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JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR

AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 juni 2Ot9

Heer, mevrouw,

Overeenkomst 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 2018 en uw goedkeuring te
vragen voor de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

De raad van bestuur heeft de jaarrekening en haar jaarverslag opgesteld op B mei z}tg.

Indeling

. Beschrijving activiteiten en strategie
o Toelichting bij de jaarrekening
. Risico's en onzekerheden
. Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar (art 96, 20 W.Venn,)
. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap

aanmerkelijk kunnen beinvloeden (art 96, 30 W.Venn.)
. Onderzoek en Ontwikkeling (art 96, 40 W.Venn.)
. Kapitaalverhoging en/of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants door de

Raad van Bestuur (art 608 W.Venn.)
. Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten (art 624 en 630

W.Venn)
. Tegenstrijdige belangen van vermogensrechtelijke aard (art. 523 W.Venn).
. Bijkantoren (art 96, 50 W.Venn.)
o Het gebruik van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor

de beoordeling van de activa, passiva, financiële positie en resultaat (art 96, B"
W.Venn.)

¡ Resultaatsverwerking
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1. Beschrijving activiteiten en strategie

In de overgang naar de installatie van de nieuwe Raad van Bestuur heeft Limburg.net

een evaluatierapport 2OL3 -2O1'B en een ondernemingsplan 2079-2025 opgesteld.

Het evaluatierapport biedt een goede inkijk op de werkzaamheden van de voorbije

legislatuur en vormt een mooie toetsing aan het maatschappelijk doel van de organisatie

Limburg.net is als opdrachthoudende vereniging belast met de gemeentelijke

bevoegdheid voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afval voor de 43

toegetreden gemeenten van Limburgl en Diest. Conform de doelstellingen van Europa

en Vlaanderen heeft Limburg.net als objectieven :

. hoeveelheid afval verkleinen door sorteren en selectieve inzameling

. tevens ook hergebruik stimuleren

. hoeveelheid restafval verkleinen door o.a.thuiscomposteren te stimuleren

. vermijden en verminderen van zwerfuuilr'.'

Bij het realiseren van deze milieu strategische taken werd de klemtoon gelegd op het

milieu, haar inwoners en een rechtvaardige kostprijs. Voor een meer gedetailleerde

beschrijving verwijzen we naar het evaluatierapport maar we sommen hier de realisaties

op:

¡ uniformiteit in de dienstverlening
. innovatieve proefprojecten
o efficiëntie in afvalbeheer
. afval voorkomen
. professionalisering van de eigen organisat¡e
o uitbreiding van de dienstverlening
. een gezond financieel beheer.

De strategische doelstellingen voor de komende 6 jaar werden neergeschreven in een

ondernemingsplan en samengevat zijn volgende doelstellingen geformuleerd

o afvalpreventie
. verder werken aan eenvormigheid
. bijkomendedienstverlening
r verlaging van de impact op klimaat
¡ uitbouwen van dialoog en interactie met burger, klant en gemeentelijke

stakeholders
. optimaliseren van interne communicatie en werking
. financiëlestabiliteit

1 
Na fusie van Neerpelt en Overpelt tot Pelt en Meeuwen-Guitrode en Opglabbeek tot Oudsbergen.
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Meer specifiek voor het voorbije jaar noteren we als belangrijkste activiteiten

¡ uitbreiding proefpróject Optimo te Tongeren en Meeuwen-Guitrode tot
3L/t2/2OrB

. in gebruik name van recyclageparken Genk Noord en Bilzen

. opstart monitoring via smartphones op de recyclageparken
¡ uitbreiding en optimalisatie van de preventiecampagnes met analyse van niet

afgehaalde quotum en de organisatie van de eerste onafhankelijke
zwerfvuiltelling.

. Organisatie van een statiegeldcongres en visiedag ter voorbereiding van de
nieuwe strategische doelstellingen

o Opstart voorbereidingen asbestophaling huis aan huis.

Afgelopen jaar 2018 werd grotendeels getekend door opstart van diverse projecten voor
innovatie en automatisering zonder hierbij de operationele werking van Limburg.net uit
het oog te verliezen. Verschillende projecten zullen pas in 2019 hun weerslag kennen.

Limburg.net opereert in een veranderende maatschappelijke context met extra
uitdagingen op vlak van leefmilieu, de algemene vervuiling en de complexere mobiliteit
ook in Limburg. Bovendien is de organisatie zelf sterk in verandering : de wijziging aan
de organieke structuur maar ook wijzigen in maatschappelijke behoeften resulterend in
mogelijke uitbreiding dienstverlening. Dit alles noopt een professionele organisatie met
de juiste focus en een gezond financieel kader voor een goede en efficiënte werking
conform de waarden van Limburg.net.
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2. Toelichting bii de jaarrekening

2.L. Bespreking van de balans per 31 december 2018

Een balans drukt het vermogen van een organisatie uit. Hierbij is evenwel bijzondere

aandacht te schenken aan de mogelijke waarde van bepaalde balansposten hetzij in

'going concern' hetzij in liquidatie. Limburg.net is een zeer liquide organisatie waarvan

maar liefst 43o/o in vlottende activa zit en zelfs 67o/o indien we de'belegging' in de

achterstelde lening aan Bionerga NV hierbij rekenen. De balansstructuur toont het risico-

avers karakter van de organisatie en een duidelijke aanwending van haar middelen voor

haar maatschappelijk doel.

De balanswijzigingen in 2018 zijn vrij beperkt en kunnen samengevat worden in 2
punten: investeringen in nieuwe recyclageparken en uittreding van de provincie uit het

kapitaal.
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EIGEN VERMOGEN

KAPITAAL

UITGIFTEPREMIE

HERWAARDERI NGSMEERWAARDEN

RESERVES

OVERGEDRAGEN RESULTAAT

KAPITAALSUBSIDIES

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN

VREEMD VERMOGEN

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

OVERLOPENDE REKENI NGEN

PASSIVA

58 784'

26 169

1

331

24 570

2 024

5 689

1 405'

1 405

22 679'

I 953

19 067

1 659

71o/o

2%

2%

0%

0%

30%

2%

7o/o

2%

2%

57 597

28 042

0

331

18 410

6 160

4 654

7'lo/o

34To

0o/o

0o/o

23%

8%

60/o

27%

2%

23%

2%

27%

3%

24%

1%

'l 402

1 402

22378

2 156

19 808

415

'l 187

-1 873

1

0

6 160

-4 136

1 035

3

3

2%

7%

301

-202

-741

1 244

0%

33%

-67%

22%

0%

Qo/o

1%

-9%

-4o/o

300%

TOTAAL PASSIVA 82 868 100% 81 377 1000/o 1 490 2%

a Belangrijkste wijziging in activa vormen de investeringen in
recyclageparken ( MVA )

Obv een meerjaren- investeringsplan worden nieuwe recyclageparken gebouwd. ln mei2018 werd
Genk Noord2 te Horizonlaan geopend en vervolgens in het najaar werd het recyclagepark van Bilzen

in gebruik genomen. Deze investeringen in infrastructuur en materieel vertegenwoordigen de

belangrijkste stijging van het materieel vast actief. Bijhorend werden ook de stud¡ekosten

opgenomen in het immaterieel vast actief en de OVAM subsidies bij de overige vorderingen. De

bouw van het recyclagepark te Lommel werd stopgezet gezien de overdracht van de grond naar een

aanpalende buur (desinvestering activa in aanbouw). Dankzij Boed en doordacht beheer kon dit op

een voor Limburg.net gunstige manier afgerond worden en op een andere locatie de nieuwbouw

heropgestart worden.

