur: 20 jaar
c. exploitatie infrastructuur RP: 10 jaar
d. parking: 10 jaar
e. tuin: 10 jaar
f. installatie, machine, uitrusting: 10 jaar
g. container (gft, kga): 8 jaar
h. (kantoor) meubilair: 10 jaar
i. elektronica-hardware (zuilen, kaartlezer, telefooncentrale, fax,..) : 5 jaar
j. kopieertoestel: 5 jaar
k. computer hardware: 4 jaar
l. Klein materieel: 3 jaar
m. bedrijfs- en dienstvoertuig: 5 jaar
Klein materieel met een aankoopwaarde van < 250 EUR en gsm's worden niet beschouwd als investeringen en rechtstreeks als kost geboekt.
4. Handelsvorderingen
De handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de waardeverminderingen, rekening houdend met het oninbaar of
dubieus karakter van bepaalde vorderingen.
5. Vorderingen en schulden in vreemde valuta
Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen wisselkoers op 31 december. Niet gerealiseerde koersverschillen worden
geboekt in de resultatenrekening.
6. Voorraden
Grondstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO methode.
Een waardevermindering wordt toegepast voor incourante artikelen wanneer de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.
7. Geldbeleggingen en liquide middelen
Aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Op de geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast wanneer de realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting lager is dan de
aanschaffingswaarde.
8. Handelsschulden
Handelsschulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
9. Voorzieningen voor risico's en lasten
Worden gewaardeerd met omzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Op het einde van ieder boekjaar analyseert de Raad van Bestuur welke
provisies er dienen aangelegd te worden.

Nr. BE 0214.533.712 VOL 6.19

38/64



 

Limburg.net ov 
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 

GOUVERNEUR VERWILGHENSINGEL 32, 3500 HASSELT 
 

BTW BE 214.533.712 
ONDERNEMINGSNUMMER 0214.533.712, RPR HASSELT 

 
JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 
AAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 22 JUNI 2017 

 
 
Heer/mevrouw, 
 
Overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) en 
de statuten van de vereniging hebben wij de eer verslag uit te brengen over onze 
activiteiten tijdens het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016 en uw goedkeuring te 
vragen voor de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016. 
De raad van bestuur heeft de jaarrekening en haar jaarverslag opgesteld op 26 april 2017. 
 
 
A. ANALYSE  VAN  DE JAARREKENING (art.  96, 1° W.Venn.) 
 
Deze analyse gaat uit van de balans na resultaatsverdeling en geldt bijgevolg onder 
voorbehoud van goedkeuring door de jaarvergadering. 
Voorstelling en inhoud beantwoorden aan de bepalingen en beschikkingen van de Wetten en 
Koninklijke Besluiten op de boekhouding van de onderneming en het Wetboek van 
Vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten. 
Op 30 december 2015 publiceerde het Belgisch Staatsblad het KB van 18 december 2015 tot 
omzetting van de Europese boekhoudrichtlijnen 2013/34/EU.  Conform artikel 57 van dat KB 
vinden de bepalingen ervan toepassing op de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 
2016.  Gevolgen voor het voeren van de boekhouding bij Limburg.net zijn bijvoorbeeld dat: 

- De rubrieken ‘uitzonderlijke kosten’ en ‘uitzonderlijke opbrengsten’ verdwenen zijn uit 
de resultaatrekening; ze worden navenant hun aard voortaan gedefinieerd als 
bedrijfsresultaten of financiële resultaten in nieuwe rubrieken bij die bedrijfs- en 
financiële resultaten voor kosten of opbrengsten van niet-recurrente aard.  In dit 
jaarverslag blijven die niet-recurrente kosten of opbrengsten vooralsnog in een 
aparte rubriek vermeld, zoals vorig boekjaar, terwijl ze in de jaarrekening al verwerkt 
worden als bedrijfsopbrengsten en –kosten. 

- Kosten van onderzoek (en goodwill) niet meer kunnen geactiveerd (en afgeschreven) 
worden; kosten van ontwikkeling wel. 

- In de toelichtingen bij de jaarrekening er ook wat wijzigde, bijvoorbeeld: 
o Schattingen over voorzieningen dienen beter onderbouwd en gemotiveerd. 
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o De sociale balans wordt een afzonderlijk (bij de NBB) neer te leggen document 
(naast de toelichting bij de jaarrekening); de sociale balans mag (naar eigen 
keuze) nog in de jaarrekening worden opgenomen. 

Ten opzichte van het vorig jaar zijn de waarderingsregels niet gewijzigd. 
In overeenstemming met art. 96, 1° W.Venn. geven wij hierna zowel een financiële analyse 
als een algemene commentaar over de gang van zaken en de positie van de vennootschap. 
 
 
1. FINANCIËLE ANALYSE 
 
1.1. Vergelijkende balans met verticale analyse 
In vergelijking met andere intercommunales voor afvalbeheer, Vlaamse of Waalse, is de 
23% materiële infrastructuur die Limburg.net zelf inzet om haar plannen en doelstellingen te 
realiseren eerder beperkt, tot amper 50% van het gemiddelde. 
Kapitaalintensieve kernactiviteiten zoals verbranden en composteren zijn door Limburg.net 
immers verlegd naar haar partnervennootschap Bionerga nv.  De materiële vaste activa die 
Limburg.net nog in huis heeft, typeren haar goed: 

- Een tactische eenheid van toegangspoorten die de klant een belangrijke behoefte laat 
vervullen: het sorteren en verwijderen van de huishoudelijke afvalstoffen waarvoor 
een straatcollecte minder geschikt is.  In deze uitrusting vertegenwoordigt de waarde 
van de terreinen maar een kleine fractie; meestal blijft de deelnemende gemeente 
eigenaar en krijgt de intercommunale een recht van opstal voor het inrichten van een 
recyclagepark. 

- Een strategisch pakket aan digitale knowhow ten dienste van het principe ‘de 
vervuiler betaalt’. 

- Een uitvoerend (in de betekenis van: werkend, scheppend) bodembestand, om in het 
reine te blijven met voornoemd principe.  Limburg.net heeft die vitale ruimte nodig 
om een van haar handelingen – i.c. de verbranding van restafval – tot zijn recht te 
laten komen door hout- en CO2-opslag. 

Het financiële vaste activum van Limburg.net vertegenwoordigt een strategische participatie 
in de verwerkingsvennootschap Bionerga. 
Onze financiële onafhankelijkheid wordt weerspiegeld door het eigen vermogen af te zetten 
tegen het totaal van de passiva en is met 67% gewoonweg goed; Limburg.net financiert zelf 
haar kapitaalgoederen en kan al haar lopende (werkkapitaal) en toekomstige (begrote, 
essentiële) vastleggingen aan. 

 31-12-2016 31-12-2015 Mutatie 
ACTIVA kEUR % kEUR % kEUR % 
Vaste activa 24.378 31 22.977 28 1.401 6 
Immateriële vaste activa 827 1 760 1 66 9 
Materiële vaste activa 19.826 25 18.641 23 1.185 6 
Financiële vaste activa 3.725 5 3.575 4 150 4 
Vlottende activa 53.464 69 58.550 72 -5.086 -9 
Voorraden 193 0 137 0 56 41 
Vorderingen < 1 jaar 16.715 21 21.016 26 -4.301 -20 
Geldbeleggingen 28.419 37 25.174 31 3.245 13 
Liquide middelen 7.996 10 11.556 14 -3.560 -31 
Overlopende rekeningen 141 0 667 1 -526 -79 
Totaal activa 77.842 100 81.527 100 -3.685 -5 
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 31-12-2016 31-12-2015 Mutatie 
PASSIVA kEUR % kEUR  % kEUR % 
Eigen vermogen 52.150 67 42.914 53 9.236 22 
Kapitaal 28.042 36 28.040 34 3 0 
Uitgiftepremie 1 0 0 0 1  
Herwaarderingsmeerwaarden 331 0 331 0 0 0 
Reserves 18.410 24 8.778 11 9.633 110 
Kapitaalsubsidies 5.365 7 5.766 7 -400 -7 
Voorziening risico’s en lasten 174 0 251 0 -77 -31 
Voorzieningen risico’s en lasten 174 0 251 0 -77 -31 
Vreemd vermogen 25.518 33 38.363 47 -12.844 -33 
Schulden > 1 jaar 3.185 4 6.816 8 -3.630 -53 
Schulden < 1 jaar 21.748 28 30.793 38 -9.044 -29 
Overlopende rekeningen 585 1 754 1 -169 -22 
Totaal passiva 77.842 100 81.527 100 -3.685 5 

 
1.2. Resultatenrekening 
In 2016 neemt het resultaat van het boekjaar met 35% toe vergeleken met 2015.  Uit de 
ontleding van de samenstelling van het resultaat blijkt dat het positieve resultaat van het 
boekjaar 2016 bijna evenzeer te danken is aan het niet-recurrent resultaat (47%) dan aan 
het bedrijfsresultaat (51%).  Het financieel resultaat blijft beperkt (2%). 

 Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 
 kEUR % kEUR 
Bedrijfsopbrengsten 72.358 100 70.544 
Omzet 27.976 39 29.190 
Andere bedrijfsopbrengsten 45.593 63 42.036 
Afrekening werkingskosten -1.211 -2 -682 
Bedrijfskosten -67.489 -93 -63.889 
Handelsgoederen, grondstoffen, hulpstoffen -1.925 -3 -2.012 
Diensten & diverse goederen -57.470 -79 -54.761 
Personeelskosten -5.593 -8 -5.058 
Afschrijvingen -2.371 -3 -1.972 
Voorzieningen 74 0 -39 
Andere bedrijfskosten -204 0 -47 
Bedrijfsresultaat 4.869 7 6.656 
Financiële opbrengsten 558 1 591 
Financiële kosten -340 0 -327 
Niet-recurrente opbrengsten 4.684 6 440 
Niet-recurrente kosten -133 0 -213 
Resultaat voor belasting 9.637 13 7.146 
Belasting op resultaat -5 0 -19 
Resultaat boekjaar 9.633 13 7.126 
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1.3. Vermogensstroom 
 

Mutatie – Bronnen en aanwendingen in kEUR 
 31-12-2016 31-12-2015 Bron Aanwending 

ACTIVA     
Immateriële vaste activa 827 760 0 66 
Materiële vaste activa 19.826 18.641 0 1.185 
Financiële vaste activa 3.725 3.575 0 150 

Vaste activa 24.378 22.977 0 1.401 
Vorderingen + 1 jaar 0 0 0 0 
Voorraden 193 137 0 56 
Vorderingen – 1 jaar 16.715 21.016 4.301 0 

Handelsvorderingen 10.046 8.691 0 1.355 
Overige vorderingen 6.669 12.325 5.656 0 

Geldbeleggingen 28 419 25.174 0 3.245 
Liquide middelen 7.996 11.556 3.560 0 
Overlopende rekeningen 141 667 526 0 

Vlottende activa 53.464 58.550 8.387 3.301 
Totaal 77.842 81.527   

PASSIVA     
Kapitaal 28.042 28.040 3 0 
Uitgiftepremie 1 0 1 0 
Herwaarderingsmeerwaarden 331 331 0 0 
Reserves 18.410 8.778 9.633 0 
Kapitaalsubsidies 5.365 5.766 0 400 

Eigen vermogen 52.150 42.914 9.637 400 
Voorz. en uitgestelde belasting 174 251 0 77 
Schulden op + 1 jaar 3.185 6.816 0 3.630 

Schulden op lange termijn 3.359 7.066 0 3.707 
Schulden >1j die in het jaar vervallen 4.569 5.390 0 821 
Financiële schulden 0 0 0 0 
Handelsschulden 9.574 14.384 0 4.811 
Belastingen en bezoldigingen 1.012 918 94 0 
Ontvangen vooruitbetalingen 1.941 1.484 457 0 
Overige schulden 4.654 8.617 0 3.964 
Overlopende rekeningen 585 754 0 169 

Schulden op korte termijn 22.333 31.547 0 9.214 
Totaal 77.842 81.527     

TOTAAL BRON / AANWENDING     18.024 18.024 
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1.4. Eenvoudige staat van herkomst en besteding van middelen 
 
 Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 
Herkomst kEUR kEUR 
Resultaat boekjaar 9.633 7.126 

Afschrijvingen 2.371 1.972 
Toename kapitaalsubsidies 0 1.619 
Kapitaalsverhoging 3 18.314 
Uitgiftepremie 1 0 

Toename voorzieningen 0 158 
Afname vorderingen op ten hoogste een jaar 4.301 0 
Afname overlopende rekeningen van het actief 526 0 

Totaal herkomst van middelen 16.834 29.189 

Besteding   
Investeringen in materiële en immat. vaste activa -3.622 -4.733 
Investeringen in financiële vaste activa -150  
Mutatie voorraden -56 -26 
Afname kapitaalsubsidies -400 0 
Afname voorzieningen -77 0 
Afname schulden op meer dan 1 jaar -3.630 -3.626 
Toename vorderingen op ten hoogste 1 jaar 0 -4.034 
Toename overlopende rekeningen van het actief 0 -475 
Afname schulden op ten hoogste één jaar -9.044 -7.903 
Afname overlopende rekeningen van het passief -169 -2.848 
Totaal besteding van middelen -17.149 -23.645 

Mutatie van liquiditeiten -315 5.544 
 
2. COMMENTAAR  
De gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van huishoudelijk afval.  Heel Limburg plus 
Diest droeg die bevoegdheid over aan Limburg.net. 
Limburg.net zorgt voor het beheer van het afval uit 24 eigen en 19 gemeentelijke 
recyclageparken die per groep en pro rata bevolking elk 50% van het werkdomein 
vertegenwoordigen.  In 2017 switchen met zekerheid weer twee gemeenten: Houthalen-
Helchteren en Tessenderlo gaven afgelopen boekjaar recht van opstal. 
Limburg.net organiseert alle huis-aan-huis inzamelingen door opdrachten op basis van 
objectieve prijs- en andere criteria te verdelen onder private aannemers, waaronder ook, 
sinds 1 juli 2014, haar partnerbedrijf Bionerga Logistics.  Als het kan, of moet, worden in dit 
werkdomein repeterende contracten opgesteld om duurzaam te kunnen samenwerken met 
bevoorrechte partners zoals, bijvoorbeeld, Fost Plus (verpakkingen) of worden strategische 
opties uitgeoefend zoals, bijvoorbeeld, met de oprichting en opstart van Bionerga Logistics. 
Limburg.net had eerder al deel in de oprichting en opstart van het verwerkingsbedrijf 
Bionerga nv, en houdt daar een functionele positie aan van 10%.  De overdracht, op 30 juni 
2006, van haar verwerkingstechnologie, was voor Limburg.net de beste manier om zoveel 
mogelijk waarde te creëren: goede verwerkingsprocessen van een degelijke kwaliteit en met 
een redelijke prijs door meer efficiëntie en volume, interne focus op het vlak van sorteren en 
inzamelen (innovatief, resultaat telt, fouten maken mag), uitblinken in klantenservice en -
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aandacht door infrastructuur en diensten aan te passen ten behoeve van individuele of 
bijna-individuele klanten (de inwoners en de gezinnen) inclusief tot slot, maar zeker niet 
minder onbelangrijk, de creatie van een faciliterende hoeveelheid vers geld. 
In haar nieuwe focus tracht Limburg.net op termijn helemaal uit te blinken, door te 
presteren boven klantverwachtingen en betrouwbaarheid.  Enkele nieuwe initiatieven van 
2016 bijvoorbeeld zijn daarvan (voorlopig nog stille) getuigen: 

- Proefproject ‘Optimo’ 
Hoezo kraaien en duiven vliegen nooit samen? 
In Lommel wel, want deze stad kandideerde voor een vernieuwende en efficiëntere 
manier van huis-aan-huis inzamelen.  Om de veertien dagen gaan vijf sorteerfracties 
samen in één en dezelfde wagen: huisvuil, pmd, zachte kunststoffen, groenafval en 
textiel.  Voorheen deelden niet (huisvuil) en wel (pmd en groenafval) te recyclen 
fracties een beurtrol. 

- Verbeterproject ‘Groene Ster’ 
De mantel van dit nieuwe gesternte geeft ruimte voor een lakmoesproef; stad 
Antwerpen, stad Gent, IBOGEM, IDM, IGEAN, IMOG, IVAGO, IVAREM, IVOO, IVVO, 
MIWA en Limburg.net legden onder coördinatie van Interafval hun onderlinge 
samenwerking en 0,1 EUR per inwoner vast om in 2017 en 2018 te onderzoeken of 
en hoe innovatie en verbetering mogelijk zijn in het beheersysteem van 
verpakkingen. 

Tien jaar na de gewijzigde positionering kregen al vele vruchten hun eigen kleur.  Uniforme 
sorteersystemen en -regels, meer maatwerk door gelaagde inzamelsystemen met extra 
fracties (zoals eps, kaarsen, kurken, harde kunststoffen, …) en middelen (zoals 
ondergrondse containers), uniforme tarieven, … kwamen op het palet. 
Limburg.net schildert haar nieuwe verhaal binnen een moderne context die Europa (in de 
‘Kaderrichtlijn Afval’) en Vlaanderen (in het ‘Materialendecreet’ en de ‘Uitvoeringsplannen 
voor huishoudelijk afval’), eerst klaar en duidelijk hadden geschetst. 
Hét kernbeginsel van die Europese en Vlaamse regelgeving is het principe ‘De Vervuiler 
Betaalt’.  Limburg.net vertaalde dat beginsel: 

- In een natuurlijke luchtfilter van CO2 
In 2016 is 10ha 45a 28ca nieuw terrein aangeschaft voor houtopslag.  Rekenend met 
de gemiddelde jaarlijkse sequestratie in Vlaanderen (tussen 7 en 10 ton CO2 per 
hectare) staat dit voor nieuw beslag van 80 ton CO2 per jaar.  Vandaag houdt 
Limburg.net al 60ha 69a 49ca in productie.  Haar ambitie om klimaatneutraal te zijn 
is intussen gemeengoed geworden; alle deelnemers van Limburg.net ondertekenden 
het ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie’ dat in 2008 geïntroduceerd en 
in 2015 geconcretiseerd werd door de Europese Commissie.  Binnen dat kader legde 
Limburg.net in 2016 tot 800.000 EUR financiële steunmaatregelen vast voor haar 
gemeenten; maximaal, want voormeld bedrag veronderstelt dat élk gezin een boom 
plant.  Gedurende vier jaren (2017-2020) kunnen daarmee plantacties worden 
gepromoot en gerealiseerd onder de professionele begeleiding van Centrum 
Duurzaam Groen vzw.  Limburg.net daagt met deze toezegging haar eigen 
aandeelhouders en bevolking uit om ruimte vrij te maken voor meer klimaatbomen in 
dorpskernen, woonwijken en steden. 

