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Algemene Vergadering
Beknopt verslag Zitting van 23 juni 2021

Samenstelling

Online vergadering en welkom
De raad van bestuur besliste d.d. 28 april om de algemene vergadering online te organiseren. Huidige 
vergadering vindt plaats via het platform Teams. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom tijdens deze speciale manier van vergaderen maar we 
zijn deze wijze van vergaderen ondertussen al helemaal gewoon. De coronacrisis heeft een grote 
impact gehad, ook over onze cijfers, maar gelukkig heeft Limburg.net gedurende de voorbije periode 
de inzameling van het afval kunnen blijven garanderen. De voorzitter bedankt langs deze weg dan ook 
alle medewerkers van Limburg.net voor hun inzet en flexibiliteit afgelopen periode.
 
Aanwezigen

Naam

ALKEN 

E) Sabine Van de Sande

P) Patrick Martens

AS 

E) Marc Bergmans

P) Nele Steegmans

BERINGEN 

E) Hilaire Poels

E) Wouter Vandermeeren

P) Marieke Meelberghs

P) Betty Buijs

BILZEN 

E) Twan Geris

P) Sandra Jans

BOCHOLT 

E) Geertje Das

P) Lieve Willems

BORGLOON 
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E) Jeroen Bellings

P) Eric Awouters

BREE 

E) Stefan Daniëls

DIEPENBEEK

E) Hugo Leroux

P) Nancy Kwanten

DIEST 

E) Mario Versavel

P) Sabine Meyssen

DILSEN-STOKKEM 

E) Roberto Prata

GENK 

E) Michaël Dhoore

P) Toon Vandeurzen

GINGELOM 

E) Filip De Geyter

P) Winand Abrahams

HALEN 

E) Steven Vanmechelen

P) Laurens Meeus

HAM 

E) Walter Peelmans

P) Willy Bosmans

HAMONT-ACHEL 

E) Kris Slenders

P) Koen Boonen

HASSELT 

E) Anne Caelen

E) Philip Dehollogne

E) Derya Erdogan

P) Dirk Sweron

P) Bart Moors
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P) Inge Hendrikx

HECHTEL-EKSEL 

E) Jacky Snoekx

P) Kelly Lenaerts

HEERS 

E) Benny Schroyen

P) Joseph Royer

HERK-DE-STAD 

E) Mark Vanleeuw

P) Jimmy Graulus

HERSTAPPE 

E) Leon Lowet

HEUSDEN-ZOLDER 

E) Arif Birinci

P) Nico Geeraerts

E) Annette Palmers

P) Kristof Was

HOESELT 

E) Heidi Berx

P) Michel Vanroy

HOUTHALEN-HELCHTEREN 

E) Tom Vanstraelen

E) Burak Dogan

KINROOI 

E) Wouter Simons

P) Jacky Daemen

KORTESSEM 

E) Donald Martens

P) Anneleen Meeken

LANAKEN 

E) Dirk Opsteyn

P) Sofie Martens

LEOPOLDSBURG 
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E) Nick Peeters

P) Karaca Uzeyir

LOMMEL 

E) Pieter Cox

P) Sofie Mertens

LUMMEN 

E) Noa Vandevenne

P) Heidi Lanotte

MAASEIK 

E) Elke Gonnissen

P) André Willen

MAASMECHELEN 

E) Ronny Westhovens

E) Corrie Bemelmans

NIEUWERKERKEN

E) Christel Jorissen

P) Dries Deferm

OUDSBERGEN

E) An Knoops

PEER 

E) Bram Geerits

P) Dirk Colaers

PELT

E) Fien Nouwen

E) Dennis Fransen

RIEMST 

E) Philippe Geelen

P) Anja Huls

SINT-TRUIDEN 

E) Ingrid Kempeneers

E) Stijn Vanoirbeek

P) Raf Herbots

TESSENDERLO 
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E) Wouter Janssen