De stijging van de MVA vormt de belangrijkste stijging maar is in vergelijking met voorgaande jaren

beperkt en vr¡j stabiel en volledig in lijn met aantal nieuwe recyclageparken.

In 2Ot7 werden er geen nieuwe bosterreinen aangekocht, de geplande uitbreiding werd
pas in het voorjaar 2018 gerealiseerd. In Tessenderlo, Dilsen-stokkem en Neerpelt
werden terreinen aangekocht en vervolgens aangeplant. De totale investering bedroeg €
405.769 en bijhorende kosten van € 276.802 werden in resultaat genomen

Overige Vaste act¡va

Buiten voormelde geactiveerde studiekosten voor de bouw van recyclageparken werden
enkel de projectkosten'slimme vuilnisbakken'geactiveerd bij de immateriele vaste

2 Dit park wordt uitgebaat met personeel van Limburg.net in voorbereiding overdracht beheer recyclageparken
door Limburg.net.
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act¡va. De afschrijvingen op de project- en studiekosten zijn echter groter dan de

investeringen in 2018, waardoor deze balanspost in 2018 afneemt.

De balanspost Financieel Vast Actief blijft in 2018 ongewijzigd na de toekenning van

de achtergestelde lening aan Bionerga per einde 2017. Alsook de beperkte

aandelenposities bleven ongewijzigd.

Naast de belangrijkste deelneming in Bionerga NV (€ 3.719.974) kent Limburg.net nog

enkele symbolische participaties in Ecowerf (€ 27L), Cipal (€ 4.500), Jobpunt Vlaanderen

(€247) en Interleuven (€ 354). De waardering van de 10o/o van de aandelen van

Bionerga NV gebeurt aan de hand van 10o/o van het maatschappelijk kapitaal, met name

aan 3.719.974 EUR, hetgeen zeer voorzichtig gewaardeerd is, gezien eigen vermogen

Bionerga NV ad 60.459,955 EUR bedraagt.

¡ Vlottende activa

In de vlottende activa vallen vooral de liquide middelen op : rekening houdend met de

verschuiving van de termijnrekening (geldbeleggingen) naar zichtrekening nemen deze

toe met € 2,7 mio, Ondanks de uitbetaling van de Provincie kan de stijging van middelen

verklaard worden door een combinatie van factoren:

Beperkte daling van de voorraad (meer verkopen hvz - pmd - groen zakken uit
voorraad)
Aanzienlijke daling van de openstaande handelsvorderingen ingevolge daling
creditnotã's per eindejaar en frequentere aanmaningen vooral bij de openstaande
bedragen op de handelaren
stijging van de leveranciers (meer een momentopname op eindejaar dan
structurele stijging)
gereserveerde middelen tgv winst'

De sterke daling van de openstaande handelsvorderingen is vnl het resultaat van

de daling van de creditnota's tov deze die in 20t7 van Bionerga nv voor gft en groen -
verwerking werden bekomen. Voor meer toelichting zie de bespreking bij de

bed rijfskosten.

Totaal openstaande handelsvorderi noen in € 3I/t 0 18 3LlL2/2017 mutatie

Debiteuren

Openstaande bedragen RP en betalingsuitnod¡gingen

Openstaande handelaars verkopers hvz - pmd

Overige debiteuren

Klanten DI niet afgesloten
Klanten met creditsaldo
Op te stellen facturen
Te ontvangen CN's
Handelsvordering - waardevermindering -

3 424 rB0
121 568
390 373

2 912 239
-86 546

1 964 190

L 263 394
896 233

4 625
166

1 131

3 327
-93

L 927
1 648
2 BB3

BB2

029
B7B

975
816
525
683
748

-L 201 701

7 269
36 665

-385 289
-L 987 5r4

dubieuze -50 744 -LrB 976 68 232

Totaal openstaande handelsvorderi ngen 7 410 706 10 873 045 -3 462339
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Daarnaast toont de daling bij de debiteuren de geleverde inspanningen tav aanmaningen
van de openstaande vorderingen van de debiteuren

o uit hoofde van recyclagepark en betalingsuitnodigingen van diftar- en OC-
ledigingen en

¡ uit hoofde van de vorderingen op de handelaren van verkopen hvz - pmd ed,.

Frequentere aanmaningen en een strenger invorderingsbeleid hebben deze positieve
kentering ingezet. Hierdoor halveren ook de waardeverminderingen in 2018. Het huidige
invorderingsproces maant aan tem aangetekende schrijven, de vervolgstap naar een
gerechtelijke invordering wordt in de loop van 2019 verder uitgewerkt zodat openstaande
bedragen nog scherper kunnen en betalingstermijnen verdere kunnen normaliseren.

Daarnaast zijn er nog de overige debiteuren; dit zijn vorderingen uit hoofde van de
verkoop positieve afvalfracties van hetzij de recyclageparken, glasbollen en
textielcontainers. Deze vorderingen zijn goed inbaar gezien selectie bij
aanbestedingsprocedure maar bij evaluatie van het aantal klantenkrediet volgens
herkomst merken we een gevoelige vertraging van de inning van deze bedragen.

Aantal dagen klantenkrediet
openstaande bedr.aqen afkomstiq van

2018 20L7

recyclagepark en betalingsuitnodiging
handelaars verkopen hvz - pmd - gft
bedragen sector en grondstofverkopen

tt
L6

97

17

50

87

De positieve evolutie dankzij een frequenter aanmaningsbeleid is duidelijk merkbaar aan
de daling van het aantal dagen klantenkrediet voor openstaande bedragen RP en BU en
nog meer uitgesproken voor de handelaars. Klantenkrediet van de handelaars zit nu in
lijn met de afgesproken betalingstermijn maar de 11 dagen voor openstaande bedragen
RP,zou eigenlijk op slechts enkele dagen moeten uitkomen aangezien dit eigenlijk
contant betaald moet worden.

Overige vorderingen bevatten vooral de gestegen vordering op OVAM mbt de bouw
van de recyclageparken voor een bedrag van € 1,8 mio. Ovam subsidies worden maar
volledige uitbetaald na 2 jaar exploitatie na PV van voorlopige oplevering, Gezien 4
recente nieuwbouwparken loopt dit bedrag aardig op en zal nog tot in 2O2O-2O27
openstaan. De vorderingen op vennoten neemt lichtjes af : ingevolge afrekening kleiner
bedrag te vorderen dan vorig jaar. Zie ook schulden aan vennoten.

Overlopende rekening actief zitten over te dragen kosten en verkregen opbrengsten
over het jaareinde. Belangrijkste item betreft de intresten op de achtergestelde lening
aan Bionerga ten bedrage € B06k ontvangen na het jaareinde voor de periode
28/ L2/ 2Ot7 tem 3U 72/2OLB.

