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Mevrouwen,
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AANDEELHOUDERS, BESTUURSORGANEN EN PERSONEELSBESTAND 2019

1.1 Lijst der vennoten
IVVO is opnieuw een zuivere opdrachthoudende vereniging geworden volgens de bepalingen van het
Decreet Lokaal Bestuur (22/12/2017).
Indaver is hiertoe uitgetreden als private vennoot tegen 1/01/2019 zoals voorzien in onze statuten.
De aandelenstructuur omvat aandelen voor de bedrijfstak 1 (afvalinzameling en –verwijdering) en
aandelen voor de bedrijfstak 2 (afvalverwerking, in casu gft-compostering). De waarde van één aandeel
bedraagt 25,00 €.
De aandeelhouderslijst ziet er per 31/12/2019 als volgt uit:
•

Aandelen Mg (gemeenten-vennoten):
GEMEENTE
ALVERINGEM
DIKSMUIDE
DE PANNE
HEUVELLAND
IEPER
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MESEN
NIEUWPOORT
POPERINGE
VEURNE
VLETEREN
Subtotaal Mg

Mg1
8.654
23.308
14.676
12.772
51.364
18.096
4.918
1.506
12.270
29.058
16.822
5.488
198.932

Mg2
1.317
4.230
2.748
2.347
9.780
5.326
878
275
2.834
5.348
3.235
1.002
39.320

Het officiële inwonersaantal in ons werkingsgebied bedroeg 148.903 per 1/01/2019, exclusief 2de verblijvers.
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•

Aandelen Md (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kortweg IGSV):
IGSV
IVIO
MIROM-MENEN
IVOO
IMOG
IVBO
IVM
MIROM-ROESELARE
IDM
Subtotaal Md

•

Md1
10
10
10
10
10

Md2

50

10
10
10
30

Mp1
0
0

Mp2
0
0

Aandelen Mp (private vennoot):
PRIVATE VENNOOT
Subtotaal Mp

		

• Totaal materiële aandelen bedrijfstak 1 (Mg1+Md1+Mp1): 		

198.982

• Totaal materiële aandelen bedrijfstak 2 (Mg2+Md2+Mp2): 		

39.350

• Algemeen totaal materiële aandelen bedrijfstakken 1+2: 		

238.332

IVVO is aandeelhouder in 7 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:
IVBO
IVOO
MIROM-ROESELARE
MIROM MENEN
IVIO
IMOG
IVM

10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1989)
10 B aandelen (A.V. dd. 27/04/1988)
10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1988)
10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1991)
10 B aandelen (A.V. dd. 29/04/1992)
10 B aandelen (A.V. dd. 27/10/1992)
10 B aandelen (A.V. dd. 20/12/2005)
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1.2 Samenstelling van de bestuursorganen - vergaderingen
De samenstelling van het bestuur wijzigde grondig volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur
van 22/12/2017 als volgt:
•

beperking van het aantal leden van de Raad van Bestuur tot 15 bestuurders waarvan max. 2/3 van
hetzelfde geslacht

•

afschaffing van het Directiecomité

De Raad van Bestuur kwam 10 maal bijeen (op 22/01, 26/03, 2/04, 14/05, 11/06, 3/07, 10/09, 8/10,
12/11 en 10/12/2019).
De hersamenstelling is gebeurd door de buitengewone algemene vergadering van 26/03/2019. De invulling van de 15 mandaten is gebeurd als volgt: 1 bestuurder/gemeente + 1 extra bestuurder met ander
gender voor de 3 grootste gemeenten (Ieper, Koksijde en Poperinge).
Samenstelling per 31/12/2019:
GEMEENTE				BESTUURDER
		

ALVERINGEM				

Mevr. BUTAYE Gerda

		DE PANNE				

Dhr. JANSSENS Wim

		

DIKSMUIDE				

Dhr. GOEMAERE Raphaël

		

HEUVELLAND				

Dhr. VANACKER Bart

		

IEPER					

Mevr. BOUTON Sarah

		

IEPER					

Dhr. DESPEGHEL Valentijn, voorzitter

		

KOKSIJDE				

Dhr. DECORTE Guido

		

KOKSIJDE				

Mevr. PAELINCK Julie

		

LO-RENINGE				

Dhr. MATTHYS Johan

		

MESEN 					

Dhr. DEVELTER Kim

		

NIEUWPOORT				

Dhr. VANDEN BROUCKE Geert

		

POPERINGE				

Dhr. NOTEBAERT Kris

POPERINGE 				

Mevr. MAES Myriam

		

VEURNE					

Mevr. DEZEURE Lies, ondervoorzitter

		

VLETEREN				

Mevr. GELDOF Josette			

		

VLETEREN				

Dhr. VANDERHAEGHE Jonas, adviserend lid

Kennis werd genomen van het evaluatierapport 2013-2018.
Het ondernemingsplan 2019-2024 werd goedgekeurd.
Een code van goed bestuur werd opgesteld conform het Decreet Lokaal Bestuur.
De leden van de Raad van Bestuur dienen jaarlijks een mandatenlijst in te dienen bij het Rekenhof.
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Het Directiecomité vergaderde 3 maal (op 8/01, 5/02, 5/03) en werd ontbonden met de buitengewone
algemene vergadering van 26/03/2019.
Zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering:
•

•

de gemeenten-vennoten, zijnde:
ALVERINGEM			

DE PANNE			

DIKSMUIDE		

HEUVELLAND			

IEPER				

KOKSIJDE		

LO-RENINGE			

MESEN				

NIEUWPOORT		

POPERINGE			

VEURNE				

VLETEREN

de vennoten-intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zijnde:
IVIO				

MIROM-Menen			

IVOO

IMOG				IVBO				IVM
MIROM-Roeselare

Een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING werd gehouden op 26/03/2019 waarbij de Raad van
Bestuur opnieuw werd samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen.
Een STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING werd gehouden op 18/06/2019 ter goedkeuring van het activiteitenverslag en de jaarrekening van het dienstjaar 2018.
Een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING werd gehouden op 15/10/2019 met een statutenwijziging voor de verlenging van de opdrachthoudende vereniging voor een periode van 1 jaar tot 10/11/2020.
Tijdens deze tussentijdse verlenging, dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Koksijde, worden de
nodige stappen gezet voor een nieuwe verlenging van 18 jaar. Een externe studie is lopende mbt een herziening van de aandelen en een sterkte-zwakte analyse van de gft-installatie. Een interne werkgroep met
de kustgemeenten buigt zich over de specifieke noden van afvalinzameling aan de kust. Niettemin werd
het ondernemingsplan 2019-2024 goedgekeurd door alle gemeenten-vennoten.
Een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ter goedkeuring van het beleidsplan en begroting 2020
ging door op 17/12/2019.
De STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING ter goedkeuring van onderhavig jaarverslag, zal gehouden worden op 16/06/2020.
INFOVERGADERINGEN GEMEENTERAADSLEDEN
In het najaar werd 1 infovergadering gehouden op 21/11/2019 in IVVO-Ieper m.b.t. de agendapunten
van de buitengewone algemene vergadering van 17/12/2019.
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1.3 Commissaris
VRC-Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heren Hedwig en Frederik Vander Donckt, heeft een
controlemandaat als commissaris binnen IVVO voor drie opeenvolgende boekjaren (2017-2018-2019)
(A.V. dd. 20/06/2017).

1.4 Personeel
De personeelsformatie, omvat per 31/12/2019, 46 werknemers of 41,84 VTE.
In de bedrijfstak 1 (incl. overhead) zijn 32 personen (28,74 VTE) tewerkgesteld, in bedrijfstak 2 zijn dit 14
personen (13,10 VTE).

Vastbenoemd personeel
1. DESAGHER Ann			

secretaris Raad van Bestuur – diensthoofd, lid managementteam

2. DEL’HAYE Johan 			
					

exploitatieverantwoordelijke biocompostering en
preventieadviseur, lid managementteam

3. MASSELIN Jan			
					

diensthoofd boekhouding, financiën en
personeelsadministratie, lid managementteam

4. VERSTRAETE Bart 			

stationoverste (4/5 + LBO)

5. DEZWARTE Wim 			

chauffeur CE (4/5 + LBO)

Langdurig afwezig
6. VANDERFAEILLIE Frank (ziek)

operator – technieker compostering (4/5 + LBO)
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Contractueel personeel
1. VAN LITSENBURG Koen		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

stationoverste Veurne
DEREKX Thierry			
adjunct exploitatieverantwoordelijke biocompostering					teamleider processen en technieken
SEYNHAEVE Debbie		
adjunct verantwoordelijke dienst
					
boekhouding - personeel - financiën (32 u/wk)
DE BAENE Jeroen			
verantwoordelijke diftar - ICT
GOUWY Daphné 			
communicatieverantwoordelijke - DPO
METSU Lieva 			
adm. medewerker boekhouding (13 u/wk)
TERMOTE-VERHALLE Yves		
adm. techn. medewerker diftar
CARDINAEL Magaly 		
adm. medewerker klantendienst
DEGRYSE Ann 			
adm. medewerker klantendienst (34 u/wk)
FLORISSOONE Liesbeth		
adm. medewerker klantendienst
					
(progressieve werkhervatting 20u/wk)
REC Aldijana			
adm. medewerker klantendienst (32 u/wk)
VAN GEEM Michaëlla		
adm. medewerker klantendienst – compostering
VANBLEU Andy			
adjunct stationoverste (logistiek medewerker)
BAUDEN Anthony 		
operator-technieker compostering
CALIS Salvino			
operator-technieker compostering
COOL Stefaan			
operator-technieker compostering (19 u/wk)
DECONINCK Klaas			
operator-technieker compostering
VAN GYSEGHEM Thierry		
operator-technieker compostering
LEURELLE Jurgen			
operator-technieker compostering
CARON Vincent			
wielladerchauffeur compostering
CEULENAERE Simon 		
wielladerchauffeur compostering
VANDENBERGHE Klaas		
wielladerchauffeur compostering (32u/wk)
COUCHEZ Matthijs		
hulpkracht - wielladerchauffeur compostering
POISSONNIER Stijn		
hulpkracht - wielladerchauffeur compostering
DEROO Davy			
chauffeur CE
BUTSTRAEN Christophe		
chauffeur CE/adr - parkopzichter (vlinder)
MERLEVEDE Manuel		
chauffeur CE - parkopzichter
SANDERS Tom			
chauffeur CE
ROBYN Hans			
chauffeur C/adr - kga-medewerker
BARBIER Maxim			
parkopzichter
BATTEU Jenny			
parkopzichter groenpark
BILLIAU Wim			
parkopzichter (4/5 + LBO)
CAILLIEZ Jeroen			
parkopzichter
DEHONDT Johnny			
parkopzichter
DERYCKE Erik			
parkopzichter (4/5 + LBO)
LABEAU Marc			
parkopzichter (4/5 + LBO)
SOHIER Wilfried			
parkopzichter (19 u/week)
VAN EECKE Christel		
parkopzichter (4/5)
VAN EECKE Jasper			
parkopzichter - diftartechnieker - chauffeur CE
VOLCKAERT Marino		
parkopzichter
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Het personeelsverloop kan als volgt samengevat worden:

