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INTERCOMMUNALE VOOR HUISVUILVERWIJDERING VAN BURCHT EN OMLIGGENDE GEMEENTEN 

Opdrachthoudende Vereniging beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
Schaarbeekstraat 27 - 9120 Melsele (Beveren) 

BEDRIJFSZETEL 
Schaarbeekstraat 27 - 9120 Melsele (Beveren) 

RECHTSVORM 
Opdrachthoudende vereniging 

MACHTIGING TOT OPRICHTING 
K.B. van 12 januari 1973 

STICHTINGSAKTE EN STATUTEN 
Statuten gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 juni 1973 onder  

nr. 2069-1. 
Statuten van omvorming tot gemengde Intercommunale gepubliceerd in de bijlagen van  

het Belgisch Staatsblad van 14 juli 1995 onder nr. 950714-225 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

- Buitengewone Algemene Vergadering van 15.09.77  
- Algemene Vergadering van 18.04.78  
- Buitengewone Algemene Vergadering van 14.11.78  
- Algemene Vergadering van 17.04.79  
- Buitengewone Algemene Vergadering van 23.06.88  
- Algemene Vergadering van 15.04.91  
- Buitengewone Algemene Vergadering van 29.12.92  
- Buitengewone Algemene Vergadering van 02.06.93  
- Buitengewone Algemene Vergadering van 20.06.95  
  (omvorming tot gemengde Intercommunale)  
- Buitengewone Algemene Vergadering van 08.10.98  
- Buitengewone Algemene Vergadering van 20.04.99  
- Buitengewone Algemene Vergadering van 31.08.99  
- Buitengewone  Algemene Vergadering van 02.03.00 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 18.04.00 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 07.09.00 
- Algemene Vergadering van 17.04.01 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 06.09.01 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 08.05.03 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 02.10.03 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 09.11.04 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 21.12 05 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 04.10.07 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 21.04.09 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 10.04.14 
- Buitengewone Algemene Vergadering van 08.12.15 
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Verslag van de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering  
 

Wij hebben de eer het verslag van de Raad van Bestuur van 2015 aan de gewone Algemene 
Vergadering voor te stellen. 
 
Wij wensen u verslag uit te brengen over de werking van onze Opdrachthoudende Vereniging tijdens 
het afgelopen boekjaar 2015 overeenkomstig de bepalingen van het decreet en van de statuten. 
 
In wat volgt vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten. De financiële resultaten, vervat in de 
jaarrekening, worden u voorgelegd met toelichting van de Commissaris, lid van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. 
 
Wij vragen de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) de aldus afgesloten jaarrekening per 
31 december 2015 en de hierin voorgestelde resultaatsverwerking goed te keuren. 
 
Tevens wordt, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de gewone Algemene Vergadering 
verzocht kwijting te willen verlenen aan de bestuurders voor hun bestuur en aan de commissaris voor 
zijn controle tijdens het afgelopen boekjaar. 
 
 

 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING  
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Inleiding 
 
 
In overeenstemming met de wet, hebben wij de eer u omstandig verslag uit te brengen over de 
werking van onze Opdrachthoudende Vereniging tijdens het boekjaar 2015 en u de jaarrekening, 
afgesloten per 31 december 2015, ter goedkeuring voor te leggen. 
 
De doelstellingen van het beleidsplan 2013-2018 van Ibogem werden in 2015 verder uitgewerkt. 
Lopende projecten werden verder afgewerkt, nieuwe projecten werden voorbereid of kregen gestalte 
tijden het jaar. In juni werd het nieuwe recyclagepark in Verrebroek geopend. Samen met de 
omschakeling naar diftar op de andere parken is dit een realisatie waarop Ibogem best trots mag zijn 
in de verdere uitbouw van haar duurzaam afvalbeleid. De nieuwe kantoren werden vanaf juli in gebruik 
genomen. In dit verslag is meer informatie terug te vinden over deze beide projecten. 
 
Maar ook op vlak van de basisopdrachten heeft Ibogem een mooi jaar achter de rug. Innoverend was 
zeker de opening van de pop-up kringwinkel in Beveren. Maar ook de invoering van een nieuw type 
restafvalzak geeft aan dat Ibogem steeds verder blijft zoeken naar de beste oplossingen voor haar 
klanten. De nieuwe website geeft de burgers de kans om snel de juiste informatie te vinden en meer 
te weten te komen over onze werken. 
Ondanks voortdurende wijzigingen in regelgeving op financieel vlak heeft Ibogem een mooi resultaat 
neergezet in 2015.  
 
De Raad van Bestuur houdt eraan alle vennoten en medewerkers te bedanken voor hun positieve inzet 
en medewerking. Samen werken aan een duurzaam afvalbeleid blijft onze missie. 
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1. Bestuursorganen  
 
1.1 Algemene Vergadering  

 
1.1.1 Deelnemers  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gemeentelijke  
deelnemers 

      Vast deel             aandelen Veranderlijk deel         aandelen 

                         Beveren € 73.965,90 3.730   € 437.529,12 22.064  
Zwijndrecht € 31.053,78 1.566 € 183.665,46 9.262 

Kruibeke € 27.147,27 1.369 € 160.821,30 8.110 
Stad Antwerpen € 19,83 1 € 118,98 6 

     
Andere Intergemeentelijke 
Samenwerkingsverbanden 

    

Verko € 19,83 1 € 178,47 9 
Mi-Wa € 19,83 1 € 535,41 27 
ISVAG   € 178,47 9 

IGEAN milieu & veiligheid   € 79,32 4 
     

Private deelnemer     
Indaver € 66.073,56 3.332 € 441.039,03 22.241 

 

TOTAAL € 198.300,00 10.000 € 1.224.145,56 61.732 
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1.1.2 Vergaderdata  

De Algemene Vergadering kwam samen op de volgende data: 

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 april 2015 

 

Overeenkomstig de wet en de statuten werd kennis genomen van de bedrijvigheid van de 
opdrachthoudende vereniging gedurende het jaar 2014. 

 
Volgende agendapunten werden behandeld: 

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 4 december 2014. 
3. Ontslag en benoeming bestuurders. 
4. a. Verslag Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering. 

b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
5. Goedkeuring Balans per 31.12.2014. 
6. Goedkeuring Resultatenrekening per 31.12.2014. 
7. Bepaling van de datum voor uitkering dividenden. 
8. Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren. 
9. Varia. 
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 DECEMBER 2015 

 
Volgende agendapunten werden behandeld: 
 

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 29 april 2015. 
3. Statutenwijziging. 
4. Budget en tarieven 2016. 
5. Varia. 