. Eigen vermogen

Afgelopen jaren steeg het eigen vermogen substantieel na elke winstreservatie. Per einde
2018 is deze stijging eérder bescheiden enerzijds ten gevolge de uitstap van de Provincie
uit het kapitaal ad € 1,8 mio en anderzijds de beperktere winstreservatie en stijging
ka pitaa lsu bsidies.
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Na uitstap Provincie ziet de aandeelhoudersstructuur waarbij steden en gemeenten de 44

Limburgse gemeenten en stad Diest vertegenwoordigen' er als volgt uit:

Aandelen Li mburo. net TvPe Aantal o/o Maatschaopeliik ka oitaal

Steden en gemeenten

Ecowerf

A

F

872 200
310

99,960/o 26 166 000
2 7900 04o/o

Totaal 872 5t0 100,00o/o 26 t6B 790

Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering stelt de Raad van

Bestuur om het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen :

- 50/o voor vorming wettelijke reserves ten bedrage van € 101,186

- overdracht naar fonds voor verwerking € 1.573.000
- overdracht naar fonds voor recyclageparken € 500'000
- per saldo overdracht naar de beschikbare reserves ad € 323.272

na onttrekking uit het fonds voor CO2 bossen voor in 2018 gedane investeringen en

kosten ad 473.73t,33, zijnde saldo van toevoeging ad € L94.737 en onttrekking ad €

668.468. Mbt bestemd fonds voor recyclageparken, uit hoofde van een uitzonderlijke

opbrengst ten gevolge van een gunstige dading wordt deze opbrengst ook bestemd voor

de toekomstige renovatie van de oudere recyclageparken om deze qua infrastructuur in

lijn te brengen met de nieuwste parken'

De solvabiliteitsgraad blijft behouden en bedraagt nog steeds ruim 7lo/o.

. Behoud voorzieningen voor risico's en kosten

Obv de toenmalige pensioenstudie werd in 2015 een pensioenreserve aangelegd bij

Ethias pensioenfonds voor de statutaire ambtenaren. Obv gewijzigde pensioendata en

gewijzigde sterftetabel (+ Sjaar) en meer conservatieve discontovoet van 2o/o worden de

pensioenverplichtingen hoger ingeschat dan in 2015. Dit noopte tot een bijkomende

reserve van 1,325 mio EUR, waarvoor provisie werd aangelegd in 2OL7. Indien de nieuwe

pensioenwet de mogelijkheid geeft tot korting op de responsabiliseringsbijdrage

ingevolge premies van de 2de pijler voor contractuelen, kan overwogen worden om deze

bijkomende reserve niet te storten'

Deze aangelegde provisies pensioenreserve kan pas hetzij aangewend hetzij

teruggenomen worden na beslissing vanwege RvB mbt deze aangelegenheid. Gezien de

complexiteit van deze materie neemt de studie en voorbereiding meer tijd in beslag

waardoor dit dossier pas in de loop van 2019 afgerond kan worden. Om deze reden dient

de provisie nog aangehouden per 3L/L2/2018.

o Lange termijn schuld

De lange termijnschuld weerspiegelt nog enkel de enige bancaire schuld mbt de bouw

van de eerste recyclageparken bij aanvang van de intergemeentelijke samenwerking.

Met een jaarlijkse afbouw ad € 203k kent één lening nog een looptijd tot 2030 en en

ander lening vervalt in 2020. Belangrijk om te vermelden is dat de financiering van de

vennoten ingevolge de opstart van 'directe inning'volledig terugbetaald wordt met

huidige afrekening.
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. Schulden op korte termijn

In tegenstelling tot de globale afbouw van schulden stijgen de leveranciersschulden. Per
eindejaar kennen de facturen meestal een vertraging nav afrekeningen en dergelijke.
Bovendien dient de stijging per eindejaar ook gezien te worden in licht van stijgende
bedrijfskosten. Toename van de handelsschulden vormt 1,3olo vârì de bedrijfskosten in
2018. De post te ontvangen facturen is in 2018 aanzienlijk lager dan voorgaand jaar.
Limburg.net betaalt zijn leveranciers zeer correct, getuige hiervan het leverancierskrediet
binnen de 60 dagen.

Handelsschulden (in €) 3t/72/2078 3Ut2/20L7
Leveranciers
Te ontvangen facturen
Op te stellen creditnota's

B 971 648
t 276 299

3 001

6 466 832
2 932 822

22 442
Totaal

Daqen levera ncierskred iet

10 250 948

59

9 422 096

56

Ingevolge stijgend personeelseffectief tgv nieuwe recyclageparken nemen de schulden
mbt belastingen, bezoldingen en sociale lasten lichtjes toe.

De overige schulden betreffen de diverse schulden aan vennoten ingevolge afrekeningen
van boekjaar 2018 (hvz-pmd ed., directe inning, werkingsbijdrage, preventiefonds,..).

Per einde 2018 werd de OVAM asbestsubsidie van €.I,2 mio ontvangen en ondergebracht
in overlopende rekening. Deze subsidie dient voor de nieuwe asbestophaling te starten in
2019 en wordt om deze reden als opbrengst overgedragen naar 2019.

a Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat de balans van Limburg.net zeer liquide en zeer
solide is biJ quasi ontstentenis van lange termijnschulden. Gezien vrij hoge bedrijfskosten
en hoge mate van autofinanciering en gespreide inning van inkomsten uit directe inning,
zijn huidige liquiditeiten nodig om huidige behoefte aan nettobedrijfskapitaal in te vullen.

Besteding van de middelena

De positieve kasstroom in 2018 ten bedragen van een kleine € 3 mio ligt substantieel
lager dan de € 10 mio in 2077. De middelen werden vooral aangewend voor de
uitbetaling van de Provincie en de investeringen van € 4 mio. De middelen waren
afkomstig van een positieve cash flow aangevuld met middelen tgv snellere inning van de
handelsvorderingen, nieuwe kapitaalsubsidies en de additionele Ovam subsidie voor
asbest waardoor de liquiditeiten toenamen met € 3 mio.
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2.2. Bespreking van de resultatenrekening van 2018

Belangrijke parameters voor de bepaling van de inkomsten vormen het aantal gezinnen

in het werkingsgebied van Limburg.net en de tonnen ingezameld en verwerkt

huishoudelijk afual,

Aantal per 2018 20L7 20L6

aantal inwoners
aantal gezinnen

stijging gezinnen met

stijging 1 persoonsgezinnen

totaal ton huishoud.afval
Dal¡ng/stijging afval in ton

Huishoud. Afual kglinwoner
Daling huis afval in kglinwoner

896 620
37t t70

3 092

2 330

481 659
-4 204

537,79
-6,56

893 526
368 078

3 366

2 268

485 863
r o97

543,76
-0,58

890 560

364 7L2

484 766

544,34

In 2018 werd er 481.659 ton huishoudelijk atual ingezameld tov 485.863 ton in 20L7,

ofwel eendaling met4.2O4tonof 0,87o/otovvolumevan2OTT. Nietzozeerdedalingin
afual groen door een droge zomer speelt hier parten maar wel de daling van GFT afual

met 5olo.