- Naar eigen informatietechnologie 
Die wordt in toenemende mate binnen ieder domein ingezet: 

• Preventie: module ‘E-portemonnee’ 
• Communicatie: ‘Mijn Limburg.net’ als gezinsmodule, ‘Info.Limburg.net’ als 

gemeentemodule 
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• Klantenservice: op de website ‘Limburg.net’ staat niet alleen de toegangsknop 
voor ‘Mijn Limburg.net’ maar ook naar de rechtstreekse verantwoordelijken 
van de inzameling; die klachtenservice voor gezinnen is de module ‘C-Web’ 

• Sorteren en inzamelen: module ‘Cards’ 
• De vervuiler betaalt: last but not least en voor een streng maar rechtvaardig 

aanrekenen is er de module ‘Directe Inning’ (DI), een subdivisie van ‘Cards’ 
- De ‘E-portemonnee’ 

Deze IT-module kreeg eind 2015 het fiat voor een eigen, nieuw leven  en in maart 
2016 was de oprichting van ‘Uitmuntend Limburg’ een feit.  Limburg.net behoort met 
de Provincie, Fairfin, RIMO en Mediahuis (Het Belang van Limburg) tot de oprichters 
van een vzw die de mogelijkheden der opgebouwde IT-technologie vanaf 2017 zal 
uitbreiden.  Limburg.net budgetteerde een injectie van 390.000 EUR in de jaren 
2016-2018 met als opzet: meer duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten 
door middel van een eigen, Limburgse munt, de LimbU. 
Een verdien- en betaalkaart registreert wat er verdiend worden met positieve acties 
voor de gemeenschap zoals vrijwilligerswerk, bloedgeven of zwerfvuil opruimen en 
waarmee in lokale winkels, zwembaden, culturele centra etc. kan worden betaald. 
Eén LimbU vertegenwoordigt ongeveer 0,01 EUR. 

Het artikel 26 van het “Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer 
van materiaalkringlopen en afvalstoffen” maakte het mogelijk dat een gemeente haar 
intergemeentelijk samenwerkingsverband ertoe machtigt de kosten van het afvalbeheer te 
innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald.  Limburg.net 
beantwoordde die machtiging in 2014 met het aanbieden van de eerder genoemde en 
nieuwe IT-toepassing “Directe Inning” als uniform stelsel van heffingen voor het ophalen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van het centraliseren van de inning 
van deze heffingen bij Limburg.net.  Sedert 2014 erkennen almaar meer gemeenten het 
comfort en de efficiëntie van de toepassing; 36 op 45 betekent een participatiegraad van 
80%, en omdat ook grotere gemeenten deelnemen ligt het bereik in aantal gezinnen zelfs 
nog hoger.  In 2016 kreeg 88% der gezinnen geen aanslagbiljet (kohierbelasting huisvuil) 
meer vanuit de gemeente maar vanuit Limburg.net.  Conform voormeld decreet, en in 
onderling overleg met haar gemeenten, berekent Limburg.net de afvalbelastingen volgens 
de werkelijke prijs. 
Om liquiditeitsmoeilijkheden bij Limburg.net te vermijden financierden de gemeenten hun 
opstart van Directe Inning eenmalig via een lange termijnschuld.  Conform een beslissing 
van de raad van bestuur wordt die schuld in vastgestelde tranches weer aan de gemeenten 
vereffend.  Bij genoeg financiële ruimte, zoals einde boekjaar 2016, zijn extra afbetalingen 
mogelijk.  In 2016 bedroeg de netto krimp in de lange termijnschuld k€ 3.476, als saldo van 
twee nieuwe deelnemingen ad k€ 938, een aflossingstranche van k€ 1.414 en een 
budgettaire aflossing van k€ 3.000.  Per saldo blijft k€ 905 over als lange termijnschuld. 
Ook op het vlak van reflectie, tot slot, bleef 2016 niet onbetuigd: 

- Tegoedzakken 
Het systeem wordt functioneel bijgestuurd.  Vanaf 2017 en voor de rest van de 
huidige legislatuur worden de tegoeden van één-persoon-gezinnen gereduceerd naar 
440 liter of 60 kilogram (voorheen 660 l of 90 kg per jaar).  Voor het betrokken en 
individuele gezin is die wijziging significant maar voor Limburg.net betekent het een 
beperkte financiële mutatie van vaste naar variabele kosten en opbrengsten. 

- Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 
OVAM lanceerde haar nieuwe plannen voor de periode 2016-2022.  Het bestuur 
evalueerde dat plan, uitte een mening en lichtte die toe aan haar gemeentelijke 
aandeelhouders. 
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2.1. Eigen vermogen 
De nominale waarde van een deelbewijs is voor de gemeentelijke aandeelhouders per 
inwoner € 30 en voor de niet gemeentelijke aandeelhouders € 9. 
In 2016 mochten we Herstappe verwelkomen als 45ste gemeentelijke aandeelhouder ook al 
is de impact van het toetreden van deze kleine gemeente met 89 inwoners op het vermogen 
wel heel beperkt; € 2.670 kapitaal en € 1.225 inkomgeld. 
De steden en gemeenten bezitten nu 872.200 deelbewijzen en € 26.166.000 kapitaal 
(93,3%).  De participaties van Provincie Limburg en EcoWerf zijn respectievelijk 208.166 
deelbewijzen of € 1.873.494 kapitaal (6,7%) en 310 deelbewijzen of € 2.790 kapitaal 
(0,0001%).  In totaal is er € 28 042 284 kapitaal. 
Naast dat kapitaal maken ook de uitgiftepremies (€ 1.225), herwaarderingsmeerwaarden (€ 
330.540), reserves (€ 18.410.197, waarvan € 157.759 niet beschikbaar, € 11.164.855 
beschikbaar, € 4.341.449 bestemd als stabiliteitsfonds verwerking, € 935.648 bestemd als 
fonds CO2-compensatie en € 1.810.486 wettelijk) en verkregen kapitaalsubsidies (€ 
5.365.491 voor het inrichten van recyclageparken) deel uit van het eigen vermogen. 
De kapitaalsubsidies werden bijgesteld, en gedebiteerd met € 109.280, omwille van 
verschillen tussen eindafrekeningen en gunningen enerzijds en verschillen tussen gunningen 
en  ramingen anderzijds.  Samen met de gewone afschrijvingen (€ 291.041) zorgden die 
correctieboekingen voor een daling met 7% (€ 400.321) tegenover 2015. 
Conform het artikel 45 van de statuten stelt de raad van bestuur voor dat het resultaat van 
het boekjaar, zijnde € 9.632.655, als volgt wordt bestemd: 

- 5% (€ 481.633) voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserves totdat de 
wettelijke reserves 1/10de van het geplaatst kapitaal bereikt hebben.  Het totale 
bedrag der wettelijke reserves is nu € 1.810.486 maar heeft de grens van 10% van 
het kapitaal nog lang niet bereikt. 

- Overdracht van het saldo naar: beschikbare reserves (€ 3.873.925), een bestemd 
fonds voor verwerking (€ 4.341.449) en een bestemd fonds voor CO2-compensatie (€ 
935.648).  Die fondsen beogen het dekken van toekomstige onzekerheden met 
betrekking tot belangrijke investeringen enerzijds (zie verder, punt 2.5, onder de titel  
Afvalverwerking) en anderzijds een formalisatie van compensatieverplichtingen die 
voorheen buiten balans werden vermeld in rubriek 8 (verplichtingen tot aankoop). 

De balans 2016 sluit met € 77.841.760 in totaal en kent een eigen vermogen van 67%. 
 
2.2. Vreemd vermogen 
Het vreemd vermogen komt inclusief het bedrag aan voorzieningen voor risico’s en lasten  
op € 25.692.023 of 33%. 
De voorzieningen (€ 173.865) bestaan uit:  

- Een voorziening voor grote herstellingen recyclageparken (€ 54.595).  Deze daalde 
met € 30.388 ten opzichte van 2015 (er werd meer besteed voor grote herstellingen 
dan toegevoegd).   

- Een textielfonds (€ 119.270), gevormd uit opbrengsten van textiel in het verleden 
(2012-2015), waarvan in 2016 een deel (€ 46.300) is gebruikt in de afrekening van 
de deelnemende gemeenten. 

De openstaande saldi van de investeringskredieten bij Belfius Bank nv worden naarmate hun 
opeisbaarheid jaarlijks herverdeeld over schulden op meer dan 1 jaar (€ 2.279.836) en  
minder dan 1 jaar (€ 154.377).  Zij dateren van 2011, toen het eigen vermogen maar 38% 
was van vandaag, en kennen nog een looptijd tot eind 2030. 
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In 2016 staat er omwille van Directe Inning, een LT-schuld van € 905.470.  Dat bedrag is 
van gemeenten die deelnemen in het project DI.  Tegenover 2015 traden twee nieuwe 
gemeenten toe en werd op de rekening een bijkomende LT-schuld van € 938 370 gezet.  
Deze buitengewone financiële enveloppe wordt over meerdere jaren gespreid terugbetaald; 
middelen daartoe worden geput uit bronnen in de zogenaamde ‘gewone dienst’.  In 2016 
kon € 4.414.460 van de lange termijn verhuizen naar de korte termijn, bedrag dat in 2017 
als derde afbetaling van een oorspronkelijke enveloppe van € 13.980.109 terug naar de 
gemeenten gaat. 
De schulden op minder dan een jaar gaan van € 30.792.667 in 2015 naar € 21.748.272 in 
2016. 
De gewone handelsschulden daalden met 33% of € 4.810.664 tot € 9.573.507 als som van 
26% of € 2.402.828 daling bij de leveranciers, van 46% of € 2.411.463 daling bij de te 
ontvangen facturen en van een lichte toename (€ 3.628) bij de op te stellen creditnota’s.  
Tegenover die handelsschuld staat op de andere zijde van de balans nog een bedrag aan te 
ontvangen creditnota’s (€ 3.309.784).  De netto handelsschuld, € 6.263.72, is ten opzichte 
van 2015 met € 5.418.685 gedaald.  Die evolutie is te wijten aan een laattijdige facturatie, 
in 2015, door een grote leverancier.  De handelsschuld van 2016 weerspiegelt met andere 
woorden een meer normale toestand. 
Voorschotten van klanten zijn ook korte termijnschulden, van Limburg.net aan overwegend 
gezinnen in een Diftar-omgeving.  Hun tegoed bedroeg € 1.940.629, een aanwas van 31% 
ten opzichte van 2015 als uiting van het groter aantal deelnemers Diftar (Bilzen) enerzijds 
en intercommunale parken anderzijds (Beringen, Bocholt, Lommel en Tongeren).  Zie verder 
punt 2.4, Debiteuren. 
De schulden aan vennoten zijn ten opzichte van 2015 gedaald met 46% of € 3.963.947 en 
komen op € 4.653.500.  Dalingen van € 2.527.950 in terug te betalen werkingstoelagen van 
het boekjaar en € 2.221.955 in diverse schulden in verband met o.a. preventiefonds, 
papiersubsidies, huisvuilzakken, … worden voor een stuk gecompenseerd door extra 
schulden in verband met afrekening voorschotten (€ 516.137) en DI (€ 269.820). 
De 10% aangroei aan schulden met betrekking tot personeel (€ 1.011.800) volgt de 
uitbreiding van het personeelsbestand (9%). 
De overlopende rekeningen van het passief gaan naar € 584.579, tegenover € 754.062 in 
2015.  Grotendeels gevolg van minder toe te rekenen kosten; min € 293.155. 
In totaal zagen we onze schuld met 33% of € 12.844.344 dalen; het hoeft dus eigenlijk niet 
te verwonderen dat onze geldvoorraad k€ 315 minder is dan vorig boekjaar (zie punt 1.4). 
 