Bedrijfstak 1:
- Jan Masselin, diensthoofd boekhouding, financiën en personeelsadministratie kreeg, als lid van het
managementteam, een vaste benoeming per 1/01/2019.
- De functie van communicatieverantwoordelijke wordt ingevuld door Daphné Gouwy die sinds
13/05/2019 in dienst is, als gevolg van het ontslag van Julie Dumolein.
- De progressieve werkhervatting van Liesbeth Florissoone werd opgetrokken van 4 naar 20u/week.
- Het contract van Filip Debaene werd in onderling overleg beëindigd op 26/04/2019. Manuel Merlevede en Jasper Van Eecke worden hierdoor meer ingezet als chauffeur.
- Naar aanleiding van de pensionering van Freddy Onraedt, die langdurig ziek was, en de doorschuiving
van Jasper Van Eecke naar chauffeur kreeg Johnny Dehondt een contract van onbepaalde duur als
parkwachter.
- Marino Volckaert kwam in dienst als parkwachter op 30/04/2019 naar aanleiding van de pensionering
van Martine Vanbeselaere.
- Marcel Delva ging per 1 mei 2019 na langdurige ziekte op pensioen.
- Naar aanleiding van het vertrek van Leslie Kerkhove kwam de functie van adjunct stationoverste
(logistiek medewerker) vrij. Deze werd intern ingevuld door Andy Vanbleu vanaf 01/09/2019.
- Maxim Barbier, parkwachter, gestart met een vervangingscontract voor de opvang van afwezigheden in
de periode januari – maart, kreeg per 27/08/2019 een contract van onbepaalde duur. Naar aanleiding
van de interne doorschuiving van Andy Vanbleu kreeg Maxim de mogelijkheid om zijn rijbewijs CE +
ADR te behalen op kosten van IVVO zodat hij ingezet kan worden als chauffeur na het beëindigen van
de opleiding.
- Aldijana Rec die reeds sinds 2018 in dienst was met een vervangingscontract naar aanleiding van de
arbeidsongeschiktheid van Liesbeth Florissoone, kreeg per 1/11/2019 een vast contract in het vooruitzicht van de uitbreiding van diftarprojecten met restafvalcontainers in andere gemeenten.

Bedrijfstak 2:
- Thierry Derekx kwam op 23/04/2019 in dienst. Hierdoor kon de functie van teamleider processen en
technieken opnieuw ingevuld worden na het vertrek van Brecht Van Litsenburgh (juni 2018).
- Klaas Vandenberghe verminderde in uren per 01/01/2019 naar 30,4/38.
- Stijn Poissonnier kwam in dienst op 07/03/2019 als hulpkracht - wielladerchauffeur ingevolge het ontslag van David Lagae.
- Johan Verclyte werkte gedurende 2 maanden met een contract van bepaalde duur als technieker om
de periode voor de aanwerving van Derekx Thierry op te vangen.
- Jurgen Leurelle werd per 01/07/2019 bevorderd tot technieker na het succesvol voltooien van zijn
opleiding elektriciteit en de proefperiode.
Ann Desagher had, per 1/01/2019, 25 dienstjaren op de teller staan en werd in de bloemetjes gezet!
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Het BOC kwam 2 maal samen. Naast de invulling van praktische verbeteringen, waaronder tuinmeubilair en de inrichting van een garage als toezicht locatie voor parkwachters, werden volgende zaken
gerealiseerd:
•

Een deontologische code voor het personeel werd opgesteld en goedgekeurd.

•

De vakbond ACV Openbare Diensten deed een onderzoek naar de arbeidstevredenheid van het
personeel in lokale besturen in het najaar van 2018 aan de hand van een online bevraging. De resultaten voor IVVO zijn goed tot zeer goed in vergelijking met de resultaten over heel Vlaanderen op
alle vlakken. In de conclusie worden zowel aan het beleid, de leidinggevenden en als aan de medewerkers felicitaties overgemaakt!

•

Voorbereidingen werden getroffen voor de opmaak van een aantrekkelijk fietsbeleidsplan vanaf
2020.

De personeelsactiviteit ging door op zaterdag 16/03/2019. We maakten kennis met de Rabarberhoeve
in Alveringem waar we via proevertjes zelf konden ontdekken hoe divers rabarber kan verwerkt worden. Daarna trokken we richting De Panne en gingen we kokkerellen met de steengrill! Vervolgens lieten
we de ballen rollen en de kegels zwichten.
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ACTIVITEITENVERSLAG 2019

2.1

Bedrijfstak 1: afvalinzameling en -verwijdering

Voorwoord
IVVO voert een beleid afgestemd op de bepalingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022, goedgekeurd door de Vlaamse Regering dd. 16/09/2016.

Overslagstations
De afvoer van het huishoudelijk restafval gebeurde het voorbije jaar naar de verbrandingsovens van Brugge, Oostende, Roeselare en Eeklo.
Hierbij vindt u een verkort overzicht met de evolutie van de werkingsbijdragen per ton restafval, dewelke
IVVO aanrekent aan haar gemeenten-vennoten.
Een bijdragevermindering wordt sinds 2016 direct in rekening gebracht bij de voorschotfacturen. Er werden geen bijkomende bijdragen geïnd per einde boekjaar niettegenstaande de gestegen kosten wegens
indexering en kilometerheffing.
Het tarief voor derden (handelaars en kmo’s) voor gelijkgesteld huishoudelijk afval bedraagt 170 €/ton
incl. milieuheffing.
Het investeringsprogramma voor de stations omvatte de vervanging van een oplegger in Veurne
(levering voorjaar 2020) en de installatie van een warmtepomp in Veurne voor verwarming en koeling in
weeglokaal, bureel en refter.
De aanvoer van huishoudelijk en gelijkgesteld afval op de overslagstations neemt licht toe.
De totale aanvoer bedroeg 26.702 ton, een toename met 338 ton ( +1,3%):
• overslagstation Ieper: 8.996 ton restafval (+0,9%) - 445 ritten
• overslagstation Veurne: 17.706 ton restafval (+1,5%) - 898 ritten
Daarnaast werd 2.088 ton gft-afval van de kustgemeenten via het overslagstation Veurne (102 ritten) afgevoerd door naar onze gft-installatie.
Tenslotte wordt het rollend materieel ingezet voor transport van groenafval van de recyclageparken naar
onze verwerkingseenheid (257 ritten vanuit OS Ieper en 245 ritten vanuit OS Veurne), voor compostleveringen in bulk en voor de afvoer van de uitval voorbehandeling van de gft-site.
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Werking van de intergemeentelijke recyclageparken
IVVO voert de exploitatie uit van 4 intergemeentelijke recyclageparken (IG RP) en 1 groenpark.
De afvoer resulteerde in:
• IG RP Vleteren			
→ +14,9% (204 kg/inw)
• IG RP Nieuwkerke		
→ +13,3% (236 kg/inw)
• IG RP Veurne			
→ - 5,7% (221 kg/inw)
• IG RP Ieper (incl. groenpark)
→ + 3,4% (166 kg/inw)
Voor de ophaling van de gerecupereerde afvalstoffen op de parken heeft IVVO lopende overeenkomsten
met private afnemers.
Toenemende selectiviteit van de fracties blijft een uitdaging naar de circulaire economie.
Voor de inzameling van textiel op de parken en via wijkcontainers werd een gezamenlijke prijsvraag uitgeschreven. THV VICT-VICTRANS-RECUTEX kreeg de opdracht. Op basis van het materialendecreet en het gemeentelijk politiereglement
werden andere textielophalers aangeschreven met het verzoek om hun textielcontainers te verwijderen.
Voor landbouwfolie zette IVVO haar jaarlijkse campagne voort met een voor- en
najaarsactie voor de selectieve inzameling met een totale aanvoer van 509 ton.
De verwerkingsprijzen evolueerden verder in de negatieve zin. Tevens werd een
eenmalige inzamelactie van silobanden gecoördineerd.

Voorbereidingen werden getroffen om vanaf 2020 enkel nog verpakte asbestcement te aanvaarden op de
parken door de aankoop van asbestzakken en pbm-pakketten met overall, handschoenen en mondmasker.
Het ingediende subsidiedossier eind 2018 voor de bronophaling van asbest in bigbags en containers bij
particulieren, verenigingen, openbare diensten en landbouwers staat on hold gelet op het ontbreken van
middelen bij OVAM door het grote aantal dossiers.

Asbest veilig
verwijderen en afvoeren
afvoeren
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Persoonlijke beschermingsmiddelen aanbrengen
1

2

3

Een subsidiedossier werd ingediend voor de vernieuwing en uitbreiding van perscontainers voor grofvuil
en papier/karton. De eerste levering van 4 persen zal plaatsgrijpen voor het nieuw recyclagepark te Diksmuide.
Voor de exploitatie van de intergemeentelijke parken wordt gewerkt met een beheersovereenkomst afgesloten met de betrokken gemeenten, die alle financiële aspecten bevat.
Ingezamelde afvalstoffen en hoeveelheden:
In deel 3 van onderhavig jaarverslag vindt u een overzicht van de aard en de hoeveelheden huishoudelijke
afvalstoffen per gemeente.

Regionaal overslagstation specifieke afvalstromen (ROS)
Afdeling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
Door het gratis selectief inzamelen van schadelijke huishoudelijke producten, kunnen we voorkomen dat
deze stoffen zomaar in geconcentreerde vorm illegaal in de huisvuilzak, de riolering, de bodem of de lucht
terecht komen, met alle daaruitvloeiende milieubelastende gevolgen voor fauna, flora en de mens. Sensibilisering blijft heel belangrijk.
De actieve deelname aan de selectieve KGA-inzamelingen door de bevolking, zowel via de recyclageparken als via de wijk- en/of huis-aan-huis ophalingen, leverde 483.764 kg op of 3,3 kg per inwoner (stijging
met 16%).
Het KGA is samengesteld uit volgende deelstromen:

IVVO staat in voor de afhaling van KGA op de parken en de afvoer met uitzondering van motorolie,
frituurolie en kleine batterijen, die zijn uitbesteed. Een eerste periodieke opvolgingsaudit van het kwaliteitsborgingssysteem voor transport van gevaarlijk afval werd uitgevoerd.
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Afdeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA)
Ter uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst (kortweg MBO) AEEA fungeert IVVO als ROS. Volgens
het Ministerieel Besluit van 1995 ontvangen we een parkvergoeding en ROS-vergoeding voor deze AEEAfracties, alsook voor TL-lampen en rookmelders.
De AEEA worden op de recyclageparken gestockeerd in de volgende fracties :

Het transport van de boxpaletten naar onze ROSsen gebeurt door IVVO.
In totaal werd er 1.247.390 kg AEEA ingezameld, wat
neerkomt op 8,4 kg per inwoner, een stijging met
10,7%. Hiervan werd 842.000 kg of 68% van de ingezamelde hoeveelheid afgevoerd in eigen beheer naar
onze ROSsen.
Indien gekozen wordt voor een alternatief voor de klassieke Recupelhuisjes voor de stapeling van AEEA op de
parken, kan een tussenkomst van Recupel verkregen
worden.
IVVO beschikt over een mobiel heftoestel om het tillen
van grote toestellen in de gesloten containers met een
verplichte vullingsgraad van min. 80% ergonomisch te
vereenvoudigen.
Voor deze activiteiten beschikt IVVO over een
kwaliteitsborgingsysteem, geauditeerd conform het
Vlarema.
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Fost Plus project
Voor de selectieve inzameling van verpakkingsafval is de glasinzameling toegewezen aan Garwig uit
Houthulst, de papierinzameling aan Ruimdienst Dekeyser uit Brugge en de pmd-inzameling aan de volgende ophalers: Eco Lys uit Komen (sector Ieper), Garwig uit Houthulst (sector Veurne) en Suez uit Beerse
(sector kust).
De nieuwe erkenning voor 5 jaar loopt van 2019 t.e.m. 2023.
Om te voldoen aan de verplichting van 64% recyclage van plastics tegen 2025 wordt de invoering van de nieuwe blauwe zak
gradueel ingevoerd. De uitsortering in 14 materialen zal gebeuren
in een 5-tal ‘state-of-the-art’ sorteercentra die Fost Plus na prijsvraag heeft toegewezen. IVVO zal opstarten tegen 1/04/2021.
Een pilootproject met 9 brengpunten voorzien van 20 papierbollen opgestart i.s.m. Fost Plus sinds maart 2018 wordt verlengd tot
eind 2020. De inzamelresultaten zijn tot nu toe lovend. Een eindrapport zal opgemaakt worden voor de IVCIE met een voorstel om
dit project te bestendigen.