. Gedaalde bedrijfsopbrengsten

In 2018 werd Limburg,net geconfronteerd met lagere inkomsten vooral ten gevolge van

lagere verkoopopbrengsten van papieren karton door de gekelderde papierprijzen'

Daarnaast daalden ook de niet recurrent bedrijfsopbrengsten ingevoige verwerking

huisvuil en grofvuil.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de totale opbrengsten.
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Evolutie verdelinq opbrenqsten 2015 - 2018 2078 2017 20L6 20L5

Opbrengsten sector
Opbrengsten klanten dienstverlening
Verkopen grondstoffen
Gemeenten werki ngsbijd ragen
Gezinnen kohier- en contantbelasting
Andere

tota le bed rijfsopbren gsten
N iet recu rrente bed rijfsopbrengsten
totale bedrijfsopbrengsten incl niet
recurrent

4 162363

5 479 442

6 857 627

15 463706
39 073 404

764892
71795 434

3 r.05 923

74901357

5,8O%

7,63yo

9,54yo

2L,54%

54,42%

t,07%
LOO,OO%

4 ]"49 554

4 658 0s0

9 818 062

1622]-266
38 401 389

769 3LO

740L7 63t
4 450 508

78 468L39

5,6Lyo

6,zgyo

t3,26%
2t,92%
5L,88yo

1,O4yo

100,oo%

3 847 157 5,32%

4 583 258 6,33yo

B 944 B4g t2,36yo

L4 667 74O 20,27%

39 589 931 54,7t%

724 906 1,,OO%

72357 840 LOO,OO%

4 683 973

77 04t8t3

3 614 183 5,t2yo

3 533 519 5,O10/o

B 359 040 t7,85%

t4 7OB 629 20,85%

39 874 300 56,52yo

454 658 o,64yo

70544329 LOO,OO%

439 508

70983837
Financiele opbrengsten
Totale oobrengsten

t 5r4 t97
764t5554

594 919

79 063 0s8
557 779

77 599s92
590 836

71574673
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Boekhoudkundig bestaan de bedrijfsopbrengsten van Limburg.net uit

- Omzet van derden tbv € 26,9 mio
- Overige bedrijfsopbrengsten zijnde vnl. de werkingsbijdragen van de gemeenten

tbv € 44,1mio waarbij de directe inning van de kohierbelasting bij de gezinnen

als een inning voor de gemeente beschouwd wordt.

Onderstaande taartdiagram geeft de procentuele verdeling van de bedrijfsopbrengsten in

2018 weer volgens de herkomst van de middelen. We gaan even dieper in op elk

onderdeel in volgorde van belangrijkste inkomstenbron eerst.

Verdeling bed rijfsopbrengsten 201-8

Opbrengsten sector 5,8%

Opbrengsten klanten
dienstverleni ng 7,63Yo

Verkopen grondstoffen

9,54yo

Gemeenten
werki n gs bij d r agen 2L,5 4%o

I Gezinnen kohier- en

conta ntbelasting 54,42%

r Andere 1,07%

o Kohier- en contantbelasting gezinnen

De directe inning van de kohierbelasting betaald door de burgers bedroeg in 2018 € 29

mio. Dit kent een eerder stabiel verloop conform de evolutie van het aantal gezinnen.

De contantbelasting betreft de verkopen huisvuilzakken (hvz), ledigingen diftar huisvuil,

gft stickers, gft diftar ledigingen en grofvuil. Normaal blijven de contantbelastingen vrij

stabiel uitgezonderd de verkopen van de huisvuilzakken (= contantbelasting voor regio

West) die steeg met€ 606k ofwel L2,5o/o tov 2017. Afgelopen jaren zien we een zeer

veranderlijk verloop van de verkopen hvz'

Opbrengsten i nzameling
huisvu il en oroanisch afval (in €) 2018 2017 2016

inzameling huisvuil
inzameling gft
inzamelinq grofvuil

7 034 564
3 084 447

97 300

6 406 29L
3 724 796

130 320

7 389 7L6
3 110 334

91 490

totaal 10 216 311 9 66t 407 10 591 540
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Omwille van de Directe Inning worden huisvuilzakken en gft-stickers aan
retributietarieven verkocht aan de gemeentebesturen, De burgers kunnen deze artikelen
ook aankopen bij een groter wordende groep lokale handelaren, die voor de bedeling van
de quotum-huisvuilzakken een vergoeding bekomen. De handelaren nemen momenteel
het gros van de bedeling en de verkoop van huisvuilzakken en gft-stickers voor hun
rekening. Deze opbrengst vloeit rechtstreeks terug naar de gemeentebesturen via een
vermindering van de werkingsbijdragen,

o Gemeenten werkingsbijdragen

De werkingsbijdragen vanwege de gemeenten bedragen voor 2018 in totaal € 44,t mio,
waarvan € 29 mio rechtstreeks bij de burgers geïnd wordt via de kohierbelasting (cf
supra). Per saldo dragen de gemeenten € 15,5 mio bij, dit is lager dan in 2OL7. Dankzij
de financiële opbrengsten op de achtergestelde lening aan Bionerga nv, kon de
werkingsbijdragen met € B06k verlaagd worden,

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

Gemeenten Werkinqsbiidraqen in € 2018 20t7 20L6
Werki ngstoelagen Algemeen
vast fractiegebonden
vast overhead
reg u I a ri sa ti e resu lta at
regu la risatie fi na ncieel resultaat
Werki ngstoelagen Va ria bel

waaronder
werki n g stoe I a g e n recycl ag e pa rk

to338972 9344246

t848494 L705473 1,322683

34 409 344

26 958 7r5
8 863 658

-606 454

-806 575

9 7L67L9

34 449 076

26747 325

8789 820

-1 088 069

34 559 391

27 061 423

8 709 439

-12L1_ 471,

De algemene werkingsbijdragen dalen opnieuw lichtjes. In 2018 werd 28,9 mio EUR

kohierbelasting via directe inning geïnd, status quo met 20L7 maar minder dan in 2016
ondanks gelijk gebleven aantal gemeenten in directe inning. Directe inning staat in voor
650lo van de werkingsbijdràgen.

De kleine verhoging van de vaste fractiegebonden werkingsbijdragen komt door de kleine
toename van gezinnen, berekening gebeurt immers obv bijdrage per gezin voor de
solidaire fracties. In 2OL7 was de daling in de vaste fractiegebonden werkingsbijdragen
een resultante van de verlaging van het quotum van éénpersoonsgezinnen van 90 kg
huisvuil naar 60 kg huisvuil, waardoor de variabele werkingsbijdrage voor huisvuil
bijgevolg wel proportioneel steeg.

De bijzondere werkingsbijdrage voor RP wordt berekend obv de nacaclulatie
rcyclageparken enneemt toe met de stijging van het aantal recyclageparken. Dankzij
hogere retributies dan verwacht valt deze bijzondere werkingsbijdrage lager uit dan
verwacht.
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Het regularisatie resultaat onder aandeelhouders (bepaald op ijkpunt van regio West met

laagste systeemresultaat per inwoner) is gedaald ingevolge lagere winst. Nieuw is de

regularisatie financieel resultaat ingevolge intresten op de achtergestelde lening aan

Bionerga nv, Deze opbrengst wordt aangewend om de werkingsbijdragen voor de

gemeenten te verlagen.

Zoals onder vorig punt Kohier- en contantbelastingen gezinnen aangehaald, de

opbrengsten uit de contantbelastingen, zoals de verkopen huisvuilzakken, gft-stickers en

grofvuilstickers en het innen van diftar vloeien terug naar de gemeenten als een

vermindering van de werkingsbijdragen van de gemeenten bij de jaarlijkse afrekening.

o Verkopengrondstoffen

De opbrengsten uit hoofde van gerecycleerde materialen ofwel de verkopen van

grondstoffen werd de afgelopen jaren steeds belangrijker maar dalen nu sterk. De

belangrijkste positieve afvalfracties, die bijdragen in deze inkomsten, zijn vooral papier,

karton, metalen en textiel.