2.3. Vast actief 

Immaterieel en materieel vast actief 
Vooral de verdere afwerking en ingebruikneming van recyclageparken doet onze vaste activa 
netto (dus na afschrijving) opnieuw toenemen met 6%, of € 1.401.327, tot € 24.378.110. 
De materiële en immateriële activa kenden een aanwas van respectievelijk 6% (€ 
1.185.024) en 9% (€ 66.304).  Voor de immateriële activa dient hieronder te worden 
verstaan een toename van 36% bij kosten van onderzoek en ontwikkeling (onderzoek 
project OPTIMO) en een status quo (min 1%) in de ontwikkeling van recyclageparken.  In de  
rubrieken van het materiële actief scoren we een sterke en lichte stijging bij respectievelijk 
de terreinen en gebouwen 15% (€ 2.003.278) en de installaties, machines en uitrusting 4% 
(€ 87.164) versus een lichte en sterke daling bij respectievelijk meubilair en rollend 
materieel 4% (€ 59.018) en activa in aanbouw 88% (€ 846.400). 
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Financieel vast actief 
Omdat de raad van bestuur van Bionerga nv een volstorting van kapitaal vroeg, groeide het 
financieel vast actief in 2016 aan met € 150.000.  Het maatschappelijk kapitaal van 
Bionerga bedraagt 37.199.735 euro en is nu volledig volstort. 
De aandelenstructuur van Bionerga: 

Aandelen Type Aantal % 
Limburg.net A 3.720 10 

Nuhma B 33.480 90 
Bionerga verwerkt meerdere grote afvalstromen van Limburg.net (huisvuil, gft, groenafval, 
grofvuil, afbraakhout) en recupereert daarbij zo veel mogelijk grondstoffen en energie. 
Naast de belangrijke deelneming in Bionerga (€ 3.719.974) kent Limburg.net symbolische 
en historische participaties in EcoWerf (€ 271), Cipal (€ 4.500), Jobpunt Vlaanderen (€ 247) 
en Interleuven (€ 354). 
 
2.4. Vlottend actief 
De vorderingen op meer dan één jaar zijn sinds 2014 uit de balans verdwenen. 
De waarde van de voorraden blijft betrekkelijk klein ondanks een extra van 41% (€ 192.733 
tegenover de € 137.139 van vorige jaar). 
De vorderingen op ten hoogste een jaar zien we dalen met 20% of € 4.301.034 tot € 
16.715.197.  Hiermee keren die terug naar hun niveau van 2014. 
De handelsvorderingen namen toe met € 1.355.453 of 16%.  Dat bedrag is te ventileren 
over: debiteuren min 5% (€ 145.093), op te stellen facturen plus 30% (€ 434.603) en te 
ontvangen creditnota’s plus 23% (€ 608.022). 
De debiteuren verdienen een woordje extra uitleg.  De bruto vordering nam wel toe met 7% 
(van € 4.642.664 naar € 4.954.677) maar omdat nu nog meer klanten met voorschotten 
werken (zie hoger, punt 2.2, voorschotten van klanten) is er ook daar een aanwas (van € 
1.483.523 naar € 1.940.629) met als gevolg 5% daling van de netto vordering (van € 
3.159.140 naar € 3.014.048).  Het bedrag van de klanten met een creditsaldo (€ 1.940.629) 
werd afgezonderd van de debiteuren (€ 3.014.048), zodat de ware balans- en rekening-
courantverhouding (€ 4.954.677 - € 1.940.629) in zijn juiste toedracht tot uiting komt.  Het 
tegenbedrag op het passief vinden we in rubriek 46 (€ 1.940.629 vooruitbetalingen). 
De overige vorderingen dalen met 46% of € 5.656.487.  Voornaamste redenen: vorderingen 
op OVAM in verband met betoelaagde recyclageparken (€ 968.630; 28%), vordering op 
vennoten wegens directe inning (€ 423.144; 25%), overige diverse vorderingen op vennoten 
(€ 4.284.868; 66%).  Zo zoeken zij allen weer netjes hun niveau van 2014 op. 
De geldbeleggingen en liquide middelen daalden met € 314.697 (1%) naar € 36.415.204.  
Meer uitleg daarover is te vinden in de tabel van punt 1.4, in de eenvoudige staat van 
herkomst en besteding van middelen. 
De overlopende rekeningen van het actief daalden met € 525.992 (79%) tot € 140.515.  In 
2015 was op de over te dragen kosten € 370.000 gezet met betrekking tot het aankopen 
van bordeaux huisvuilzakken en zakken voor OPTIMO in 2016.  Idem wat betreft de 
verkregen opbrengsten; in 2015 substantiveerden subsidies (k€ 99), verzekering (k€ 8) en 
fiscale boete (k€ 32) een behoorlijk bedrag. 
 
2.5. Gewone bedrijfsuitoefening 
De realisaties van Limburg.net stroken met de te realiseren doelstellingen die Europa en 
Vlaanderen concreet vastleggen in Richtlijnen en Decreten.  Om de objectieven te halen is 
een waaier van activiteiten ontplooid: preventie moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid 
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afval niet meer toeneemt (bv. thuis composteren), het hergebruik moet toenemen (bv. 
kringwinkels), de hoeveelheid restafval dient verkleind (bv. sorteren en selectief inzamelen, 
aan huis of op inzamelpunten, met het oog op duurzaam materialen beheer), het zwerfvuil 
dient te worden bestreden, …  Informatie over de wijze waarop Limburg.net haar algemene 
doelstellingen aanpakt, is te vinden in haar jaarlijkse activiteitenverslagen. 
Naast die algemene doelstellingen kende Limburg.net nog een bijzonder streven en werkte 
ze sedert de fusie van 2005 continu aan het uniformeren van haar activiteiten ten aanzien 
van haar gemeenten en gezinnen.  Intussen is dat bijzondere doeleinde voor een flink deel 
gerealiseerd. 

Afvalverwerking 
Qua afvalverwerking is de uniformiteit een feit, tenminste indien we de aparte situatie van 
de gemeente Voeren buiten beschouwing laten.  Het huisvuil van de 4.085 inwoners van die 
gemeente wordt ook wel verbrand maar voorlopig niet door Bionerga, doch Intradel. 
Het verwerken gebeurt dus grotendeels door Bionerga, een nv die na een Europese 
marktverkenning daartoe is opgericht door middel van een aandeelhoudersovereenkomst 
tussen Limburg.net en Nuhma nv.  Die overeenkomst dateerde van 30 juni 2006, met als 
duur 10 jaar.  Ze werd in 2016 verlengd tot 31 december 2020.  Na 31 december 2020 zal 
deze overeenkomst automatisch worden hernieuwd voor opeenvolgende periodes van vijf 
jaar, tenzij zij door een partij wordt opgezegd tenminste zes maanden vóór 31 december 
2020 dan wel vóór het einde van een lopende periode van vijf jaar. 

Een dienstencontract legde de basis van de goede samenwerking tussen Limburg.net en 
Bionerga.  De duur van dat dienstencontract viel niet samen met de duur van voormelde 
aandeelhoudersovereenkomst; dit contract loopt tot 9 november 2019.  Niettemin wordt een 
eventuele verlenging, vernieuwing of vervanging conform artikel 11 van het 
dienstencontract al voorbereid gelet de nieuwe investering die bij Bionerga in de steigers 
staat. 

Bionerga nv werkt volgens een kosten-plus principe.  Kosten-plus wil zeggen dat de 
werkelijke kostprijs marktconform moet blijven en alleen kan bezwaard worden met een 
contractuele vergoeding van het door Nuhma geïnvesteerde kapitaal. 

Door de omvang en de duur van het dienstencontract is Limburg.net erg afhankelijk van een 
goede bedrijfsuitoefening en efficiënte investeringen door Bionerga maar het risico van haar 
intense band met Bionerga wordt door middel van een sterk instrument onder controle 
gehouden.  Limburg.net beschikt immers over een vetorecht met betrekking tot de prijs van 
de verwerking en de voorwaarden van aanlevering. 

Het is beslist zo dat prijsfluctuaties bij Bionerga een invloed hebben op het resultaat van de 
gewone bedrijfsuitoefening bij Limburg.net.  Op het vlak van huisvuil, grofvuil en houtafval 
werkt dat effect voor alle gemeenten van Limburg.net in gelijke mate door omdat voor die 
afvalstromen geen afwijkende sorteer- of inzameltechnieken bestaan.  Voor organische 
stoffen, gft en groenafval, kan echter wel een afwijkende impact bestaan omdat op dat vlak 
diverse inzamelcriteria (gft of groenafval) en -systemen (diftar of niet-diftar) gelden. 