Naast ondergrondse glasbollen in de kustgemeenten heeft
IVVO voor de overige gemeenten een prijsvraag georganiseerd
voor ondergrondse duoglasbollen. De eerste 3 sites werden
geïnstalleerd, waarvan 2 in Ieper en 1 in Heuvelland.
De recyclagemarkten zijn vastgelegd door Fost Plus. Voor de
fractie papier/karton (incl. het niet verpakkingsgedeelte) werd
de opdracht gegund aan Belfibres met startdatum 1/01/2020.
De papieropbrengst, gekoppeld aan de Filpapindex, daalde
verder fors met maar liefst 41 €/ton gedurende het jaar en bedroeg gemiddeld 89 €/ton (-9%).
Een detail van de jaarresultaten per gemeente vindt u in deel 3
(overzicht huishoudelijk afval per gemeente).
Een overzicht van de totale inzamelresultaten voor de fracties glas, papier/karton en pmd vindt u hierbij.
Het pmd-residu bedroeg 15,9%.

Totaal 2019

Glas
(kg)
6.309.200

Glas
(kg/inw)
42,4

Totaal 2018

6.377.103

42,9

Verschil 2018-2019 (kg)

- 67.903

- 0,5

Verschil 2018-2019 (%)
Aandeel park
Aandeel brengpunt
Aandeel hah

- 1,1%
13,0%
87,0%
0,0%

P/K
(kg)
10.550
360
10.692
430
- 142.070
- 1,3%
31,2%
6,3%
62,5%

P/K
(kg/inw)
70,9

Pmd
(kg)
2.518.301

Pmd
(kg/inw)
16,0

71,9

2.509.346

15,8

- 1,0

8.955

0,2

0,4%
9,6%
5,5%
85,0%
19

Diftar klantendienst
Diftar staat voor GeDIFferentieerde TARifering. Dit betekent dat de burger betaalt in functie van de aard
en de hoeveelheid huishoudelijk afval welke hij aanbiedt. IVVO maakt gebruik van diftarregistraties per
gewicht omdat dit systeem het eerlijkste is.
Het softwarepakket in de backoffice, in beheer door de klantendienst van IVVO, verwerkt de diftar
inzamelgegevens van de huis-aan-huis inzamelingen, alsook de gegevens van de diftar recyclageparken.
Het nieuw webbased softwarepakket ‘Frameworks Afvalbeheer’ in gebruik genomen sinds oktober 2018,
werd uitgebreid met een klantenportaal. Hierbij kan de burger zijn diftarregistraties van parkbezoeken en
van ledigingen van diftarcontainers van rest- en gft-afval aan huis raadplegen. Bovendien kan hij het saldo
van zijn diftarrekeningen nazien, zijn provisie aanzuiveren en zijn voorkeur doorgeven om zijn betalingsuitnodigingen voortaan per mail te ontvangen.
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Diftar aan huis
De gft- en/of restafvalinzameling aan huis gebeurt door 15 ophaalwagens van de gemeenten (Koksijde
en De Panne) en privé-operatoren, dewelke zijn uitgerust met boordapparatuur en weegsystemen ter
beschikking gesteld door IVVO.
De IVVO klantendienst beheert 26.600 aansluitpunten voor restafval en 32.400 aansluitpunten voor
gft-afval. In totaal staan 63.000 containers met elektronische chip op locatie.
De mutaties, omruilingen, nieuwe aanvragen, inning waarborgen en retributies, informatieverstrekking
en klachtenopvolging gebeurt door onze klantendienst. Logistieke optimalisatie werd doorgevoerd door
de nazorg op te delen in 2 regio’s. Voor de regio Ieper werd een nieuwe lichte vrachtauto in gebruik genomen.
De opdracht voor de bouw van een nieuwe diftarloods met renovatie van de bestaande loods (o.a. verwijdering asbesthoudendende dakbedekking) en afbraak van de bijgebouwen werd gegund voor uitvoering
voorjaar 2020.
Een tweedehands heftruck werd aangekocht om het lossen en stapelen van containers ergonomischer te
laten verlopen.
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Diftar op recyclageparken
Alle recyclageparken zijn uitgerust met toegangscontrole en weegbruggen voor de registratie van de fracties waarvoor een retributie is verschuldigd.
Bij aanvoer van betalende fracties en onvoldoende saldo is betalen verplicht bij het verlaten van het park.
Het softwarepakket werd uitgebreid met de module ‘Frameworks Recyclageparkbeheer’ zodat de communicatie met de backoffice van de klantendienst beter zou verlopen. Tegen eind 2019 waren de parken
van Ieper, Heuvelland en Veurne overgeschakeld naar het nieuwe pakket.
Ons investeringsprogramma voor de vernieuwing van zuilen voorzien van toegangscontrole met eID, aanraakschermen en bancontact werd voltooid.
De diftarapparatuur op de parken van Ieper, Veurne, Heuvelland en groenpark Ieper werden in het najaar
van 2019 vernieuwd.
Een subsidiedossier werd ingediend voor aankoop van weegbruggen en slagbomen voor het nieuw recyclagepark van Diksmuide dat omstreeks 1/04/2020 de deuren zal openen.
Naar analogie met het model contantbelastingsreglement 2017-2019 werd een nieuw model 2020-2025
opgesteld, rekening houdend met indexering en een aantal tariefaanpassingen. Gemeenten die dit model
volgen kunnen rekenen op een korting van 25% op de jaarlijkse beheersvergoeding.
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Communicatie en sensibilisering
Afvalkalender en afvalkrant
Sensibilisering van de burger voor een correct en
milieubewust aankoop- en sorteergedrag gebeurt door
de verspreiding van de jaarlijkse afvalkalender en de
semesteriële uitgave van de IVVO afvalkrant, in nauw
overleg met de milieudiensten van de gemeenten.
De artikels in de afvalkrant zijn divers, informeren en
sensibiliseren op herhaaldelijke wijze de bevolking rond
milieuthema’s en komen tegemoet aan onze
contractuele verplichtingen met beheersorganismen.
Recycle! App
Ophaaldata kunnen naast de gedrukte afvalkalender ook online of in de Recycle! app geraadpleegd
worden. De app is gratis voor de bevolking en geeft alle informatie inzake ophaaldata, openingsuren van recyclageparken en sorteerregels weer. Al deze informatie wordt op adres van de gebruiker
gepersonaliseerd.
Website
De IVVO-website is een complementair
medium dat aan belang wint. De burger wordt accuraat geïnformeerd over
periodieke campagnes en richtlijnen.
Bovendien kunnen er (aan)vragen
digitaal overgemaakt worden aan de
klantendienst. Het intranet kan geconsulteerd worden door bestuursleden,
personeel en milieuambtenaren. Op
de homepagina werd een link naar het
nieuwe diftar klantenportaal aangebracht.
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Klantenportaal ‘mijn diftar’
De burger kan dit portaal gebruiken om zijn afvalgedrag te raadplegen zoals recyclageparkbezoeken alsook diftar ophalingen aan huis van rest- en gft-afval. Het huidig saldo op de diftarrekening wordt hier
weergegeven, bovendien kan de gebruiker het saldo hier aanzuiveren. Een andere optie binnen dit portaal is de mogelijkheid om de betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen.

Pers
Afhankelijk van de actuele thema's worden er ook vaak persberichten uitgestuurd of persconferenties
georganiseerd om mensen op de hoogte te brengen van acties, veranderingen,... binnen IVVO.
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Sociale media
IVVO is op vandaag actief op verschillende sociale media-kanalen: Facebook, LinkedIn en Instagram.
De laatste twee (LinkedIn en Instagram) zijn profielen die eerder occasioneel worden gebruikt en enkel
indien dat specifiek kanaal wenselijk is voor een bepaalde boodschap.
Facebook is een van de belangrijkste kanalen waar we op inzetten. Het aantal volgers is in 2019 gestegen
van ongeveer 400 naar bijna 1000 fans. Gezien alle lagen van de bevolking hiermee op een eenvoudige
manier te bereiken zijn, is Facebook een perfecte aanvulling op andere mediakanalen. Het is een manier
om onze boodschap te brengen tot bij mensen die we met traditionele media (advertenties, website, afvalkrant,...) niet bereiken. We posten ongeveer 1 of 2 berichten per week, variërend van nieuwsitems. Af
en toe ondersteunen en boosten we ook berichten met een zeker campagnebudget om een groter of een
zeer specifiek publiek te bereiken, bijvoorbeeld voor job advertenties.
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Grote opruimactie
IVVO organiseerde in 2019 de 5de grote zwerfvuilopruimactie op 23 maart. Deze actie ging door in alle
IVVO-gemeenten, maar liefst 200 verenigingen namen deel. Op een traject van 3.168 km wegbermen
werd maar liefst 21.904 kg zwerfvuil opgeruimd! Zwerfvuil is en blijft een hardnekkig probleem met een
zware impact op het milieu. Gelukkig groeit het bewustzijn en zijn er steeds meer mensen actief in het
voorkomen en het opruimen van zwerfvuil.
De strijd tegen zwerfvuil blijft dus aanhouden, hieronder enkele cijfers:
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2015

