
Jaarverslag 2020

Intercommunale voor huisvuilverwijdering van Burcht en omliggende gemeenten 
Opdrachthoudende vereniging beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking
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Voorwoord

De raad van bestuur van Ibogem licht u graag in over de activiteiten en het financiële resultaat van het werkingsjaar 2020 
conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

2020 was ontegensprekelijk het jaar van corona. De epidemie heeft een enorme invloed gehad op onze maatschappij in het 
algemeen en uiteraard ook op ons bedrijf. Doorheen dit jaarverslag vallen de woorden ‘minder’ en ‘daling’ jammer genoeg 
vaker dan we zouden willen. Alleen bij de huis-aan-huisinzameling, zien we ‘meer’.

De recyclageparken en de kringwinkels moesten tijdelijk sluiten. Een verminderd aantal openinsdagen en geen acties laat 
zich uiteraard voelen in de cijfers. De huis-aan-huisophaling bleef doorgaan in tijden van corona. De lockdown wees ons op 
onze taak als essentiële dienstverlening. 2020 vergde veel flexibiliteit van onze mensen. 

Gelukkig brengen moeilijke tijden ook creatieve oplossingen met zich mee. Een tijdelijk afsprakensysteem voor de recyclage-
parken werd wegens succes permanent ingevoerd en werpt zijn vruchten af. De traditionele veiling naar aanleiding van De 
Dag van De Kringwinkel kreeg een coronaproof vervanger met een online veiling.

Het enige waar COVID-19 geen invloed op heeft gehad, is de start van de uitrol van diftar rest in ons werkingsgebied. In 2020 
kreeg elk adres in de gemeente Kruibeke een restafvalcontainer.

Roger Heirwegh gaf in mei, na zeven jaar, de fakkel van het voorzitterschap door aan Jens De Wael. De raad van bestuur dankt 
hem voor zijn jarenlange inzet als voorzitter.

De raad van bestuur waardeert alle vennoten en medewerkers voor hun positieve inzet, flexibiliteit en medewerking bij de 
realisatie van de doelstellingen van Ibogem in dit ongewoon jaar.

Namens de raad van bestuur

Wim Beeldens    Jens De Wael
Algemeen Directeur   Voorzitter



Voorzitter geeft fakkel door

Het bedrijf Ibogem

4

Ibogem is de opdrachthoudende vereniging voor een 
duurzaam afvalbeleid voor de gemeenten Beveren, Kruibeke 
en Zwijndrecht. De gemeenten hebben bij wijze van 
beheersoverdracht een mandaat gegeven aan Ibogem om 
de afvalinzameling van het grondgebied te realiseren en 
voorzien hiervoor jaarlijks de benodigde werkingsmiddelen. 

Op 31 december 2020 had het werkingsgebied van Ibogem 
85.061 inwoners, een minieme stijging in vergelijking met 
vorige jaren. 

Publieke samenwerking

Sinds augustus 2019 is Ibogem een zuiver publieke samen-
werking. Naast de drie gemeenten, zijn er nog een aantal an-
dere intergemeentelijke samenwerkingverbanden vennoot: 
MIWA, ISVAG, IGEAN en VERKO. 

Algemene vergadering 

Het hoogste orgaan van Ibogem is de algemene vergadering. 
Die wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke 
aandeelhouder. Het aantal stemmen per aandeelhouder 
wordt bepaald door de verhoudingen bij de samenstelling 
van het kapitaal en het aantal inwoners. 

Jaarlijks zijn er minstens twee vergaderingen waarop respec-
tievelijk het jaarverslag en het budget worden voorgesteld 
aan de vennoten. Aan elke algemene vergadering gaat een 

gemeenteraadscommissie vooraf voor alle gemeenteraads-
leden van de drie gemeenten.

De algemene vergadering kwam samen op 5 mei 2020 (alge-
mene vergadering) en op 14 december 2020 (buitengewone 
algemene vergadering). Omwille van de maatregelen voor 
COVID-19 werden beide vergaderingen digitaal gehouden.

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengesteld uit bestuurders 
die worden aangeduid door de drie gemeenten. De raad 
van bestuur bepaalt het beleid van Ibogem. Omwille van de 
maatregelen voor COVID-19 werden vier van de elf vergade-
ringen digitaal gehouden.

In mei 2020 werd, conform de afspraken aan het begin van 
de legislatuur, een wissel doorgevoerd in de raad van bestuur. 
Roger Heirwegh gaf, na zeven jaar voorzitterschap, de fakkel 
door aan collega Jens De Wael. Roger Heirwegh blijft wel 
zetelen als bestuurder. 

BESTUURDERS PUBLIEKE VENNOTEN
voorzitter Heirwegh Roger (tot 15.05) Gemeente Beveren
voorzitter De Wael Jens (v.a. 15.05) Gemeente Beveren

ondervoorzitter Garcia Alex Gemeente Kruibeke
ondervoorzitter Vervaet Steven Gemeente Zwijndrecht

De Wael Jens  (tot 15.05) Gemeente Beveren
Heirwegh Roger (v.a. 15.05) Gemeente Beveren
Smet Ernest Gemeente Beveren
Tielens Dominique Gemeente Beveren
Van Dooren Lien Gemeente Beveren
Vermeulen Caroline Gemeente Kruibeke
Weyns Guido Gemeente Zwijndrecht
BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM
Hiel Ronny Gemeente Zwijndrecht
Denert Antoine Gemeente Kruibeke
Schelfhout Kitty (v.a. 05.05) Gemeente Beveren

vergaderdata 2020 11x
09.01 - 06.02 - 05.03 - 02.04 - 07.05
04.06 - 25.06 - 03.09 - 01.10 - 05.11 - 03.12

RAAD VAN BESTUUR

Gemeentelijke deelnemers
Beveren 25 794 € 511 495,02

Zwijndrecht 10 828 € 214 719,24
Kruibeke 9 479 € 187 968,57

Andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Verko 10 € 198,30
MIWA 28 € 555,24
ISVAG 9 € 178,47

IGEAN milieu & veiligheid 4 € 79,32

TOTAAL 46 152 € 915 194,16

Totaal

VERDELING AANDELEN



Flexibiliteit en uitbreiding van het team

Het team achter Ibogem
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Twee vaste waarden gingen in de loop van 2020 met 
welverdiend pensioen. De medewerker Kringwinkel werd 
vervangen. De taak van de medewerker transport zal 
uitbesteed worden. 

Wijzigende werkomstandigheden

Het voorbije jaar was niet gemakkelijk voor ons team 
en vereiste veel flexibiliteit. Door COVID-19 moesten de 
recyclageparken tijdelijk sluiten, evenals de Kringwinkels (tot 
tweemaal toe). Als essentiële dienstverlener was Ibogem 
ook tijdens de lockdowns bereikbaar, zij het tijdelijk enkel 
telefonisch of digitaal of op afspraak. Ibogem nam de nodige 
maatregelen om haar medewerkers veilig te kunnen laten 
werken. 

Tijdens de eerste lockdown voerde de meerderheid 
alternatieve taken uit binnen het bedrijf. Slechts een beperkt 
aantal medewerkers koos voor technische werkloosheid. 
Tijdens de tweede lockdown gingen de betrokken 
medewerkers verplicht in tijdelijke werkloosheid.

Maatschappelijke tewerkstelling

Niet iedereen heeft het  even gemakklijk in onze samenleving. 
Ibogem probeert een steentje bij te dragen door die mensen 
een kans te geven zich terug te integreren zowel in de 
maatschappij als op de arbeidsmarkt. 

In samenwerking met de OCMW’s, het herstelfonds van Jus-
titie en gemeenschapsdiensten hebben ook in 2020 diverse 
mensen het team versterkt. Binnen Ibogem krijgen zij de 
nodige begeleiding. 

Hervorming personeelsstatuut en arbeids- 
reglement

In 2020 werd de hervorming van het personeelsstatuut en 
arbeidsreglement afgerond en goedgekeurd door de vak-
bondsdelegaties. Reeds in 2016 werd gestart met de voor-
bereidingen ervan. Vier documenten werden herleid naar 
twee documenten: één personeelsstatuut en één arbeidsre-
glement. Inhoudelijk werden er geen aanpassingen gedaan, 
behalve waar gewijzigde wetgeving van toepassing was.