Evolutie eenheidsprijzen verwerking exclusief btw en eventuele (milieu)heffingen 
€ / ton 2016 

 
2015 2014 2013 2012 … 2007 

Huisvuil 100 
 

99,18 106,31 109,48 98,47 
 

100,74 
Gft 79,88 

 
85,05 80,47 81,71 84,65 

 
64,45 

Groen 30,35 
 

31,19 31,77 29,84 29,83 
 

20,04 
Grof vuil 115 

 
124,98 124,98 123 123 

 
- 

Hout A 27,63 
 

- - - - 
 

- 
Hout B / A&B* 47,59 

 
20* 20* 20* 6* 

 
- 

Hout C 96,70 
 

70 70 70 56 
 

- 
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Het dienstjaar 2016 uit zich als een meevaller op het vlak van gft en groenafval. 

De verwerkingsprijs van het groenafval blijft in 2016 stabiel (-1%) ten aanzien van het 
gemiddelde (€ 30,66) van de vorige jaren. 

Voor gft daalt de variabele kost van verwerking in het dienstjaar 2016 met 20%.  Aangezien 
voor dat variabele deel tijdens het jaar een schatprijs van € 29 is gevraagd, en de slotprijs € 
20,11 bedroeg, kon een creditnota van € 398.534 in het vooruitzicht worden gesteld.  De 
schatprijs van 2017 bleef op € 28 per ton zodat we mogen stellen dat 2016 op het vlak van 
de variabele verwerking vrij uitzonderlijk was.  Het fixe prijsdeel van de gft-verwerking is, 
als het wordt omgeslagen per ton, variabel maar sluit met € 59,77 per ton goed aan met 
2015 (€ 59,73) omdat de verwerkte hoeveelheid (44.879 ton) stabiel stond ten opzichte van 
het gebruikte referentiejaar (44.906 ton).  De samengestelde prijs van 2016 keert alzo bij 
toeval terug naar het niveau van de jaren 2014 en 2013, toen het vaste prijsdeel per ton 
iets lager lag omdat het over 6,5% meer tonnen kon worden gespreid.  
Weersomstandigheden en het veralgemenen van toegepaste abonnementsgelden in de 
zuidelijke regio kunnen remfactoren zijn in het gft-aanbod van de periode 2016-2015 versus 
de periode 2014-2013. 

In de regel resulteert het scheiden van afvalstoffen in een daling van de afvalkosten.  De 
economische waarde van de houtstromen hangt echter nauw samen met de wereldwijde 
grondstoffenmarkten.  Deze markten kunnen zeer turbulent zijn, en de waarde van 
afvalstromen aan een forse negatieve prijswijziging onderhevig maken.  Om de negatieve 
invloeden enigszins in te perken, biedt een verder opdelen in deelfracties soms soelaas.  Bij 
hout zijn die mechanismen duidelijk zichtbaar.  Omdat de schatprijzen (voor de categorieën 
A, B en C respectievelijk 20, 35 en 70 €/ton) beduidend lager lagen dan de slotprijzen van 
de tabel, diende een extra van € 368.083 als te ontvangen factuur ingeboekt. 

Huisvuil en grofvuil ondergingen een niet-strijdige vergelijking met vorige boekjaren.  Hun 
slotprijzen werden daarom gelijkgesteld met hun schatprijzen, € 100 per ton huisvuil en € 
115 per ton grofvuil.  Ten opzichte van het vorige dienstjaar kennen die slotprijzen een 
afwijking van respectievelijk 1% en -9%.  We noteerden in 2016 minkosten van een 
bijzonder karakter, zoals op non-actief staande afschrijvingen, en niet-recurrente inkomsten, 
zoals een optimale verwerkingscapaciteit.  Om deze te onderscheiden van andere 
bedrijfsopbrengsten en -kosten die voortvloeien uit een normale bedrijfsactiviteit werd een 
opbrengst van € 4.341.449 als niet-recurrent van aard gezien en aldus in de 
bedrijfsresultaten gezet, opdat het bijzondere karakter ervan goed en blijvend zichtbaar zou 
zijn in de resultatenrekening.  In de voorliggende rekening is voornoemd bedrag via de 
resultaatverwerking doorverwezen naar een bestemd fonds met als doel toekomstige 
stabiliteit creëren in perioden van negatieve prijsfluctuatie.  Een en ander betekent dat de 
kosten van verwerking exclusief btw, milieuheffing en voormelde meevallers respectievelijk 
€ 68,5 en € 81,5 waren. 

Momenteel verwerkt Bionerga het huisvuil en klein grofvuil nog in haar installatie in 
Houthalen-Helchteren, die een jaarlijkse verbrandingscapaciteit van 100.000 ton heeft.  Het 
bedrijf voorziet om in 2019 deze te vervangen door een nieuwe biostoominstallatie in 
Beringen met een capaciteit van 200.000 ton.  Zo blijft Bionerga instaan voor de verwerking 
van het afval dat hier geproduceerd wordt.  Daarenboven verankert Bionerga 
werkgelegenheid, kennis, energieproductie en afname in eigen streek.  De energie die 
vrijkomt uit het verwerkingsproces wordt immers omgezet in kwalitatieve stoom en 
elektriciteit, kortom in hernieuwbare energie.  Verwijzend naar haar voorstel van 25 januari 
en 26 april 2017 vraagt de raad van bestuur aan huidige algemene vergadering van 
aandeelhouders om te beslissen over het toekennen, aan Bionerga nv, van een 
achtergestelde lening van 20 miljoen euro voor de bouw van deze nieuwe 
biostoominstallatie. 
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Afvalinzameling 
In de huis-aan-huis-inzameling is er uniformiteit voor papier & karton, pmd en grofvuil.  
Voor huisvuil en organisch materiaal, gft of groenafval, zijn regels bepaald waaronder de 
historisch gegroeide dienstverleningen vandaag of in de toekomst kunnen blijven doorgaan.  
Een plan, Plan 010 genaamd, laat elke gemeente de vrije keuze van inzamelsysteem voor 
huisvuil (zakken of bakken) en van inzamelcriterium voor organisch afval (gft of groenafval) 
maar ze dienen zich wel te schikken naar bepaalde krijtlijnen voor meer uniformiteit.  Enkel 
de inzameling van Voeren wordt nog niet door Limburg.net beheerd. 
Wat de recyclageparken aangaat, beheert en controleert Limburg.net de inzameling en 
verwerking van alle fracties.  In de praktijk zijn er nog verschillen in beheer (gemeentelijk of 
intercommunaal) en / of inrichting (er bestaan nog gemeentelijke parken zonder 
computeridentificatie [bezoeker] en -registratie [hoeveelheid]).  De switch van gemeentelijk 
naar intercommunaal park gebeurt niet overhaast maar gedoseerd, in functie van: 
geografische spreiding, vraag, arbeidsvermogen bij Limburg.net.  Het opstarten en opvolgen 
van nieuwe dossiers is arbeidsintensief en te belangrijk voor een niet-passende aanpak.  
Naar aandeel gemeenten beheert de intercommunale nu 60%, naar aandeel bevolking 54%;  
het zijn percentages die planmatig in elk nieuw boekjaar stijgen.  Voor 2017, bijvoorbeeld, is 
een switch voorzien te Houthalen-Helchteren en Tessenderlo.  Meer details over het thema 
recyclageparken onder navolgende titel “Intercommunale recyclageparken: neutraal effect 
op het resultaat”. 

Bedrijfsresultaat 
De bedrijfskosten en –opbrengsten worden analytisch bijgehouden per operationeel systeem 
van inzameling en verwerking.  Er zijn vier systemen: 

- Diftar vuilniszakken voor huisvuil in combinatie met groenafval in zakken (systeem 1) 
- Diftar vuilniszakken voor huisvuil in combinatie met gft in bakken (systeem 2) 
- Diftar vuilniszakken voor huisvuil in combinatie met gft in diftar bakken (systeem 3) 
- Diftar vuilnisbakken voor huisvuil in combinatie met gft in diftar bakken (systeem 4) 

Ieder systeem genereert zijn eigen kosten, waarbij de verhouding tussen vast en variabel 
gevoelig kan verschillen.  De omvang van het vaste gedeelte wordt niet alleen bepaald door 
prijsstructuren van leveranciers maar kan ook sterk afhankelijk zijn van de basishoeveelheid 
vervuiling die de intercommunale als een nuttig beheersinstrument per afvalfractie en per 
inwoner heeft aangenomen (zie ook punt 2, Commentaar, tegoedzakken).  Die aanpak 
genereert eenvormigheid en garandeert gelijkheid, gelijke kosten voor gelijke diensten, 
maar respecteert toch het principe ‘de vervuiler betaalt’ waar tonnages ongelijk zijn. 
Nadat de juiste systeemkosten aan de juiste gemeenten waren toegewezen werd zichtbaar 
welke marge per inwoner en per systeem en per gemeente eventueel in aanmerking kwam 
voor teruggave.  Het bestuur zag diverse redenen (stabiliteitsfonds operationele werking, 
financiering achtergestelde lening, aflossing deel lange termijn schuld) om niet de hele 
marge terug te geven maar wel het deel boven de grens waarop die marge voor iedere 
gemeente berekend per inwoner gelijk was.  Het ijkpunt werd gelegd bij het operationele 
systeem met het laagste systeemresultaat per inwoner.  Een totaalbedrag van € 1.211.471 
werd alzo aan de gemeenten teruggeven. 
 