 
 

1.2 Raad van Bestuur  

 
1.2.1  Deelnemers  
 
Gemeentelijke deelnemers  

 
Private deelnemer  

Heirwegh Roger, voorzitter Bresseleers Tony, 2de ondervoorzitter 
Hoppe Irene, 1ste ondervoorzitter Maes Geert 
Mertens Julien  Goddaert Eric  
Maes Werner  
Smet Luk  
Weyers Jan  
Smet Johan (tot 29 april 2015)  
De Kerf Jurgen (vanaf 29 april 2015)  
Lierman Patricia  
Guido Paelinck  

 
Gemeentelijke bestuurders afgevaardigd met een raadgevende stem: 
 
 Beveren:  De Block Ludo 
 Kruibeke:  Greta Brijs 
 Zwijndrecht:  Denise Melis – De Lamper 
 
1.2.2 Vergaderdata  
 
De Raad van Bestuur kwam samen op de volgende data: 8 januari, 5 februari, 5 en 26 maart, 7 mei, 4 
juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november, 8 december. 
 

 
1.3  Directiecomité 
 
1.3.1  Deelnemers  
 
Gemeentelijke deelnemers   

Private deelnemer  
Heirwegh Roger, voorzitter Bresseleers Tony, 2de ondervoorzitter 
Hoppe Irene, 1ste ondervoorzitter  
Mertens Julien  
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1.3.2  Vergaderdata 
 
Het Directiecomité kwam samen op de volgende data: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 19 maart, 
13 en 27 april, 11 en 26 mei, 12 en 22 juni, 3 en 24 augustus, 14 en 29 september, 21 en 26 oktober, 9 
en 23 november, 7 en 21 december. 
 
 

1.4 Samenwerkingsverbanden 
 
Het beleid van Ibogem wordt bepaald vanuit de opdrachthoudende rol voor de 3 gemeenten van het 
werkingsgebied. In overleg met de gemeentebesturen wordt verder gestalte gegeven aan de  
uitvoering van het beleidsplan. Naast de statutaire verankering van de politiek afgevaardigden in de 
bestuursorganen van Ibogem, is er in de praktijk een zeer goede samenwerking met de verschillende 
gemeentelijke departementen en diensten. Projecten worden steeds in nauw overleg aangepakt en 
uitgewerkt.  
 
Met de andere publieke vennoten zoals MIWA, ISVAG, VERKO, IGEAN, Stad Antwerpen is er overleg 
waar nodig. In 2015 werd al voorzichtig gedacht aan de verdere samenwerking bij de volgende 
legislatuur, al dan niet statutair. In 2016 worden hierover verdere gesprekken gevoerd met de 
verschillende partners. 
 
De private vennoot Indaver blijft na de overname door Katoennatie verder werken aan een duurzame 
relatie met de publieke vennoten en stelt haar kennis en ervaring mee ten dienste van Ibogem. 
Contracten voor afzet en verwerking van de afvalstromen werden verder opgevolgd en vernieuwd 
door Indaver. 
 
Ibogem werkt traditiegetrouw ook mee aan campagnes en activiteiten van de overkoepelende 
federaties of overheden. Er zijn regelmatig vergaderingen van Interafval, VVSG, Fostplus, OVAM,… 
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2. Activiteiten 
 
2.1 Recyclageparken 
 
De invoering van de nieuwe tarieven met de optimalisering van het diftarprincipe, heeft duidelijk 
invloed op het bezoekersgedrag op de recyclageparken. De nieuwe regeling startte op dinsdag 16 juni  
op de 3 recyclageparken tegelijk.  
Bij het nieuwe systeem zijn er nog maar een beperkt aantal tarieven. In de praktijk werd overal een 
betalende en niet-betalende zone ingericht. In de betalende zone kunnen de klanten kiezen tussen 
recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval. Met deze indeling wil Ibogem de burgers nog meer 
aanzetten tot beter sorteren. Wie goed sorteert zal minder betalen. 
Een belangrijke beslissing was hierbij het afschaffen van de vrijstellingen per dag voor verschillende 
fracties. De burgers komen nu minder vaak naar het recyclagepark en sparen meer hun afval tot het 
de moeite is om het weg te brengen. Dit heeft ook duidelijk impact op de wachtrijen aan de ingang 
van de recyclageparken die sindsdien sterk zijn verminderd.  
Fracties waarvoor een ophaling aan huis voorzien is, worden eveneens niet meer gratis aangenomen 
op de recyclageparken. In de niet-betalende zone worden enkel recycleerbare en herbruikbare 
goederen aangenomen.  
De klanten melden zich zelf aan op de weegbruggen met hun elektronische identiteitskaart. Ze geven 
ook de procentuele verhouding in van de aard van fracties. Na het afgeven van het afval begeeft de 
klant zich naar de weegbrug aan de uitgang waar onmiddellijk wordt afgerekend met de bankkaart. 
Deze nieuwe werking gaf in het begin wat problemen, te wijten aan kinderziekten van de soft- en 
hardware. Onze klanten en medewerkers hadden ook allemaal een inloopperiode nodig. Na enkele 
maanden kunnen we echter vaststellen dat dit nieuwe systeem een verbetering is voor alle partijen. 
Op de niet-betalende zone wordt er niet gewogen. Het aanmelden gebeurt ook hier met de eID. 
 
De nieuwe tarieven staan in onderstaande tabel. 
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Huidige tarieven

Geen 100 kg gratis per dag en geen 500 kg gratis per jaar.

Stromen bouw- en sloop en grofvuil STEEDS betalend.