Een overzicht van de belangrijkste grondstofverkopen, waarbij de daling van de

verkoopopbrengst van papier en karton in 2018 met € 2,9 mio in het oog springt. Deze

daling is veel sterker dan de verwacht.

Opbrenqsten in € 2018 2017 2016 20L5

Papier en karton
Oude metalen

Textiel

4 890 745
949 394
357 680

7 794 907

845 428
480 910

7 34t 606
642 763
L52 455

6 768 L33
656 491

46 300

In 2016 en 2015 waren er ook nog opbrengsten verkoop taxus die volledig weggevallen

is sedert 2OL7.In het verleden was KGA ook een positieve fractie maar de laatste 2 jaar

niet meer. Ziein dit verband toelichting bij de bedrijfskosten. Ook textiel daalde in

opbrengst. Oude metalen stegen daartegen maar zijn in volume niet zo groot zodat de

stijgende metaalprijzen geen tegengewicht kunnen geven aan de dalende papierprijzen.

Aangezien deze inkomsten de prijs van de markt volgen, zijn deze inkomsten zeer

volatiel, In 2016 en2Ot7 piekten de papier- en kartonprijzen waarna ze kelderden in

2018. Zie evolutie PaPierPrijs.

L4



evolutie pa pierprijs €/ton
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L4A
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2015 2A16 2017 2078

Daling van de verkoopopbrengst van papier en karton met 2,9 mio € is een zuiver
prijseffect; daling tonnen ingezameld papier en karton is vrij beperkt met 1.347 ton in
2018 tov 2017 ofwel met 2olo.

evolutie tonnen Papier/karton
60000

59000

58000

57000

56000

55000

54000

53000

52000

51000

s0000

-+evolutie tonnen
Papier/karton

-'_ì

20L5 20L6 2077 2018

Opbrengsten klanten dienstverlening

-+- evolutie papierprijs
€/ton

' -i

o

Deze opbrengstpost verzamelt de verkopen van de handelsgoederen zoals compostvaten
en - bakken, de verkoop van pmd zakken en bio-en gf-zakken en de retributies op het
recyclagepark. Deze laatste zijn door de uitbreiding van de parken in 2018 natuurlijk
toegenomen van € 3,5 mio in 2077 naar € 4,1 mio in 2018 maar iets sterkerdan
verwacht obv gemiddelden per park.

o Opbrengsten sector

Hierin zitten de vergoedingen voor de ingezamelde recycleerbare materialen, bekomen
van sectororganisaties zoals Fost Plus, Recupel, Bebat,.. (waarvoor een terugname- of
aanvaardingsplicht voor bestaat), Na stijging van Fost Plus vergoeding in 2OL7 blijven de
bedragen vrij status quo.
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Oobrenqsten sector in €) 2018 20t7 2016

recupel - Aeea

Fost Plus

Valorlub
Recytyre
Totaal

1 189 498

2 850 36s

88202
34297

4 L62363

1 184 030

2865143
84707
75 674

4 L49 554

r L79 574

2s84026
59 847

20276
3 843723

o Andere bedrijfsopbrengsten

Limburg,net factureert door aan derden voor een bedrag van 489k oa voor Optimo en

aan CNL. Daarnaast worden de diverse opbrengsten uit verzekeringsvergoedingen en

kleinere subsidies hieronder gebracht. De bedragen blijven vrij stabiel en vormen slechts

een klein deel van de inkomsten.

o N iet recu rrente bed rijfsopbrengsten

Niet recurrente opb renqsten 2018 20L7 2016

Meerwaarde realisatie vaste activa
Niet recurrente opb.rengsten verwerking
regularisatie BTW aftrek
dading mbt RP Lommel

regularisatie BV,RSZ

teru g na mepreventi efonds

diverse kleine

2B2tO
22739L7

600 000

78244
109 799

15 753

L7LOz
4 433202

5B6B
4539 8L2

138 293

totaal 3 105 923 4 450 304 4 683 973

Net zoals voorgaande betreffen de niet recurrente opbrengsten vnl de opbrengsten uit
hoofde van de afvalverwerking ingevolge gunstige uitbatingsvoorwaarden bij Bionerga

(op non-actief staande afschrijvingen en optimale verwerkingscapaciteit) ad € 2'273k.
Bedrag is wel substantieel lager dan voorgaande 2 jaren. Dit niet-recurrent resultaat zal

bestemd worden voor het fonds voor verwerking met oog op stabiliteit in periodes van

negatieve prijsfluctuaties.

o Financiëleopbrengsten

Naast de recurrente financiële opbrengsten uit hoofde van intresten RC RP en

afschrijvingen kapitaalsubsidies aan RP, jaarlijks dividend Bionerga, werden in 2018 voor

het eerst de intresten op de achtergestelde lening van Bionerga riv ontvangen voor een

bedrag van € B06k voor de periode van 2B/I2/2OL7 tem 31/12lz0t9.

a Overzicht tota le i nkomsten

Ter afronding van de inkomsten schetsen we via onderstaande taartdiagram een beeld

over de herkomst van de totale inkomsten van Limburg.net incl finanéieel resultaat en

n iet recu rrente bed rijfsopbrengsten

In de meeste gemeenten dragen de gezinnen rechtstreeks bij in de jaarlijkse

werkingsbijdragen via het systeem van de directe inning. Te samen met de

contantbelasting vormen deze betalingen door de gezinnen 50o/o van de totale inkomsten
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van Limburg.net. De gemeenten dragen voor 20o/o rechtstreeks bij. Deze verhouding
blijft door de jaren heen vrij stabiel. De grote variabele inkomstenbronnen vormen de
verkopen grondstoffen en Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten.

Inkomsten 2('18 Inkomsten 2017
Opbrengsten sector 5,457ô Opbreñgstèn sector 5.257o

Opbrengslen klanten
dienstverlening ¿17%

¡ Verkopen grondstoffen q97%

Opbrengsten klânten
d¡enstuerlen¡ng 5,897o

r Verkopen grondstoffen
12,42%

werkingsb¡jdrage n 20,527o

¡ 6ezinnen koh¡etr en
contantbelast¡ng 48,57%

t Andere O,97o/o

Niet recurrente
bedrijf sopbreng5ten 5,63%

I Financiele opbaengsten
o,750/o

,t Gemeenten
werkingsbüd.e8en 20,24%

I Gez¡nnen kohieÊ en
contãntbelâsting 51,13%

I Andere 1Zo

Naet recurente
bedrijfsopbrengsten 406%

r Financ¡ele opbrengsten 1,9870

a Bedrijfskosten

Bedrijfskosten 2018

Het merendeel van de bedrijfskosten situeert zich boekhoudkundig in de diensten en
diverse goederen. Om de evolutie van de kosten te schetsen, is het daarom handiger om
dit enigszins analytisch weer te geven.

Voor Limburg.net zijn voor de inzamel- en verwerkingskosten en recyclagekosten de
belangrijkste operationele kosten. Ten behoeve van externe rapportering worden ook
bepaalde kosten apart gerubriceerd zoals preventie en IT.