2.6. Resultaat van het boekjaar 
Het globale resultaat van 2016 is € 9.632.655, in plaats van de begrootte € -935.192. 
Dit positief resultaat ontstond bovenal uit voordelen op de afvalfracties van 3,7 miljoen euro, 
een te hoge inschatting van vaste werkingsbijdragen met 1,4 miljoen euro en een niet-
recurrent resultaat van 4,5 miljoen euro.  Een verklaring van dat niet-recurrente resultaat is 
te vinden onder punt 2.5., afvalverwerking. 
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2.7. Boekjaar 2016 versus boekjaar 2015 
Uit vergelijkend onderzoek van de cijfers van de resultatenrekening van 2016 met die van 
2015, onthouden we vooral: 
• BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

Gestegen met € 1.813.511 (+3%) tot € 72.357.839. 
Onze andere bedrijfsopbrengsten stegen (+7%), onze omzet daalde (-4%).  Die andere 
opbrengsten omvatten de werkingstoelagen van de gemeenten; zij stegen 7%, naar € 
43.483.645. 
- Klasse 70, Omzet: dalend (-4%) met € 1.213.953 

 De omzet voor preventie steeg 4% of € 54.343: 
- Textiel: +229% of € +106.155 

Vergoeding voor het plaatsen van textielcontainers door organisaties op 
Limburgs grondgebied.  De vergoeding per container is aanzienlijk gestegen. 

- Recupel – AEEA: -4% of € -42.895 
Het resultaat van 2015 bevatte niet alleen de vaste informatietaakvergoeding 
van 2015 maar ook achterstallen van 2013 en 2014.  In het resultaat van 
2016 zit enkel die van 2016. 

 De omzet voor recyclage steeg met 8% of € 862.502: 
- Oud papier: +9% of € +567.524 

Deze grondstof genoot een betere prijs (+9%). 
- Verkopen pmd-zakken: +10% of € +83.747 

Stijging in de verkochte hoeveelheid pmd-zakken. 
- Gemengde plasticzakken: +100% of € +54.803 

Deze opbrengst is nieuw en betreft zakken verkocht in Lommel, voor het 
proefproject ‘Optimo’. 

- Verkopen groenproducten: -26% of € -105.675 
Hoofdzakelijk doordat de prijzen van biomassa gekelderd zijn. 

- Fost Plus bijkomend verpakkingsafval art. 8: +25% of € +238.167 
Hier zien we een grootse stijging bij de fractie kunststoffen, in de 
volumemassa; immers blijft de vergoeding voor kunststoffen, eps, kga en 
kurken constant.  De hoeveelheid kunststoffen met vergoeding groeide 10%.  
Daarnaast bevat deze rekening nog een positieve correctie van 2014. 

 De bezoekersontvangsten recyclageparken stegen met 39%: € 925.192, door 
verdere uitbreiding van het beheergebied. 

 Ontvangsten voor de verwerking en inzameling van huisvuil en organisch afval 
daalden met € 3.055.992 ten opzichte van 2015. 

Omwille van de Directe Inning worden huisvuilzakken en gft-stickers aan 
retributietarieven verkocht aan de gemeentebesturen. Ook diftar-inkomsten 
van gft en huisvuil zorgen voor omzet van Limburg.net.  Meer verkoop van 
huisvuilzakken ten opzichte van 2015, overdracht van verkopen 
huisvuilzakken van 2014 naar 2015, waardoor er in 2015 uitzonderlijk veel 
opbrengsten  waren (€ 3.074.166 – grootste oorzaak van deze daling), en de 
uitbreiding van de diftarophalingen in Cards leidden tot dit resultaat. 
Deze opbrengst vloeit rechtstreeks terug naar de gemeentebesturen vermits 
zij in mindering komen van hun werkingsbijdragen. 

- Klasse 74, Andere bedrijfsopbrengsten: een stijging van 7% of € 3.027.464 die bijna 
volledig van de gemeenten komt (€ +2.806.827 werkingstoelagen). 
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Bij Directe Inning komen opbrengsten van huisvuilzakken en stickers of diftar-
ontvangsten van huisvuil, gft en grofvuil in mindering van werkingsbijdragen.  Deze 
aftrekpost van de werkingsbijdragen bedraagt € 10.199.989 (t.o.v. € 13.066.307 in 
2015), een mutatie met 2.866.318 EUR ten opzichte van 2015.  Dit verschil vindt zijn 
verklaring in de overdracht van de opbrengsten van de verkopen van huisvuilzakken 
van 2014 naar 2015. 
Effectief daalden de werkingsbijdragen met 0,1% of € -59.491. 
 Vast fractiegebonden: +1% of € +215.973; te verklaren door een stijging van het 

aantal gezinnen in 2016. 
 Vast overhead: +1% of € +66.316; te verklaren door een stijging van het aantal 

gezinnen in 2016. 
 Variabele werkingsbijdrage kunststoffen (+6% of € +62.710 door een stijging van 

variabel afgerekende hoeveelheden), afbraakhout (+13% of € +72.936 door een 
stijging van variabel afgerekende hoeveelheden), grofvuil / roofing / treinbielzen 
(-11% of € -230.345 door een daling van variabel afgerekende hoeveelheden), 
werkingstoelagen huisvuil (+3% of € +163.890 door een stijging van variabel 
afgerekende hoeveelheden), werkingstoelagen groen RP (+11% of € +128.122 
door een stijging van variabel afgerekende hoeveelheden) en gemengd puin (-
12% of € -98.132 door een daling van variabel afgerekende hoeveelheden). 

 Werkingstoelagen recyclageparken: +6% of € +76.585, door verdere uitbreiding 
van het beheergebied. 

 Regularisatie resultaat onder aandeelhouders: er werd € 529.305 of 78% meer 
resultaat teruggegeven aan de aandeelhouders dan in 2015.  Omwille van diverse 
redenen werd besloten, conform het boekingsjaar 2015, om het ijkpunt vast te 
leggen bij het systeem met het laagste systeemresultaat per inwoner (zie ook 
punt 2.5, bedrijfsresultaat). 

De overige stijging der andere bedrijfsopbrengsten is € 220.637 en ontstaat vooral 
uit: doorfacturatie prestaties (€ +170.490), subsidies compostvaten (€ +53.552), 
opbrengsten taxusinzameling (€ +78.788), gecorrigeerd met weggevallen subsidies 
e-portemonnee (€ -99.140). 

• OVERIGE OPBRENGSTEN 
- Klasse 75, Financiële opbrengsten: een daling van € 33.057 (-6%); minder dividend 

uit onze participatie in Bionerga en mindere bankintresten werden enigszins 
gecorrigeerd door meer afschrijving uit nieuwe toelagen voor recyclageparken. 

- Klasse 76, Opbrengsten van niet-recurrente aard: een gevoelige stijging met € 
4.244.465 (966%) tot € 4.683.974.  Het bedrag komt haast volledig van een 
bestemd fonds voor de afvalverwerking van € 4.443.449 (zie punt 2.5, 
afvalverwerking).  Daarnaast betreft dit voornamelijk preventiefondsen, waarvoor 
een voorziening werd aangelegd in vorige jaren, die niet meer zijn opgenomen ad. € 
58.371.  Er was eveneens een opbrengst uit de regularisatie van btw ter waarde van 
€ 137.624 omwille van stijgende aftrekpercentages. 

• BEDRIJFSKOSTEN 
Hier een stijging van € 3.600.254 (+6%) 
- Klasse 60, Handelsgoederen: daling van € 86.840 (-4%) 

Verminderde aankoop huisvuilzakken (€ -50.290) en biozakken (€ -39.910).  
- Klasse 61, Diensten & diverse goederen: +5% globale toename (€ +2.708.925). 

Dat globale effect kunnen we ventileren naar: 

53/64



 
16 

 Algemene kosten: gestegen met € 745.150 (+49%) 
Voor 66% bestaande uit het project ‘Optimo’ (€ +496.826), voor 22% uit kosten 
van het bosproject (€ +161.610).  Daarnaast zijn er nog enkele stijgers 
waaronder uitzendkrachten (€ +29.527), deskundigen (€ +29.272) en kosten van 
rapportering aan vennoten (website) (€ +27.445). 

 Preventie & sensibilisering: +16% stijging (€ +541.875) als combinatie van meer 
groei (sensibilisering € +283.291, reddekoe € +87.102, textielfonds € +198.755 
en taxusinzameling € +78.788) dan krimp (o.a. educatief scholenproject € -
68.461). 

 Recycling: +16% (€ +1.452.536) 
- Kunststoffen, verpakkingen: +9% (€ +121.018) 

Reden: prijzen verwerking +16%, verwerkte tonnen -10%. 
- Hout (A- en B-hout): +151% (€ +909.209) 

Reden: stijgende hoeveelheden; +7% inzameling, +137% verwerking. 
- Harde plastics: +1853% (€ +175.188) 

Reden: deze fractie werd eind 2015 als een nieuwe en volwaardige fractie uit 
de fractie kunststoffen gehaald omwille van recyclagemogelijkheden en 
mindere kosten van verwerking. 

- Papier en karton: 
♦ Afdracht aan Fost Plus: +8% (€ +141.876) 

Reden: 25% der papieropbrengsten gaan naar Fost Plus (en de 
papierprijzen stegen). 

♦ Subsidies verenigingen: +11% (€ +65.802) 
Reden: positieve prijzen worden verrekend in uitgekeerde subsidies. 

 Recyclageparken: +40% (€ +481.771) 
Reden: toename van door te factureren kosten omwille van toename van 
recyclageparken (4 nieuwe parken in 2016). 

 Organisch afval en restfractie: -1% (€ -512.408) 
- Inzameling organisch afval: -2% (€ -117.800) 

♦ Gft: -2%  (€ -132.310) 
Reden: prijzen inzameling dalen 2% omwille van een negatieve index. 