KGA gratis met beperking gewicht 

recycleerbare fracties 80% globale korting tarief per afvalsoort

basistarief niet recycleerbaar 125  euro per ton

Maximum gratis Maximum gratis

gewicht per dag gewicht per dag

Bloempotjes en plantentrays 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Metaal 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Textiel en lederwaren 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Herbruikbare goederen 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Isomo (wit) in isomozak 0 onbeperkt 0 onbeperkt

BRUINGOED Prijs/stuk Prijs/stuk

TV 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Beeldscherm 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Radio, stereo, .. 0 onbeperkt 0 onbeperkt

WITGOED Prijs/stuk Prijs/stuk

Koelkast/diepvries 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Was- en vaatmachine 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Klein witgoed 0 onbeperkt 0 onbeperkt

Maximum gratis Maximum gratis

gewicht per jaar gewicht per jaar

Gras (gazonmaaisel) 25,00 55,00 500 kg/jaar (samen)

Tuinafval 25,00 75,00 500 kg/jaar (samen)

Maximum gratis Maximum gratis

gewicht per jaar gewicht per jaar

Gebonden asbest 125 200 kg 125 200 kg

Maximum gratis Maximum gratis

gewicht per dag gewicht per dag

Papier + karton (gemengd) 25,00 18,00 100 kg/dag

LDPE-folie 25,00 18,00 100 kg/dag

Glas Huishoudelijk 25,00 35,00 100 kg/dag

Hout 25,00 64,00 100 kg/dag

Gipsafval 25,00 66,00 100 kg/dag

Glas Vlak 25,00 81,00 100 kg/dag

Harde plastiek 25,00 165,00 100 kg/dag

Maximum gratis Maximum gratis

gewicht per dag gewicht per dag

Steenpuin 25,00 53,00 steeds betalend 

Roofing 125 125 steeds betalend 

Brandbaar grofvuil 125 125 steeds betalend 

Niet-brandbaar grofvuil 125 125 steeds betalend 

Glas Vervuild 125 171 100 kg/dag

Prijs/ton

Prijs/ton

AFVALFRACTIE Prijs/ton

AFVALFRACTIE Prijs/ton

steeds betalend 

AFVALFRACTIE Prijs/ton

AFVALFRACTIE Prijs/ton

AFVALFRACTIE

Prijs/ton

Prijs/ton

steeds betalend 

KGA gratis met beperking gewicht 

wel 100 kg gratis per dag en 

500 kg gratis per jaar 

TARIEVEN CONTAINERPARK VOOR PARTICULIEREN

Prijs/ton

Prijs/ton

steeds betalend

Oude tarieven
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Ook in 2015 daalde het gemiddeld aantal bezoekers. We stellen vast dat er een daling is op de 
recyclageparken van Melsele en Rupelmonde, maar dat het aantal bezoekers in Verrebroek nagenoeg 
constant blijft. En dit ondanks een bijkomende sluitingsperiode voor de overstap naar het nieuwe 
recyclagepark. Vermoedelijk is dit te wijten aan het feit dat meer en meer bezoekers nu naar 
Verrebroek gaan waar ze vroeger naar Melsele gingen omwille van de mobiliteit. Bovendien wordt ook 
duidelijk dat het nieuwe recyclageparkpark vele troeven heeft waardoor de burgers dit verkiezen. Dit 
is duidelijk zichtbaar in de laatste 3 maanden van het jaar. In die maanden zijn er gemiddeld veel meer 

toeslag per toeslag per 

gemonteerde velg gemonteerde velg

Autobanden 3 5 3 5

Vrachtwagenbanden 15 20 15 20

Tractorbanden 55 60 55 60

Maximum gratis Maximum gratis

gewicht per dag gewicht per dag

Accu's 0 15 kg 0,00 15 kg

TL-buizen 0 15 kg 0,00 15 kg

Batterijen 0 15 kg 0,00 15 kg

Frituurolie 0 25 liter 0,00 25 liter

Afvalolie 0 20 liter 0,18 20 liter

RX-foto's 0 15 kg 0,48 15 kg

Oliefi lters 0 15 kg 0,71 15 kg

Oplosmiddelen 0 15 kg 0,71 15 kg

Niet-geïdentificeerd afval 0 15 kg 0,77 15 kg

Verf- en li jmafvalstoffen 0 15 kg 0,79 15 kg

Spuitbussen 0 15 kg 1,02 15 kg

Zuren en basen 0 15 kg 1,05 15 kg

Houtbeschermingsproduct 0 15 kg 1,09 15 kg

Schoonmaakmiddelen 0 15 kg 1,11 15 kg

Bestrijdingsmiddelen 0 15 kg 1,13 15 kg

Brandblussers 0 15 kg 1,15 15 kg

Cosmetica 0 15 kg 1,15 15 kg

Spuiten 0 15 kg 1,15 15 kg

Labo-afval 0 15 kg 2,67 15 kg

Hg (kwik)-houdende afvalstoffen 0 15 kg 13,36 15 kg

Diensten aan derden Prijs Prijs

badge containerpark 4 eenmalig 4 eenmalig

verkoop compost 0 max. 2,5m³ afhalen/dag 0 max. 2,5m³ afhalen/dag

verkoop compost 6 per m³, gebracht 6 per m³, gebracht

een weging (zonder afval) 8 per weging 8 per weging

glaskrat 9 per stuk 9 per stuk

compostvat 11 per stuk 11 per stuk

compostbak 100 per stuk 100 per stuk

verkoop isomozakken 1,5m³ 11 per zak 11 per zak

Transport binnen ambtsgebied 68 per rit 68 per rit

Minimum factuur 20 20

KGA Prijs/kg

Prijs/stuk

Prijs/kg

BANDEN Prijs/stuk
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bezoekers geweest in Verrebroek ten opzichte van dezelfde maanden in 2014.  Dit is niet het geval 
voor de andere recyclageparken. 
 

 

 
 
 

 
 

 
Het nieuwe recyclagepark van Verrebroek werd officieel geopend op maandag 15 juni 2015. Het werd 
gebouwd volgens het visgraatmodel waarbij de klanten op heel makkelijke en ergonomische manier 
hun afval in de containers kunnen storten. Het terrein heeft een grote oppervlakte wat de 
bewegingsvrijheid en doorstroom op het park ten goede komt. De oprit is grotendeels op de eigen site 
gelegd. Hierdoor zijn er geen files op de openbare weg. In de aparte open bunkers is er veel plaats voor 
het stockeren van verschillende afvalfracties. 
 
De bouwwerken van de hoofdaanneming hebben in totaal 1.398.893,12 euro gekost tegenover een 
aanbestedingsprijs van 1.762.426,24 euro.  Tijdens de bouwfase werd beslist om de voorziene 
overslagloods niet te bouwen. Hierdoor is de totale kost merkelijk lager dan het bedrag van de 
aanbesteding. Naast de bouw van het recyclagepark zelf waren er nog tal van andere werken zoals het 
plaatsen van een parkwachtersgebouw, verplaatsen KGA-kluis, informatieborden, signalisatie, Diftar, 
etc. De kosten voor die bijkomende werken bedroegen afgerond iets meer dan 400.000 EUR. Hierin 
zitten ook de kosten voor de ontwerper. 
In november heeft OVAM laten weten dat de werken in aanmerking komen voor subsidie volgens de 
voorwaarden van het subsidiebesluit. De uitbetaling van de eerste schijf werd reeds voldaan.  
 