2017 2016

wuzr9rng
2O18 tot

2017 olo

Handelsgoederen
Diensten en
diverse goederen

Algemeen
Preventie
Recyclage
Recyclageparken
Inzameling en
verwerking
organisch afual en
huisvuil
Bezoldigingen
Afschrijvingen
Voorzieningen
Andere
bedrijfskosten
Niet-recurrente
bedrijfskosten
IT

61 032 861
2 042 237
4 7BB 472

12 007 117
1 994 223

4A 200 812
6 961 570
7 893 22L

-59 057

59 098 605
2 041 910
4 955 506

12 121 212
1 645 992

38 333 986
6 310 640
t 757 072

24 5BO

57 470 404
2 050 007
3 9s9 892

10 ssg 071

1 431 409

39 008 394
5 592 637
r 624 368

-73 842

I 934 255
327

-167 035
-114 094
348 231

1 866 827
650 929
136 149
-83 636

1 908 062 2 032 001 7 924 843 -t23 939 -6,10/o

736 B0B

1 207 267
1 868 931
r 2to 994

133 098

L 209 226

-1 t32 124
-3 726

3,3o/o

0,0o/o

-3,4o/o

-0,9o/o

2 7,2o/o

4,9o/o

lo,3o/o

7 ,7o/o

-340,3o/o

-60,60/o

339 809 225 158 204 041 114 651 50,90/o

-0 3o/o

totaal 74 020 540 72 527 ggt 68 OB4 775 t 492 560

t7
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Bedrijfskosten zOt
Bezoldigingen,

sociale lasten
pensroenen

9%

Overig
3%

ndelsgoederen,
en hulpst
3%

een

Preventie

Afschrijvingen en

waardevemindering
3%

Voorzieningen
0%

o%

Niet-recurrente
bedrijfskosten

L%

Financiële kosten

0%

IT

2%

6%

Recyclageparken
3%

. Verder st¡jgende operationele kosten door marktomstandigheden

Om de stijgende operationele kosten verder toe te lichten, detailleren we de

inzamelkosten en verwerkingskosten voor huisvuil en organisch afval.

Evol utie bed riifskosten 2018 20L7 2016

wijziging
2O18 tot

20L7 ola

ì.,|,ìl: I t, ..1

,r¡t',t r,r/ , ì.lr t ,

rìrì;,,IIlJtl,

i I 1'1ii', '.r1,111

Inzameling en verwerking
organisch afual en huisvuil

i n za mel i ng o rga n isch afva I
verwerking orga nisch afval

inzameling huisvuil
verwerking huisvuil

40 200
7 366
6 690
9 936

16 206

812
752

963
273
825

38 333 986
7 098 874
5 298 389
9 294 549

16 642 174

39 008 394
7 056 942

6 397 430
B 229 252

16 699 578

L 866 827 4,9o/o

267 B7B 3,Bo/o

r 392 573 26,30/o

64t 724 6,9o/a

-435 349 -2,64/o

o Inzamelkosten

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

variabele kost aanrekenen. In 2OL7 stegen de vaste inzamelkosten voor huisvuil alvast

sterk, oa ook ingevolge stijgende transportkosten. Deze kost zet zich nog verder sterker

door in 2OlB, niet alleen voor huisvuil maar ook voor organisch afval omdat de nieuwe
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contracten nu voor een volledig jaar meerekenen. Bovendien werd ook de contractuele
prijsindexatie toegepast ingevolge algemene inflatie.

o Verwerkingskosten

Buiten verwachting stegen de verwerkingskosten van groen en gft nadat deze de
afgelopen 2 jaren daalden en vooral sterk daalde in 2OL7. Ondanks een droge zomer zijn
de verwerkte tonnen grotendeels gelijk gebleven. Tonnen gft zijn iets afgenomen met
5olo tov stijging in de voorgaande jaren. Bijgevolg is het effect van de verhoogde kosten
vooral een êffect van de verhoogde verwerkingsprijs.

Voor huisvuil is de verwerkingsprijs afgerekend op de voorschotprijs maar wordt er een
niet recurrente bedrijfsopbrengst gerealiseerd ingevolge afrekening huisvuil. Voor hout
zijn de verwerkingsprijzen stijgend vanaf 2016, gft en groen kennen een heropflakkering
na de uitzonderlijke lage verwerkingsprijs in 20L7. De verwerkingsprijs van groen blijft
nog op niveau van 2016 maar voor de verwerkingsprijs voor gft piekt tov de evolutie in
laatste decennium.

o Recyclagekosten

In2OL7 stegen de recyclagekosten maar liefst met 15olo tov 2Ol6.In 2018 normaliseren
deze op niveau van 2OL7 maar in perspectief van de evolutie van enkele jaren zijn dit
hogere kosten. Ondanks de lichte daling tov 2OL7 door lagere verwerkingskosten papier
en karton door lager volume van papier en karton maar de verwerkingskosten van hout
en zuiver puin stegen sterk.

Voor een duidelijk beeld van de wijzigingen in de recyclagekosten verwijzen we naar de
variabele kosten per fractie. We nemen hier enkele belangrijke kostenwijzigingen op,

Papier en karton : eerder wel al verwezen naar de daling van verkoopopbrengsten van
Papier en karton. Ter compensatie dalen ook een aantal kosten verbonden aan de fractie:
gedaalde inzamelkosten ingevolge hogere tussenkomst Fost Plus en daling kostprijs
verenigingen naast een lager volume papier en karton.

Kunststoffen: Stijging van de kostprijs verwerking met 460/o door enerzijds stijging van
de ingezamelde & verwerkte tonnages met 1olo en anderzijds door hogere
verwerkingskost met 35olo. Verwerkingsprijs bij Ecooh steeg van 160 euro/ton naar 22O
euro/ton vanaf maart 2018 ofwel een stijging van 37,5o/o.

Hout: Na een sterk gestegen recyclagekost van Hout A/B in 2016 en 2017 blijft deze
trend ook in 2018 aanhouden : Stijging van de kostprijs met 9olo door enerzijds stijging
van de ingezamelde & verwerkte tonnages met B7o en anderzijds door hogere
inzamelingskost met 25o/o door hogere transportkosten.

Zuiver puin : hier stijgt de gemiddelde verwerkingsprijs van € 3,25 per ton naar € 4,82
per ton. Gezien beperkte tonnen van zuiver puin maakt dit niet zo'n grote stijging in
absoluut bedraag maar dit geeft wel weer hoe bepaalde recyclagekosten negatief
evolueren.

o Recyclageparken
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Bij de directe kosten van de recyclageparken vallen vooral de gestegen

onderhoudskosten op alsook de hogere kosten uitzendkrachten.

o Preventie & Communicatie

Deze kostenpost verdient een woordje uitleg.

Preventie en sensibiliserinq (in €) 2018 2017 Wiiziqinq

Am ber, moestu i ncom plexen, project
CDG

Diverse campagnes
Beleidsinitiatieven
Preventiefonds
Afvalkalender
Schoonste magazine

Sociale media

Alg communicatiekosten
Uitmuntend Limburq incl acties

524
Bs6
135

778
377
305

33

342
213

555
534
596
355
661

343
372
597

785

491
1 040

B4

L77

362
311

32
252
173

264
634
647
4L0
709
854
622
756
857

33 29r
-184 100

50 949
946

L4 952
-6 512

750
89 841
39 928

Totaal communicatie 2967 798 2927 752 40046

Kosten mbt recyc laqefracties 7 820 674 2 027 754 -207 080

Totaal 4 788 472 4 955 506 -167 034

In de boekhoudkundige rapportering worden kosten mbt recyclagepfracties textiel,
kringloopcentrum en hergebruik Aeea opgenomen onder preventie wegens toegewezen

beheer door communicatie. In de analytische rapportering wordt deze aan de variabele
kosten van deze fracties toegewezen, hetgeen een correcter beeld geeft.