- Verwerking organisch afval: -7% (€ -445.624) 
♦ Gft: -7% (€ -211.644) 

Reden: 3% lagere prijs van verwerking. 
♦ Groenafval: -6% (€ -233.979) 

Reden: dalende hoeveelheden van 6%. 
- Inzameling restfractie: +3% (€ +264.916) 

♦ Huisvuil: commissie- en verkoopkosten huisvuilzakken stijgen met 178%. 
♦ Inzameling huisvuil Bionerga Logistics 

Samen met Bionerga Logistics haalt Limburg.net vanaf juli 2014 in de 
steden Hasselt en Sint-Truiden zelf huisvuil op.  Limburg.net levert 
hiervoor het personeel, Bionerga Logistics staat in voor het wagenpark.  
De personeelskosten worden later in dit document uitgediept.  In deze 
post vermeerderen de kosten uitzendkrachten met 140%.  Een deel van de 
kosten hiervan zijn eveneens gemaakt voor het proefproject Optimo. 

♦ … 
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- Verwerking restfractie: -1% (€ -213.900) 
♦ Verbranden: -1% (€ -205.508) 

 Grofvuil RP: -11% (€ -622.961) 
Reden: 1% dalend tonnage en 9% prijsdaling bij verwerker. 

 Huisvuil: +4% (€ +417.453) 
Reden: de milieuheffing ligt sinds het tweede semester 2015 50% 
hoger (+26%).  Eveneens zijn de tonnages van verwerking met 1,5% 
gestegen, de prijs van verwerking met 1%. 

 … 
♦ Storten: -1% (€ -8.391) 

- Klasse 62, Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: +11% (€ +534.992) 
De stijging situeert zich voor 89% bij de recyclageparken (€ +476.152) door een 
forse stijging in het aantal recyclageparken, voor 22% bij de algemene administratie 
(€ +117.190) omwille van een toevoeging van 4 personeelsleden gedurende 2016 en 
voor -12% bij de ophaling huis-aan-huis voor Sint-Truiden en Hasselt (€ -58.351).  
Daarentegen zijn de kosten van uitzendkrachten wel toegenomen (zie ook hoger, 
inzameling restfractie).  Limburg.net nam vanaf 2014 personeel in dienst voor het 
huis-aan-huis inzamelen van huisvuil in Hasselt en Sint-Truiden. 
Het gemiddeld aantal werknemers is gestegen van 78 VTE tot 84 VTE (+7,5%).  
Daarnaast waren er nog andere kleine factoren (loonindexering, periodieke 
schaalverhoging, …). 

- Klasse 63, Afschrijving, waardevermindering, voorziening: 20% (€  +399.170) 
De vermeerdering zit hoofdzakelijk bij de materiele vaste activa (€ +388.087).  De 
algemene afschrijvingen van software – in hoofdzaak voor Directe Inning en website 
– stegen met € 118.445.  Daarnaast stegen de afschrijvingen bij de recyclageparken 
met € 192.571, vooral de afschrijving infrastructuur en elektronica hardware.  Enkele 
kleinere verhogingen zien we eveneens bij het proefproject Optimo (€ +29.378) en 
de ondergrondse containers (€ +20.740). 

- Klasse 634, Voorzieningen voor risico’s en kosten:  -289% (€ -112.897) 
De voorziening voor een textielfonds, die in 2015 werd genomen, wordt in 2016 aan 
de aandeelhouders uitgekeerd (€ -92.600), zie hiervoor ook de kosten van het 
textielfonds onder bedrijfskosten bij preventie en sensibilisering. 

- Klasse 64, Andere bedrijfskosten: +333% (€ +156.903) 
De door te factureren kosten stijgen met € +130.920.  Dit betreft o.a. kosten voor 
ondergrondse containers en voor uitzonderlijke prestaties aan gemeentebesturen.  
Hiervan zien we de opbrengsten terugkeren in klasse 74, Bedrijfsopbrengsten.  
Hieronder zitten eveneens de kosten van de kilometerheffing (€ + 26.125), nieuw in 
2016. 

• OVERIGE KOSTEN 
- Klasse 65, Financiële kosten: +4% (€ +13.032) 

Op het in recyclageparken en ophaalrecipiënten geïnvesteerde eigen vermogen wordt 
een rente berekend die analytisch doorgerekend wordt aan de groep gemeenten die 
de investering aanwendt. 

- Klasse 66, Kosten van niet-recurrente aard: -38% (€ -80.112) 
Het bedrag van het boekjaar komt uit voornamelijk deze onderdelen: 
 Afboeking van subsidies compostvaten (€ +42.520), in 2016 bleken we minder te 

ontvangen dan de in 2014 voorziene opbrengsten van verbrandingsschroot (€ 
+41.576) en een faillissement van een winkel met huisvuilzakken (€ +16.275). 
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• INTERCOMMUNALE RECYCLAGEPARKEN: NEUTRAAL EFFECT OP HET RESULTAAT 
- De werkingsmiddelen voor intercommunale recyclageparken worden opgevraagd bij 

gemeenten die de dienst gebruiken.  Die gemeenten neutraliseren via een  bijzondere 
werkingsbijdrage ieder effect van de bijzondere activiteit in het globale resultaat van 
de vennootschap.  De bijzondere bijdrage omvat alle kosten van investeringen, de 
cost of capital, de lonen, alle vaste kosten en inkomsten van recyclageparken, ... 

- Sedert 2013 gebeurt er btw-aftrek als een correctie van onterecht aangerekende btw 
in de algemene werkingsbijdrage voor afvalfracties en noteren we die aftrek als een 
feitelijke opbrengst bij gemeenten met intercommunale parken.  Jaarlijks wordt het 
aftrekpercentage herrekend op basis van variabele kosten en opbrengsten eigen aan 
intercommunale recyclageparken.  De solidaire variabele kosten van de fracties, zoals 
huur, transport, verwerking, …, kunnen daarentegen wel als algemene 
werkingsbijdragen worden verrekend omdat Limburg.net op dit vlak niet enkel actief 
is in de intercommunale parken maar in alle parken. 

- Er zijn bijzondere afrekeningen opgesteld voor Alken, As, Beringen, Bocholt, 
Borgloon, Diepenbeek, Diest, Halen, Ham, Hamont-Achel, Herk-de-stad, Heusden-
Zolder, Kinrooi, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, 
Neerpelt, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Riemst, Tongeren en 
Zonhoven.  Dat zijn allemaal nieuw uitgeruste en geautomatiseerde parken. 

- De gemiddelde bijzondere bijdrage was in 2016 € 6,38 per gezin. 
- Enkele parken werden intercommunaal in 2016 zodat hun weergegeven kosten en 

inkomsten partieel zijn: Beringen (11/12), Bocholt (10/12) en Tongeren (186/365). 
- Een overzicht der bijzondere werkingsbijdragen 2016 (in euro per gezin): 

RECYCLAGEPARKEN 2016 
 

Detail kosten / inkomsten   
    

 
        

  Netto                    Solidaire kosten Individuele inkomsten 
  € / gezin 

 
Infrastructuur Exploitatie Bezoek Btw fracties 

Alken 9,24 
 

5,51 20,71 16,16 0,82 
As 7,28 

 
5,51 20,71 17,25 1,69 

Beringen 10,56 
 

5,05 18,99 12,30 1,17 
Bocholt 4,55 

 
4,59 17,26 16,49 0,81 

Borgloon 8,57 
 

5,51 20,71 16,83 0,82 
Diepenbeek 9,53 

 
5,51 20,71 15,79 0,90 

Diest 8,13 
 

5,51 20,71 16,81 1,28 
Halen 6,42 

 
5,51 20,71 18,34 1,46 

Ham 7,25 
 

5,51 20,71 17,38 1,59 
Hamont-Achel 8,00 

 
5,51 20,71 17,12 1,10 

Herk-de-Stad 4,84 
 

5,51 20,71 20,10 1,28 
Heusden-Zolder 10,71 

 
5,51 20,71 14,43 1,08 

Kinrooi 2,77 
 

5,51 20,71 22,24 1,21 
Lommel 7,99 

 
5,51 20,71 17,04 1,19 

Lummen 8,84 
 

5,51 20,71 16,41 0,97 
Maaseik 0,56 

 
5,51 20,71 23,68 1,98 

Maasmechelen 3,13 
 

5,51 20,71 21,18 1,91 
Meeuwen-Gruitrode 5,48 

 
5,51 20,71 19,47 1,27 

Neerpelt 7,51 
 

5,51 20,71 17,49 1,22 
Nieuwerkerken 7,61 

 
5,51 20,71 17,52 1,09 

Opglabbeek -0,62 
 

5,51 20,71 24,66 2,18 
Overpelt 6,44 

 
5,51 20,71 18,37 1,41 

Peer 8,49 
 

5,51 20,71 16,54 1,19 
Riemst 3,06 

 
5,51 20,71 21,45 1,72 

Tongeren 7,07 
 

2,81 10,56 5,89 0,40 
Zonhoven 5,50 

 
5,51 20,71 19,24 1,49 

Gemiddeld 6,38 
 

5,51 20,71 18,46 1,37 
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De recyclageparken Beringen, Heusden-Zolder en Tongeren overschrijden de 9,71 euro 
per gezin (4 euro per inwoner) die als voorschot  was gevraagd.  De inkomsten van die 
parken zijn erg laag, wat zich weerspiegelt in de algemene werkingsbijdrage die voor 
deze gemeenten lager ligt. 

 
2.8. Risico’s en onzekerheden 
Het jaarverslag dient een beschrijving te omvatten van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt. 
De raad van bestuur merkt op dat er inzake de bepalingen van het gewijzigde artikel 96,1° 
Wetboek Vennootschappen geen referentiestelsel bestaat, noch richtlijnen zijn opgenomen 
op welke wijze het bestuursorgaan de notie “een beschrijving van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt” dient te interpreteren. 
Het is in deze context dat de raad van bestuur er de aandeelhouders wil op wijzen welke 
onzekerheden volgens haar een mogelijk effect kunnen hebben op de financiële toestand 
van de vereniging. 
In 2016 zijn ons geen vermeldenswaardige risico’s of onzekerheden bekend buiten de 
onzekerheid over toekomstige (instabiliteit van) verwerkingsprijzen, waarvoor een bestemd 
fonds is voorzien (zie ook punt 2.5, Afvalverwerking). 
 
