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Opdrachthoudende Vereniging 

Algemene Vergadering, woensdag 27 juni 2019, 18.00 uur 
Vergaderplaats: Orangerie ‘Krekelhof’, Rechterstraat 6, 3511 te Hasselt 
Aanwezig 

Gemeente 
Naam 
vertegenwoordiger 

 Naam plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Alken  Sabine Van de Sande  of Patrick Martens 
As Marc Bergmans of Nele Steegmans 
Beringen  Hilaire Poels of Marieke Meelberghs 
 Wouter Vandermeeren of Betty Buijs 
Bilzen Tione Geris of Baudoin Wolverts  
Bocholt Geertje Das  of  Lieve Willems 
Borgloon Jeroen Bellings of     Erik Awouters 
Bree  Stefan Daniëls    
Diepenbeek Jerica Heleven of Nancy Kwanten 
Diest Mario Versavel  of Sabine Meyssen  
Dilsen-Stokkem Roberto Prata  
Genk  Michaël Dhoore of  Toon Vandeurzen 
Gingelom Filip De Geyter of Winand Abrahams  
Halen Steven Vanmechelen           of   Laurens Meeus 
Ham Marc Heselmans  of Hilde Aegten 
Hamont-Achel Kris Slenders of Koen Boonen  
Hasselt  Anne Caelen  of        Pinar Akbas 
 
 
Hechtel-Eksel 

Hans Similon 
Derya Erdogan 
Jacky Snoeckx  

of 
of 
of 

Inge Hendrikx 
Bart Moors 
Kelly Lenaerts 

Heers Benny Schroyen of Joseph Royer 
Herk-de-Stad Mark Vanleeuw of Jimmy Graulus 
Herstappe 
Heusden-Zolder 
 

Leon Lowet 
Arif Birinci 
Annette Palmers 

 
of 
of 

 
Nico Geraerts 
Kristof Was 

Hoeselt Heidi Berx of Michel Vanroy 
Houthalen-Helchteren Tom Vanstraelen   
 
Kinrooi 

Burak Dogan 
Wouter Simons 

 
of 

 
Mark Hoedemakers 

Kortessem Donald Martens    of Anneleen Meeken 
Lanaken Dirk Opsteyn of Sofie Martens 
Leopoldsburg Nick Peeters of Karaca Uzeyir 
Lommel Pieter Cox of Sofie Mertens 
Lummen Noa Vandevenne of Heidi Lanotte    
Maaseik Elke Gonnissen of Andre Willen 
Maasmechelen Corrie Bemelmans   
 Ronny Westhovens   
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Gemeente 
Naam 
vertegenwoordiger 

 Naam plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Nieuwerkerken Christel Jorissen  of Dries Deferm 
Oudsbergen An Knoops   
Peer Bram Geerits  of Dirk Colaers 
Pelt 
 
Riemst 

Fien Nouwen 
Dennis Fransen 
Jean Nicolaeys 

 
 

 
 
Anja Huls 

Sint-Truiden Ingrid Kempeneers of Raf Herbots 
 
Tessenderlo 

Stijn Vanoirbeek 
Wouter Janssen   

 
of 

 
Kurt Vermeyen 

Tongeren Hugo Biets     
Voeren Shanti Huynen of Jean-Marie Geelen 
Wellen Els Robeyns     
Zonhoven Kris Knuts of Bram De Raeve 
Zutendaal Bart Bamps of Ward Lenaerts 
EcoWerf Rudi Beeken of Peter Standaert 
ANDEREN    
Voorzitter   Luc Wouters 
Leden RVB  
Medewerkers 
Limburg.net 
Derden  

Alex Dubois, Marco Goossens, Mieke Ramaekers 
Michel Duijsters, Bien Jacobs, Ann Martens, Kris Somers, Josiane 
Vranken 
Christophe Beckers (revisor).  

 
 
1. Welkom door de voorzitter 
 
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers  

BESLUIT:  
1) Mevr. Bien Jacobs wordt met unanimiteit van de aanwezige stemmen aangesteld tot 

secretaris; 
2) Mevr. Ann Martens en Josiane Vrancken en de heer Michel Duijsters, worden met 

unanimiteit van de aanwezige stemmen, aangesteld als stemopnemers. 
 