VTE in dienst uit dienst VTE in dienst uit dienst
ALGEMENE DIRECTIE KRINGWINKEL
Beeldens Wim 1 01.12.12 Vandenhende Ruud (DH) 1 05.04.13
Debaets Elke 1 09.01.17 Ammar Nadra 0,76 01.11.07

Bosmans Patrick 0,50 01.07.85
STAF De Loose Kathy 0,63 01.08.08
Cappaert Elke 0,50 01.11.05 De Maeyer Dennis 1 15.07.08
Cools Maja 1 08.10.14 De Ridder Myriam 0,83 24.04.12
D'hamers Kathleen 0,33 22.06.20 Heyrman Maria 0,33 31.12.2020
Winters Kurt 0,29 01.11.05 Menten Georges 0,50 30.03.78 01.07.2020

Mkitharyan Katchatur 1 05.07.11
ADMINISTRATIE Van Bogaert Davy 0,55 12.05.20
Quintelier Peter (DH) 1 14.07.11 Van Buynder Dany 0 01.05.07
Cappaert Elke 0,29 01.11.05 Van Damme Pascal 1 15.02.11
De Bock Brigitte 0,80 01.06.07 Van Hal Paul 0,82 01.01.04
Mendonck Joke 0,84 17.01.00 Van Hove Karolina 1 02.03.15
Meyntjens Karine 0,63 01.04.01 Van Royen Yorick 0,90 03.01.17
Verniers Sandra 0,82 17.10.11 Willems Ingrid 0,98 15.09.15

Winters Kurt 0,50 01.11.05
RECYCLAGEPARKEN
Segers Erika (DH) 0,79 01.01.20 FACILITY
De Vos Guy 0,98 03.11.14 Da Silva de Acquisto Camila 0,25 22.06.20
Hajrizi Fekim 1 04.08.09 Erpels Freddy 1 02.05.19
Heyrman Steve 1 01.12.08 Ismail Khadija 0,08 01.07.18 27.02.20
Kusé Benny 1 06.03.02 Van Steelandt Freddy 1 13.03.78
Michiels Michel 0,95 20.01.20 Van den Broek Ann 0,50 15.05.17
Van Cleemput Albert 1 01.03.02
Van de Langeryt Thierry 0,95 20.01.20 TRANSPORT
Verstraeten Werner 1 01.05.88 Van Hove Guido 1 20.03.78 31.12.2020

Vriesacker Stefaan 1 01.12.06

TOTAAL 34,31

PERSONEEL 2020
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Algemeen directeur

A9a

Diensthoofd 
administratie

A1a-A4a

Medewerker 
administratie

C1-C3 (3 VTE)

Diensthoofd 
recyclageparken

C4-C5

Hoofdparkwachter

C1-C3 (2 VTE)

Medewerker 
recyclageparken

C1-C3 (0,8 VTE)
D1-D3 (5 VTE)
D4-D5 (1 VTE)

Transport 

C1-C3 (2 VTE)

Diensthoofd 
kringwinkel

C4-C5

Medewerker 
kringwinkel 

C1-C3 (1 VTE)
D1-D3 (12 VTE)

Medewerker 
facility

C1-C3 (1 VTE)
D1-D3 (1 VTE)

Adjunct directeur  
Stafmedewerker kwaliteit en 
projectmanagement - DPO 

A5a-A5b

Stafmedewerker 
communicatie      

en beleid

A1-A3

Medewerker 
HR

C1-C3(0,5 VTE)

Interne 
preventiemedewerker

C4-C5 (0,5 VTE)

Coördinator 
diftar

(0,75 VTE)

VTE aantal uren kostprijs

Administratie 0,15 2 289,70 3 394,84€     
Kringwinkel 0,73 13 1 508,60 19 851,27€  

Recyclagepark 0,58 8 1 152,75 16 223,43€  
totaal 1,45 23 2 951,05 € 39 469,54

VTE aantal uren kostprijs

jobstudenten 0,08 2 152,00 1 781,18€     
interim 0,36 5 716,70 18 516,81€  
totaal 0,44 7 868,70 € 20 297,99

VTE aantal uren kostprijs

Kringwinkel 4,20 8 8 295,00 0
Recyclagepark 1,17 2 2 311,00 0

totaal 5,37 10 10 606,00 € 0,00

OVERZICHT EXTERNE MEDEWERKERS 2020
JOBSTUDENTEN

DIFTAR KRUIBEKE

ARTIKEL 60

Aanpassing organogram

Het bedrijf Ibogem heeft de laatste jaren een grote evolutie 
gekend als klantgerichte en vraaggestuurde organisatie. 
Aanpassingen van de werking van de parken, invoer van diftar 
gft en diftar restafval, een modernere aanpak van de werking 
van de Kringwinkel, automatisatie van de dataverwerking van 
de afvalophalingen, betrokkenheid van de inwoners via de 
sociale media… 

Om alle projecten vlot en kwaliteitsvol te kunnen realiseren, 
moeten we kunnen rekenen op een goed en dynamisch 
team. In 2020 werd het organogram uitgebreid met een 
tijdelijke functie voor coördinator diftar. De cel HR kreeg een 
aparte plaats binnen het organogram en werd rechtstreeks 
in staf geplaatst. Er werd een functie voorzien van adjunct-
directeur, die aanvullend waargenomen wordt door een 
stafmedewerker.

Voor de omschakeling naar diftar rest in Kruibeke hebben 
uitzendkrachten gedurende een aantal weken het team 
ondersteund.
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Meer afval ingezameld aan huis

De corona-epidemie maakte ons duidelijk dat de inzame-
ling aan huis van de voornaamste huishoudelijke afval-
stoffen één van onze belangrijkste opdrachten is. Terwijl 
niet-essentiële winkels werden gesloten in de lockdown 
en de recyclageparken ook enkele weken dicht gingen, 
moest Ibogem er alles aan doen om de afvalophaling aan 
huis te laten doorgaan. Enkel de inzameling aan huis van 
asbest werd tijdelijk stopgezet.

PMD

1 886,57 ton 
22,18 kg/inw

GFT

4 343,86 ton 
51,07 kg/inw

Snoeihout

278,54 ton 
3, 27 kg/inw

Grofvuil

114,12 ton 
1,34 kg/inw

Textiel

582,92 ton 
6,85 kg/inw

Glas

2 100,06 ton 
24,69 kg/inw

Papier & karton

4 243,97 ton 
49,89 kg/inw

Restafval

 10 085,66 ton 
118,57 kg/inw

50,17

47,21 47,67

51,07

2017 2018 2019 2020

GFT (kg/inw)

21,26
21,75

21,19

24,69

2017 2018 2019 2020

GLAS (kg/inw)

51,00

50,05
49,61

49,89

2017 2018 2019 2020

P&K (kg/inw)

12,38 13,27
15,60

22,18

2017 2018 2019 2020

PMD (kg/inw)

Meer pmd, gft en glas ingezameld

In 2020 werd er meer pmd, gft en glas opgehaald. De stij-
ging van pmd en gft is deels te wijten aan de uitbreiding van 
de respectievelijke sorteerregels in 2019. De ingezamelde 
tonnages werden zeker ook beïnvloed door het feit dat de 
horeca een groot deel van het jaar gesloten was, evenals 
de evenementensector, en dat mensen massaal hebben 
thuisgewerkt. De tijdelijke sluiting van de recyclageparken 
speelt ook een rol in de verhoging van enkele afvalsoorten.
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Norm restafval blijft streefdoel

De OVAM legt alle gemeenten en intercommunales rest-
afvaldoelstellingen op. De doelstellingen zijn bepaald vol-
gens de clusterindeling van Belfius en zijn van toepassing 
sinds 1 januari 2019. De doelstellingen moeten ten laatste 
tegen 2022 gehaald worden.
 
Het restafvalcijfer wordt bepaald op basis van de tonnages 
van de inzameling van restafval aan huis, maar ook het 
grofvuil, zwerfvuil, sluikstort, vuil van straatvuilbakjes en 
20% van het veegvuil worden meegeteld. Een stijging of 
daling van één van die laatste cijfers heeft een impact op 
het totale restafvalcijfer.  Ondergrondse afvalinzameling

Het brengsysteem is een perfecte afvaloplossing voor 
drukbevolkte wijken of hoogbouw. Het vervangt volledig 
de reguliere huis-aan-huisophaling. Door het gebruik van 
sorteerstraten met ondergrondse containers kunnen be-
woners hun afval kwijt op elk moment en wordt CO

2
-uit-

stoot door de ophaalwagen beperkt. In 2020 werden er 
twee nieuwe sorteerstraten geplaatst: Ten Wijngaarde in 
Kruibeke en Rudolf Esserstraat in Melsele.