 
B. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 
(art.  96, 2° W.Venn.) 
 
Na het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2016 hebben zich geen gebeurtenissen 
voorgedaan die op de resultaten en de financiële positie van de vereniging een belangrijke 
invloed hebben.  Wij dienen geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum mede te delen 
die een ernstig nadeel zouden kunnen berokkenen aan de vereniging. 
De raad van bestuur verwijst in dit verband echter wel naar haar uiteenzetting onder punt 
2.5, afvalverwerking, laatste alinea, en vraagt aan huidige algemene vergadering van 
aandeelhouders om te beslissen over het toekennen, aan Bionerga nv, van een 
achtergestelde lening van 20 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe biostoominstallatie 
in Beringen. 
 
 
C. INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING 
VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN (art. 96, 
3° W.Venn.) 
 
Er zijn geen ontwikkelingen die het bestaan van de vereniging aanzienlijk kunnen 
beïnvloeden. 
 
 
D.  ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (art.  96, 4° W.Venn.) 
 
Onder ontwikkeling verstaan we de concrete uitvoering van ontwerpen of studies voor het 
afleveren van nieuwe of aanzienlijk verbeterde systemen of diensten door gebruik te maken 
van nieuwe of verworven kennis alvorens een uitvoeringspraktijk te starten die op een 
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economisch gunstige wijze kan worden veralgemeend. 
Gemaakte studie-, ontwerp- en ereloonkosten voor het bouwen, inrichten en moderniseren 
van intercommunale en gemeentelijke Recyclageparken worden conform de visienota 
recyclageparken jaarlijks afgeschreven en solidair verdeeld over de gemeenten. 
De gemaakte kosten in verband met het ontwerpen, bouwen en testen van het gekozen 
alternatief, Optimo, thans nog geconcretiseerd als een pilotproject in de gemeente Lommel,   
voor nieuwe en verbeterde processen (optische sortering), systemen (huis-aan-huis 
inzameling) of diensten (comfort en tevredenheid) volgen dezelfde principes en worden 
jaarlijks afgeschreven om solidair te worden verdeeld over de gemeenten. 
Limburg.net heeft voor beide projecten (Recyclageparken, Optimo) niet alleen de intentie 
om de (verdere) ontwikkeling ervan volledig te voltooien maar ook om ze in te zetten en 
actief en progressief te gebruiken omwille van hun directe en verwachte toekomstige 
economische voordelen.  De uitgaven met betrekking tot de genoemde projecten worden per 
project en op een betrouwbare en navolgbare wijze toegerekend en gewaardeerd. 
 
 
E.  KAPITAALVERHOGING en/of UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE 
OBLIGATIES OF WARRANTS DOOR DE RAAD VAN BESTUUR (art.  608 
W.Venn.) 
Tijdens het boekjaar eindigend op 31-12-2016 heeft de raad van bestuur niet besloten tot 
enige uitgifte van converteerbare obligaties (of warrants). 
 
Bij  haar raadsbesluit van 18 april 2016 koos de gemeente Herstappe, als laatste Limburgse 
gemeenten, voor een toetreding tot Limburg.net.  De aanvraag was ontvankelijk; de 
gemeente behoort tot een door de statuten van Limburg.net bepaalde categorie van voldoet 
aan de wettelijke en statutaire vereisten om vennoot te kunnen zijn.  Overeenkomstig het 
art. 15 van de gecoördineerde statuten van Limburg.net wordt bepaald dat – onverminderd 
hetgeen bepaald wordt in de artikelen 32 en 33 van het Organiek Decreet -  de toetreding 
tot de vereniging open staat voor alle gemeenten en openbare besturen die de statutaire en 
wettelijke verplichtingen willen naleven.  Nog overeenkomstig voormeld art. 15 aanvaardde 
de algemene vergadering van Limburg.net op 21 december 2016 de toetreding. 
De aandelen die Herstappe bekwam, behoren tot de groep A. 
Gezien de bepaling van art. 8 van de gecoördineerde statuten is de inbreng van Herstappe 
te beschouwen als een kapitaalverhoging, die enkel gevolgen heeft op het veranderlijke 
gedeelte van het kapitaal; art. 8: “Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt 
verhoogd of verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van 
deelnemers, bijstorting of terugneming van inbrengen.  Deze verrichtingen geschieden 
zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.” 
Overeenkomstig het art. 9 van de gecoördineerde statuten wordt het bedrag van het 
kapitaal dat door Herstappe bij de toetreding moest geplaatst worden, bepaald op 30 euro 
per inwoner.  Het bevolkingscijfer wordt bepaald door de jongste jaarlijkse statistiek van het 
bevolkingscijfer in het Rijk, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en op het ogenblik van 
toetreding van een nieuwe deelnemer.  Volgens de laatste publicatie (bevolkingscijfer van 1-
1-2016 in het BS van 26-7-2016), bedroeg het in aanmerking te nemen cijfer van de 
bevolking 89 personen.  Hieruit volgde dat de gemeente Herstappe intekende op een 
variabel kapitaal van € 2.670. 
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F.  VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF 
CERTIFICATEN (art. 624 en 630 W.Venn.) 
 
De vereniging heeft geen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten verworven. 
 
 
G.  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. 
 
 
H.   BIJKANTOREN (art. 96, 5° W.Venn.) 
 
De vereniging heeft geen bijkantoren. 
 
 
I. HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN VOOR ZOVER ZULKS 
VAN BETEKENIS IS VOOR DE BEOORDELING VAN ACTIVA, PASSIVA, 
FINANCIËLE POSITIE EN RESULTAAT (art. 96, 8° 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. 
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. 
 
 
J.  RESULTAATVERWERKING 
 
Onderstaande resultaatverwerking stemt overeen met de bepalingen ter zake in de statuten.  
Wij verzoeken u derhalve om de hier voorgestelde resultaatbestemming goed te keuren. 
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Het te bestemmen positief resultaat bedraagt:   
Te bestemmen resultaat van het boekjaar: € 9.632.656 

Wij stellen de volgende resultaatverwerking voor:   
Toevoeging aan de wettelijke reserve: € -481.633 
Toevoeging aan de beschikbare reserves: € -3.873.925 
Toevoeging aan het bestemd fonds CO2-compensatie € -935.649 
Toevoeging aan het bestemd fonds verwerking € -4.341.449 

Totaal: € 0 
 
Artikel 45: 
Aan het resultaat van het boekjaar wordt de volgende bestemming gegeven: 
§1. Bij positief resultaat: 
a) Vijf procent (5%) voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve tot op het 
ogenblik dat de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal zal bereikt hebben. 
b) Het overblijvende positief resultaat zal overgedragen worden op een beschikbare 
reserve/bestemd fonds. 
Op voorstel van de raad van bestuur kan de jaarvergadering, na de voorafneming van de 
wettelijke reserve, het geheel van het te bestemmen positief resultaat als bestemd 
fonds/beschikbare reserve storten of geheel of gedeeltelijk naar het volgend boekjaar 
boeken. 
Geen terugstorting van de ingebrachte werkingsmiddelen mag gebeuren indien op de datum 
van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is 
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste 
gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het 
vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de 
statuten niet mogen worden uitgekeerd. 
 
 
J.  WIJ VRAGEN U 
 
Kennis te nemen van het verslag van de commissaris over het boekjaar van 1 januari 2016 
tot en met 31 december 2016. 
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 2016 is opgemaakt onder voorbehoud van 
goedkeuring door de hogere overheid, zijnde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
 

Opgemaakt te Hasselt op 26 april 2017 
Namens de raad van bestuur van Limburg.net OV 

In opdracht, 
Bien Jacobs  Walter Cremers 
Secretaris Voorzitter 
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Staat van de tewerkgestelde personen

Werknemers waarvoor de onderneming 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 84 63 21

Deeltijds 1002 18 14 4

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1003 93,4 70,2 23,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011 148.633 112.934 35.699

Deeltijds 1012 21.674 14.296 7.378

Totaal 1013 170.307 127.230 43.077

Personeelskosten

Voltijds 1021 4.880.922,37 3.708.611,73 1.172.310,64

Deeltijds 1022 711.714,3 469.429,98 242.284,32

Totaal 1023 5.592.636,67 4.178.041,71 1.414.594,96

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003 88,8 65,8 23

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013 145.546 106.411 39.135

Personeelskosten 1023 5.057.644,8 3.658.731,38 1.398.913,42

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033
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Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 84 18 93,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 84 18 93,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 63 14 70,2

lager onderwijs 1200 16 4 17,2

secundair onderwijs 1201 35 10 41

hoger niet-universitair onderwijs 1202 6 6

universitair onderwijs 1203 6 6

Vrouwen 121 21 4 23,2

lager onderwijs 1210 2 2 3

secundair onderwijs 1211 6 2 7,2

hoger niet-universitair onderwijs 1212 9 9

universitair onderwijs 1213 4 4

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130 3 3

Bedienden 134 81 18 90,4

Arbeiders 132

Andere 133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150 13,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151 25.838

Kosten voor de onderneming 152 575.667,89
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister 205 11 11

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 11 11

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213

Uitgetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

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 305 5 1 5,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 5 1 5,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen 340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 341

Afdanking 342 5 1 5,5

Andere reden 343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming 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 27 5811 18

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 409 5812 103

Nettokosten voor de onderneming 5803 19.216,38 5813 4.839,33

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 19.216,38 58131 4.839,33

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

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

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de onderneming 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853
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