Onder de post'diverse campagnes'worden de kosten opgenomen voor campagnes zoals

'afvalvrij mei', handhavingsweek sluikstorten en zwerfvuil, correct aanbieden,
sorteerregels, anderstaligen, scholenproject, drinKraantjeswater, straat.net, duurzaam
carnaval en dergelijke. Tov vorig daalde de campagnekost : in 2017 werd er
geïnvesteerd nieuwe campagnes die nu enkele jaren herhaald worden. De uitwerking van

nieuw promotiemateriaal en ondersteunend beeldmateriaal verklaren de hogere

campagnekosten in 2017.In algemene communicatiekosten zitten ook kosten

communicatiebureau vervat voor de diverse campagnes, de afvalkalender en Schoonste

magazine.

In 2018 werden meer kosten gemaakt voor beleidsinitiatieven zoals bijv. visiedag en

waardentraject. De kostenstijging voor Uitmuntend Limburg heeft te maken met een

hogere werkingsbijlage (na wegvallen budget vanwege bionerga) en hogere besteding in

de acties via e-portemonnee/Limbu. Hoger communicatiebudget heeft te maken met
ondersteu ning in de diverse communicatieprojecten, statiegeldcongres en visiedag.

De ontwikkelingskosten van de nieuwe website ad € 282.386 werden geactiveerd en

zitten dus niet in bovenstaand overzicht. Courante website kosten zoals hosting bij Xio en

Extranet bedroegen in 2018 € 37.5I4.
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o Personeelskosten

De evolutie van personeelseffectief in 2018 wordt verduidelijkt aan de hand van
onderstaande tabel. Door de opening van de parken te Genk Noord en Bilzen werden
nieuwe parkwachters aangetrokken.

aantal VTE personeel 3L/L2/2OLB 3L/r2/2Ot7 3r/72/2jt6
administratief personeel Hasselt
parkwachters
beladers

37,O9

73,O8

13,8

38,09
64,88

10,8

35,1 3

50,08
11.8

totaal L23,97

2018

tL3,77

20L7

097 1

Personeelskosten in€
Algemeen
Recyclageparken
Ophaling huis-aan-huis bionerga
loqistics

2 973 L3r
3 34t 520

646 918

2 94r 481
2 806 382

562 778

20t6
2 684 550
2 460 6L9

447 468
Totale personeelskost 6 961 570 6 310 640 5 592 637
Uitzendkrachten RP

Uitzendkrachten HaH

529 085
304 4Lt

396 568
362 901

385 197

206 810
Totaal incl uitzendkrachten 7 795 066 7 070 ILO 6 LB4 643

Uitzendkrachten horen boekhoudkundig thuis bij de diensten en diverse goederen. Ter
bespreking van personeelsevolutie nemen we ze hier erbij. Momenteel wordt de werking
van de recyclageparken verder bestudeerd.

o Afschrijvingen en waardeverminderingen

De afschrijvingen volgen het normale ritme conform de afschrijvingstermijn en de in
2018 uitgevoerde investeringen tgv uitbreiding aantal recyclageparken. Terugname
provisie is ontstaan doordat er vorig jaar een grotere provisie voor
waardeverminderingen handelsvorderingen werd aangelegd (in 2Ol7 voor de eerste
keer) dan in 2OlB, hierdoor is saldo van toevoeging - terugname dus negatief

o

o

Overige bed rijfskosten

In deze rubriek zitten vooral de doorgerekende km heffing van de ophalers en de
transportbedrijven. Daarnaast nog door te factureren kosten voor proefproject Genk
(zachte kunststoffen) & voor ondergrondse containers .

Niet recurrente bedrijfskosten

Normaal zijn deze kosten niet zo hoog : In 2017 werd een provisie gevormd voor de
pensioenreserve en in 2018 werden hier de kosten mbt RP Lommel gelegd alsook de BTW
regularisatie ten gevolge van de nacalculatie van de recyclageparken ad € 352.132.

o Conclusie bed rijfskosten :

wijziging
2O18 tot

2fJ17
Evolutie bedrijfskosten (in €) 2018 2017 2016

2T

o/o



Handelsgoederen, grond en
hulpst,
Recyclage

Recyclageparken
Inzameling en verwerking
organisch afval en huisvuil
Recyclagekosten
textiel,kringloop en
hergebruik

1 908 062
12 007 117

1 994 223

2 032 001

12 121 212
1 645 992

1 924 843
10 558 071

1 431 409

-123 939
-114 094
348 231

-6,7o/o

-0,9o/o

2 7,2o/o

4,9o/o40 200 812 38 333 986 39 008 s94 I 866 827

1 820 674 2 027 754 1 646 376 -207 080 70,20/o

totaal inzameling,verwerking,
recyclage s7 930 889 56 160 944 54 569 093 1769 944 3,2yo

tov bed rijfsopbrengste n 80,69% 75,88% 75,42%

In bovenstaande tabel laten we de niet-recurrente kosten van 2017 buiten beschouwing

maar nemen wel de recyclagekosten textiel, kringloop, en hergebruik (vallend onder

preventiekosten) op. De evolutie over 3 jaar laat ons duidelijk zien dat de bedrijfskosten

even sterk stijgen in 2018 als in 2OL7 tov 2Ot6. Waar de belangrijkste kostenstijging in

2OL7 bij de recyclagekosten en preventie en sensibilisering situeerde, blijkt dit voor

2018 vooral bij de inzamelkosten en verwerkingskosten van organisch afval en

inzameling huisvuil te liggen. Hierbij rekenen we de stijgende personeelskosten als een

noimale evolutie tgv activiteitsuitbreiding. Deze specifieke operationele kosten slorpen

een steeds groter aandeel van de bedrijfsopbrengsten op.
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3. Risico's en onzekerheden

Voor Limburg.net bestaan de belangrijkste onzekerheden uit de fluctuaties van de
grondstofprijzen en de verwerkingsprijzen, waarvoor een bestemd fonds is voorzien om
eventuele negatieve effecten op te vangen.

4. Belangr¡jke gebeurtenissen na het einde van het
boekjaar (art 96, 2o W.Venn.)

In de voorgelegde jaarrekening wordt een provisie aangehouden, nadat deze vorig jaar
werd aangelegd, voor de vorming van een bijkomende pensioenreserve obv een
pensioenstudie. Deze aangelegde provisie voor de pensioenreserve kan pas hetzij
aangewend hetzij teruggenomen worden na beslissing vanwege RvB mbt deze
aangelegenheid. Gezien de complexiteit van deze materie neemt de studie en
voorbereiding meer tijd in beslag waardoor dit dossier pas in de loop van 2019 afgerond
kan worden. Om deze reden dient de provisie nog aangehouden per 3t/12/2018.

Na het afsluiten van het boekjaar 3L/L2/2OIB hebben zich geen andere 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.