Het aanwezigheidsregister wordt door de stemopnemers gecontroleerd en de aanwezige 
stemmen geteld. 
In totaal zijn er 872.200 aandelen A (gemeenten) en 310 aandelen F (EcoWerf).   
Wanneer het aantal vertegenwoordigde aandelen is berekend, stelt de voorzitter het 
volgende vast: 
 
 
  Aandelen  Aanwezig  Procent   
A  872.200  717.647  82,28 %   
F  310  310  100 %   
T  872.510  717.957  82,29 %   
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Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB art. 446) en de statuten 
bepalen dat de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigd zijn (art. 36 statuten) en dat 
de gemeenten moeten kunnen beschikken over een gewone meerderheid onder de 
aanwezige stemmen (art.37 statuten).   
 
3. Jaarrekening 2018 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders / 

Verslag van de commissaris (454 DLB, art. 40 statuten) 
De voorzitter geeft het woord aan Kris Somers en Christophe Beckers, revisor.  
 

 Jaarrekening 2018 
De bespreking van het jaarresultaat is gebaseerd op de verplichte vorm van de 
jaarrekening, met dus alle rubrieken van omzetten en kosten apart vermeld. 
 
Het resultaat van Limburg.net is gedaald ten opzichte van dit van 2017.  In 2017 was het 
overschot  € 6.159.955 na uitkering van de systeemwinsten aan de vennoten ad                   
€ 1.088.069.  Dit bedrag werd gereserveerd, zijnde 6,97 €/inwoner.   
 
In 2018 bedraagt de winst € 2.023.727 of 2,28 €/inwoner na teruggave van € 606.454 aan 
systeemwinsten aan de aandeelhouders en € 806.575 aan financieel resultaat aan de 
aandeelhouders.  De teruggave mbt systeemwinst is per systeem van inzameling waarin de 
gemeenten-aandeelhouders zich bevinden verschillend. 
Er zijn vier verschillende inzamelsystemen operationeel: 
- Diftar huisvuilzakken voor huisvuil in combinatie met groenafval in zakken (systeem 1). 
- Diftar huisvuilzakken voor huisvuil in combinatie met gft in bakken (systeem 2). 
- Diftar huisvuilzakken voor huisvuil in combinatie met gft in diftar bakken (systeem 3). 
- Diftar huisvuilbakken voor huisvuil in combinatie met gft in diftar bakken (systeem 4). 
Voor ieder systeem werd een resultaat gerealiseerd – en dit enkel op de specifieke 
systeemkosten & opbrengsten (restfractie, gft, groen (RP + HAH)).  Nadat de juiste 
systeemkosten aan de juiste gemeenten waren toegewezen werd zichtbaar welke marge per 
inwoner en per systeem eventueel in aanmerking kwam voor teruggave werkingsbijdrage. 
Het bestuur besliste gedurende voorgaande boekjaren niet de hele marge terug te geven 
maar wel het deel boven een bepaalde grens, het zogenaamde ijkpunt. Het ijkpunt werd 
vastgelegd bij het systeem (en niet de individuele gemeente die afwijkt) met het laagste 
systeemresultaat per inwoner, zijnde het systeem 1: huisvuilzakken in combinatie met 
groenafvalzakken.  De systeemwinst die in de organisatie gelaten wordt bedraagt alzo        
€ 1,62  per inwoner.  
De bedragen van de overige systemen (2, 3 en 4) boven die drempel, kunnen dan 
teruggaan naar de gemeenten en dit op basis van aantal inwoners die effectief deelnamen 
aan inzameling en verwerking. Een totaalbedrag van € 606.454 wordt alzo aan de 
gemeenten teruggeven als korting op werkingsbijdrage. 
 
In 2018 houdt Limburg.net aldus een winst (na aftrek van de systeemwinst) van   
€ 2.023.727 in de boeken.   
Er wordt € 101.186 toegevoegd aan de wettelijke reserve, een toevoeging van 5% van de 
winst totdat 10% van het kapitaal bereikt is.  Overdracht van het saldo naar de beschikbare 
reserves (€ 323.272), naar een bestemd fonds voor verwerking  (€ 1.573.000) en naar een 
bestemd fonds voor recyclageparken (€ 500.000) en onttrekking van een fonds van CO2 
compensatie (€ -473.731) (saldo van toevoeging van € 194.737 en onttrekking van           
€ 668.468 voor besteding bosterreinen).  Deze fondsen beogen enerzijds het dekken van 
toekomstige onzekerheden met betrekking tot belangrijke investeringen en anderzijds een 
formalisatie van compensatieverplichtingen die voorheen buiten de balans werden vermeld 
in rubriek 8 (verplichtingen tot aankoop). 
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Hierna volgt geen klassieke bespreking van de verschillende rubrieken van de 
resultatenrekening maar wel een fractiegebonden rapportering – bespreking per fractie. 