 

 
 
 

Recyclagepark Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal

Melsele 3 871 4 030 5 665    7 283    6 495    6 976    5 922    5 682    5 311    5 344    4 280 4 808 65 667    

Rupelmonde 2 303 2 335 3 032    3 700    3 825    3 844    3 476    3 338    3 415    3 300    2 829 2 175 37 612    

Verrebroek 1 575 1 636 2 420    3 210    2 949    2 560    3 213    2 999    2 799    3 048    2 400 1 881 30 690    

Totaal 7 749 8 001 11 117 14 193 13 269 13 380 12 611 12 059 11 525 11 692 9 509 8 864 133 969 

Bezoekers recyclageparken 2015
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De jaarlijkse inzamelactie van taxus  
was iets minder succesvol dan de 
voorbije jaren.  
De minder snelle aangroei van bomen  
en struiken door de 
weersomstandigheden  
zal hier zeker in meegespeeld hebben. 
 In totaal werd toch 72m³ ingezameld,  
vorig jaar was dat nog 88m³.  
 
In totaal werd minder afval binnen 
gebracht op de recyclageparken.  
De dalende trend van vorig jaar wordt 
hiermee verdergezet. Opvallend hierbij 
 is de sterke daling van de aanvoer  
van papier en karton.  Sinds de 
omschakeling naar diftar in juni 2015 
 is deze fractie steeds betalend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afvalstromen recyclageparken 2014 2015

Papier en karton 9,18 6,69

hol glas 2,06 1,80

vlak glas 1,40 0,50

afvalglas 1,20 0,96

Tuinafval 33,44 31,24

Schroot 5,00 4,55

PMD 0,28 0,00

Bouw/sloop 17,63 16,71

KGA 2,44 2,25

Grofvuil brandbaar 16,64 21,24

Grofvuil niet brandbaar 6,07 5,77

Hout 22,82 22,04

folies 0,46 0,50

kunststof/plastic 2,64 2,26

bloempotten 0,16 0,14

isomo 0,18 0,15

batterijen 0,06 0,06

banden 0,14 0,12

witgoed 1,28 1,36

bruingoed 4,47 4,25

TL-lampen 0,06 0,03

textiel 0,56 0,49

kurk 0,00 0,00

gips 1,15 1,32

asbest 1,58 1,51

Totaal 130,93 125,96

Verschil 2015-2014 -4,96
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De afvoer van de verschillende fracties gebeurt naar diverse verwerkers. De voorwaarden hiervoor zijn 
in sommige gevallen statutair bepaald, voor andere worden steeds onderhandelingen gevoerd over de 
prijsvoorwaarden. Ze kunnen wisselen van jaar tot jaar en volgens de markttendensen. Globaal wordt 
steeds gezocht naar verwerkers die de afgevoerde materialen hergebruiken of recycleren.  
 

 
 

Afvoer afvalstromen van recyclageparken naar verwerker in ton 2014 in ton 2015

Hooge Maey: niet brandbaar grofvuil, afvalglas 670,66 589,76

G.R.L.: hol en vlak glas 322,51 208,68

Indaver Milieupark: PMD, folie 69,84 44,64

Blommaert: beton en steenpuin 1 593,09 1 451,32

Van Gansewinkel: KGA, TL-lampen 216,97 194,07

Van Werven: harde plastics 243,90 200,12

Curitas: textiel 80,14 61,11

MiWa: AEEA 501,38 478,37

Indaver Roosteroven: brandbaar grofvuil 1 566,94 1 963,88

Groencompostering: tuinafval 2 818,86 2 616,40

Alfamet: banden 11,31 10,07

Bebat: batterijen 5,28 5,00

De Vlaspit: kurk 0,23 0,29

New West Gypsum Recycling: gips 100,92 112,02

SVK: asbest 130,18 125,22

Ecofill: Isomo 14,87 12,47
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2.2  Kringwinkel 
 
De kringwinkel stimuleert verder het hergebruik van zoveel mogelijk goederen. Het percentage 
hergebruik van 4,30 kg per inwoner is dan wel gedaald tegenover in 2014, het aantal verkochte 
goederen is sterk gestegen. Bij deze cijfers moet de bemerking geplaatst worden dat de gegevens van 
2015 tot stand gekomen zijn na aanpassingen van de software en een wijziging in de registraties van 
de goederen. De huidige cijfers zijn om die reden dan ook correcter dan de cijfers van 2014. De nieuwe 
werkwijze moet als nulmeting bekeken worden voor de statistieken van de volgende jaren. 
 
De inkomsten zijn met meer dan 5% gestegen, wat echter lager is dan het bedrag dat in het budget 
werd opgenomen. In het algemeen wordt vastgesteld dat ook bij andere Kringwinkels de groei kleiner 
is dan verwacht of dat er zelfs een daling is van de inkomsten. Voor Ibogem is het echter wel belangrijk 
dat het aantal verkochte goederen als maatstaf wordt genomen en niet de absolute cijfers van de 
inkomsten. 
 
Eind 2014 besliste Ibogem om een bijkomende vestiging te zoeken voor een tweede verkooppunt van 
de kringwinkel. Zowel in Beveren, Kruibeke als Zwijndrecht werd gezocht naar goed gelegen en 
betaalbare panden. Uiteindelijk werd een pand gevonden in het winkelcentrum De Warande in 
Beveren aan zeer goede voorwaarden. Als uitbatingsvorm werd gekozen voor een pop-up formule. Op 
1 maart 2015 werd de eerste pop-up kringwinkel van Vlaanderen door Ibogem geopend. De winkel 
bleef 4 maanden open. Naast fietsen werden voornamelijk retrogoederen aangeboden. Gezien het 
grote succes werd beslist om dit verhaal verder te zetten. Na een korte pauze werd op 1 september 
2015 de pop-up winkel opnieuw voor 4 maanden geopend. 
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De bijkomende vestiging biedt de mogelijkheid om meer goederen aan te bieden aan de klanten. De 
verwerking van die goederen blijft in samenwerking met Penitentiaire Instelling Beveren vlot en 
efficiënt verlopen.  
 