Meer restafval door corona

Bij het restafval zien we in 2020 zo goed als geen daling 
van de cijfers ten opzichte van 2019 (118,95 kg/inwoner). 
De verwachte daling van het restafval door de uitbreiding 
van de pmd- en gft-regels wordt teniet gedaan door de 
effecten van COVID-19.

In 2020 was er in de maanden juli en augustus geen 
wekelijkse ophaling van restafval meer. Wie op reis vertrok 
en zijn restafval niet door iemand anders kon laten buiten-
zetten, kon het naar het recyclagepark in Melsele brengen. 
Ibogem liet daarvoor de milieuvergunning aanpassen. In 
totaal werd er 2.385 kg gebracht (ongeveer 318 zakken).

# inwoners 85 061 49 027 16 780 19 254

ton kg/inw ton kg/inw ton kg/inw ton kg/inw
Restafval particulieren 10 085,66 118,57 5 673,42 115,72 2 052,03 122,29 2 360,21 122,58

Grofvuil HaH 36,60 0,43 25,27 0,52 2,11 0,13 9,22 0,48
Grofvuil RP 1 744,76 20,51 1 005,64 20,51 344,19 20,51 394,94 20,51

Veegvuil + Zwerfvuil + Straatvuilbakjes 571,49 6,72 444,89 9,07 59,49 3,55 67,11 3,49

TOTAAL RESTAFVAL (kg/inw) 146,23 145,82 146,47 147,06

Norm 141,00 141,00 130,00 152,00

TOTAAL RESTAFVAL KG/INWONER 2020
Ibogem Beveren Kruibeke Zwijndrecht

20,00
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21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

2017 2018 2019 2020

GROFVUIL HAH + RP (kg/inw)
2017-2020

BEVEREN KRUIBEKE ZWIJNDRECHT IBOGEM

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2017 2018 2019 2020

VEEGVUIL + ZWERFVUIL 
+ STRAATVUILBAKJES (kg/inw)

2017-2020

BEVEREN KRUIBEKE ZWIJNDRECHT IBOGEM

De restafvalcijfers van de drie gemeenten en Ibogem 
liggen dicht bij elkaar. Beveren en Kruibeke overschrijden 
de gemeentelijke norm. Zwijndrecht zat in 2020 onder 
de gemeentelijke norm die hoger ligt dan de andere ten 
gevolge van de clusterindeling. 

De doelstelling op intercommunaal niveau (141 kg restafval 
per inwoner) is nog niet behaald.



Uitrol diftar rest Kruibeke

Om het restafvalcijfer te doen dalen en de doelstelling van 
de OVAM te halen, werd in 2020, zoals voorzien in het 
beleidsplan 2019-2024, gestart met de uitrol van diftar rest. 

Uit studies en praktijkervaring blijkt immers dat het rest-
afvalcijfer per inwoner daalt wanneer het restafval wordt 
ingezameld met containers die gewogen worden bij het 
ledigen. De uitrol gebeurt gefaseerd om een vlotte om-
schakeling te garanderen. De gemeente Kruibeke, die het 
verst van haar norm verwijderd is, bijt de spits af en start 
op 01-01-2021 met diftar rest. In 2020 werden de nodige 
voorbereidingen getroffen. 

Van zodra de omschakeling werd bekend gemaakt, vroe-
gen inwoners spontaan naar een restafvalcontainer. Een 
container biedt in tegenstelling tot zakken meer gebruiks-
gemak. Alle particulieren, gekende tweedeverblijvers en 
zelfstandigen werden aangeschreven. 

Ibogem stelde een container voor op basis van het aantal 
gezinsleden en de verwachte hoeveelheid restafval. Tussen 
eind augustus en begin oktober konden de inwoners hun 
volumekeuze bevestigen en aanpassen (bijna 80% deed 
dat).

Huis-aan-huisinzameling

9

Meer asbest aan huis

Ten gevolge van de sluiting van de recyclageparken en 
het verbod op de verkoop van FFP2- en FFP3-maskers aan 
particulieren werd in maart de asbestinzameling stopgezet, 
zowel op de recyclageparken als huis-aan-huis. De inza-
meling werd terug opgestart in juli.

Sinds de invoering van de inzameling van asbest aan huis 
in 2019 zien we een daling van de aanvoer van asbest op 
de recyclageparken. In totaliteit is er in 2020 minder asbest 
ingezameld dan in 2019 (145,74 ton t.o.v. 176,88 ton). Er 
werd op 139 verschillende adressen asbest ingezameld.

38,91%

71,03%

100,00%

61,09%

28,97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2019 2020

ASBEST
2018-2020

HaH RP

Iets meer dan de helft van de inwoners koos voor een 
120 L-container, bijna 40% voor een 40 L-container en 
de minderheid voor een 240 L-container (8%). Iets meer 
dan 30% koos voor een groter volume dan hetgeen was 
voorgesteld. 

Vermoedelijk zal een aantal gezinnen in de toekomst de 
container nog ruilen voor een kleiner volume, eens men 
ondervindt dat er minder restafval is door beter te sorteren 
en afval te vermijden.

De logistiek gebeurde in een centraal gelegen loods in 
Kruibeke. Met eigen personeel, aangevuld met vier inte-
rimkrachten, en eigen voertuigen werden in 20 dagen tijd 
6608 containers aan huis geleverd. Ook de administratie is 
volledig in eigen beheer gebeurd. 

120 L
53,79%

240 L
7,86%

40 L
38,35%



Afsprakensysteem loont

Recyclageparken
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Naast de huis-aan-huisinzameling kunnen inwoners 
gebruik maken van drie recyclageparken om zich van 
hun afval te ontdoen. Op elk recyclagepark worden meer 
dan twintig afvalsoorten gesorteerd. De recyclageparken 
blijven zo de belangrijkste pijler om zoveel mogelijk mate-
riaalstromen apart in te zamelen en te verwerken.

Heropening na lockdown

Tijdens de eerste lockdown als gevolg van de corona-epi-
demie werden alle recyclageparken verplicht gesloten 
op 17 maart 2020. Drie weken later, op 7 april, konden de 
parken terug geopend worden, weliswaar onder strenge 
voorwaarden zowel voor de bezoekers als voor de me-
dewerkers. Inwoners waren volop aan het opruimen 
geslagen en wisten geen blijf met hun afval.

Om een veilige en beheersbare aanvoer te kunnen garan-
deren, werd gekozen om bezoekers enkel op afspraak toe 
te laten. Dat bleek een goede keuze, want waar andere 
recyclageparken aankeken tegen ellenlange files, liep het 
bij onze recyclageparken vlot. Er werden maximum vijf be-
zoekers per kwartier toegelaten. Om de nodige controles 
te kunnen doen, sprong het personeel van De Kringwinkel 
bij en enkele mensen van Wase wijkwerken Kruibeke. Ook 
de politie was in het begin stand-by. 

Afsprakensysteem 

De afspraken werden in eerste instantie manueel ge-
registreerd door het team van Ibogem. Na een aantal 
dagen schakelden we over op een webtool. Al vrij snel 
kon vastgesteld worden dat het afsprakensysteem tal van 
voordelen opleverde voor de bezoekers en Ibogem zelf 
(tijdswinst, comfort, kwaliteit). De raad van bestuur besliste 
daarom om het afsprakensysteem een permanent karakter 
te geven. 
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Bezoekersgedrag wijzigt

In 2020 zijn er 15% minder bezoeken geweest dan in 2019. 
Ongetwijfeld zal COVID-19 zijn invloed hebben op het to-
tale bezoekerscijfer, maar het afsprakensysteem reguleert 
eveneens het bezoekerspatroon van de burgers. We zien 
immers een vergelijkbare hoeveelheid aangevoerd afval. 

In de tweede helft van 2020 combineert 41% van de be-
zoekers de gratis zone en de betalende zone, terwijl dat 
in 2019 nog 25% was. Inwoners organiseren zich beter, 
wachten langer vooraleer naar het recyclagepark te gaan 
en plannen hun bezoek. De invoering van het afspra-
kensysteem heeft bijgevolg ook een positief effect op de 
mobiliteit.
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dinsdag woensdag zaterdag

Melsele 74% 69% 82%
Rupelmonde 44% 37% 63%
Verrebroek 46% 37% 64%

Ibogem 55% 47% 69%

GEMIDDELDE BEZETTINGSGRAAD
AFSPRAAKDAGEN

Sinds 1 juni 2020 is een bezoek aan de betalende zone van 
het recyclagepark drie dagen op afspraak (dinsdag, woens-
dag, zaterdag) en twee dagen zonder afspraak (donderdag 
en vrijdag). Op de dagen met afspraak, worden er 8 be-
zoekers per kwartier toegelaten. Op de dagen dat er vrije 
toegang is, is er geen beperking op het aantal bezoekers 
dat tegelijk aanwezig is. Een bezoek aan de gratis zone is 
altijd zonder afspraak. Het afsprakensysteem werd in juli 
nog verfijnd door een koppeling met ons softwarepakket.
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Recyclageparken

Asbest verpakt aanleveren

In 2020 werd vier maanden geen asbest aanvaard omwille 
van het verbod op de verkoop van professionele mond-
maskers aan particulieren. 