Aantal deelnemende
verenigingen
109

Zwerfvuil
(kg)
22.205

Pmd-afval
(kg)
3.722

2016

141

23.049

3.447

2017

153

19.993

3.315

2018
2019

177
200

21.205
21.904

4.706
3.092

Provinciaal overlegplatform
Het provinciaal afvaloverlegplatform, dat de klemtoon legt op de begeleiding van afvalpreventieprojecten, organiseerde volgende campagnes in de schoot van de werkgroep communicatie:
• Let’s do it op school
In 2019 werd het reeds opgestarte onderzoeksproject ‘Nudging tegen zwerfvuil’ verder uitgerold. Uit het onderzoek blijkt dat nudgen de beste manier
is om de strijd tegen zwerfvuil op school aan te gaan. Nudgen betekent
mensen subtiel stimuleren om zich op een gewenste wijze te gedragen met
andere woorden “duwtjes in de goede richting geven”. Vanuit dat idee zijn
er 5 verschillende onderzoeksprojecten bedacht die in het schooljaar 2018
- 2019 uitgerold zijn in 15 middelbare scholen. Voor onze regio namen de
scholen: GO Ieper, Heilige Familie Ieper en ’t Saam Campus Cardijn Diksmuide deel. Het onderzoeksproject werd in juni 2019 geëvalueerd door de
Mooimakers. De hoeveelheid zwerfvuil kan door een reeks eenvoudige maatregelen met 75% verminderen in een secundaire school, in één schooljaar tijd.
In 2020 zullen de Mooimakers i.s.m. Fost Plus en VVSG dit concept verder uitrollen naar alle Vlaamse scholen en hiervoor ook financiering aanbieden.
• Let’s do it in je buurt in de vuilbak
Sinds 2013 kan iedereen een stukje buurt claimen via de site van de Mooimakers om op die plaats zwerfvuil op te ruimen. Het aantal vrijwilligers (mooimakers) groeit zeer sterk. De vrijwilligers werden dit jaar
bedankt op 13 april met een knutselnamiddag. In 2020 wordt dit niet meer opgenomen in de provinciale
werkgroep en werkt elke intercommunale een eigen bedankingsmoment uit. Enerzijds omdat het aantal
vrijwilligers op provinciaal niveau steeds groter wordt, anderzijds omdat het bedankingsmoment dichter
in hun buurt zou kunnen plaatsvinden.
• Handhavingsweek zwerfvuil
Deze campagne werd in 2019 voor de vierde keer georganiseerd in West-Vlaanderen en voor de derde
keer in Vlaanderen. Tijdens deze week is er extra aandacht voor overtredingen inzake zwerfvuil en sluikstorten. De handhavingsweek liep in 2019 van 30 september tot 6 oktober. Er werden niet enkel boetes
uitgeschreven, maar ook burgers beloond voor hun goed gedrag met een gadget.
Voorafgaand aan de handhavingsweek was er op 16 september 2019 een inspiratiemoment rond
handhaving voor West-Vlaamse gemeenten en politiezones.
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Operatie Proper
De Mooimakers zijn de motor in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen, zij voeren
onderzoek, stimuleren kennisuitwisseling, organiseren campagnes, ondersteunen op een proactieve manier alle betrokken actoren en zetten zelf aanstekelijke acties op. In 2017 startten zij met een
beloningssysteem waar scholen en verenigingen kunnen op intekenen. Wie zich een jaar lang inzet om
zwerfvuil tegen te gaan op eigen terreinen of in de omgeving van school/clublokaal ontvangt een mooie
financiële beloning tussen 150 en 1 500 €. Op 11 juni 2019 mochten we aan 21 scholen een beloning
van in totaal 12.183 € overhandigen tijdens een persconferentie die georganiseerd werd bij IVVO.
Volgende scholen mochten een beloning in ontvangst nemen:
• Sint Bernarduscollege Nieuwpoort
• Immaculata Instituut De Panne
• Sint Pietersschool Adinkerke
• Vrije Basisschool De Droomvlieger Veurne
• Basisschool De Ster Poperinge
• De Klimrank Poperinge
• De Torteltuin Poperinge
• De Pinker (kwadrant) Poperinge
• ‘t Saam Diksmuide
• Vrije Basisschool Beerst Diksmuide
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• Vrije Basisschool Klavertje Drie Oost-Vleteren
• Vrije Basisschool Capucienen Ieper
• Heilige Familie Ieper
• Immaculata Ieper
• Vrije Basisschool Sint Michiels Ieper
• Go! De Klaproos Zillebeke
• Vrije Basisschool Het Nestkastje Dikkebus
• Vrije Basisschool Boezinge
• Vrije Basisschool Het Wijland Voormezele
• Vrije Basisschool Nieuwkerke

Hoffelijkheidscampagne
Als lid van Interafval, het overlegplatform voor alle Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen de
VVSG, zijn we nauwer en sneller betrokken bij wijzigingen en
knelpunten in het afvalbeleid.
In 2019 organiseerden we voor de 4de keer een hoffelijkheidscampagne tijdens de ‘Week van de afvalophaler’. Dit vond
plaats van 18 tot 24 november. Deze campagne roept de burgers op om hun dankbaarheid te tonen aan de mensen die het
hele jaar door instaan voor hun afval. Dit jaar konden mensen
dit tonen door een strik rond hun afvalcontainer of afvalzak
te knopen alsook door een tekening aan het raam te hangen
of af te geven aan de parkwachters. Vanuit IVVO werden de
afvalophalers en parkwachters getrakteerd op een rijk gevulde
fruitmand.

Peukenrecipiënten
Vanuit de noodzaak om iets te doen aan het groot aantal sigarettenpeuken op de grond, werd
in 2018 een OVAM subsidiedossier opgestart om peukenrecipiënten aan te kopen.
Een opvallend recipiënt in de vorm van een peuk die de gemeenten voordelig bij IVVO kunnen
aankopen voor de plaatsing bij openbare gebouwen, terreinen, tram- en bushaltes,...
Wegens succes zal er in 2020 nog een extra aankoop gebeuren van deze recipiënten.
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Project peuken en kauwgom
In 2019 heeft IVVO samen met de gemeenten Ieper, De Panne, Heuvelland en Vleteren een onderzoeksproject uitgevoerd tegen zwerfvuil,
specifiek het bestrijden van rondslingerende kauwgom en sigarettenpeuken. Voor de monitoring werkte IVVO samen met het onderzoeksbureau Tempera uit Antwerpen. Communicatie, handhaving en participatie
werden vanuit de gemeenten en IVVO georganiseerd, de Mooimakers
boden de financiële steun. Doel van het onderzoek was om te testen
welke types recipiënten op welke types locaties het meest efficiënt zijn.
Verschillende types van zwerfvuilcollectoren werden ingezet.
Medewerkers deelden zakasbakjes uit op het Dranouter-festival in Heuvelland en op de Tooghe Dagen in Ieper. Daarnaast zette Ieper peukencollectoren in de vorm van een sigaret in. De Panne gebruikte duobakjes
om zowel peuken als kauwgom te verzamelen. De gemeente Vleteren
installeerde DropPits om peuken op te vangen. Tegen kauwgom plaatsten de gemeenten Ieper en De Panne kauwgomborden. Op deze manier
bestond het onderzoeksproject uit drie deelprojecten.
Zakasbakjes
De twee evenementen deelden samen 682 gratis zakasbakjes uit, om op die manier te vermijden dat mensen hun peuk op de grond gooien als er geen peukencollector in de buurt is.
Het benaderen van passanten gebeurde op twee verschillende manieren. Op het muziekfestival werd
gekozen voor een proactief uitdeelgedrag, dat passanten aansprak en hen bij interesse een zakasbakje aanreikte. Ieperse rokers namen daarentegen zelf het initiatief en vroegen zelf om een zakasbakje,
daardoor waren de rokers denkelijk ook gemotiveerder. De twee contactprocedures leidden elk tot een
ander volume van verspreidde asbakjes. In een vergelijkbare tijdspanne verdeelde men in Dranouter 500
zakasbakjes, tijdens de Tooghe Dagen ontvingen 182 geïnteresseerde burgers een zakasbakje. Na afloop
van het evenement kregen rokers de vraag of ze het zakasbakje gebruikten, 91% van de rokers gaven het
zakasbakje een kans, dit is dus een bijzonder effectieve impuls.
Echter is het zakasbakje wel efficiënter bij rokers die zelf wat moeite moeten doen om
er een te verkrijgen, dan bij rokers die er eerder ongevraagd een in handen kregen.
Conclusie: selectief uitdelen zorgt in vergelijking met uitreikend uitdelen voor het
grootste aandeel gebruikers en is kostenefficiënter.
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Kauwgom
Om kauwgom uit het straatbeeld te weren, plaatsten de gemeenten Ieper en De
Panne twee soorten kauwgomcollectoren: gumbuddy’s en duobakjes. De resultaten
tonen dat het type van kauwgomcollector weinig verschil maakt. Vooral van belang
is de locatie waar de kauwgomcollector staat. Bij plaatsen met veel passage
zoals een schoolomgeving en wachtplaatsen bij bus- en treinstations verzamelen
de collectoren het meest kauwgom. Het verschil is opmerkelijk groot. De drukste
locatie verzamelt op één maand tijd 67 stuks. Minder drukke locaties verzamelen
op één maand tijd geen enkele of slechts één kauwgom.
Het kauwgomcompartiment van het duobakje bevatte
echter niet enkel kauwgom. Ook papiertjes, plastiekjes, zakdoeken en peuken werden erin teruggevonden. De gumbuddy’s hebben hiervan minder
tot geen last gezien er enkel iets op
gekleefd kan worden.

Peukenrecipiënten
Naast de zakasbakjes zette dit onderzoek drie types van peukencollectoren in: collectoren in de vorm van
een sigaret, duobakjes en DropPits. Alle peukencollectoren werden door rokers gebruikt. Ook hier is het
type van ondergeschikt belang aan de locatie. De meest efficiënte locaties om peukencollectoren in te
zetten zijn logischerwijze degene met een hoge peukenproblematiek, waar er veel gerookt wordt en er
dus ook veel peuken rondslingeren. Deze locaties verzamelen meer dan vijf maal zoveel peuken als andere
locaties.
Uit de effectenmeting blijkt dat, afhankelijk van het type recipiënt, 65 tot 70% van de peuken zich in de
peukencollectoren bevinden. Twee derde van de peuken belanden niet op de grond, en doen zo het zwerfafval drastisch dalen. Van de peuken die wel op de grond worden teruggevonden, ligt 14% binnen een
straal van 5m van het recipiënt. Door simpele impulsen kunnen ook deze peuken naar het recipiënt geleid
worden, hier valt dus nog winst te boeken!
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Doelgroepenwerking Fost Plus
Doelgroepenwerking via de scholen wordt ondersteund door interactieve animatielessen LABO, Da’s
proper en Viesvuilland i.s.m. Fost Plus.
Daarnaast kan het Afvalspel Mister Jekkes en de interactieve tentoonstelling gratis worden ontleend
door scholen.
Voor de jeugdverenigingen bieden we i.s.m. Fost Plus het project
'Ten Afval' aan waarbij pmd-containers en papierkratten gratis
ontleend kunnen worden. Daarnaast krijgen ze via een spelletjesboek
ideeën voor animatie over sorteren.
Evenementenkits
Voor evenementen beschikt IVVO over ontleenbare kits bestaande uit containers van 240 liter voor restafval en pmd. Het reglement werd aangepast waarbij de containers gratis kunnen ontleend worden indien
de organisator zelf instaat voor het transport. In 2019 werden deze kits voor 48 verschillende evenementen ontleend binnen het IVVO-werkingsgebied.

Werkgroep milieuambtenaren
Een werkgroep met de milieuambtenaren van IVVO kwam twee keer samen om intergemeentelijke
initiatieven te concretiseren, om in te spelen op bovenlokale acties en om de afvalkranten voor te
bereiden. In 2020 voorzien we op de frequentie te verhogen naar drie of vier keer per jaar samen komen.
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Vlaco
In samenwerking met Vlaco vzw promoten we compostverkoop en -gebruik. Naast compost in bulk,
bieden we ook voorverpakte extra fijn afgezeefde compost aan in zakken van 40 liter.
Daarnaast organiseren we workshops met Vlaco-lesgevers over de aspecten van kringlooptuinieren, maar ook voedselverlies in de keuken wordt onder de aandacht gebracht om organisch afval te
voorkomen.
IVVO zetelt als belangenverdediger van de gft-verwerkers zowel in de Raad van Bestuur als het dagelijks
bestuur van Vlaco.