 Alle kosten en opbrengsten van alle rubrieken van de resultatenrekening, eigen aan 
een bepaalde fractie, worden in de bespreking van die fractie opgenomen. 

 Dit resulteert in een compensatie van kosten en opbrengsten waardoor de cijfers 
anders worden weergegeven dan bij de bespreking van het globale jaarresultaat – en 
zijn rubrieken.  Het eindresultaat komt uiteraard wel overeen. 

 Zo zullen vb. afschrijvingen van gft-containers niet onder de rubriek afschrijvingen 
worden besproken, zoals dit in de bespreking van het jaarresultaat het geval is.  
Deze worden in de deelresultaten besproken onder de variabele kost gft, restfractie. 

 
A. Bedrijfsopbrengsten/werkingsbijdragen (€ 42 mio) 
De werkingsbijdragen dalen met € 0,57 mio of -1,3 % of  0,8 €/inwoner tot 47,4 €/inwoner.    

 
• Belangrijk hier te melden is dat, zoals in 2017, de algemene werkingsbijdragen in 

2018 verminderd worden met de teruggaven van de verkopen aan de 
gemeentebesturen ad € 9,77 mio  of 11 €/inwoner omwille van de directe inning.     
In 2017 was dit € 9,25 mio of 10,5 €/inwoner. Dit betekent een stijging van de 
teruggaven met € 0,52 mio of 0,5 €/inwoner.  In 2017 hadden we € 0,6 mio meer 
opbrengsten aan huisvuilzakken  – dit betekent in feite een verlaging van de WB. 

 
• De effectieve werkingsbijdragen blijven quasi gelijk.   

o Vast fractiegebonden WB: € 29,96 mio of € + 0,18 mio (+0,59%): Wijziging 
omwille van stijging gezinnen – tarief per gezin blijft immers gelijk. 

o Vaste WB overhead: € 8,06 mio of € - 0,73 mio (-8%): Omwille van de 
teruggave interesten achtergestelde lening Bionerga €-0,8 mio.  Anderzijds 
stijgen de WB een beetje omdat de gezinnen stijgen, tarief per gezin blijft 
gelijk. 
 

• Variabele WB: € 14,14 mio. Dit is €+ 0,27 mio (+2%). Dit heeft enerzijds te maken 
met een wijziging in tonnen ingezamelde en verwerkte afvalstromen € -0,22 mio 
maar ook met teruggave systeemwinsten: € + 0,48 mio. 
 

• Bijzondere bijdrage textielfonds: €+0,24 mio. In 2017 werden de gemeenten 
vergoed voor de jaren 2015-2016 & 2017.  In 2018 wordt enkel het jaar 2018 
vergoed.  Hierdoor zullen de werkingsbijdragen stijgen. 

 
De werkingsbijdragen zijn onderverdeeld in een vaste en een variabele 
werkingsbijdrage. Hier staan vaste en variabele kosten tegenover die hierna worden 
verklaard:  
 

• Variabele en vaste werkingsbijdragen – fractiegebonden ad € 34 mio.       
Deze dienen ter dekking van de variabele kosten fracties ad  € 34,2 mio.       
Het verlies op het deel fracties bedraagt € 0,2 mio (of 0,27 €/inwoner).   

 
• Vaste werkingsbijdragen (overhead) ad € 8,06 mio.  Deze dekken de vaste 

overheadkosten van € 8,2 mio.  Hierop realiseert de intercommunale een verlies 
van € 0,14 mio (of 0,15 €/inwoner). (Het overschot in de stabiliteitsmarge (€ 0,5 mio) wordt 
gecompenseerd door de teruggave van de intresten achtergestelde lening (€ -0,8 mio). 
 

• De winst is uitsluitend uitzonderlijk resultaat van 2,37 € mio.  (Dit betreft 
hoofdzakelijk het bestemd fonds voor toekomstige prijsfluctuaties in de verwerkingsprijzen van Bionerga 
ad. 2,46 mio EUR). 

 
Er wordt aldus een overschot van € 2,02 mio (2,3 €/inwoner) gerealiseerd.  Een analyse 
van de kosten volgt hierna.  
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B. Variabele kosten (€ 34,2 mio) 
Voor het ophalen en verwerken van de verschillende afvalstromen betaalden de gemeenten 
in 2018 € 34.213.338 of € 38,6 /inwoner. Ten opzichte van de rekening 2017 zijn deze 
kosten gestegen met € 3,87 mio of 4,25 €/inwoner of 2%.   
 
De voornaamste oorzaken van deze stijging zijn de volgende: 
 

• Gft:  Stijging van de kostprijs met 13% of absolute stijging met € 0,7 mio. 
Reden:  
 Stijging van de kosten van verwerking met € 0,56 mio of 16%. 

Stijging van de variabele verwerkingsprijs met 76%. De variabele     
verwerkingsprijs van 2018 bedraagt 28 €/ton + 4,86 €/ton afrekening = € 32,86 
per ton.  
(2017: 28 €/ton – 9,38€/ton = 18,62 €/ton) 
De vaste verwerkingsprijs van Bionerga blijft gelijk (hierin zitten de lonen, de    
afschrijvingen van de installatie, …). 

 Stijging van de kosten van inzameling met € 0,14 mio of 2,5%. Hoofdzakelijk 
omwille van prijsindexaties inzamelcontracten. 

 
• Groen RP & gemeente & HAH: Stijging van de kostprijs met 30% of absolute 

stijging met € 1,01 mio.  
 
Reden:  
 Stijging van de kosten van verwerking met 47% of met € 0,9 mio. Gemiddelde 

kostprijs voor verwerking 29,47 €/ton in 2018 t.o.v. 19,66 €/ton in 2017 (inclusief 
de opbrengsten van groenfracties in min), stijging van 50%.   

 
• Papier en karton: Absolute daling van deze opbrengstenfactor met € 1,92 mio of 

daling met 72%. 
 
Reden: 
 Verdere daling van de ingezamelde tonnages met 2%. 
 Daling van de gemiddelde papierprijs met 36% (2018: 88,612 €/ton  2017: 

137,87 €/ton).  Daling van opbrengsten met € 2,9 mio.  
 Daling van de opbrengsten van verwerking met € 2,25 mio (inclusief afroming Fost 

Plus) of procentuele daling van 36%.  
 Maar sinds juli 2017 is er een verhoogde afdracht van de papieropbrengsten aan 

Fost Plus met 32% (ipv de eerdere 25%). Daling van deze kosten met € 0,65 mio. 
 Ook de inzamelkosten dalen met € 0,33 mio. 

    Inzameling recyclagepark: status quo. 
    Inzameling HAH-ophaler € -0,12 mio: dit omwille van de stijging in de    
    tussenkomsten van Fost Plus van de kosten van 30% naar 42% vanaf juli 2017. 
    De kostprijs van verenigingen dalen eveneens met € 0,2 mio. 
    Hier is een verrekening van de positieve papierprijs in de subsidies (€ -1,7 mio). 
    In 2018 was de subsidie 57,23 EUR gemiddeld €/ton, in 2017 is dit 76,9 €/ton,  
    een daling van 26%.  
 

• Metalen: Stijging van de opbrengstenfactor met 15% of absolute stijging met € 0,1 
mio. 
Reden:  
 De voornaamste oorzaak is de stijging van de opbrengsten van verwerking met 

15%. Gemiddelde prijs van verwerking stijgt van 189 €/ton (opbrengsten) in 2017 
naar 217,19 €/ton in 2018, een stijging 15%.  De hoeveelheden dalen met 3%. 

 
• Kunststoffen: Stijging van de kostprijs met 46% of een absolute stijging met € 

0,35 mio. 
Reden: 
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 Stijging van de ingezamelde & verwerkte tonnages met 1%.   
 Kosten van verwerking stijgen met 35% (€ +0,39 mio): verwerkingsprijs bij Ekol 

stijgt van 160 €/ton naar 220 €/ton vanaf maart 2018. Stijging van 37,5%. 
 
 

• Hout: Stijging van de kostprijs met 9% of een absolute stijging van deze kosten met 
€ 0,24 mio. 
Reden: 
 Tonnages van inzameling & verwerking stijgen met 8%. 
 Kosten van inzameling stijgen met 25%: Prijzen van de aannemers zijn erg 

gestegen vnl. transportkosten +16%. 
 De kosten van verwerking stijgen met 4,5% hoofdzakelijk o.w.v. stijgende 

tonnages. De verwerkingsprijzen (2018: 63,64 €/ton 2017: 64,54 €/ton, een daling 
met 1,5%). 

 
• Textiel: Daling van opbrengstenfactor met 49% (absolute daling met € 0,24 mio). 

Reden: In 2017 namen we de textielopbrengsten van 2016 & 2017 op in de 
rekening.  In 2018 zijn dit de opbrengsten van slechts 1 jaar.    
 

Bruto marge (€ 7,8 mio):  
De brutomarge van Limburg.net bedraagt € 7.814.772 of 8,82 €/inwoner.  Hiervan dienen 
de vaste kosten, resultaat containerparken, afschrijvingen … nog in mindering gebracht.   
 
C. Vaste kosten + niet-recurrent (€ 5,8 mio): 
De vaste kosten van Limburg.net (inclusief afschrijvingen en uitzonderlijke opbrengsten) 
bedragen € 5.791.046 of gemiddeld 6,53 €/inwoner.  Deze vaste kosten dalen met              
€ 302.182 ten opzichte van deze van de rekening 2017. 
 
Opmerking: alle kosten en opbrengsten eigen aan een bepaalde fractie werden in de 
bespreking van die fractie opgenomen waardoor de bespreking verschilt van de bespreking 
van het globale resultaat van het boekjaar en de jaarrekening.  Zo zullen vb. afschrijvingen 
van Gft-containers niet onder de rubriek afschrijvingen worden besproken zoals dit in de 
bespreking van het globale resultaat het geval is.  Deze worden in de deelresultaten 
besproken onder de variabele kost Gft.   
 
Afwijkingen ten opzichte van 2017 situeren zich vooral in: 
 
A) Kosten van Preventie (in overhead): 
Dit onderdeel heeft een negatief resultaat van € 3,1 mio (cumul opbrengsten en kosten is 
verschillend tov presentatie jaarrekening). Ten opzichte van het resultaat van 2017 stijgen 
de kosten van preventie met € 0,12 mio of 4%.  
 
B) Personeelskosten (in overhead):  
Dit zijn enkel de personeelskosten van de administratieve zetel.  De parkwachters en de 
ophalers zitten in de afrekening van de recyclageparken en in de kosten van de fracties. 
Deze kosten bedragen € 2,95 mio (cumul opbrengsten en kosten is verschillend tov 
presentatie jaarrekening). De personeelskosten stijgen met € 0,03 mio of 1% ten opzichte 
van 2017 vnl. tengevolge van loonindexatie per oktober 2018 met +2%.  
 
C) Overige Kosten en opbrengsten (in overhead): 
Deze post bedraagt € 0,73 mio (cumul opbrengsten en kosten is verschillend tov 
presentatie jaarrekening). De overige kosten dalen met € 0,56 mio of met 43%.   
 
D) Afschrijvingen en voorzieningen (in overhead): totaal € - 0,4 mio. Zij dalen met      
€ 0,18 mio ten opzichte van 2017.   
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E) Uitzonderlijke kosten en opbrengsten: 
Deze bedragen € 2,37 mio in 2018 (opbrengst).  In 2017 was dit een opbrengst van € 2,58 
mio ofwel een daling van de opbrengsten met € 2 mio.   

 
 
 
F) Recyclageparken:   
Dit onderdeel van Limburg.net is een kost en bedraagt € 0,96 mio (cumul opbrengsten en 
kosten is verschillend tov presentatie jaarrekening) (2017: € 0,89 mio kost) : dit is een 
stijging van de kosten met € 0,07 mio of 8%.  
 
De algemene kosten van recyclageparken betreffen o.a. afschrijvingen van onderzoek en 
ontwikkeling, software parken.  De algemene kosten van sensibilisering, wervingskosten, 
opleidingskosten, ontwerpkosten en erelonen van de inrichting van containerparken, kosten 
van diftar van containerparken, computer onderhoudskosten Cards …  Deze worden solidair 
door alle gemeenten van Limburg.net gedragen en bedragen € 0,88 mio.   
 
De werkingskosten van de intercommunale recyclageparken worden opgevraagd aan de 
gemeenten waarvoor de intercommunale deze dienst verzorgt = bijzondere 
werkingsbijdrage.  Hierin zitten alle loonkosten, kosten van investeringen van de parken, de 
Cost of capital, alle vaste kosten van de parken, de inkomsten van de recyclageparken en 
de BTW aftrek op de fracties uit de algemene werkingsbijdrage (opbrengst voor gemeenten 
met IC RP).  Dit BTW-aftrekpercentage voor de intercommunale recyclageparken in 2018 
was 58%. De variabele kosten daarentegen (kosten fracties (huur, transport, verwerking)) 
worden in de algemene werkingsbijdrage aangerekend.   
 
Zo werd er een afrekening opgesteld voor de gemeenten Alken, As, Beringen, Bilzen, 
Bocholt, Borgloon, Diepenbeek, Diest, Genk, Halen, Ham, Hamont-Achel, Herk-de-stad, 
Herstappe, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lommel, Lummen, Maaseik, 
Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Overpelt, Peer, 
Riemst, Tessenderlo, Tongeren en Zonhoven.  Dit zijn allen geautomatiseerde parken.  De 
gemiddelde bijzondere werkingsbijdrage voor geautomatiseerde parken voor 2018 bedraagt 
7,24 €/gezin.  Een uitzonderlijke correctie van de btw-aftrek op de fracties voor 2016 & 
2017 verlaagt deze bijzondere bijdrage nog tot gemiddeld 5,63 €/gezin.  In 2017 was dit 
nog 8,24 €/gezin.  
 
Na de toelichting van de rekening volgende een aantal vragen vanuit de zaal:  

- V: de kostprijs van de werknemers is omhoog gegaan. Welk aandeel hiervan gaat 
naar maatwerkbedrijven?  

- A: Limburg.net voorziet niet in eigen tewerkstelling voor mensen die niet in het 
reguliere circuit terecht kunnen, maar er zijn wel samenwerkingsverbanden met de 
Kringwinkels. Ook zijn we in gesprek met Bewel, die in de mate van het mogelijke 
opdrachten uitvoeren voor Limburg.net.  

Uitzonderlijke kosten Opbr./
en opbrengsten  2018 - grootste 
posten Kost

-77 809 O Terugname voor preventiefondsen 2017 - niet opgenomen 
preventiefondsen

-2 273 915 O Reserve voor toekomstige prijsfluctuaties in de verwerking van de 
nieuwe installatie van Bionerga - bestemd fonds

-89 000 O Afstemming schuld RSZ, in vorige jaren teveel in de kosten 
genomen

-600 000 O Schadevergoeding ontvangen van Frigologics - schadevergoeding 
voor stuk grond waar RP Lommel op voorzien was

81 048 K Factuur 2017  Bionerga Logistics Optimo te laat ontvangen in 
2018

112 309 K Kosten reeds gemaakt voor de bouw van RP Lommel

352 132 K
Herziening BTW nacalculatie, BTW op de fracties - over 2016 & 
2017.  Te weinig btw teruggegeven in de nacalculatie 2016 & 
2017.  Wordt gecorrigeerd in de nacalculatie 2018.

78 580 K Jaarlijkse herrekening aftrekpercentage btw - herziening

-2 416 655
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 V: De kosten van de afvalkalender zijn hoog. Kan de prijs niet gedrukt worden door 
de burger de keuzemogelijkheid te geven tussen een digitale en papieren 
afvalkalender?  

 A: Op dit moment doet Limburg.net dit niet en dit omwille van 2 redenen:  
o We beschikken niet over voldoende emailadressen en een 

registratiemogelijkheid om deze vraag geautomatiseerd op te volgen 
o Momenteel wordt de afvalkalender niet op naam bedeeld. Indien we 

omschakelen naar een keuzemogelijkheid wordt een omschakeling naar 
bedeling op naam noodzakelijk en zou dit om deze reden net duurder worden 
i.p.v. goedkoper.  

 V: Er werd gezegd dat Limburg.net er niet achterstaat dat verenigingen papier en 
karton ophalen. Maar missen we hierdoor geen inkomsten?  

 A: Er moet verduidelijkt worden dat er wel nog papier/karton wordt ingezameld in 
sommige gemeenten door verenigingen, maar dit kan enkel indien er een erkende 
overeenkomst is met Limburg.net. De verenigingen waarvan sprake, doen dit illegaal 
en om deze redenen missen we de inkomsten.  

 
4. Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders  
Op basis van artikel 96 van het wetboek van vennootschappen is het aan de raad van 
bestuur om een aantal bijzondere aandachtspunten in een verslag samen te vatten. Dit 
verslag moet worden overgemaakt aan de aandeelhouders van Limburg.net. Alle 
bestuurders hebben een ontwerp van dit verslag ontvangen.  
Het grootste deel van de inhoud van het verslag zat reeds vervat in de presentatie die 
daarnet werd afgerond en kreeg op deze manier reeds een uitgebreide toelichting. 
Volledigheidshalve herneemt de voorzitter als bijzondere kennisgeving enkele essentiële 
punten uit dat verslag:  
 
Met betrekking tot de balans zien we op de actiefzijde als belangrijke punten de 
investeringen in nieuwe recyclageparken en de daling van de openstaande 
handelsvorderingen en te ontvangen creditnota’s tegenover in het passief de wijziging in 
kapitaal door uittreding van de Provincie.  
Met betrekking tot de resultatenrekening vallen vooral volgende elementen op:  

- Daling van de bedrijfsopbrengsten met als voornaamste daling verkoopopbrengsten 
papier en karton door sterk gedaalde papierprijs en daling in de niet recurrente 
bedrijfsopbrengsten afkomstig van Bionerga in vergelijking met 2017.  