Sinds de heropstart van de asbestinzameling in juli 2020 
wordt asbest alleen aanvaard als het volledig en dicht 
verpakt is om de veiligheid van de medewerkers te ga-
randeren. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het is 
in ieders belang dat asbest wordt verwijderd en op een 
verantwoorde manier wordt afgevoerd.

Meer afval per bezoek 

De aangevoerde tonnages van de verschillende stromen 
geven aan dat er niet minder afval werd aangeleverd, 
niettegenstaande er minder bezoeken waren. Voor hout 
en harde kunststoffen is er een stijging van ongeveer 5% 
elk. Voor groenafval is er een daling van 18,42%. 

Deze daling is echter te wijten aan de droge zomer en aan 
de stijging van het ingezameld gft aan huis (vermoedelijk 
als gevolg van COVID-19 en de tijdelijke sluiting van de 
parken). Voor de andere fracties is er weinig verschuiving 
waar te nemen. 

Afvoerstroom ton 2019 ton 2020 2020 vs 2019

AEEA 520,97 568,03 9,03%
asbest 108,06 42,22 -60,93%
banden 20,70 24,13 16,57%
batterijen 6,37 6,36 -0,13%
brandbaar grofvuil 1 864,94 1 744,76 -6,44%
EPS 12,51 11,28 -9,83%
folie 45,86 48,66 6,11%
gips 147,60 140,42 -4,86%
harde plastic - bloempotten 284,10 300,20 5,67%
hout 2 734,51 2 852,06 4,30%
vlak glas 150,25 70,48 -53,09%
huishoudglas 127,62 83,17 -34,83%
KGA 217,22 255,20 17,48%
kurk 0,14 0,58 317,14%
ferro 569,64 567,91 -0,30%
non ferro 0,00 40,11
bouw- en sloopafval 670,82 673,82 0,45%
afvalglas 106,42 89,30 -16,09%
P&K 614,24 530,70 -13,60%
textiel 82,21 53,97 -34,35%
tuinafval 3 207,53 2 616,71 -18,42%
zuiver steenpuin 2 319,35 2 082,62 -10,21%

TOTAAL 13 811,06 12 802,69 -7,30%

AFVOER AFVALSTROMEN VAN RP NAAR VERWERKER 2020

Metalen uitsorteren

Vanaf maart werden er geen bloempotjes meer apart in-
gezameld op de recyclageparken, aangezien inwoners die 
thuis in hun pmd-zak mogen stoppen. 

Om nog beter te kunnen recycleren, worden metalen sinds 
1 maart gescheiden ingezameld als ferro (ijzerhoudend) en 
non-ferro (overige metalen).



Kringwinkel verwerkt twee sluitingsperiodes

Kringwinkel

2019 2020 2019 2020

inkomsten € 401 313,29 € 279 749,73 € 69 984,39 € 38 750,00
aantal verkochte artikelen 388 786 252 246 31 515 19 067

winkeldagen 247 197 158 78
aantal betalende klanten 37 414 24 261 11 393 5 690

gemiddeld aantal betalende klanten/dag 151,47 123,15 72,11 72,95
gemiddelde verkoop/dag € 1 624,75 € 1 420,05 € 442,94 € 496,79

gemiddeld bedrag/klant/dag € 10,73 € 11,53 € 6,14 € 6,81

Kringwinkel Melsele Pop-up Waar Anders
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Ook voor De Kringwinkel waren de gevolgen van de 
coronapandemie duidelijk zichtbaar. De Kringwinkels 
en de brengerspoort werden tweemaal gesloten in de 
respectievelijke lockdowns (van 18-03 tot 12-05 en van 
2-11 tot 3-12). Ophalingen en leveringen werden toen ook 
geschorst. 

Minder inkomsten door sluiting

Het spreekt voor zich dat die sluitingsperiodes de cijfers in 
negatieve zin hebben beïnvloed. In totaal noteren we meer 
dan 30% minder inkomsten. De Kringwinkel Melsele had 
20% minder openingsdagen dan in 2019. We ontvingen ook 
zo’n 35% minder klanten. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan 
de coronamaatregelen en de regels rond alleen winkelen.  

Waar Anders

De cijfers van de pop-upwinkel Waar Anders zijn wegens 
een zeer beperkt aantal winkeldagen (de helft t.o.v. 2019) 
een heel pak lager. Het gemiddeld aantal betalende klanten 
per dag en de gemiddelde verkoop per dag zijn echter 
vergelijkbaar met 2019. Als de winkel open was, kon die 
blijkbaar wel rekenen op een trouw publiek.

Daling hergebruik

Inwoners hebben tijdens de lockdown massaal opgeruimd, 
maar dat zien we niet in de cijfers. De sluiting van de 
brengerspoort en de corona-epidemie deden mensen 
zoeken naar andere manieren om hun spullen een tweede 
leven te geven. Het hergebruikcijfer van 4,05 kg per 
inwoner, ligt 37% lager dan in 2019.

Spullen die binnengebracht werden, moesten eerst drie 
dagen in quarantaine vooraleer ze naar de winkel gingen.

Themadagen en veilingsite

De themadagen lokken altijd veel publiek naar De Kring-
winkel, maar dat kon natuurlijk niet in 2020. Van de 14 
geplande acties zijn er slechts 5 kunnen doorgaan, vóór de 
corona-epidemie uitbrak. De twee topdagen, de Retrodag 
in maart en De Dag van De Kringwinkel in oktober, moes-
ten we helaas annuleren. Het verzamelde materiaal werd 
gewoon gespreid in de tijd aangeboden.

De Dag van De Kringwinkel gaat echter steevast gepaard 
met een succesvolle veiling van unieke stukken. Er werd 
een creatief en coronaproof alternatief voorzien in de 
vorm van een zelfontwikkelde veilingsite. Klanten konden 
online bieden en een maximumbod instellen, net zoals ze 
dat live zouden doen. De artikelen werden nadien naar de 
hoogste bieder verstuurd. 
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Corona verstoort plannen

Sensibilisering

Coronaproof infosessies

Om de inwoners te sensibiliseren over het gebruik van 
compost en kringlooptuinieren, organiseert Ibogem, in sa-
menwerking met Vlaco vzw elk jaar een aantal workshops. 
De drie workshops die in het voorjaar gepland stonden, 
zijn omwille van de coronamaatregelen niet doorgegaan. 
De twee workshops in het najaar zijn met een kleine groep, 
coronaproof, doorgegaan. Voor 2021 worden de workshops 
uit voorzorg online gepland. 

In 2020 deden we mee aan de jaarlijkse tijdelijke com-
postactie in samenwerking met Vlaco vzw. We kochten 
daarvoor compost aan bij collega-intercommunale IMOG. 
De actie was voorzien voor april, maar werd uitgesteld naar 
oktober. 

Evenementen geannuleerd

Het beloofde een druk jaar te worden voor het uitlenen 
van herbruikbare bekers, afvaleilanden en de wasstraat. De 
corona-epidemie strooide echter roet in het eten; 

Lokale overheden mogen sinds 1 januari 2020 immers 
geen wegwerpverpakkingen meer aanbieden op lokale 
evenementen. Private organisatoren mogen dat enkel nog 
als ze kunnen garanderen dat 90% van die verpakkingen 
effectief gerecycleerd kan worden. 

In 2020 liep ook een aanbesteding voor 10.000 extra 
herbruikbare bekers om zoveel mogelijk organisatoren 
te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een af-
valvrij evenement. Om de inwoners te betrekken en hen 
te stimuleren de bekers te gebruiken, werd een wedstrijd 
gelanceerd op zoek naar leuke slogans voor de opdruk. 

Naar de scholen toe

De eerste helft van 2020 is er, door de coronamaatregelen, 
slechts een zeer beperkt aantal rondleidingen bij Ibogem 
geweest evenals workshops in de scholen. 