Beheersorganismen: communicatie i.s.m. Bebat en Recupel
IVVO communiceert op regelmatige basis over de campagnes van Bebat, de organisatie die instaat voor
het inzamelen, sorteren en recycleren van batterijen. Naast Bebat is er ook Recupel, deze organisatie staat
in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte elektronische apparaten en lampen. Hun inzamelacties en communicatie wordt ook zoveel mogelijk ondersteund vanuit IVVO.
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Kringwinkel West
Het hergebruik van goederen wordt verder gestimuleerd via onze nauwe samenwerking met de Kringwinkel West. Inzameling gebeurt via haalmethode na afroep of brengmethode naar één van de vier
winkels. Daarnaast is het ook mogelijk om op het recyclagepark van Nieuwpoort of Poperinge 'Kringwinkel
spullen' binnen te dragen tijdens de inzamelnamiddagen.

Coachingstrajecten
De gemeente Nieuwpoort heeft in 2019 het coachingstraject opgestart. Hiervoor werkt ze, samen met
IVVO en de Mooimakers, aan een integrale aanpak van hun zwerfvuilbeleid.
Er wordt een vuilnisbakkenplan opgesteld en enkele hotspots van zwerfvuil en sluikstort worden
aangepakt. Communicatie, handhaving, participatie, omgeving en infrastructuur gingen hand in hand
om het zwerfvuil- en sluikstortprobleem zo integraal mogelijk aan te pakken.
Na het tweejarige project, wordt het coachingstraject afgerond en worden de genomen maatregelen
verder gezet in het dagelijkse afvalbeleid van de gemeenten.
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2.2

Bedrijfstak 2: gft-compostering

Werking
Op technisch vlak verwerkte de composteringsinstallatie het
voorbije jaar maximaal het aangeboden huishoudelijke gftafval beschikbaar op de markt. Het groenafval van de recyclageparken in onze regio wordt tevens binnen getrokken.
Tenslotte wordt (energierijk) bedrijfsafval in beperkte mate
verwerkt.
Door herinvesteringen en procesoptimalisaties blijft deze
installatie voldoen aan de huidige technische standaarden
en is ze klaar voor de toekomst.
Onze installatie verwerkt organisch afval volgens het BBTprincipe en wordt jaar na jaar geoptimaliseerd door de
inspanningen van een gekwalificeerd team onder leiding van
de exploitatieverantwoordelijke. Een stage van techniekers
uit China is hier een mooi bewijs van.
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Vergunningen
Het voorbije jaar werden de nodige voorbereidingen getroffen naar een verlenging. De oude milieuvergunning verstreek op 16/03/2020. We zijn fier te melden dat de nieuwe omgevingsvergunning, opgemaakt in eigen beheer, werd verleend op 21/11/2019 voor onbepaalde duur. Aan heel wat van de opgelegde bijzondere voorwaarden voldoet de installatie reeds. Rapportering van de gevraagde gegevens zal
op periodieke basis overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.
Voor de luchtbehandeling zal naast de huidige kwartaalmetingen een erkend MER-deskundige een 3-jaarlijkse controle dienen uit te voeren, waarvan de eerste controle in 2020 dient ingepland.
De installatie beschikt over een OVAM-erkenning voor de verwerking van categorie 3-materiaal in toepassing van EG-Verordering nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Deze erkenning werd vernieuwd in 2015 voor
een periode van 5 jaar en in 2018 gewijzigd wegens de uitbreiding van de gft-definitie waardoor gft een
categorie 3 bijproduct werd.
De geproduceerde compost wordt steekproefsgewijs extern gecontroleerd op kwaliteitsparameters en
beschikt over een Vlaco-kwaliteitslabel. Het onafhankelijk kwaliteitzorgsysteem met handboek werd opgevolgd. Verder voldoet de compost aan de Franse norm NFU 44-058 voor afzet van compost in Frankrijk.
Een bijkomende parameter voor plastics wordt sinds dit jaar gemonitord met name de totale oppervlakte
aan plastiek verontreiniging.
De uitbreiding van de gft-definitie per 1/01/2019 ging gepaard met het uitvoeren van validatietesten en
door implementatie van de wettelijke verplichtingen.
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Aard en hoeveelheid van de verwerkte afvalstromen
Hierbij geven we een overzicht van de aangeleverde hoeveelheden bio-afvalstoffen, bestaande uit
groente-, fruit- en tuinafval (gft) en structuurmateriaal (groenafval).
De verdeling van de verwerkte afvalstoffen ziet er als volgt uit:

De verdeling van de aanvoer ziet er als volgt uit:
TON

GFT

OBA

GROEN

TOTAAL

Totaal 2019

31.120,82

8.666,93

11.270,26

51.058,01

Totaal 2018

28.998,52

8.516,77

13.205,36

50.720,65

Evolutie 18-19

2.122,30

150,16

-1.935,10

337,36

+7,3%

+1,8%

-14,7%

+0,7%

Evolutie 18-19 (%)
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Hieronder vindt u een spreiding van de seizoensgebonden aanvoer op maandbasis:

Het aangeleverde gft- en groenafval is afkomstig van onze gemeenten-vennoten, vennoot intercommunales en derden.
De aanvoer van gft steeg in totaliteit met 6,8%. Hierdoor kon wat minder groenafval zelf verwerkt
worden. De hoeveelheid organisch bedrijfsafval bleef min of meer stabiel.
De ervaring leert dat de selectieve inzameling van gft-afval in minicontainers de beste resultaten
oplevert naar kwaliteit. Pluspunt is dat een container zich uitstekend leent tot exacte tarifering per
aangeboden kg, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Gemeenten met full diftar, maw tarifering van
zowel restafval als gft-afval per kg, leveren over het algemeen meer gft per inwoner aan.
Zowel de gemeenten als de burger hebben er alle baat bij om organisch afval selectief in te zamelen:
uit milieuoogpunt (recyclage i.p.v. verbranden) en uit economisch oogpunt (verwerkingsprijs vergistencomposteren = slechts 40% van verwerkingsprijs verbranden, een principe dat in die zin wordt doorgerekend aan de burger via een contantbelasting per gewicht).
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Hierbij vindt u de ingezamelde gft-hoeveelheden in de IVVO-gemeenten berekend op basis van de vaste
inwoners. Participatie van de burger aan de gft-inzameling gebeurt op vrijwillige basis, met als insteek
dat organisch afval dient vermeden in het restafval.
GEMEENTE
NIEUWPOORT
KOKSIJDE
DE PANNE
VEURNE
ALVERINGEM
LO-RENINGE
DIKSMUIDE
IEPER
POPERINGE
MESEN
VLETEREN
HEUVELLAND
TOTAAL 2019

Gft (kg/inw)
25
78
14
33
43
41
39
54
37
66
38
36
45

Evolutie t.o.v. vorig jaar
-2,2%
-5,5%
-5,8%
+8,4%
-1,6%
+7,8%
+7,2%
+1,5%
-3,4%
+8,1%
+3,0%
+3,1%
-0,2%

Eindproducten
Uit bovenvermelde afvalstoffen werden de volgende producten gegenereerd:
•

Gft-compost, gekeurd door FOD (ontheffing) en VLACO (kwaliteitslabel). De afzet (≈ 17.960 ton) als
bodemverbeterend middel gebeurde naar gemeenten, particulieren, (tuin)aannemers en grootafnemers. Er werd voldaan aan de voorwaarden van de kwaliteiteitsaudits.

•

Brandbare residuen (zgn. lichte fractie, zeefoverloop en uitval), bestaande uit brandbare verontreinigingen (plastics,…) en (composteerbare) zakken, welke wordt afgevoerd naar een biomassacentrale (≈ 2.870 ton).

•

Concentraat, nevenproduct van de indamper van de waterzuivering.

•

Inerte residuen bestaande uit zware fractie (steentjes,…) en metalen.

•

Elektriciteit uit biogas, in casu ‘groene energie’, toegepast voor eigen verbruik en voor levering aan
het openbaar net. In 2019 werd in totaliteit 6.777 groenestroomcertificaten geproduceerd (6.242 GSC
in 2018 of +8,6%). Netto leverde de installatie, na aftrek eigen verbruik en opname uit het net, een
overschot van 3.515 MWh (3.234 MWh in 2018 of +8,6%).
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•

Restwarmte, gebruikt deels voor de vergisting (35-37°C), deels voor de aanmaak van gezuiverd afvalwater via verdamping onder verlaagde druk, na biologische zuivering. Voor het hergebruik van
restwarmte worden WKK-certificaten toegekend voor de nieuwe gasmotoren in gebruik genomen
sinds 02/2016. De motor van 600 kW is momendeel gedefinieerd als kwalitatieve WKK waardoor deze
WKK-certificaten genereert. De voorbije 2 jaren werd reeds geïnvesteerd in het verder nuttig toepassen van restwarmte door zowel het administratief gebouw als het sanitair blok volledig op restwarmte
te zetten. Door het vervangen van de vacuumindamper door een nieuw toestel met hogere capaciteit
wordt er meer restwarmte gerecupereerd waardoor ook de 2de motor van 800 kW als kwalitatieve
WKK wordt erkend. Door deze ingreep worden er ongeveer 2.900 extra warmtekrachtcertificaten bekomen.

•

Afvalwater, zoveel mogelijk aangewend voor eigen proces (>90% recycling).

•

Proceslucht, gezuiverd door gaswasser en biofilter.

Compostverkoop
IVVO beschikt over het Vlaco-label waardoor onze compost zowel in bulk wordt
verkocht als in handige zakken van 40 l op een aantal reyclageparken. Deelnemers
aan gemeentelijke bebloemingswedstrijden kunnen deze zakken aankopen tegen
voordeeltarief.
De voorjaarsactie ‘2halen=1betalen’ werd herhaald. Thuisleveringen van compost
in bigbags van 1m³ nemen verder toe.
Lokale afzet is en blijft een aandachtspunt. Gemeenten-vennoten als belangrijke
leverancier van gft kunnen compost gratis afnemen. De afzet van 17.960 compost
levert een besparing op van maar liefst 23.970 ton CO2.
Naast compost biedt IVVO ook sierschors aan als afdekmateriaal, zowel in bulk als
in bigbags. In 2019 werd een stijging van 50% behaald in de verkoop ervan.
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OVERZICHT HUISHOUDELIJK AFVAL PER GEMEENTE 2019

3.1 Huishoudelijke restafvalcijfers
Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 (goedgekeurd door de
Vlaamse Regering dd. 16/09/2016) bevat restafvaldoelstellingen waarbij de gemeenten worden ingedeeld op basis van sociaal-economische kenmerken volgens de Belfius clusters.
Deze Belfiusstudie werd herhaald in 2018, waardoor de clusterindeling wijzigt als volgt:
GEMEENTE

Cluster

MESEN
LO-RENINGE
VLETEREN
ALVERINGEM
HEUVELLAND
IEPER
POPERINGE
VEURNE
DIKSMUIDE
NIEUWPOORT
KOKSIJDE
DE PANNE

V4
V7
V8

Omschrijving cluster

Norm incl vgbaar
BA
woongemeente met toenemend aantal jongeren
130 kg/inw
landbouwgemeente
141 kg/inw
landelijke woongemeenten met eerder
136 kg/inw
vergrijzende bevolking