Bij de aanvoercijfers is er een daling ten opzichte van 2014. De oorzaak van deze daling is te wijten aan 
het strikter toepassen van de acceptatievoorwaarden. Goederen die niet meer in goede staat zijn voor 
hergebruik moeten door de klanten zelf naar de recyclageparken gebracht worden en niet worden 
achtergelaten voor de kringwinkel.  
 
 
Naast de klassieke dagelijkse werking waren er in 2015 weer tal van bijkomende activiteiten. De 
jaarlijkse Dag van de Kringwinkel en de Retrodag blijven steeds een groot succes. Zowel het aantal 
bezoekers als de verkoopcijfers blijven zeer goed.  
De werking van de Repair Café’s lost dan weer niet de verwachtingen in. Het aantal bezoekers is per 
editie laag en de mensen die komen, herstellen zelf zelden iets. De formule wordt eerder aanschouwd 
als een gratis hersteldienst. Ook het vinden van geschikte vrijwilligers vormt voor Vormingplus, de 
partner bij deze activiteiten, steeds meer een probleem. 
 

 
 
 

 
 

Overzicht Kringwinkel 2014 2015

inkomsten (€) 485 804,01 505 034,02

verkochte artikelen in stuks 223 030,00 256 792,00

winkeldagen 254,00 267,60

gemidd. betal. klanten/dag 171,39 157,09

gemidd. verkoop/dag (€) 1 906,80 1 882,61

gemidd.bedrag/klant/dag (€) 11,12 12,08

Totaal:opgeh.+gebr. (kg) 564 914,83 448 448,49

Totaal afvoer (kg) 181 035,34 180 530,79

Totaal hergebruik (kg) 383 879,49 354 338,80

afvoer (%) 32,05 40,26

kg hergebruik/inw. 4,66 4,30
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2.3 Compostering 
 
2.3.1 Groencompostering 
 
De groencompostering in Kallo wordt samen met de private partner Indaver uitgebaat. Naast de 
compostering is er ook de activiteit voor het B-hout.  
De aanvoer van groenafval lag dit jaar bijzonder laag. De weersomstandigheden hadden duidelijk 
invloed op de groei van de planten en dit is dan significant terug te zien in de aanvoercijfers. Zowel de 
aanvoer van Ibogem zelf als van MIWA was veel lager. Enkel de aanvoer van IVAGO is gestegen. De 
afvoercijfers zijn daarentegen bijna constant gebleven.  
Begin 2015 werd ook de nieuwe trommelzeef in gebruik genomen.  
 
In de loop van 2015 was er een ommekeer in de afzetmogelijkheden van gebroken B-hout. Omwille 
van sterke aanvoer uit het buitenland was het marktevenwicht verstoord. De prijzen voor afvoer naar 
biomassacentrales steeg enorm. In samenwerking met de private partner werden verschillende 
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2 000,00
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oplossingen gezocht. Net voor het afsluiten van het jaar werd dan een overeenkomst bereikt met Stora 
Enso. Ondertussen was de stock al zichtbaar vanop grote afstand. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiaal Ton Euro

verhakseld materiaal 6 432,99 209 072,18

gemengd groen 25 370,19 951 382,13

snoeihout < 10 cm 999,49 37 480,88

wortels & stronken 290,54 16 502,67

snoeihout > 10 cm 30,60 1 738,08
blad- en haagscheersel 385,16 14 443,50

gras 301,90 10 415,55

bermmaaisel 751,41 25 923,65

verbrand stro 0,00 0,00

vervezeld (houtvezelpulp) 0,00 0,00

(vervuilde) kerstbomen 126,00 5 670,00

riet 7,48 280,50

Totaal 34 695,76 1 272 909,12

Tonnage en opbrengst groencompostering 2015

Aanvoer volgens klant Ton 2015

IBOGEM 5 826,73

stad ANTWERPEN 2 069,54

MIWA 7 803,13

IGEAN 5 360,12

INDAVER 13 636,24

Totaal 34 695,76
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2.3.2 Kringloopmedewerkers 
 
Voor het promoten van het thuiscomposteren kan Ibogem nog steeds beroep doen op een goed team 
van kringloopmedewerkers. Op de verschillende demosites van het werkingsgebied worden 
regelmatig bezoekers opgeleid om thuis aan de slag te kunnen. 
Onze vrijwilligers doen ook mee aan grotere promotieactiviteiten, al dan niet van VLACO. 
In 2015 was er onder andere een demostand op het evenement van Tuin en Kasteel in Beveren.  
 

2.4 Afvalophaling 
 
2.4.1 Huis aan Huis 
 
De ophalingen aan huis worden nog steeds georganiseerd voor de fracties restafval, PMD, GFT, papier 
en karton, glas, grofvuil, snoeiafval en textiel. 
Met uitzondering van textiel worden alle fracties ingezameld door Lammertyn.net. Het textiel wordt 
ingezameld door de firma Curitas met een frequentie van 4 keer per jaar. Voor de inzameling van 
textiel ging de nieuwe aanbesteding van start in de loop van 2015. Met het plaatsen van meer 
containers op openbaar en privaat domein in het werkingsgebied stellen we vast dat er minder textiel 
wordt aangeboden bij de ophaalformule.  
 
Op vraag van de gemeentebesturen werd in 2015 ook regelmatig bekeken hoe de inzamelrondes nog 
efficiënter kunnen gemaakt worden. Vooral op vlak van mobiliteit is het niet evident om de gevoelige 
verkeersaders te mijden. In nauw overleg met de ophaler en de verschillende diensten wordt steeds 
gezocht naar de beste oplossingen. 
 
Voor 2015 werd Ibogem en de ophaler gefeliciteerd met de goede resultaten voor de inzameling van 
PMD. Het residugehalte was bij de top-3 van Vlaanderen. Dit resultaat geeft aan dat de sensibilisering 
van Ibogem en de controle door de ophaler leiden tot goede sorteerresultaten. 
 
Na het proefproject met het nieuwe type restafvalzakken werden in het voorjaar van 2015 de eerste 
zakken verkocht in de verdeelpunten. De nieuwe zakken onderscheiden zich door het 
knoopflappensysteem. De vroegere zakken werden gesloten met een treklint en dit zorgde voor een 
verzwakking van de zakken waardoor er veel klachten kwamen over het inscheuren van de zakken. 
Over de omschakeling waren er veel positieve reacties, doch een aantal inwoners vonden het 
knoopsysteem in het begin minder handig. Door sommige mensen werd ook het volume van de nieuwe 
zakken in twijfel getrokken maar dit kon met een eenvoudige test makkelijk weerlegd worden. De 
zakken worden verder aangekocht over MIWA die een globale aanbesteding doet voor de beide 
intercommunales samen. 
 