Sinds het schooljaar 2020-2021, worden er geen rondlei-
dingen meer georganiseerd op onze site. Het aanbod van 
workshops in de scholen zelf werd uitgebreid. Op die ma-
nier kunnen we meer leerlingen kennis laten maken met de 
werking van Ibogem en de wereld van afval en recyclage, in 
navolging van het beleidsplan 2019-2024.

Ongewild afval

Wat duurzaamheid betreft, was 2020 geen goed jaar voor 
ons bedrijf. De strijd tegen het virus bracht immers extra 
afval met zich mee, zoals mondmaskers, handschoenen, 
de verpakking van handgels... Gezondheid en duurzaam-
heid gaan niet altijd samen. 
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Epidemie met financiële impact

Financiën

Het boekjaar 2020 sloot af met een te bestemmen verlies 
van € 375.257,70 tegenover een te bestemmen verlies van 
€ 942.382,58 in het boekjaar 2019. Dit verlies is vooral te ver-
klaren door de slotrekening voor het afstoten van de afdeling 
groencompostering (€ 208.009,67 verlies) en door een aantal 
minderontvangsten. De omzet van de Kringwinkel lag, door 
de verplichte sluitingen als gevolg van COVID-19, € 144.000 
lager dan in 2019 (-32%). Door de slechte prijzen voor papier 
en karton was er een minderontvangst ten opzichte van 2019 
van € 128.342,93.  

De bedrijfsopbrengsten daalden in 2020 van € 12.018.262,67 
naar € 10.565.815,21 (exclusief financiële opbrengsten). Deze 
daling is grotendeels te wijten aan het feit dat er in 2019 nog 
acht maanden omzet voor de groencompostering werd 
geboekt. Ook de reeds vermelde minderontvangsten voor de 
Kringwinkel en verkoop papier en karton hadden hun effect. 
De bedrijfskosten kenden een daling van € 12.977.601,53 naar 
€ 11.164.886,86.  

De afschrijvingen stijgen van € 694.946,41 in 2019 naar 
€ 910.671,64 in 2020. De voornaamste oorzaak is hiervoor de 
versnelde afschrijving van activa van de groencompostering 
en de  afschrijvingskost voor bijkomende ondergrondse 
sorteerstraten. De financiële kosten daalden in 2020 naar 
€ 37.213,02 terwijl de financiële opbrengsten € 179.338,05 
bedroegen. Het financieel resultaat van 2020 is € 142.125,03 
positief. In 2020 werd ook een meerwaarde op verkoop van 
activa gerealiseerd van € 1.426,45 en een uitzonderlijke op-
brengst van € 80.867,37 in het kader van het afstoten van de 
groencompostering. 

Het algemeen btw-verhoudingsgetal bedroeg in 2020 12% 
tegenover 17% in 2019. Door de daaruit voortvloeiende 
herziening ontstond een schuld van € 69.518,97 bij de 

btw-administratie. Het balanstotaal bedraagt eind 2020 
€ 12.382.463,05 tegenover € 13.483.784,27 eind 2019. Het ei-
gen vermogen bedraagt eind 2020 € 1.651.625,09 tegenover 
€ 2.136.070,50 op het einde van vorig boekjaar. De waarde 
van de vaste activa bedraagt € 6.259.673,15 en de vlottende 
activa € 6.122.789,90. Het te bestemmen verlies van het boek-
jaar zal worden overgedragen. 

De Raad van Bestuur beslist om de waardering in de veron-
derstelling van continuïteit te behouden omdat de verplich-
tingen tegenover derden vlot kunnen worden nagekomen. 
Bijgevolg komt de continuïteit van de vennootschap niet in 
het gedrang en is er dus geen reden om over te gaan tot een 
waardering in discontinuïteit.

Ook bij Ibogem liet de COVID-19-crisis financiële gevolgen 
achter.  Zoals reeds vermeld daalden de opbrengsten van 
de Kringwinkel, daarnaast werd € 15.277,83 uitgegeven voor 
beschermende maatregelen. Tijdens de sluitingsperiodes van 
het recyclagepark en de Kringwinkel werd een aantal mede-
werkers op tijdelijke werkloosheid gesteld. 

Voor 2021 werd een forfaitaire verhoging van de gemeen-
telijke bijdrage afgesproken van één euro per inwoner (circa 
€ 85.000). Ook in 2021 lijden de normale activiteiten van 
Ibogem onder de COVID-19-maatregelen. 

Voorgaande gebeurtenis geeft evenwel geen aanleiding tot 
een aanpassing van de balans en resultatenrekening van het 
afgesloten boekjaar. De raad van bestuur is ervan overtuigd 
dat er zich op dit ogenblik geen problemen stellen wat betreft 
de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap in 
continuïteit.

GC DERDEN HAH N-PART ALGEMEEN KW RP TOTAAL
omzet aan vennoten-oprichters 0,00 63 630,28 5 396 738,00 3 675,85 5 464 044,13
omzet aan andere vennoten-intercommunales 764 509,80 764 509,80
omzet aan burgers 186 004,67 5 792,74 300 346,46 501 947,39 994 091,26
omzet aan bedrijven of organisaties 164 696,04 1 839,84 40 145,20 206 681,08
diverse opbrengsten (incl. financiële opbrengsten) 212 699,89 51572,51 110 096,92 18 214,56 392 583,88
verkoop afvalstoffen 151 074,64 182 671,22 333 745,86
subsidies en vergoedingen partner-organisaties 107 939,75 188 891,67 369 174,85 12 369,93 9 454,25 687 830,45

TOTAAL INKOMSTEN 2020 320 639,64 764 509,80 577 543,49 228 326,32 5 883 642,35 312 716,39 756 108,47 8 843 486,46

GC DERDEN HAH N-PART ALGEMEEN KW RP TOTAAL
operationele kosten 34 130,12 734 172,48 3 483 957,25 127 055,84 17 398,79 834 544,46 5 231 258,94
kosten administratie en algemene werking 395230,75 3 694,69 398 925,44
infrastructuurkosten 131 832,52 122 187,15 19 614,95 82 370,94 356 005,56
rollend materieel (incl. brandstof, verzekering, taks) 21 648,87 10 164,54 141 984,58 173 797,99
afschrijvingen, minderwaarden en voorzieningen 362 686,67 54 359,26 34 065,02 10 467,44 74 241,17 264 743,42 800 562,98
personeelskosten 21 744,28 974 965,36 650 586,49 573 079,20 2 220 375,33
financiële kosten 3 541,89 82,63 33 588,50 37 213,02
belastingen 604,90 604,90

TOTAAL KOSTEN 2020 528 649,31 734 172,48 3 560 060,79 161 120,86 1 528 646,36 775 783,26 1 930 311,10 9 218 744,16

GC DERDEN HAH N-PART ALGEMEEN KW RP TOTAAL

RESULTAAT 2020 -208 009,67 30 337,32 -2 982 517,30 67 205,46 4 354 995,99 -463 066,87 -1 174 202,63 -375 257,70

INKOMSTEN IBOGEM

KOSTEN IBOGEM

RESULTAAT IBOGEM
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Jaarrekening 2020
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NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0213.384.063

DATUM 4/07/2019 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van
de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 18/05/2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2020 31/12/2020tot

Vorig boekjaar van 1/01/2019 31/12/2019tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

 NAT.  VOL-inb 1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.
43 1 EUR

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE 

LEGGEN DOCUMENTEN

 0213.384.063

CV

België

IBOGEM

SCHAARBEEKSTRAAT
9120 Beveren-Waas

27

zijn /

Gent, afdeling Dendermonde

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 
omdat ze niet dienstig zijn:

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

51
6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.8, 6.17, 6.18.1, 6.18.2, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

    Facultatieve vermelding.

    Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

1/51

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
vennootschap

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0213.384.063  VOL-inb 2.1

HEIRWEGH ROGER

Functie : Bestuurder

Mandaat : 16/04/2013- 30/06/2025

BALJUWSTRAAT 33, bus 2, 9120 Beveren-Waas, België

BEELDENS WIM     Beroep : DIRECTEUR

Functie : Andere functie

Mandaat : 16/04/2014- 30/06/2025

'S HERENWILG 2, 9120 Beveren-Waas, België

VERVAET STEVEN

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

LINDENSTRAAT 22, 2070 Zwijndrecht, België

DE WAEL JENS

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

SCHOOLSTRAAT 102, 9120 Melsele, België

GARCIA ALEX

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

KAPELSTRAAT 55, 9150 Kruibeke, België

SMET ERNEST

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

KOOLPUTSTRAAT 17, 9120 Melsele, België

TIELENS DOMINIQUE

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

POLDERDREEF 48, 9120 Beveren-Waas, België

VAN DOOREN LIEN

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

GROTE KOUTERSTRAAT 10, 9120 Vrasene, België

VERMEULEN CAROLINE

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

BAZELSTRAAT 310, bus 5, 9150 Kruibeke, België

2/51
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Nr.  VOL-inb 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

 0213.384.063

WEYNS GUIDO

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

ELZELAARSTRAAT 21, 2070 Zwijndrecht, België

DENERT ANTOINE

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

RUPELMONDESTRAAT 90, 9150 Kruibeke, België

HIEL RONNY

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2019- 30/06/2025

DORP WEST 7, 2070 Zwijndrecht, België

SCHELFHOUT KITTY

Functie : Bestuurder

Mandaat : 5/05/2020- 30/06/2025

VERHEYENPLEIN 1, 9130 Kieldrecht (Beveren), België

RSM INTERAUDIT     CVBA     0436.391.122

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : b00091

Mandaat : - 30/06/2023

POSTHOFBRUG 10, bus 4, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Vertegenwoordigd door :
DE WITTE KURT

, Lidmaatschapsnummer : A01746

POSTHOFBRUG 10 , bus 4, 2600 Berchem (Antwerpen), België

1.

3/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,
B.    Het opstellen van de jaarrekening **,
C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

commissaris is.

Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de 
opdracht

(A, B, C en/of D)
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Facultatieve vermelding.

4/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 3.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

Terreinen en gebouwen ..............................................

Installaties, machines en uitrusting .............................

Meubilair en rollend materieel .....................................

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

Overige materiële vaste activa ...................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

Financiële vaste activa

 6.3

 6.2

6.4 / 
6.5.1

..................................................................

....

....................................................

..................

..................................................

......................................................

.....................................................

..............

27.975,32

6.205.208,81

4.414.955,95

1.228.164,69

239.406,92

264.632,86

6.259.673,15

58.048,39

26.489,02

6.610.634,65

16.256,13

6.593.698,20

5.014.073,62

1.110.165,16

278.326,52

191.132,90

680,32

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

JAARREKENING

 6.1

Verbonden ondernemingen
..........................................Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ...........................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..........................................................................

Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ............................................................

Andere financiële vaste activa .......................................

Aandelen ................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

6.15

6.15

26.489,02

26.354,02

135,00

680,32

545,32

135,00

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

5/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen .......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden .....................................................................

Grond- en hulpstoffen .............................................

Goederen in bewerking ...........................................

Gereed product .......................................................

Handelsgoederen ....................................................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .........

Vooruitbetalingen ...................................................

Bestellingen in uitvoering ..............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen ......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Geldbeleggingen
Eigen aandelen .............................................................

Overige beleggingen .....................................................

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.5.1 /
6.6

6.6

.........................................................

..........
...................................
................................

.........................

.........................

.................

...............................

...............................

.....

...............................................................

....

...............................................................

....
...................................................
................

.............................................

......................

6.122.789,90

33.396,37

33.396,37

33.396,37

1.509.906,71

1.251.484,27

258.422,44

4.007.925,73

4.007.925,73

568.282,59

3.278,50

12.382.463,05

6.873.149,62

53.087,18

53.087,18

53.087,18

1.533.163,16

1.030.250,45

502.912,71

5.226.792,72

5.226.792,72

60.053,63

52,93

13.483.784,27

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

6/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

Beschikbaar .................................................................

Onbeschikbaar .............................................................

Financiële steunverlening .....................................

Overige .................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

........................................................

..............
............................................................................
..................

..........................................................................

...................

................................(+)/(-)

...................................................

................

Belastingvrije reserves .................................................

Beschikbare reserves
...................................................

Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 
netto-actief

............................................................

..........

......................................................................

................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................
...........................
...........................
.............

915.194,16

915.194,16

315.800,79

-452.137,82

662.209,95

10/15

10/11

110

111

12

13

1319

1313

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................
.............................

133

168

5.949.910,80

5.949.910,80

2.136.070,50

915.194,16

915.194,16

58.203,14

468.155,66

152.354,87

142.264,39

315.800,79

-76.880,12

771.397,66

6.060.019,46

6.060.019,46

1.651.625,09

58.203,14

468.155,66

152.354,87

142.264,39

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
....................

5.949.910,80160 6.060.019,46

Belastingen .................................................................. 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 162

Milieuverplichtingen
.......................................................

163

Overige risico's en kosten ............................................ 164/5

4

6.7.1

6.8

Onbeschikbare reserves ..............................................

Statutair onbeschikbare reserves ..........................

Inkoop eigen aandelen ..........................................

130/1

1311

1312

10.090,48 10.090,48

7/51    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.4
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden .....................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen ...............................

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen ......................................................................

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

....................................

...............................

...................................................................

.................

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

Overige schulden ........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................
.................................

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen ..................................................

Overige leningen ....................................................

Handelsschulden ..........................................................

Leveranciers ..........................................................

Te betalen wissels .................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen ................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

.................................................

..................
..............................................
.....................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

4.780.927,16

2.581.275,00

1.962.978,70

114.996,00

1.103.816,14

439.591,26

304.575,30

118.315,92

186.259,38

236.673,46

12.382.463,05 13.483.784,27

5.287.694,31

2.696.271,00

2.122.837,36

114.996,00

1.507.902,86

1.507.902,86

262.608,89

237.329,61

68.349,77

168.979,84

468.585,95

Toel.

2.581.275,00 2.696.271,00170/4

1.103.816,14

6.9

6.9

6.9

6.9

Achtergestelde leningen ........................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ....................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............

Kredietinstellingen ................................................

Overige leningen ..................................................

Handelsschulden ........................................................

Leveranciers .........................................................

Te betalen wissels ................................................

170

171

172

173

174

175

1750

1751

1.581.275,00

1.000.000,00

1.696.271,00

1.000.000,00

8/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 4

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten
Omzet ..............................................................................

Geproduceerde vaste activa ............................................

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .........................

Aankopen ..................................................................

Voorraad: afname (toename)  ...........................(+)/(-)

Diensten en diverse goederen .........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 
(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ......................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ......................................................................... (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 6.10

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

 6.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 
activa ..............................................................................

 6.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)  6.10

 6.10

....................................(+)/(-)

10.648.109,03

4.457.353,99

6.108.461,22

11.164.886,86

2.307.116,24

2.287.425,43

19.690,81

5.817.403,31

2.167.676,43

910.671,64

72.127,90

-516.777,83

12.018.262,67

6.400.655,92

5.574.752,42

12.977.601,53

2.261.591,13

2.268.450,21

-6.859,08

7.850.707,49

2.098.963,79

694.946,41

40.765,14

-959.338,86

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

...........................................................

................

.....................................................................

......

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 82.293,82 42.854,33 6.12

-110.108,66 -4.834,54

Niet-recurrente bedrijfskosten .......................................... 35.462,1166A 6.12

 6.10

9/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen .......................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

........(+)/(-)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ......................
......................
......................
...

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................
....................
....................
..........

Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)  6.13

................................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................
........................
......................Overboeking naar de belastingvrije reserves .....................

.....................

.....................

.......
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .......(+)/(-)

-374.652,80

604,90

752,15

147,25

-375.257,70

-375.257,70

-941.732,55

650,03

770,28

120,25

-942.382,58

-942.382,589905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ..................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere 
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ......(+)/(-)

Andere financiële kosten ............................................

.................................................................

..

.......................................................

...................

Andere financiële opbrengsten ...................................  6.11

Financiële kosten  6.11

840,47

178.497,58

1.112,16

36.100,86

900,89

74.173,47

56.994,05

474,00

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

179.338,05 75.074,36

37.213,02 57.468,05

75.074,36Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 179.338,05

Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................ 76B

57.468,05Recurrente financiële kosten ........................................... 65 37.213,02

Niet-recurrente financiële kosten ...................................... 66B

 6.12

 6.12

10/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

aan de inbreng ......................................................................................

Werknemers ...........................................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

Vergoeding van de inbreng .....................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

.......................................................(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

.....................................................

................

......................................................

...............

........................................................(+)/(-)

......................................

...............................
......................................................................................
...............

aan de overige reserves ........................................................................

-452.137,82

-375.257,70

-76.880,12

-452.137,82

-1.019.262,70

-942.382,58

-76.880,12

1.127.234,87

-76.880,12

184.852,29

184.852,29

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Andere rechthebbenden ......................................................................... 697

aan de inbreng .....................................................................................

aan de reserves .................................................................................... 1.127.234,87

791

792

11/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.2.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN 
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

......................................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

95.977,27

79.721,14

29.141,07

125.118,34

17.421,88

97.143,02

27.975,32

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

12/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

.......................................