V12

gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit

141 kg/inw

V16

kustgemeenten

258 kg/inw

In het uitvoeringsplan is een maximum restafvalcijfer vastgelegd per cluster van gemeenten, te behalen
tegen uiterlijk 2022.
Indien het restafvalcijfer 2016 reeds lager lag dan de norm van dit plan, dan geldt het restafvalcijfer
2016 als maximum. Kortweg, het restafval mag niet toenemen t.o.v. het restafvalcijfer berekend voor het
dienstjaar 2016.
Het restafvalcijfer wordt berekend door de som van huisvuil, gemeentevuil (incl. straat- en veegvuil), grofvuil en vergelijkbaar bedrijfsafval (beperkt tot gemiddeld 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse
ophaling of één container van 22,5 kg restafval).
Gelijkaardig bedrijfsafval (in grotere hoeveelheid dan maximaal vastgelegd voor het vergelijkbaar bedrijfsafval) mag afgesplitst worden indien ingezameld via een aparte ronde en de aanrekening kostendekkend
via een aparte boekhouding gebeurt. Alsook apart ingezameld gemeentelijk bedrijfsafval (zoals afval van
gemeentelijke gebouwen, marktafval en strandafval) wordt hierin niet meegerekend.
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Hierna volgt een berekening van het restafvalcijfer per gemeente, de evolutie t.o.v. het vorige jaar en de
vergelijking met de norm:
KG/INW/JAAR

NIEUWPOORT
KOKSIJDE
DE PANNE
VEURNE
ALVERINGEM
LO-RENINGE
DIKSMUIDE
IEPER
POPERINGE
MESEN
VLETEREN
HEUVELLAND
Totaal restafval 2019
Totaal restafval 2018
Evolutie

Huisvuil Gemeen- Grofvuil Grofvuil
hah
RP
incl
tevuil
(3)
(4)
vglbr BA
(2)
(1)
217
192
219
119
98
86
118
100
95
133
100
99
134,4
134,1
0,2%

16
5
7
1
0
0
0
4
1
0
0
0
3,8
3,0
23,8%

3
2
2
3
17
0
0
0
0
1
1
5
1,8
1,7
6,9%

31
14
24
20
29
30
25
24
19
14
30
29
22,9
22,1
3,5%

Restafval
incl
gelijkaardig BA
(1+2+3+4)
267
213
252
143
143
117
142
129
115
148
131
134
162,9
161,0
1,2%

Norm
nieuwe
afvalplan
2022

Verschil
tov vorig
jaar

258
243
254
141
131
107
141
128
115
130
120
129
164
164

3,0%
1,6%
-0,9%
-1,9%
7,5%
0,3%
-0,3%
1,2%
1,6%
9,2%
5,9%
-1,0%
1,2%

Besluit
De doelstellingen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval tegen
2022 zullen door de meeste IVVO-gemeenten behaald worden na de uitbreiding van de pmd zak met alle
plastieken verpakkingen vanaf april 2021.
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3.2 Totaal aanbod huishoudelijk afval
Gemiddeld werd er 521 kg afval per inwoner in 2019 in het werkingsgebied van IVVO is ingezameld, bestaande uit:
• 31% of 163 kg restafval per inwoner, bestemd voor verbranding
• 69% of 358 kg selectief ingezameld afval per inwoner, bestemd voor hergebruik of recyclage
Ter info:
518 kg huishoudelijk afval per inwoner in 2018, bestaande uit 161 kg restafval en 357 kg selectieve fracties
(verdeling 31%/69%).
Evolutie tov 2017: +18 kg/inw, waarvan +9 kg/inw groenafval
De selectieve fracties zijn voor 2/3 samengesteld uit:
1. Organisch afval (gft- en groenafval): gemiddeld 122 kg/inw = 34% van de selectieve fracties
2. Papier/karton: gemiddeld 71 kg/inw = 20% van de selectieve fracties
3. Hol glas: gemiddeld 42 kg/inw = 12% van de selectieve fracties
Op de volgende pagina’s volgt een overzicht per gemeente van de diverse huishoudelijke afvalstoffen.
Bemerk evenwel dat de selectieve stromen van de gemeentediensten (bv. snoeihout van onderhoud van
gemeentelijke plantsoenen) alsook vergelijkbaar bedrijfsafval naar aard en hoeveelheid hier tevens in
opgenomen zijn.
Specifieke bedrijfafvalstoffen (bv. inzamelactie landbouwfolie, bermmaaisel, marktafval, strandafval,…)
zijn hier niet in opgenomen.
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JAARBALANS 2019

4.1 Toelichting bij de financiële toestand

Resultaat
Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een globale winst van 787.057 € (ter info resultaat 2018: winst
van 385.056 €).
Belangrijk om te vermelden is dat er aan de gemeenten-vennoten een bijdragevermindering op de aangeleverde tonnages werd toegekend van 519.936 € in 2019 (cfr. 645.316 € in 2018).
De kosten in bedrijfstak 1 zijn 4,5% hoger dan vorig jaar, de opbrengsten stegen met 6%.
De belangrijkste afwijking in negatieve zin t.o.v. vorig jaar bij de kostensoorten vindt men terug bij:
•
•
•

de aankopen (klasse 60); een stijging van 5,8% o.a. door stijging van de verwerkingskosten van harde
plastics en een toename van 15% van ophaalkosten hah
de diensten en diverse goederen (klasse 61) te wijten aan o.a. projectkosten mooimakers en stijgende
onderhoudskosten rollend materieel
de andere bedrijfskosten; deze stijgen met 56% door een daling van het btw-verhoudingsgetal wat
leidde tot een nadeligere btw-herziening

De stijgende opbrengsten zijn o.a. te danken aan:
• verhoging van de werkingsbijdrage voor brandbaar afval met 5 €/ton
• stijgende aanvoer van brandbaar afval door KMO’s in overslag Veurne
• doorrekening van de hogere ophaalkosten hah en de hogere verwerkingskosten harde plastics
Bedrijfstak 1 sluit af met een winst ten belope van 352.699 € (ter info: 202.374 € in 2018).
In bedrijfstak 2 boeken we een winst van 434.358 € (ter info: 182.682 € winst in 2018) en dit na 129.900€
bijdrageverminderingen voor de gemeentelijke vennoten.
2019 was een uitstekend jaar dankzij een stijging van de aanvoer van gft.
De omzet is 9,1% hoger dan vorig jaar.
De stijging van de personeelskosten met 4,4% is integraal te wijten aan een langdurig zieke die op de payroll blijft omwille van statuut van vastbenoemde.
Er werden voor een totaal bedrag van 267.518 € voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken aangelegd in 2019. Er werd tevens een bedrag van 15.795 € van deze voorzieningen teruggenomen voor vervanging van de motor van de breker.
De netto-winst vóór niet-recurrente elementen beliep 423.832 € (tgo 195.980 € in 2018).
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Vergelijking resultaat met het budget
Het resultaat van tak 1 is 133.166 € beter dan het budget, vooral dankzij een omzetstijging gekoppeld aan
licht dalende personeelskosten.
Het resultaat van tak 2 is 405.104 € beter dan het budget.
De belangrijkste reden hiervoor is de hogere aanvoer van gft gecombineerd met betere energie-opbrengsten.
De investeringen in 2019 (incl. na btw):
voor bedrijfstak 1: 406 K € waarvan de voornaamste:
1. vervanging zuilen diverse RP’en (144 K €)
2. diverse containers diftar hah (36 K €)
3. bestelwagen diftar (43 K €)
4. bobcat RP Ieper (44 K €)
5. vernieuwing software RP’en (93 K €)
voor bedrijfstak 2: 538 K € waaronder:
1. afwerking indamper (253 K €)
2. vervanging wiellader (187 K €)
De afschrijvingen in 2019 bedragen:
• voor bedrijfstak 1: 489.067 €
• voor bedrijfstak 2: 775.790 €
De overboeking van kapitaalsubsidies naar financiële opbrengsten is:
• voor bedrijfstak 1: 136.210 €
• voor bedrijfstak 2: 145.477 €
Er is een positieve cashflow (uitgezuiverd van niet recurrente opbrengsten/kosten) van 2,0 mio EUR. Hiermee werden bankleningen afgelost ten belope van 0,4 mio EUR en investeringen gefinancierd voor een
bedrag van 0,9 mio EUR (= incl niet-aftrekbare btw).
De winst van het boekjaar (787.057 €) wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
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Balans
Het balanstotaal is 14,16 mio EUR, een daling met 0,66 mio EUR, waarvan 57,6% wordt gevormd door
vaste activa.
Het eigen vermogen bedraagt 10,17 mio EUR wat goed is voor een solvabiliteit van 71,8% van het balanstotaal.
De liquide middelen daalden van 3,1 mio EUR naar 2,4 mio EUR voornamelijk door een snellere doorstorting van, voor rekening van de gemeentelijke vennoten, geïnde retributies.
De openstaande leningen en kredieten bij de banken (looptijd > 1 jaar) belopen 0,8 mio EUR (0,4 mio EUR
lager dan vorig jaar).
De handelsschulden bedragen 1,7 mio EUR.
De Raad van Bestuur bevestigt tevens dat er tot op heden, sinds het afsluiten van het boekjaar 2019, geen
andere belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die de vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloed hebben. Het uitbreken van de COVID-19 crisis heeft relatief weinig impact op de werking
van IVVO gezien het ophalen en verwerken van afval door de Vlaamse overheid bestempeld werd als een
prioritaire dienstverlening die gegarandeerd moet blijven.
In 2020 moeten de gemeentelijke deelnemers hun engagement, om verder vennoot van IVVO te blijven,
herbevestigen door een gemeenteraadsbesluit te nemen voor een verlenging van de duur van IVVO met
18 jaar.
De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat de duurtijd van de intercommunale in 2020 opnieuw met 18 jaar
zal verlengd worden (al dan niet met evenveel gemeentelijke vennoten).
Vandaar dat de jaarrekening over het boekjaar 2019 opgesteld werd in de veronderstelling van continuïteit.
Er werden geen onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd.
Er zijn geen andere belangrijke risico’s of onzekerheden dan degenen hierboven gemeld.
Er is geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.
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4.2 Jaarrekening
JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)
Naam:

Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Veurne en Ommeland

Rechtsvorm:

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres:

Bargiestraat

Postnummer:
Land:

8900

Nr: 6
Gemeente:

Bus:

Ieper

België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Gent, afdeling Veurne

Internetadres:
Ondernemingsnummer

BE 0213.877.575

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

09-03-2020

16-06-2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2019

tot

31-12-2019

Vorig boekjaar van

01-01-2018

tot

31-12-2018

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VOL 2.2, VOL 6.1, VOL 6.2.2, VOL 6.2.3, VOL 6.2.4, VOL 6.2.5, VOL 6.3.4, VOL 6.3.5, VOL 6.4.1, VOL 6.4.2, VOL
6.5.1, VOL 6.5.2, VOL 6.7.2, VOL 6.8, VOL 6.17, VOL 6.18.1, VOL 6.18.2, VOL 6.20, VOL 7, VOL 8, VOL 9, VOL 11,
VOL 12, VOL 13, VOL 14, VOL 15, VOL 16

Deze jaarrekening betreft niet een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.
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Nr.

BE 0213.877.575

VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming
VANDEN BROUCKE GEERT
WILLEM DE ROOLAAN 80
8620 Nieuwpoort
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder
Bestuurder

DEZEURE LIES
W. COBERGHERSTRAAT 4
8630 Veurne
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

DESPEGHEL VALENTIJN
EIGENHEERDSTRAAT 13
8900 Ieper
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
VANACKER BART
DIKKEBUSSTRAAT 105
8958 Loker
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
MATTHYS JOHAN
RABBELARESTEENWEG 1
8647 Lo-Reninge
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
NOTEBAERT KRIS
SPAARPOTWEG 1
8970 Poperinge
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
BUTAYE GERDA
KROMBEKESTRAAT 80
8691 Leisele
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BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

JANSSENS WIM
KONIJNENWEG 18
8660 De Panne
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
BOUTON SARAH
MEENSEWEG 28
8900 Ieper
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
DECORTE GUIDO
POLDERSTRAAT 8
8670 Koksijde
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
PAELINCK JULIE
VISSERSSTRAAT 4
8670 Koksijde
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
DEVELTER KIM
DAALSTRAAT 24
8957 Mesen
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
MAES MYRIAM
HOPPEVELD 6
8970 Poperinge
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
COPPEIN BRAM
VLASBLOEMSTRAAT 8
8640 Vleteren
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
GOEMAERE RAPHAEL
DODEGANGSTRAAT 2
8600 Diksmuide
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019
VANDERHAEGHE JONAS
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SCHAZENSTRAAT 4
8640 Vleteren
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-03-2019

Einde van het mandaat: 26-03-2025

Bestuurder

CVBA VANDERDONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN (B00391)
BE 0462.836.191
LICHTERVELDESTRAAT 39/A
8820 Torhout
BELGIË
Commissaris
Begin van het mandaat: 20-06-2017
Einde van het mandaat: 16-06-2020
Direct of indirect vertegenwoordigd door:
VANDER DONCKT HEDWIG (A00792)
KWADESTRAAT 151/42
8800 Roeselare
BELGIË
VANDER DONCKT FREDERIK (A02291)
KWADESTRAAT 151/42
8800 Roeselare
BELGIË
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JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
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
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

6.1
6.2
6.3

6.4/6.5.1
6.15

6.15

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

Codes
20
21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8
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

Boekjaar

Vorig boekjaar

8.158.834,31

8.539.632,08

8.138.625,37
3.840.049,95
2.961.259,23
960.200,28

8.519.423,14
4.201.934,12
3.038.644,94
891.631,33

377.115,91
20.208,94

387.212,75
20.208,94

20.208,94
19.005,13
1.203,81

20.208,94
19.005,13
1.203,81

6.005.477,35

6.282.536,32

39.251,04
39.251,04

37.218,49
37.218,49

1.428
37.823,04

4.968
32.250,49

3.319.948,37
2.924.386,21
395.562,16

3.009.804,01
2.855.096,23
154.707,78

2.490.172,44
156.105,5

3.081.012,27
154.501,55

14.164.311,66

14.822.168,4
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Toel.

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies)
(+)/(-)
Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

6.7.1

6.8

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
14
15

Boekjaar

Vorig boekjaar

10.174.066,1

9.494.220,81

359.593
359.593

359.593
359.593

1.694.123,66
2.162.049,44

907.065,94
2.144.986,87

712.134,26

460.411,79

712.134,26

460.411,79

3.278.111,3

4.867.535,8

5.958.300
5.958.300

6.082.575
6.082.825
250

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Fiscale lasten
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen

Codes

6.9

6.9

16
160/5
160
161
162
163
164/5
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

6.9

6.9

45
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49

712.134,26

774.156,81
774.156,81

774.156,81

460.411,79

1.209.928,98
1.209.928,98

1.209.928,98

2.501.335,82

3.654.280,84

435.772,17

435.599,28

1.738.260,75
1.738.260,75

1.830.249,28
1.830.249,28

115.098,76
6.208,19
108.890,57
212.204,14
2.618,67

14.164.311,66

220.903,65
111.747,02
109.156,63
1.167.528,63
3.325,98

14.822.168,4
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RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
(+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
(+)/(-)
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

6.10

6.10
6.12

6.10

Codes
70/76A
70
71
72
74
76A
60/66A
60
600/8
609
61
62

630

6.10

631/4

6.10
6.10

635/8
640/8

6.12

6.11
6.12
6.11

6.12

6.13

649
66A
9901
75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

651
652/9
66B
9903
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

Vorig boekjaar

Boekjaar

12.774.348,04
12.611.121,92
-3.540

11.949.878,2
11.726.201,35
4.077

134.931,74
31.834,38
12.261.988,28
6.341.285,48
6.346.858,03
-5.572,55
2.040.317,51
2.317.616,36

138.769,79
80.830,06
11.850.921,86
6.011.119,48
6.019.267,9
-8.148,42
2.002.496,39
2.297.737,22

1.264.856,47

1.246.457,39
4.416,48

251.722,47
40.417,42
5.772,57
512.359,76
282.195,73
282.195,73
404,66
281.791,07
7.497,77
7.497,77
5.325,21

2.172,56

207.628,79
40.657,27
40.408,84
98.956,34
300.706,6
283.500,8
377,34
283.123,46
17.205,8
14.606,8
12.843,76
10.897,6

787.057,72

1.946,16
1.763,04
385.056,14

787.057,72

385.056,14

787.057,72

385.056,14
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RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves
Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves
Over te dragen winst (verlies)
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

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

(+)/(-)

9906
9905
14P
791/2
791
792
691/2
691
6920
6921
14
794
694/7
694
695
696
697

Boekjaar

Vorig boekjaar

1.694.123,66
787.057,72
907.065,94

907.065,94
385.056,14
522.009,8

1.694.123,66

907.065,94
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TOELICHTING

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Vorig boekjaar

Codes

Boekjaar

8051P

XXXXXXXXXX

KOSTEN VAN ONTWIKKELING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

8021
8031
8041
8051
8121P

642.785,74

642.785,74
XXXXXXXXXX

642.785,74

8071
8081
8091
8101
8111
8121
81311

642.785,74

0
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

TERREINEN EN GEBOUWEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

8161
8171
8181
8191
8251P
8211
8221
8231
8241
8251
8321P
8271
8281
8291
8301
8311
8321
22

Vorig boekjaar

13.094.984

36.398,64
11.608,79
13.142.991,43
XXXXXXXXXX

61.104,45

61.104,45
XXXXXXXXXX

8.954.154,33

413.264,94
3.373,34

9.364.045,93

3.840.049,95
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Codes

Boekjaar

8192P

XXXXXXXXXX

8162
8172
8182
8192
8252P

257.384,69
42.552,28
330.509,02
20.611.274,04
XXXXXXXXXX

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Vorig boekjaar

20.065.932,61

8212
8222
8232
8242
8252
8322P
8272
8282
8292
8302
8312
8322
23

XXXXXXXXXX

17.027.287,67

665.279,42

42.552,28
17.650.014,81

2.961.259,23
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Codes

Boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

8163
8173
8183
8193
8253P

307.055,53
392.076,39

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Vorig boekjaar

3.526.193,42

3.441.172,56
XXXXXXXXXX

8213
8223
8233
8243
8253
8323P

XXXXXXXXXX

8273
8283
8293
8303
8313

186.312,11

8323

2.480.972,28

24

2.634.562,09

339.901,92

960.200,28
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Codes

Boekjaar

8196P

XXXXXXXXXX

8166
8176
8186
8196
8256P

332.020,97

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Vorig boekjaar

387.212,75

-342.117,81
377.115,91
XXXXXXXXXX

8216
8226
8236
8246
8256
8326P

XXXXXXXXXX

8276
8286
8296
8306
8316
8326
27

377.115,91

14/35
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

8363
8373
8383
8393
8453P

19.005,13
XXXXXXXXXX

8413
8423
8433
8443
8453
8523P

XXXXXXXXXX

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
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
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

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

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

8473
8483
8493
8503
8513
8523
8553P
8543
8553
284
285/8P
8583
8593
8603
8613
8623
8633
285/8

Vorig boekjaar

19.005,13

XXXXXXXXXX

19.005,13
XXXXXXXXXX

1.203,81

1.203,81

8653
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Nr.
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VOL 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen
Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag
Edele metalen en kunstwerken
Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand
meer dan één maand en hoogstens één jaar
meer dan één jaar
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

51
8681
8682
8683
52
8684
53
8686
8687
8688
8689
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
OVER TE DRAGEN KOSTEN
PROJECTOPVOLGING FOSTPLUS 2019
BONUS PMD FOSTPLUS 2019
METALEN FOSTPLUS 2018
METALEN FOSTPLUS 2019
FOST PLUS SELECTIEVE INZAMELING ANDERE VERPAKKING 2019

21.057,02
82.998,65
7.108,97
17.372,6
17.372,6
10.195,66

16/35

76

Nr.

BE 0213.877.575

VOL 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P
100
Codes

Wijzigingen tijdens het boekjaar
INDAVER
VERKO

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
AANDELEN MG1
AANDELEN MG2
AANDELEN MD1
AANDELEN MD2
TOTAAL
Aandelen op naam
Gedematerialiseerde aandelen

Bedragen

8702
8703

101
8712

4.973.300
983.000
750
1.250
5.958.300
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

-4.971
-10

198.932
39.320
30
50
238.332

Opgevraagd, nietgestort bedrag

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

6.082.825

Aantal aandelen

-124.275
-250

Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

XXXXXXXXXX
5.958.300

Boekjaar

8761
8762
8771
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VOL 6.7.1
Codes

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Boekjaar

8781

18/35

78

Nr.

BE 0213.877.575

VOL 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

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
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
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
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901
42
8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902
8912

435.772,17

435.772,17

435.772,17
774.156,81

774.156,81

774.156,81

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913
Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051
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VOL 6.9
Codes

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming

Boekjaar

9061

8922
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052
9062
Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN
SOCIALE LASTEN
Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9072
9073
450
9076
9077

6.208,19

108.890,57
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

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

80

20/35

Nr.

