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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 
 



 
4 

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 
 

- 



 
12 

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. 
 



 
14 

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: 
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 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 



 
20 

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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