...............................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................................

.................

Afgeboekt .................................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

10.385.101,38

58.203,13

10.385.101,38

58.203,13

599.117,67

6.028.348,56

4.414.955,95

5.429.230,89

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

13/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

1.719.168,09

324.603,18

2.043.771,27

206.603,65

815.606,58

1.228.164,69

609.002,93

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

14/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................................

.................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

568.839,20

44.846,69

83.766,29

290.512,68

374.278,97

239.406,92

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

613.685,89

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

15/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.3.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................................

.................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

667.291,97

268.395,01

935.686,98

667.291,97

3.762,15

671.054,12

264.632,86

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

16/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................................

.................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

191.132,90

133.084,51

58.048,39

58.048,39

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.......................................

...............................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................................

.................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

545,32

25.808,70

26.354,02

26.354,02

135,00

135,00

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................
.

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ......................

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag .........................................................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand .......................................................................

meer dan één jaar ..............................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .....................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 4.007.925,73 5.226.792,72

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.................................................................................

...................................

.................................................

.................................................

..................

..............................

..............................

..............................

..........................

Edele metalen en kunstwerken ................................................................ 8683

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

over te dragen kosten : vergoeding wn ten onrechte 1.339,52

over te dragen kosten indaver 1.930,16

verkregen opbrengsten : te ontvangen rente 8,82
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Nr.  VOL-inb 6.7.1 0213.384.063

STAAT VAN DE INBRENG
Inbreng

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Beschikbaar per einde van het boekjaar.................................................

Beschikbaar per einde van het boekjaar.................................................

110P

(110)

XXXXXXXXXXXXXX

STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Onbeschikbaar per einde van het boekjaar.............................................

Onbeschikbaar per einde van het boekjaar.............................................

Eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders
In geld ...................................................................................................

waarvan niet volgestort ...................................................................

In natura ................................................................................................

waarvan niet volgestort ...................................................................

111P

(111)

8790

87901

8791

87911

XXXXXXXXXXXXXX

915.194,16

915.194,16

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 46.152

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam..................................................................................

Gedematerialiseerde aandelen................................................................

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8732Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van de inbreng 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Bedrag van de inbreng

Maximum aantal uit te geven aandelen

...........................................................................................................................

............

...........................................................................................................................

............

.........................................................................

................................................................................................................................................................................
..................... .......................................................................................

................................................

.........................................................................................

................................................................................................................................................................
..................... ........................................................................................

...............................................

Aandelen
Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..........................................................................................................................
............. ...................................................................................................

....................................

...............................................................

...............................................................

.....................................................................................
...........................................................
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Nr.  VOL-inb 6.7.1 0213.384.063

Boekjaar
BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN
NIJVERHEID)

21/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DATUM VAN JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale 
handelsfaciliteiten.

22/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Handelsschulden .................................................................................................................................
.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

.............................................

........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ..................................................
..................................................
..................................................

114.996,00

114.996,00

114.996,00

1.459.984,00

459.984,00

1.000.000,00

1.459.984,00

1.121.291,00

1.121.291,00

1.121.291,00

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden .................................................................................................................................
.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden .................................................................................................................................
.

Financiële schulden ..................................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.9

Codes Boekjaar

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 
van de vennootschap

.................................

.................................

...

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .............................................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de vennootschap ...................................................................................................................

..........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .......................................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
..................................................

118.315,92

186.259,38

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen....................................................................................................................................
......Bezoldigingen en sociale lasten.................................................................................................... 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden ................................................................................................................................
.

Financiële schulden
............................................................................................................................Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden
................................................................................................................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................................................................................

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

Te betalen wissels .......................................................................................................................

Handelsschulden ................................................................................................................................
.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden
................................................................................................................................

Codes Boekjaar
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.9

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

toe te rekenen kosten : provisie rzvz 5.109,33

toe te rekenen kosten : negatieve creditintrest 2.001,01

over te dragen opbrengsten : sorteerstraten 229.563,12
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.10

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

omzet 4.457.353,99 6.400.655,92

Uitsplitsing per geografische markt

Belgie 4.457.353,99 6.400.655,92

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen ................................................................................................... 532.127,60 437.441,98740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ...........

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................

41

35,6

52.188

39

50.848

36,4

9088

9087

9086

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ......................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ..........................

Andere personeelskosten ..........................................................................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................

1.475.207,39

546.527,58

145.941,46

1.455.005,49

513.677,26

130.281,04

620

621

622

623

624

26/51
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.10

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .............................. (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

-110.108,66 -4.834,54635

9110

9111

9112

9113

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere ......................................................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ...........................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ................................................................

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ..................................................................

110.108,66

5.610,82

10.445,36

72.127,90 40.765,14

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap 
gestelde personen

Kosten voor de vennootschap ...................................................................

0,4

724

18.516,81

1,6

3.103

109.585,02

9096

9097

9098

617

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ...............................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies
..............................................................................Interestsubsidies
...............................................................................

177.726,82 58.570,24

761,52 761,529126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen ............................................... 754

Andere

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de
verhandeling van vorderingen ..................................................................

Toevoegingen ..........................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ...............................................................

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt ...................................................................................................

Teruggenomen ........................................................................................

Geactiveerde interesten 6502

6501

6511

6510

6561

6560

653

.......................................

.......................................

........................................................................................
.............

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen ........................................................

Resultaten uit de omrekening van vreemde voluta ....................................

654

655

Andere
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Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.12

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

........................................................

........................................................

.......

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ......................................................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten .....................................................................................................
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

82.293,82

82.293,82

42.854,33

42.854,33

76

760

7620

7630

...........................................................

...........................................................

.

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 82.293,82 42.854,33(76A)

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................. 764/8

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ........

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ......................................................................................................
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................

761

7621

7631

........................................................

........................................................

.......

Niet-recurrente financiële opbrensten (76B)

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................ 769

......................................................................

.................................................
NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

35.462,11

35.462,11

66

660

6620

6630

...................................................................

....................................................
Niet-recurrente bedrijfskosten 35.462,11(66A)

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ..................................................... 664/7

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ...................................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

661

6621

6631

...............................................................

........................................................
Niet-recurrente financiële kosten (66B)

Andere niet-recurrente financiële kosten ................................................. 668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 6690

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten ................................................................................................. (-) 6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTING OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ............................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .............................................

Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .............

752,15

752,159135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

....................................................................................

...................................................

............................................................................

...........................................................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

BoekjaarCodes

Actieve latenties .................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ........................ 9142

9141

9144Passieve latenties ..............................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN
TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de vennootschap (aftrekbaar) ............................................................

Door de vennootschap ..............................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing .....................................................................................

Roerende voorheffing ................................................................................

164.205,35

217.045,01

218.544,25

318.276,89

305.235,02

252,15 270,28

303.190,33

9146

9145

9148

9147
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de 
vennootschap

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop .......................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie 
plaatsvindt .....................................................................................................................................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag 
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .......................

9150

9149

91611

91721

91621

91711

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.........

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten ........................................... 9151

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn
gewaarborgd  ........................................................................................................................................ 9153

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .................................................. 91631

Pand op het handelsfonds

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91811

91821

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te 
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa .....................................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91911

91921

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed .............................................................................................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ...................................................................................................

92011

92021
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie 
plaatsvindt .....................................................................................................................................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag 
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .......................

91612

91722

91622

91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .................................................. 91632

Pand op het handelsfonds

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91812

91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te 
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa .....................................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91912

91922

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed .............................................................................................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ...................................................................................................

92012

92022

Codes Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

Gekochte (te ontvangen) goederen

TERMIJNVERRICHTINGEN

9213......................................................................................................
.............................................................Verkochte (te leveren) goederen 9214......................................................................................................
.............................................................Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215......................................................................................................
.............................................................Verkochte (te leveren) deviezen 9216......................................................................................................
.............................................................

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ........................

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

COVID-19   :  zie VOL.6.20

Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN
PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die
niet kunnen worden becijferd)
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .........................................................................................

Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap .............

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

.................................................................................

......................................
Financiële vaste activa

Andere vorderingen .................................................................................

Vorderingen ................................................................................................
...............................Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Geldbeleggingen
Aandelen .................................................................................................

...........................................................................................

....................................

Vorderingen .............................................................................................

Schulden ........................................................................................................
.......................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ..............

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................
........................................
........................................
.......

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ....................................................

....................................................