De norm van maximum 150 kg restafval per inwoner werd dit jaar goed behaald. De hoeveelheid 
restafval is bijna identiek als vorig jaar. Ondertussen werd door de Vlaamse Overheid een ontwerp 
gemaakt van een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval waarin de doelstellingen voor het 
restafval worden aangepast. Er zal in de toekomst met doelstellingen per economische clusters 
worden gewerkt, wat maakt dat voor bv. Beveren en Kruibeke andere normen moeten gehaald 
worden. In de loop van 2016 zullen de besluiten hierover verschijnen. 
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2.4.2 Ambachtelijk en bedrijfsafval 
 
Vanaf het voorjaar van 2015 werden stapsgewijs de contracten van de private klanten overgenomen 
door de ophaler zelf. Ibogem behoudt alle contracten van gemeenten, aanverwante diensten en 
scholen. De cijfers voor het ambachtelijk en bedrijfsafval zijn daarom niet meer te vergelijken met deze 
van vorig jaar. Op het einde van 2015 waren nog niet alle contracten overgenomen waardoor er nog 
geen definitief beeld kan gegeven worden. 
 
Voor de resterende contracten werd onderzocht of er mogelijkheden zijn om de klanten een beter 
aanbod te geven met nog meer aandacht voor gescheiden inzamelingen.  
 
 

Norm = 150 kg/inw tonnen kg/inw tonnen kg/inw

Restafval particulieren 8 931,67 108,33 9 113,47 110,09

Restafval gemeenten 336,34 4,08 341,35 4,12

(Rest)grofvuil particulieren 1 929,51 23,40 1 815,18 21,93

(Rest)grofvuil gemeenten 3,69 0,04 12,09 0,15

PMD-residu         11,95% 101,64 1,23 98,98 1,32

TOTAAL 11 302,85 137,09 11 381,07 137,49

Verschil 2015 - 2014 78,22 0,40

2014 2015
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Ton Kg/inw. Ton Kg/inw.

Restfractie 2 989,11 36,25 2 353,78 28,43

Papier 435,81 5,29 323,72 3,91

Glas 267,23 3,24 200,69 2,42

Hout scholen 4,38 0,05 0,6 0,01

Metaal scholen 0,00 0,00 0,00 0,00

Kunststof 9,02 0,11 8,84 0,11

GFT 212,22 2,57 187,27 2,26

PMD 150,94 1,83 148,63 1,80

Totaal 4 068,71 49,35 3223,53 38,94

Verschil 2015-2014 -845,18 -10,41

2014

Ambachtelijk afval

2015

ton kg/inw. ton kg/inw.

Restfractie 336,34 4,08 341,35 4,12

Papier 53,03 0,64 53,92 0,65

Glas 24,34 0,30 24,15 0,29

GFT 45,64 0,55 43,96 0,53

PMD 26,70 0,32 32,45 0,39

Totaal 486,05 5,90 495,83 5,99

Verschil 2015-2014 9,78 0,09

Bedrijfsafval gemeenten

2014 2015
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2.4.3 Ondergrondse en semi-ondergrondse containers 
 
Ibogem probeert om de uitbreiding van het aantal sites met centrale inzamelrecipiënten verder ingang 
te doen krijgen. 
Er waren een aantal nieuwe aanvragen voor het plaatsen van ondergrondse containers. In de 
Kloosterstraat in Burcht werden 4 containers geplaatst voor een project van het OCMW, in 
samenwerking met Huisvesting Zwijndrecht. 
In Beveren zijn er dan weer verschillende projecten lopende van private projectontwikkelaars. Er 
werden voorstellen gedaan voor 4 verschillende sites. 
Op beleidsniveau waren er verschillende overlegmomenten met de respectievelijke departementen 
leefmilieu en ruimtelijke ordening om het stappenplan verder uit te werken.  
 

 
 

 
 
 

Fractie 2014 in ton 2015 in ton

RFR 297,50 422,80

PMD 16,65 19,69

Glas 45,50 44,20

GFT 24,05 4,06

PAP&karton 4,06 57,26
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2.5 Verbrandingsrechten 
 
Na de sluiting van de eigen verbrandingsinstallatie moest IBOGEM op zoek naar alternatieven om haar 
te verwijderen afval verwerkt te krijgen. Voor de volledigheid wordt nog even kort samengevat wat 
het principe van de verbrandingsrechten juist inhoudt. 
 
Omdat er bij andere installaties niet voldoende capaciteit was, werden op de buitengewone Algemene 
vergadering van 31 augustus 1999 door IBOGEM, met de inbreng van Vlar Verbranding als vennoot, 
9.000 ton verbrandingsrechten aangekocht in de roosteroven te Beveren. Deze investering van 
3.315.000 EUR gaf IBOGEM een immaterieel vast actief onder de vorm van de jaarlijkse invulling van 
de vastgelegde tonnages. Deze overeenkomst loopt tot in 2017. Voor de financiering van deze 
verbrandingsrechten werd een lening van 1.487.361 EUR opgenomen met een duurtijd van 15 jaar tot 
2014, naast de overgenomen lening van 1.757.565 EUR met eindvervaldatum in 2005.         
 
Mede door de participatie van de stad Antwerpen en MIWA nam IBOGEM de beslissing voor de 
aankoop van bijkomende 63.041 ton op 8 mei 2003 à rato van 19.211.000 EUR. In totaal bezit IBOGEM 
door de beide operaties 72.041 ton verbrandingsrechten als immaterieel vast actief tot november 
2017.      
 
In 2015 werd in totaal 83.252,82 ton afval aangevoerd op de verbrandingsoven, of 627 ton minder dan 
in 2014.  
 
In 2015 onderzocht Ibogem al verkennend de mogelijkheden voor de afzet van het restafval na het 
aflopen van de verbrandingsrechten. 
 
 

2.6 Educatieve bezoeken 
 

Het aantal bezoeken aan de infrastructuur van IBOGEM blijft schommelen in de tijd. Na een stijging 
vorig jaar waren er in 2015 iets minder bezoekers. In totaal kwamen 750 bezoekers langs.  
 
Na de beëindiging van de verbouwingswerken aan de burelen, konden de vrijwillige gidsen beroep 
doen op de vernieuwde vergaderzaal. De inrichting laat toe om meer kinderen op een vlotte manier 
de presentaties te laten volgen en het didactisch materiaal te gebruiken. 
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3 Medewerkers 
 

3.1 Lijst van de medewerkers 
 

PERSONEELSLEDEN  IN DIENST SEDERT 

TECHNISCH PERSONEEL   

Ammar Nadra  01.11.07 

Bosman Patrick 
Clevers Jan 

 01.07.85 
10.04.14 

De Loose Kathy  01.08.08 

De Maeyer Dennis  15.07.08 

De Ridder Myriam 
De Vos Guy 
Goossens Theofiel 

 24.04.12 
03.11.14 
06.09.11 

Heyrman Steve  01.12.08 

Inghels Dirk  13.03.78 

Kusé Benny  06.03.02 

Menten Georges  30.03.78 

Mkitharyan Katchatur  05.07.11 

Van Bogaert Rene  01.05.90 

Van Buynder Dany  01.05.07 

Van Cleemput Albert  01.03.02 

Van Hal Paul  01.01.04 

Van Hove Guido  20.03.78 

Van Hove Karolina  02.03.15 

Verstraeten Werner  01.05.88 

Vriesacker Stefaan 
Willems Ingrid 

 01.12.06 
15.09.15 

Winters Kurt  01.11.05 

   

ADMINISTRATIEF PERSONEEL   

Beeldens Wim  01.12.12 

Cappaert Elke 
Cools Maja 

 01.11.05 
08.10.14 

De Bock Brigitte  01.06.07 

De Keyser Dirk  13.03.78 

Mendonck Joke  17.01.00 

Meyntjens Karine  01.04.01 

Quintelier Peter  14.07.11 

Van Dam Walter  13.03.78 

Vandenhende Ruud  05.04.13 

Verniers Sandra  17.10.11 
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3.3 Gebeurtenissen in de loop van het jaar  
 

Het werkingsjaar 2015 kan beschreven worden als een jaar van vele veranderingen en aanpassingen 
op organisatorisch vlak voor Ibogem. In de loop van het jaar werd een de overeenkomst met een 
nieuwe ICT-partner uitgerold, bijna tegelijk gingen de nieuwe website en huisstijl in dienst. Net voor 
de zomervakantie kon de administratie dan gebruik maken van de vernieuwde kantoren. 
 
De vervanging van de bestaande hard- en software heeft een aantal maanden in beslag genomen. 
Zowel voor de leveranciers als de medewerkers is een omschakeling in volle exploïtatie niet evident. 
De dienstverlening naar de klanten toe is echter prioritair en kon niet worden stilgelegd. In de loop van 
het jaar werd duidelijk dat de aanpassingen en vernieuwingen een vlottere en efficiëntere werking 
opleverden. 
 
Net voor de opening van het nieuwe recyclagepark werd ook de nieuwe website gelanceerd. De 
vroegere website was verouderd en paste niet meer in de bedrijfsvisie. Met de nieuwe website en dito 
huisstijl wil Ibogem de klanten nog meer en beter informeren. De website laat de klanten toe om zelf 
snel info op te zoeken of zaken online te regelen. 
 
Na de aanbesteding in 2014 werd begin 2015 gestart met de reeds lang geplande verbouwingswerken 
van de kantoren. Met het open karakter van de nieuwe burelen, een mooie ontvangstruimte en aparte 
vergaderzaal kunnen klanten nog beter geholpen worden. 
 
De medewerkers  of bestuurders hebben in 2015 de volgende opleidingen gevolgd: 
 
Directie: 
 
Practicali: Opfrissing vennootschapsbelastingen 
Beswa: Lentedag 
VVSG: Afvalcongres 
 
Administratie:  
 
PAULO: overheidsopdrachten 
IRC: IRCsDIFTAR 
AIS: Boekhoudpakket 
Kortom: Basisvorming communicatie 
VVSG: 2 daagse Interafval 
 
Recyclageparken: 
 
AIS: Automatisatie Recyclageparken 
  
Transport: 
 
 Milieuvriendelijk rijden 
 Voorkomen van fysieke problemen 
 Defensief rijden 
 Wegcode en Europees aanrijdingsformulier 
  
Kringwinkel: 
 
De totale kostprijs voor deze opleidingen bedroeg € 5 014,79 voor 2015.  
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4. Financiële resultaten 
 
4.1 Toelichting bij de cijfers 

 
De Bedrijfsopbrengsten van de Opdrachthoudende Vereniging bedroegen in 2015 18.509.271,98 
euro   tegenover 19.334.123,85 euro in 2014, een daling met 4,27%. De omzet daalde 15.080.939,90 
euro naar 14.304.121,15 euro. Dit als gevolg van een daling in de onderdelen “derden” en 
“Groencompostering”  Ook de opbrengst in de verbrandingsrechten daalde (450.000 euro) maar dit 
uitsluitend als gevolg van de gewijzigde verwerking van de milieuheffingen die nu niet langer via de 
resultatenrekeningen verwerkt worden.  Door die gewijzigde verwerking kenden ook de andere    
bedrijfsopbrengsten een kleine daling.     
 
De kosten van diverse diensten en goederen daalden van  13.111.391,68 euro naar 11.889.220,32 
euro (-9,3%), voornamelijk omdat de milieuheffingen op verbranden en storten van afval niet langer 
over de resultatenrekeningen verwerkt worden in de boekhouding. Daarnaast zorgt een dalende 
aanvoer van afval voor lagere kosten voor verwerking. Door een lagere activiteit in de onderdelen 
“derden” en “Groencompostering”, daalden ook de kosten. De personeelskosten bleven dit jaar met 
1.843.432,21 euro lichtjes onder de kosten van vorig jaar .  
 
De afschrijvingen en waardeverminderingen kenden in 2015 dan weer een kleine stijging en kwamen 
uit op 2.102.738,12 euro.  Nieuw in 2015 is de aanleg van een voorziening voor de  
responsabiliseringsbijdragen die Ibogem in de toekomst zal moeten dragen voor het gepensioneerd 
statutair personeel.  Hiervoor werd 1.540.000 euro voorzien.  Ook de komende drie jaar zal een 
voorziening van die grootorde worden aangelegd.  
De financiële kosten daalden met zo’n 44.000 euro ingevolge de verdere daling van de schuldgraad.  
De lening die bij ING werd opgenomen resulteerde in 2015 nog niet tot een grote  rentelast. De 
financiële opbrengsten kenden een stijging met circa 325.000 euro dankzij een eenmalig dividend 
van Hooge Maey over het boekjaar 2014.  Er werd  een meerwaarde van 24.000 euro gerealiseerd bij 
de verkoop van Materieel Vast Aktief.  
 
De winst voor belastingen bedraagt 1.109.826,26 euro tegenover 2.957.458,30 euro in 2014.  
Ingevolge de programmawet van 19 december 2014 valt Ibogem niet langer automatisch onder de 
Rechtspersonenbelasting. De provisie voor de verschuldigde belasting is dan ook berekend op basis 
van de Vennootschapsbelasting.  Ibogem onderzoekt alsnog de mogelijkheden om ook in de 
toekomst onder de bepalingen van artikel 220 WIB/1992 te vallen en dus belast te worden in de 
Rechtspersonenbelasting.  
 
Door de stijging van het algemeen BTW verhoudingsgetal van 16% naar 17% en de stijging van het 
BTW verhoudingsgetal van de Groencompostering van 45% naar 50%, is er eind 2015 nog een tegoed 
van  25.751,75 euro bij de BTW-administratie.    
 
Door de uitbetaling van ruim 4 miljoen dividenden in december 2015 en de aanleg van het nieuwe 
Recyclagepark in Verrebroek alsmede een aantal andere investeringen, zijn de liquide middelen in 
2015 gedaald van  4.982.309,25 naar 3.274.774,46 euro.  Daarnaast werd in 2015 ook een lening van 
2.300.000 euro opgenomen bij ING voor de financiering van het nieuwe recyclagepark maar er werd 
ook voor  988.029,69 euro schuldaflossing gedaan.  Van de op de Algemene Vergadering van 8 april 
2015 besliste dividenduitkering blijft nog een bedrag van 3.000.000 te betalen.  Voor dit bedrag 
werden overeenkomsten gesloten met de aandeelhouders voor een gespreide terugbetaling in 2016 
en 2017. Door een wijziging in de statuten worden met ingang van 2015 niet langer dividenden 
uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het volledige resultaat na belastingen van 648.985,34 euro zal 
dan ook worden toegevoegd aan de beschikbare reserves.  
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INKOMSTEN IBOGEM 2015 GC derden verbranding HAH HAH AMB ALGEMEEN KLW RP 

Omzet aan vennoten-oprichters 4.415.931,57 23% 174.235,80 58.753,52 89.495,69 174.274,36 3.911.533,19 7.639,01

omzet andere vennoten-intercommunales 11.164.926,43 59% 564.361,19 2.133.259,71 8.467.305,53

omzet aan burgers 772.412,79 4% 18.120,55 3.584,00 428.886,87 321.821,37

omzet aan bedrijven 1.044.143,29 5% 528.579,42 55.738,52 403.347,26 5.667,06 50.811,03

Diverse opbrengsten (inclusief financieel) 513.229,57 3% 513.229,57

verkoop afvalstoffen 746.197,62 4% 194.230,77 284,98 291.551,91 260.129,96

Subsidies en vergoedingen partners 366.284,04 2% 26.984,92 68.860,63 256.497,36 13.941,13

19.023.125,31 100% 1.488.392,10 2.133.259,71 8.581.797,57 176.761,85 577.621,62 4.982.063,09 428.886,87 654.342,50

KOSTEN IBOGEM 2015 GC derden verbranding HAH HAH AMB ALGEMEEN KLW RP 

operationele kosten 11.279.196,72 61% 245.354,27 2.088.610,89 5.843.878,35 2.297.470,67 350.852,61 2.688,29 102.132,77 348.208,87

kosten administratie & algemene werking 296.370,84 2% 17.952,54 242.576,38 31.514,53 4.327,39

infrastructuurkosten 273.004,92 1% 137.130,29 57.810,28 6.567,50 71.496,85

rollend materieel 154.832,04 1% 59.999,61 13.533,95 3.891,20 77.407,28

afschrijvingen en voorzieningen 3.665.309,34 20% 203.249,94 1.346.931,62 185.070,88 22.209,73 1.609.606,39 127.284,01 170.956,77

personeelskosten 1.883.867,91 10% 788.107,91 360.939,99 734.820,01

Financiële kosten 125.473,50 1% 108.600,54 4.490,67 322,56 12.059,73

Belastingen 696.084,70 4% 696.084,70

18.374.139,97 100% 663.686,65 2.088.610,89 7.299.410,51 2.482.541,55 373.062,34 3.414.898,57 632.652,56 1.419.276,90

RESULTAAT IBOGEM 2015 GC derden verbranding HAH HAH AMB ALGEMEEN KLW RP 

648.985,34 824.705,45 44.648,82 1.282.387,06 -2.305.779,70 204.559,28 1.567.164,52 -203.765,69 -764.934,40
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4.2 Toelichting bij de jaarrekening   
 

De financiële resultaten, vervat in de balans en de resultatenrekening, werden beoordeeld en 
toegelicht door de commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en zijn in een omstandig 
verslag bijgevoegd. 
 
Wij vragen u derhalve om het te bestemmen resultaat van 648.985,34 euro van het boekjaar 2015 als 
volgt te willen toewijzen: 
 
Beschikbare reserves                         € 648.985,34 

 

4.3 Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar 
 
Er deden zich na het einde van het boekjaar geen ingrijpende gebeurtenissen voor.  

 
4.4 Andere vermeldingen 
 
Er werden geen onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden gevoerd. Er werd in het huidig boekjaar 
geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten. Er zijn geen belangrijke risico’s en onzekerheden. 
Alle verplichtingen zijn ingedekt via lange-termijn overeenkomsten met vennoten. 
 

4.5 Goedkeuring jaarrekening en kwijting bestuurders en commissaris    
 
De Raad van Bestuur vraagt de Algemene Vergadering van 2016 de aldus afgesloten jaarrekening per 
31 december 2015 en de hierin voorgestelde resultaatsverwerking goed te keuren. Tevens wordt, in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de Algemene Vergadering verzocht kwijting te willen 
verlenen aan de bestuurders voor hun beheer, alsook aan de commissaris, lid van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, voor zijn controle tijdens het afgelopen boekjaar. 
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