P) Kurt Vermeyen

TONGEREN 

E) Hugo Biets

VOEREN 

E) Shanti Huynen

P) Jean-Marie Geelen

WELLEN 

E) Els Robeyns

ZONHOVEN 

E) Kris Knuts

P) Céderique Schellis

ZUTENDAAL

E) Bart Bamps

P) Ward Lenaerts

ECOWERF 

E) Rudi Beeken

P) Steven Vemeulen

Aanwezig voor Limburg.net: 
- Luc Wouters (voorzitter)
- Michel Duijsters, Ilse Luypaerts, Ann Martens, Martine Reynders en Kris Somers (medewerkers 
Limburg.net)

Derden:
- Adriaan Ernon - bedrijfsrevisor Van Havermaet

Verontschuldigd: Filip De Geyter, Twan Geris, Jeroen Bellings en EcoWerf
 

1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering d.d. 16 december 
2020
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting
Het verslag van de algemene vergadering  van 16 december 2020 wordt goedgekeurd. 

2.  Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting
De secretaris en stemopnemers worden aangeduid conform artikel 38 van de statuten. 
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Besluit
-
1. Michel Duijsters wordt aangesteld tot secretaris; 
2. Ilse Luypaerts en Ann Martens worden aangesteld als stemopnemers. 

3. Jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2020 
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting
Presentatie van de jaarrekening en het jaarverslag per 31 december 2020. Op basis van zijn 
doorlichting en nazicht van de jaarrekening levert de bedrijfsrevisor een commissarisverslag af zonder 
voorbehoud.

Besluit
-
1. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 met een balanstotaal van € 86 miljoen;
2. Goedkeuring van de resultatenrekening die:

 een individuele afrekening inhoudt van algemene werkingsbijdragen ad € 1,4 miljoen als 
teruggave systeemwinst;

 een individuele afrekening inhoudt van vaste werkingsbijdragen als teruggave financieel 
resultaat ad € 800.000;

 een individuele afrekening inhoudt van bijzondere werkingsbijdragen in verband met diensten 
van Limburg.net op recyclageparken ad e 2.027.089 (bijlage 3);

 afsluit met een positief resultaat van € 2.348.084; 
3. Goedkeuring van de resultaatsverwerking voor 2020:

Het te verwerken positief resultaat bedraagt:
Te bestemmen resultaat van het boekjaar: € 2.348.083,94
Wij stellen de volgende resultaatsverwerking voor:
Toevoeging aan de wettelijke reserve: € -117.404,20
Toevoeging aan de beschikbare reserves: € -2.540.324,07
Toevoeging aan bestemd fonds CO2-compensatie € -200.000,00
Toevoeging aan het bestemd fonds verwerking € 0,00
Onttrekking aan de reserves € 509.644,33
Totaal: € 0,00

-
4. Goedkeuring van het voorstel om bij wijze van voorschot een deel van de winst bijkomend te 
bestemmen als middelen voor het fonds CO2-compensatie. Deze middelen zullen in de komende jaren 
in de mate van het mogelijke terugvloeien naar de algemene middelen obv een jaarlijkse evaluatie bij 
de voorlegging van de jaarrekening tot het bedrag van € 675.040,3 bereikt is; 
5. Goedkeuring van het jaarverslag 31/12/2020.

4. Activiteitenverslag 2020
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting
Het activiteitenverslag 2020 wordt toegelicht aan de hand van een PowerPoint presentatie. 

Besluit
-
1. Kennisneming.

5. Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
GOEDGEKEURD
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Beknopte samenvatting
De voorzitter vraagt kwijting voor de activiteiten van de bestuurders van Limburg.net in 2020. 

Besluit
-
1. De vergadering verleent met unanimiteit van de aanwezige stemmen kwijting aan de bestuurders 
voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

6. Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting
De voorzitter vraagt kwijting voor de activiteiten van de commissaris van Limburg.net in 2020. 

Besluit
-
1. De vergadering verleent met unanimiteit van de aanwezige stemmen kwijting aan de commissaris 
voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

7. Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 statuten)
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting
Er zijn enkele wijzigingen in de leden van het algemeen comité.  

Besluit
-
1. De heer Bert Schelmans wordt benoemd als effectieve afgevaardigde van het algemeen comité van 
Limburg.net voor de gemeente Bocholt; 
2. Mevrouw Jerica Heleven wordt benoemd als effectieve afgevaardigde voor het algemeen comité 
van Limburg.net voor de gemeente Diepenbeek. 

8. Varia
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting
Volgende vragen hebben wij ontvangen:
Vragen Peer: afgevaardigde Bram Geerits
 
De vragen handelen over het nakende Optimo project.
1. Bestaat er de mogelijkheid om quota te voorzien voor het gratis meegeven van de diverse 
inzamelfracties? 
De bespreking van de quota staat op een volgende raad van bestuur geagendeerd en wordt ook 
afgestemd binnen Limburg. De bedoeling is eventuele aanpassingen te laten ingaan vanaf 1 januari 
2022. In de rand van dit antwoord wordt gevraagd of de prijs van de pmd-zak kan verlaagd worden 
omdat zachte kunststoffen toch vooral volume is en een lagere aankoopprijs de inwoners van 
containergemeenten zou stimuleren om te sorteren? De prijs van de pmd-zak is al laag en het is niet 
de bedoeling dit te gaan doen. Bovendien moeten de zakken nog aangekocht en verdeeld worden wat 
ook deel uitmaakt van de retributie. 
2. Wat indien recipiënten gaan waaien, zeker bij een 2-wekelijkse inzameling kan het aantal zakken 
veel zijn? 
Het aantal zakken is door de huidige reglementen beperkt tot 4 per fractie, ook voor pmd dus. 
Wettelijk geldt echter enkel een beperking van het aantal zakken restafval en bij een volgende revisie 
van de afvalreglementen zal de beperking voor pmd aangepast worden. Een beperking is evenwel 
noodzakelijk om te kunnen optreden tegen oneigenlijk gebruik van het huishoudelijk 
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inzamelcircuit.  Het wegwaaien van (lichte) zakken is er vandaag ook bij zwaar weer dus is niet 
gerelateerd aan Optimo.  We vermoeden zelfs dat bij Optimo, door de mix van lichte en zwaardere 
zakken, het minder zal gebeuren.  
3. Wat met appartementsblokken waar veel afval buiten gezet wordt op een beperkte oppervlakte op 
het openbaar domein? 
Appartementsblokken blijft een aandachtspunt maar uit de projecten in Lommel (toch ook hoogbouw 
in het centrum) weten we dat dit onder controle blijft.  Ook is het steeds de bedoeling om centra zo 
vroeg mogelijk op te halen waar mogelijk gelet de mobiliteit in steden met hoogbouw. En 
ondergrondse containers voor restfractie kunnen, bij hoogbouw en meerdere wooneenheden op kleine 
oppervlakten, soms ook een gedragen oplossing bieden.
4. Nu zit in het basispakket enkel zakken voor restafval, kunnen eventueel zakken voor pmd en 
keukenafval in het basispakket voorzien worden? 
Deze vraag wordt door verschillende aanwezigen aangevuld en gekoppeld met de afschaffing van de 
zachte kunststoffen op het recyclagepark. De inzameling van verpakkingen wordt betaald door de 
producenten, verenigd in Fost Plus. In het verleden betekende dat de financiering van de pmd-
inzameling en -verwerking en een tussenkomst in de inzameling van de zachte kunststoffen op 
recyclageparken. Sedert de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak op 1 april 2021 moeten ook de 
zachte kunststoffen in de blauwe zak en vervalt de tussenkomst voor de inzameling op de 
recyclageparken. Zouden we een inzameling van zachte kunststoffen zelf willen financieren vanuit 
onze algemene middelen, worden deze kosten geraamd op € 8/jaar/gezin.
Vragen Tongeren: afgevaardigde Hugo Biets
1. In bijlage punt 3a jaarrekening 2020 wordt ‘aankoop bosgrond CO2 bos’ vermeld (in 2018 : 405.769 
euro, in 2019 : 60.000 euro; in 2020 : 780.655 euro). In bijlage punt 4 activiteitenverslag wordt 
aangegeven dat er opnieuw met BOS+ in zee wordt gegaan t.e.m. 2022 voor aanplant van CO2 
bossen als compensatie voor de uitstoot van de werking van Limburg.net. Hoe wordt de 
gemeente/stad gekozen waar de grond wordt aangekocht – CO2 bos wordt aangeplant? 
Er wordt geen keuze gemaakt in welke gemeente er bossen worden gepland.  Wanneer zich een 
project aanbiedt, wordt nagegaan of deze geschikt is voor bebossing en voldoet aan de voorwaarden 
cf. de beslissingen van de raad van bestuur, los van in welke gemeente het perceel ligt.  En daarna 
wordt gekeken of er binnen de gemeente maar ook de andere actoren/gebruikers draagkracht is voor 
dit project.   
2. N.a.v. de wijziging betreffende inzameling pmd (uitbreiding met alle huishoudelijke 
plasticverpakkingen) verwacht men per inwoner/jaarbasis 8 kg minder huisvuil à minder 
restafvalzakken, meer PMD-zakken. Gaat men het quotum huisvuilzakken/gezin in 2022 aanpassen?
 Deze vraag werd hierboven reeds beantwoord.
 3. Aanpak met betrekking tot het reinigen van herbruikbare bekers bij het organiseren van 
evenementen in Covid-tijden. Tussen de evenementen worden de bekers bij Bewel gereinigd met een 
industriële vaatwasmachine. Dit zou voldoende moeten zijn om de bekers terug herbruikbaar te 
maken.  Hoe gebeurt de reiniging op de evenementen zelf? Hoe zal de organisatie van een evenement 
haar systeem hierop moeten aanpassen? Wordt dit mee opgenomen in de richtlijnen van toegelaten 
evenementen?
Limburg.net raadt aan dat organisatoren voldoende bekers voorzien zodat er zo weinig mogelijk moet 
gespoeld worden. Eventueel kan een spoelinstallatie met hogere temperaturen voorzien worden op de 
locatie, conform de protocollen. 
Antwoorden op vragen vanuit de vergadering die niet vooraf schriftelijk zijn 
overgemaakt:

 Vanaf deze zomer worden opnieuw huisvuilzakken toegelaten op de recyclageparken.
 Wat gebeurt er met de ingezamelde plastics?  De ingezamelde afvalstromen worden via de 

wet Overheidsopdrachten in de markt gezet. Voor andere afvalstromen (zoals verpakkingen 
en bv. elektrische apparaten) gebeurd dit in samenwerking met de erkende organismen.  De 
opdrachtdocumenten daarvoor zijn gebaseerd op Vlaamse modellen waarin de nodige 
erkenningen gevraagd worden voor recyclage en verwerking. Toezicht op deze erkenningen is 
niet de bevoegdheid van Limburg.net maar van de hogere overheden.  
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 Om de betrokkenheid en de afvalkennis van leden van de algemene vergadering te vergroten 
zal nagegaan worden of het mogelijk is dat geïnteresseerde afgevaardigden, via de 
gemeenten, ook kunnen aansluiten op de 'lerende netwerken' van Ovam/VVSG.  Het laten 
deelnemen aan (zelfs wanneer deze gratis zouden zijn) studiedagen is moeilijker te 
organiseren vanuit Limburg.net en hoort toch duidelijk bij de bevoegdheid van de gemeenten.