.......................Opbrengsten uit vlottende activa ..............................................................
..............................................................
...Andere financiële opbrengsten ................................................................

...............................................................Kosten van schulden ...............................................................................
................................................Andere financiële kosten ..........................................................................

.....................................................
Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

...................................................................

.............................................................................................................................
..............................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

35/51



52

Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.15

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .........................................................................................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap ........

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

.................................................................................

......................................
Financiële vaste activa

Andere vorderingen .................................................................................

Vorderingen ................................................................................................
...............................Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Schulden
Op meer dan één jaar ..............................................................................

.......................................................................................................

........................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ........

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................
........................................
........................................
.......

Financiële vaste activa

9253

9263

9273

9283

9293

9303

9313

9353

9363

9373

9383

9393

9403

9262

9252.................................................................................
..............................................Deelnemingen .........................................................................................

Vorderingen ...................................................................................................
............................

Schulden ........................................................................................................
....................... 9362

9372

9272

9282

9292

9302

9352

9312

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

Andere vorderingen .................................................................................

Op meer dan één jaar .............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van
deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de
transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

Nihil
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BoekjaarCodes

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500..........................................................................................
......................................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501.............................................................................................
...................................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502....................................................
....................................................
........................Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening

toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ......................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ........................................................................................ 9504

9503

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

11.261,649505

95061

95062

95063

..................................................................................................

...............

...............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...........................................................................
................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

...............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...........................................................................
................

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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WAARDERINGSREGELS
1. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde
waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing
zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

(gewijzigd) (niet gewijzigd)

"Waarderingsregel provisie responsabiliseringsbijdrage:
De Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden
van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten heeft een belangrijke impact op de pensioenlasten van de vastbenoemde
personeelsleden van Ibogem. Jaarlijks zal het risico berekend worden waarbij de responsabiliseringsbijdrage voor het huidige boekjaar,
doch verschuldigd in het volgend boekjaar (KT-gedeelte) als schuld worden geboekt. De bijdragen voor de volgende boekjaren zal als
voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (#16) tot uiting worden gebracht. 

De berekening van de pensioenbijdragen voor het vastbenoemd personeel werd voor het eerst uitgevoerd door een onafhankelijke
externe partij in boekjaar 2015. De voorziening werd opgebouwd gedurende een periode van vier jaar, in casu 2015-2018. In boekjaar
2019 werd de studie geactualiseerd en hieruit blijkt dat de huidige provisie in lijn ligt van de opgebouwde en voorziene pensioenbijdrage.

en heeft zij een EUR.

(wordt)

invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van(negatieve)(positieve)

moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:
op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar(wordt niet)De resultatenrekening

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):
(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en
het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa

Oprichtingskosten:
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten:
in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgtDe herstructureringskosten werden

verantwoord:
(niet geactiveerd)(geactiveerd)

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor

Immateriële vaste activa: 
EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-

dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt(niet meer)(meer)termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt
verantwoord:

Materiële vaste activa:
materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze(werden geen)(werden)In de loop van het boekjaar

herwaardering als volgt verantwoord:
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WAARDERINGSREGELS

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa

Methode
L

D
A
(degressieve)

(andere)

Basis
NG (niet-

(geherwaardeerde)
Hoofdsom
Min. - Max.

Bijkomende kosten
Min. - Max.

(lineaire)
geherwaardeerde)
G

Afschrijvingspercentages

1. Oprichtingskosten
0,00 - 0,00 0,00 - 0,00

2. Immateriële vaste activa
COMPUTERPROGRAMMA'S L NG 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00
3. Industriële, administratieve of
commerciële gebouwen*
GEBOUWEN L 5,00 - 5,00 0,00 - 0,00
INFRASTRUCTUUR CONTAINERPARKEN L 5,00 - 5,00 0,00 - 0,00
4. Installaties, machines en uitrusting*
UITRUSTING MUV CONTAINERS L 10,00 - 10,00 0,00 - 0,00
CONTAINERS L 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00
COMPUTERHARDWARE L NG 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00
5. Rollend materieel*
ROLLEND MATERIEEL L 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00
6. Kantoormaterieel en meubilair*
KANTOORMEUBILAIR L 10,00 - 10,00 0,00 - 0,00
KANTOORMATERIEEL L 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00
7. Andere materiële vaste activa
CONTAINERS AMBACHTELIJK AFVAL L 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00
CONTAINERS GFT CONTAINERS L 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00
ONDERGRONDSE CONTAINERS L NG 10,00 - 10,00 0,00 - 0,00

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

EUR.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

-  bedrag voor het boekjaar: EUR.

-  gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:

Financiële vaste activa:
deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt(werden geen)(werden)

verantwoord
:

In de loop van het boekjaar

Voorraden:
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (te vermelden)

gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:
berekend volgens de methode van de gewogen

3. Vlottende activa

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

GEBOEKT TEGEN AANSCHAFWAARDE OP FIFO-BASIS
Enkel de voorraad rolcontainers, glaskratten, compostvaten, huisvuilzakken en GFT-labels is opgenomen in de waardering.

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

39/51



56

Nr.  0213.384.063  VOL-inb 6.19

WAARDERINGSREGELS
Producten:

de onrechtstreekse productiekosten.

-  De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat,

   verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

(omvat niet)(omvat)-  De vervaardigingsprijs van de producten

(omvat geen)(omvat) financiële kosten

Bestellingen in uitvoering:

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).

(tegen vervaardigingsprijs)Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd

Schulden:
schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op

deze schulden

(bevatten geen)(bevatten)De passiva

(geen)(een) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

4. Passiva

Vreemde valuta:
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (die betrekking hebben op onroerende goederen en afgesloten

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen:vóór 1 januari 1980),

EUR.
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ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Ook bij Ibogem liet de Covid-19 crisis financiële gevolgen achter.  Zoals reeds vermeld daalden de opbrengsten van de Kringloopwinkel,
daarnaast werd €15.277,83 uitgegeven voor beschermende maatregelen. Tijdens de sluitingsperiodes van het recyclagepark en de
kringloopwinkel werden een aantal medewerkers op tijdelijke werkloosheid gesteld. 
Voor 2021 werd een forfaitaire verhoging van de gemeentelijke bijdrage afgesproken van één euro per inwoner (circa €85.000). Ook in
2021 lijden de normale activiteiten van Ibogem onder de Covid-19 maatregelen. 
Voorgaande gebeurtenis geef evenwel geen aanleiding tot een aanpassing van de balans en resultatenrekening van het afgesloten
boekjaar. De raad van bestuur is er van overtuigd dat er zich op dit ogenblik geen problemen stellen wat betreft de voortzetting van de
activiteiten van de vennootschap in continuïteit.
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JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Het jaarverslag werd opgesteld door de Raad van Bestuur en kan U consulteren op volgende link:  http://www.ibogem.be/over/verslagen.
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

25,61001

1002

1003

.................................................................

..................................................................

.................................................................

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

21,5 4,1

16,3 2,6 13,7

35,6 22,9 12,7

38.4891011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

31.382 7.107

13.699 1.893 11.806

52.188 33.275 18.913

1.661.933,271021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

1.330.022,31 331.910,96

505.743,16 81.288,97 424.454,19

2.167.676,43 1.411.311,28 756.365,15

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 50.885,51 32.198,87 18.686,64

36,41003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

23,8 12,6

50.848 33.693 17.155

2.098.963,79 1.460.322,16 638.641,63

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon 45.053,20 29.726,82 15.326,38

..................................................................

.................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten
2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

27 14 36,6

26

1

11

3

34,0

2,6

23

4

2

3

22

2

12

24,3

12,3

7

7

2,0

8,3

26,3

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

21

1

1

2 22,3

1,0

1,0

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

1

1

2

10

2

1,0

7,7

1,6

2,0

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Codes
1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de vennoot-
    schap
    gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de vennootschap

0,4

724

18.516,81

150

151

152

.........................................................

...............................................................................................
...........................................................................................................

...........

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

4

4

3

1

2

5,9

4,8

1,1

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN 1. Voltijds
Codes

2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

3

3

2

2

4,0

4,0

3

1

1

3,0

0,5

0,5

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

................................................

Pensioen .............................................................................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................

Afdanking .............................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de vennootschap .......................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................

Vervangingsovereenkomst ........................................................................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

8

36

4.506,19

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

4.506,19

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................................

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen  ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ...............................................................................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................................

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de vennootschap ..............................................................................
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Intercommunale voor huisvuilverwijdering van Burcht en omliggende gemeenten 
Opdrachthoudende vereniging beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking