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

De vereniging Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging, zoals bedoeld
in artikel L2, par.2,30 van het Decreetvan 7/O7/2O0L houdende de intergemeentelijke
samenwerking ('Organiek Decreet'). De vereniging werd opgericht voor de duur van 30
jaar, te rekenen vanaf de onderhandse oprichtingsakte dd. t0/06/t974. De duur van de
vereniging werd verlengd met een periode van 18 jaar ingevolge de akte
statutenwijzigingen, verleden op 27/06/2002. Ingevolge toepassing van artikel 79, par 2,
4d" lid van het Organiek Decreet, verstrijkt de bestaansduur van de vereniging op
e/rL/20L9.

Inmiddels werd de nieuwe Raad van Bestuur van de nieuwe legislatuur na de
gemeenteraadsverkiezingen van 14/Ll/zOIB geïnstalleerd en werden ook de
noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de bijeenroeping van de Bijzondere
Algemene Vergadering op 27/06/20L9 ter verlenging van de duur van vereniging. Gelet
op de standpunten, ingenomen de afgelopen jaren obv sterke onderbouwingen, krijgt de
continuTteit van de vereniging een sterke ondersteuning vanwege de aangesloten
gemeenten.

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

Limburg.net besteed veel aandacht aan innovatieve oplossingen en nieuwe technologie
om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te maken. Afgelopen jaar werd het Optimo-
proefproject uitgebreid naar wijken in gemeenten met een andere ophalingssysteem met
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name in Tongeren en Meeuwen-Guitrode. Nieuw aan het proefproject, is de inzameling

van organisch keukenafval dat wordt verzameld in composteerbare afualzakjes die

vervolgens in een grote plastic zak worden verzameld. Door de gescheiden inzameling

van keukenafval (naast tuinafval) kan men tuinafual composteren in open lucht en het

keukenafval verwerken in de vergistingsmachines van landbouwbedrijven. Samen met

Bionerga wordt onderzocht of keukenafval afzonderlijk verwerkt kan worden door het te

vergisten in vergisters van landbouwbedrijven.

Midden in het jaarwerd de nieuwe website gelanceerd. Dankzij toepassing van nieuwe

webtechnologie en integratie met interne systemen, wordt een burger geleid naar de

relevantie informatie voor zijn woonplaats en/of werkadres in het werkgebied van

Limburg.net. Bovendien zijn nu nieuwe webtoepassingen mogelijk en kunnen we burgers

begeleiden naar een meer digitale ervaring met Limburg.net via een Limburg.net

account. In de toekomst willen we meer gepersonliseerde info digitaal tot bij de burger

brengen en alzo de papieren documenten verminderen.

Daarnaast werden ook de voorbereidingen gestart voor de uitbreiding van de

dienstverlening naar asbestophaling huis aan huis. Een belangrijke afspraak was er op 1

januari 2019 met de fusie van 4 gemeenten vennoten : Overpelt en Neerpelt tot Pelt,

Meeuwen-Guitrode en Opglabbeek tot Oudsbergen. De nodige aanpassingen werden

uitgevoerd zodat begin januari deze fusie met succes doorstroomde naar onze interne

systemen.

7. Kapitaalverhoging enloi uitgifte van converteerbare
obligaties of warrants door de Raad van Bestuur (art
608 W.Venn.)

In de loop van het boekjaar eindigend op 3t/L2/2018 hebben zich geen verrichtingen in

deze zin voorgedaan noch heeft de Raad van Bestuur vanlimburg.net besloten tot enige

vorm van uitgifte van nieuwe aandelen of van converteerbare obligaties of warranten. .

8. Verkrijging van eigen aande¡en, winstbewijzen of
certificaten (art 624 en 630 W.Venn)

per 28/L2/2018 is de Provincie uitgetreden uit het kapitaal van Limburg.net

overeenkomstig de wijzigingen aan het decreetvan 6/07/2O0f met betrekking tot de

intergemeentelijke samenwerking, dewelke gewijzigd werd op 27/04/2016 en verschenen

in Belgisch Staatsblad per L7/06/2016. De wijzigingen die betrekking hebben op de

definitieve uittreding van de provincies uit de intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden, treden in werking op 1 januari 2019.

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

In de loop van het boekjaar hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding

kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vereniging zoals

beschreven in artikel 523 Wetboek Vennootschappen.
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10. Bijkantoren (art 96, 50 W.Venn.)

Limburg. net heeft geen bijkqntoren,

11. Het gebruik van financiële instrumenten en voor
zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van
de activa, passiva, financiële positie en resultaat
(art 96, 80 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.

Limburg,net maakt geen gebruik van financiële instrumenten noch van
prijsindekkingstechnieken voor de grondstofprijzen, Er dient te worden opgemerkt dat de
vereniging niet toestaat dat financiële instrumenten met speculatieve doeleinden worden
verhandeld.

Daarnaast heeft de vereniging eveneens verschillende andere financiële activa en passiva
zoals vorderingen en schulden, die rechtstreeks afkomstig zijn uit haar activiteiten.

L2. Resultaatsverwerking

Onderstaande resultaatverwerking stemt overeen met de bepalingen ter zake in de
statuten, Wij verzoeken u derhalve om de hier voorgestelde resultaatbestemming goed
te keuren.

Het te bestemmen positief resultaat bedraagt
Te bestemmen resultaat van het boekjaar: EUR 2 023 727
Wij stellen de volgende resultaatverwerking voor:
Toevoeging aan de wettelijke reserve:
Toevoeging aan de beschikbare reserves:
Toevoeging aan de bestemde reserves recyclageparken
Onttrekking aan het bestemd fonds CO2-compensatie
Toevoeqing aan het bestemd fonds verwerkinq

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-101 186
-323 272
-500 000
473 73L

-1 573 000
Totaa I EUR 0

Artikel45

Aon het resultaot van het boekjoor wordt de volgende bestemming gegeven:

97. Bij positief resultoot:

a) Vijf procent (5%)voorofneming voor de vorming van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat
de wettelijke reserve één tiende van het geploatste kapitoal zol bereikt hebben.
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b) Het overblijvende positief resultoot zol overgedragen worden op een beschikbore reserve/bestemd

fonds.

Op voorstel van de rood van bestuur kan de joorvergodering, no de voorafneming von de wetteliike

reserve, het geheet von het te bestemmen positief resultoot ols bestemd fonds/beschikbare reserve

storten of geheet of gedeelteliik noor het volgend boekioar boeken'

Geen terugstorting von de ingebrochte werkingsmiddelen mag gebeuren indien op de dotum van

afstuiting von het laotste boekjaor het netto octief, zoats blijkt uit de iaorrekening, is gedaald of ten

gevolge van de uitkering zou dolen beneden het bedrog van het voste gedeelte van het kopitaal of
von het gestorte kapitaal, wonneer dit minder bedroogt don het vaste gedeelte von het kapitoal,

vermeerderd met olle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

13. Goedkeur¡ng jaarverslag en kwijting

Kennis te nemen van het verslag van de commissaris over het boekjaar van 1 januari 2018 tot en met

31 december 2OL8.

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 20L8 is opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de

hogere overheid, zijnde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Opgemaakt te Hasselt oP 8 mei 2019

Namens de raad van bestuur van Limburg.net OV

ln opdracht,

Bien Jacobs

Secretaris

Luc Wouters

Voorzitter
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