- In 2018 werd er voor het eerst de intrest op de achtergestelde lening aan Bionerga 
ontvangen. Deze intrest wordt integraal teruggeven aan de aandeelhouders.  

- Stijging van de bedrijfskosten door hogere inzamelkosten en verwerkingskosten van 
organisch afval en inzameling huisvuil. 

- stijgende personeelskosten volgen een normale evolutie tengevolge van 
activiteitsuitbreiding. 

- Belangrijkste conclusie mbt resultaat: operationele kosten slorpen een steeds groter 
aandeel van de bedrijfsopbrengsten op.  

 
Het resultaat van Limburg.net is gedaald ten opzichte van dit van 2017.  In 2018 bedraagt 
de winst € 2.023.727 of 2,28 €/inwoner na teruggave van € 606.454 aan systeemwinsten 
aan de aandeelhouders en € 806.575 aan financieel resultaat aan de aandeelhouders.   
 
5. Verslag van de commissaris (454 DLB, art. 40 statuten)  

BESLUIT:  
1) Goedkeuring van de jaarrekening 2018 met een balanstotaal van € 82,9 miljoen (zie 

bijlage A); 
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     2) Goedkeuring van de resultatenrekening die: 
a) Een individuele afrekening inhoudt van bijzondere werkingsbijdragen in verband 
met diensten van Limburg.net op recyclageparken: op basis van tabel L (zie hoger); 
b) Een individuele afrekening inhoudt van algemene werkingsbijdragen ad € 606k 
miljoen: conform bijlage D;  
c) Een individuele afrekening inhoudt van financieel resultaat achtergestelde lening 
ad € 806k: conform bijlage E; 
d) Sluit met een positief resultaat van € 2,02 miljoen; 

     3) De vergadering doet voor de verwerking van het resultaat van 2018 dit voorstel aan 
         de algemene vergadering: 

a) Toevoeging aan de wettelijke reserves: € 101.186 
b) Toevoeging aan de beschikbare reserves: € 323.272 
c) Toevoeging aan een bestemd fonds voor verwerking: € 1.573.000 
d) Toevoeging aan een bestemd fonds voor recyclageparken: € 500.000 
e) Onttrekking van het bestemd fonds voor CO2-compensatie: € -473.731; 

4) Goedkeuring van het jaarverslag 2018 (zie bijlage B). 
 
6. Activiteitenverslag 2018  

BESLUIT:  
1) Kennisneming.  

 
7. Kwijting aan de bestuurders  

BESLUIT:  
1) De vergadering verleent met unanimiteit van de aanwezige stemmen kwijting aan 

de bestuurders voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 
 
8. Kwijting aan de commissaris  

BESLUIT:  
1) De vergadering verleent met unanimiteit van de aanwezige stemmen kwijting aan 

de commissaris voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 
 
9. Benoeming afgevaardigden met raadgevende stem in de raad van bestuur (art. 

440,§ 4 DLB en art. 21 Statuten)  

BESLUIT:  
1) De vergadering neemt kennis van de kandidaturen die door de gemeenteraden zijn 

voorgedragen; 
2) De vergadering gaat over tot benoeming als afgevaardigden van de raad bestuur die 

lid zijn met raadgevende stem:  
 Mevrouw Anita Bullens - Halen 
 De heer Tom Cox – Hamont-Achel 
 De heer Gunter Haeldermans - Maaseik 

 
10.  Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten)  

BESLUIT:  
1) De vergadering neemt kennis van de kandidaturen die door de gemeenteraden zijn 

voorgedragen; 
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2) De vergadering gaat over tot benoeming als leden van het algemeen comité. 
 

Gemeente  
Borgloon P) Jo Dardenne  
Diepenbeek E) Hugo Leroux 

P) Peter Prevot 
Genk P) Katleen Partoens 
Herk-de-Stad E) Guido Ector 

P) Bert Moyaerts 
Herstappe E) Dragan Markovic 

P) Marlutje Jackers 
Kortessem P) Luc Dullaers 
Lanaken E) Kristel Gorissen 

P) Marino Keulen 
Leopoldsburg E) Lieve Pernet 

P) Erik Coenen 
Lommel P) Joris Mertens 
Nieuwerkerken P) Arnoud Nyssen 
Peer P) Raf Nelis 
Riemst E) Peter Neven 

P) Mathieu Ecken 
Tessenderlo P) Fons Verwimp 
Voeren P) Huub Broers 

 
11.   Aanpassing kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer (art. 9 Statuten)  

BESLUIT:  
1) Conform artikel 9 van de statuten wordt bij het begin van de legislatuur het bedrag 

van het kapitaal van de deelnemende gemeenten aangepast aan de evolutie van het 
officiële bevolkingscijfer; 

2) Het aantal aandelen per gemeente per 1/1/2019 bedraagt bijgevolg:  
 
 
 

 
2012 

 
1/01/2019 

 
 

Aantal aandelen 
 

aantal inwoners      aanwas 
Alken 11 315 Alken 11 501 186 
As 8 005 As 8 198 193 
Beringen 43 633 Beringen 46 304 2 671 
Bilzen 31 347 Bilzen 32 309 962 
Bocholt 12 729 Bocholt 13 103 374 
Borgloon 10 485 Borgloon 10 911 426 
Bree 15 370 Bree 16 074 704 
Diepenbeek 18 373 Diepenbeek 19 038 665 
Diest 23 236 Diest 23 973 904 
Dilsen-Stokkem 19 930 Dilsen-Stokkem 20 584 654 
Genk 65 240 Genk 66 171 931 
Gingelom 8 230 Gingelom 8 398 168 
Halen 9 348 Halen 9 426 78 
Ham 10 391 Ham 10 885 494 
Hamont-Achel 14 211 Hamont-Achel 14 356 145 
Hasselt 74 505 Hasselt 78 223 3 718 
Hechtel-Eksel 11 939 Hechtel-Eksel 12 397 458 
Heers 7 102 Heers 7 387 285 
Herk-de-Stad 12 313 Herk-de-Stad 12 632 319 
Herstappe 89 Herstappe 83 -6 
Heusden-Zolder 32 012 Heusden-Zolder 33 695 1 683 
Hoeselt 9 589 Hoeselt 9 691 102 
Houthalen-Helchteren 30 355 Houthalen-Helchteren 30 631 276 
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Kinrooi 12 239 Kinrooi 12 164 -75 
Kortessem 8 398 Kortessem 8 435 37 
Lanaken 25 576 Lanaken 25 818 242 
Leopoldsburg 15 171 Leopoldsburg 15 736 565 
Lommel 33 401 Lommel 34 043 642 
Lummen 14 367 Lummen 14 881 514 
Maaseik 24 815 Maaseik 25 293 478 
Maasmechelen 37 348 Maasmechelen 38 481 1 133 
Nieuwerkerken 6 685 Nieuwerkerken 6 945 260 
Meeuwen-Gruitrode 12 959 Oudsbergen 23 524 

  Opglabbeek 10 161 
Peer 16 194 Peer 16 353 159 
Neerpelt 16 667 Pelt 32 881   
Overpelt 14 393 
Riemst 16 240 Riemst 16 741 501 
Sint-Truiden 39 726 Sint-Truiden 40 530 804 
Tessenderlo 18 106 Tessenderlo 18 610 504 
Tongeren 30 506 Tongeren 30 984 391 
Voeren 4 146 Voeren 4 137 -9 
Wellen 7 409 Wellen 7 369 -40 
Zonhoven 20 882 Zonhoven 21 229 347 
Zutendaal 7 064 Zutendaal 7 274 210 
Totaal  872 200 

 
897 398 22 594 

 
12.   Ondernemingsplan 2019-2025 (art. 459 DLB) en principiële beslissing inzake 

uitrol van een uniform inzamelsysteem in Limburg.net  

BESLUIT:  
1) Goedkeuring ondernemingsplan 2019-2025; 
2) Beslissing tot uitrol van één uniform inzamelsysteem binnen Limburg.net in de 

periode 2019-2025; 
3) Kennisneming van de bevindingen inzake Optimo en de beslissing van de raad van 

bestuur dd. 8/5/2019 om verdere acties en stappen te ondernemen om Optimo te 
kunnen invoeren, waarbij een definitieve beslissing zal voorgelegd aan de AV van 
december 2019.  

 
13.   Vastleggen presentiegelden (art. 27 statuten en 448 DLB)  

BESLUIT:  
1) Het bedrag van het presentiegeld wordt overeenkomstig artikel 448 DLB vastgelegd 

op het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een 
gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten. Het bedrag wordt 
gekoppeld aan de spilindex.  

 
14.   Varia 
De voorzitter informeert of er variapunten zijn vanuit de zaal.  
 
Aangezien dit niet het geval is, wordt de vergadering gesloten.  
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 Opgemaakt te Hasselt, de 27 juni 2019 
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING 

In opdracht 
 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
 
 
 
Bien Jacobs  Luc Wouters  
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