BE 0213.877.575

VOL 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
BEDRIJFSTAK 1 AFVALINZAMELING EN VERWIJDERING
BEDRIJFSTAK 2 GFT-COMPOSTERING

9.092.602,27
3.518.519,65

8.534.945,83
3.191.255,52

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming 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
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

740

9086
9087
9088
620
621
622
623
624

40.358,19

68.725,76

46
42,8
78.183

49
43,1
76.914

1.615.005,02
492.523,83
36.176,48
173.911,03

1.583.208,26
500.710,41
39.218,16
174.600,39

635

9110
9111

4.416,48

9112
9113
9115
9116

267.518
15.795,53

259.563,52
51.934,73

640
641/8

40.060,32
357,1

40.294,37
362,9

9096
9097
9098
617

0
0,1
281
10.631,31

0
0,8
1.695
61.385,99
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VOL 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

9125
9126

281.687,43

283.123,46

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen
Geactiveerde interesten
Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt
Teruggenomen
Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Uitsplitsing van de overige financiële kosten

6501
6503
6510
6511

653
6560
6561

22/35
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BE 0213.877.575

VOL 6.12

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Codes

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
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
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
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
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet-recurrente bedrijfskosten
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
Andere niet-recurrente bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente financiële kosten
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa
Andere niet-recurrente financiële kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten
(-)

Vorig boekjaar

Boekjaar

76
76A

31.834,38

760

3.373,34

31.834,38

7620

0

7630
764/8
76B
761

23.811,53
4.649,51

7621
7631
769
66
66A

98.035,86
80.830,06

76.680,06
4.150
17.205,8

17.205,8

5.772,57

42.171,88

5.772,57

40.408,84

5.772,57

40.408,84

660
6620
6630
664/7
6690
66B
661
6621
6631
668

1.763,04

1.763,04

6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Geraamde belastingsupplementen
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140

Boekjaar

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

Codes

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties

Boekjaar

9141
9142

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming
Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9145
9146

494.011,94
953.774,97

477.080,33
794.102,5

9147
9148

321.231,97

331.426,1
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

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

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming
zijn gewaarborgd

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

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

Boekjaar

9149
9150
9151
9153

9161
9171
9181
9191
9201

9162
9172
9182
9192
9202

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
renovatie bestaande loods + bouwen extra loods
aankoop oplegger
software voor recyclageparken

337.909,9
82.300
27.257,5

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen
Verkochte (te leveren) goederen
Gekochte (te ontvangen) deviezen
Verkochte (te leveren) deviezen

9213
9214
9215
9216
Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN
VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
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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

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA
BALANSDATUM HEBBEN VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING
OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

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

26/35
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen
Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Geldbeleggingen
Aandelen
Vorderingen
Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming
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
9341
9351
9361
9371

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
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 onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen
Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9253
9263
9273
9283
9293
9303
9313
9353
9363
9373

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen
Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar

9252
9262
9272
9282
9292
9302
9312
9352
9362
9372

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

9381
9391
9401
9421
9431
9441
9461
9471
9481
9491

9383
9393
9403
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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

0
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN
DIE DE ONDERNEMING 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
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
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

9501
9502

9503
9504
Codes

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
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

9505

48.722,56

Boekjaar

9.062

95061
95062
95063

95081
95082
95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
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Waarderingsregels
1.WAARDERING
IMMATERIELE VASTE ACTIVA en MATERIELE VASTE ACTIVA worden gewaardeerd tegen hun inbrengwaarde of aanschaffingsprijs (inclusief niet-aftrekbare
BTW).
FINANCIELE VASTE ACTIVA worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
VORDERINGEN worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde op de datum van afsluiting van het boekjaar.
VOORRADEN
Goederen bij derden aangekocht worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde inclusief niet-aftrekbare BTW. Indien de marktwaarde lager is dan de
aanschaffingswaarde, dan wordt gewaardeerd aan marktwaarde.
Goederen die binnen IVVO geproduceerd worden , worden gewaardeerd aan directe kostprijs (geen toeslag voor indirecte of vaste kosten).
VERWORVEN OPBRENGSTEN
Opbrengsten ingevolge projectopvolging fost plus, bonus pmd fost plus, terugbetaling inzamel-en transportkosten metalen fost plus , die
op datum van afsluiting nog niet gekend zijn, worden in resultaat genomen ten belope van 75% van het laatst door fost plus bevestigd
facturatiebedrag.
Opbrengsten fost plus ingevolge selectieve inzameling andere verpakkingen 2019 (artikel 8), die op datum van afsluiting nog niet gekend zijn,
worden in resultaat genomen ten belope van 50% van het laatst door fost plus bevestigd facturatiebedrag. Het lager percentage van slechts 50%
is te verklaren omdat een deel van deze opbrengst wordt doorgestort aan de gemeentelijke vennoten.
Accijnzen op diesel die gerecupereerd kunnen worden , worden slechts in resultaat geboekt op moment van ontvangst.

2.AFSCHRIJVINGEN
IMMATERIELE VASTE ACTIVA :
opstartkosten DIFTAR : De opstartkosten diftar waarvoor aanrekening gebeurt aan de betreffende gemeenten , onder de vorm van een
beheersvergoeding, worden afgeschreven tegen 20% per jaar
MATERIELE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden tegen hun aanschaffingswaarde, kostprijs of inbrengprijs op het actief van de balans geboekt. Overeenkomstig
de ministeriële omzendbrief van 25/04/2003 werd de jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste activa afgeschaft.
De activa en hun meerwaarden worden verder over de resterende afschrijvingsduur van de betrokken activa afgeschreven. Onderstaande
afschrijvingstermijnen worden toegepast :
GEBOUWEN
BEDRIJFSTAK 1 : hoofdsom min. 3% - max 20% lineair
bijkomende kosten min 3% - max 100% lineair
BEDRIJFSTAK 2 : hoofdsom min 3% - max 20% lineair
bijkomende kosten min 3% - max 100% lineair
INSTALLATIES EN MACHINES
BEDRIJFSTAK 1 : hoofdsom min 10% - max 20% lineair
bijkomende kosten min 10% - max 100% lineair
BEDRIJFSTAK 2 : hoofdsom min 5% - max 20% lineair
bijkomende kosten min 5% - max 100% lineair
ROLLEND MATERIEEL
BEDRIJFSTAK 1 : hoofdsom min 12,5% - max 33,33% lineair
bijkomende kosten min 12,5% en max 100% lineair
BEDRIJFSTAK 2 : hoofdsom min 12,5% -max 33,33% lineair
bijkomende kosten min 12,5% en max 100% lineair
KANTOORMATERIEEL EN MEUBILAIR
BEDRIJFSTAK 1 : hoofdsom min 10% en max 20% lineair
bijkomende kosten min 10% en max 100% lineair
Overeenkomstig het advies 356/1 (december 1984) van de Commissie voor Boekhoudkundige normen worden de op de investeringen betrekking hebbende
kapitaalsubsidies in het resultaat opgenomen, parallel aan het afschrijvingstempo.
3.WAARDEVERMINDERINGEN
FINANCIELE VASTE ACTIVA
Waardeverminderingen worden toegepast in geval van een duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, rendabiliteit of de
vooruitzichten van de betrokken vennootschap.
VOORRADEN
Voor goederen bij derden aangekocht en voor goederen die binnen IVVO geproduceerd worden, wordt , indien nodig, een waardecorrectie geboekt
om rekening te houden met een lagere verkoopprijs (marktrisico) of om rekening te houden met veroudering of schade.
VORDERINGEN
Op vorderingen worden waardeverminderingen geboekt zo er , voor een gedeelte of het geheel van de vordering , onzekerheid bestaat over de
betaling op vervaldag.
4. TERUGNEMING VAN WAARDEVERMINDERINGEN
De geboekte waardeverminderingen mogen niet gehandhaafd worden in de mate waarin ze op het einde van het boekjaar hoger zijn dan vereist
volgens een actuele beoordeling.
5. HERWAARDERINGEN
Materiële en financiële vaste activa (enkel deelnemingen en aandelen) mogen geherwaardeerd worden indien hun waarde op vaste en duurzame wijze
uitstijgt boven hun boekwaarde.
6.VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
Voorzieningen worden, indien nodig, gevormd om waarschijnlijke of zekere kosten of verliezen te dekken , waarvan het bedrag echter niet
vaststaat.
Zo wordt er een provisie aangelegd voor groot onderhoud/herstellingswerken aan het dak van de composteringsfabriek. Op basis van een raming
werd de kost hiervoor in 2017 geschat op 513.040 €, jaarlijks zal hiervan één vierde geprovisioneerd worden, zijnde 128.260 €. De aanleg van
deze provisie is gespreid over de boekjaren 2017-2018-2019-2020.
Daarnaast wordt er een provisie voor grote herstellings/onderhoudskosten aan de uitrusting van de composteringsfabriek aangelegd à rato
van 3,50 € per verwerkte ton GFT en OBA. Deze provisie vertegenwoordigt circa 1% van de aanschaffingswaarde van de uitrusting van de
composteringsfabriek, die dateert van voor 2011, en derhalve grotendeels afgeschreven zou moeten zijn.
Voor boekjaar 2019 betekent dit een aan te leggen provisie van 139.258 €.
Bij uitvoering van grote herstellings/onderhoudskosten zullen deze provisies uiteraard hiervoor aangewend worden.
In 2019 werd 15.795,53 € teruggenomen van deze provisie wegens vervanging van de motor van de breker.

De raad van bestuur stelt voor om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te behouden. Gelet op de beperking van de
statutaire duur die voor IVVO eindigt op 10/11/2020, heeft de raad van bestuur op 16/10/2018 zijn goedkeuring verleend om de voorbereidingen
te starten voor de verlenging van de opdrachthoudende vereniging IVVO voor een nieuwe periode van 18 jaar.
De raad van bestuur gaat ervan uit dat de duurtijd van de intercommunale in 2020 opnieuw met 18 jaar zal verlengd worden (al dan niet met
evenveel gemeentelijke vennoten).
Vandaar dat de jaarrekening over het boekjaar 2019 opgesteld werd in de veronderstelling van continuïteit.
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Staat van de tewerkgestelde personen

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

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1.

Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

31,9

26,2

5,7

Deeltijds

1002

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

15,3

9,6

5,7

42,8

33,2

9,6

Voltijds
Deeltijds

1011

58.109

48.639

9.470

1012

20.074

12.538

Totaal

7.536

1013

78.183

61.177

17.006

Voltijds

1021

1.348.350,53

1.057.599,01

290.751,52

Deeltijds

1022

969.265,83

656.477,39

312.788,44

Totaal

1023

2.317.616,36

1.714.076,4

603.539,96

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

1033

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

76.914

60.013

16.901

Personeelskosten

1023

2.297.737,22

1.694.339,5

603.397,72

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

43,1

33,6

9,5
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Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)

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
Mannen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

31

15

41,8

110

31

15

41,8

120

26

9

32,6

1200

11

6

15,5

1201

11

2

12,3

1202

2

1

2,8

1203

2

0

2

121

5

6

9,2

1210

1

1

1,8

1211

2

1

2,5

1212

1

3

3,1

1213

1

1

1,8

111
112
113

130

2

134

14

7

18,7

2

132

15

8

21,1

133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Codes

1. Uitzendkrachten

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

150

0,1

151

281

Kosten voor de onderneming

152

10.631,31

2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de 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
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Afdanking
Andere reden
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

205

6

2

7,4

210

6

1

6,8

1

0,6

211
212
213

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

305

7

4

9,9

310

5

2

6,6

1

0,5

311
312
313

2

1

2,8

340

1

2

2,6

2

6,3

341
342

1

343

5

1

350

34/35

94

Nr.

BE 0213.877.575

VOL 10

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Mannen

Codes

Vrouwen

5801

20 5811

3

5802

343 5812

118

5803

22.529,17 5813

7.628,67

58031

22.529,17 58131

7.628,67

58032

58132

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

5821

8 5831

7

5822

48 5832

80

5823

1.271,52 5833

2.320

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

5841

5851

5842

5852

5843

5853
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98

99

100

101

102
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SAMENVATTING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR AAN DE
JAARVERGADERING
In overeenstemming met het wetboek van vennootschappen, conform artikel 454 van het Decreet Lokaal
Bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in toepassing van artikel 32 §2 van de statuten van de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Vuilverwijdering
en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland, IVVO, hebben wij de eer u verslag uit te brengen
over de werking van onze vereniging tijdens het boekjaar 2019 en u de jaarrekening, afgesloten per 31
december 2019 ter goedkeuring voor te leggen.

1. BESTUURLIJK
Een buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 26/03/2019 waarbij de Raad van Bestuur
opnieuw werd samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen.
De samenstelling van het bestuur wijzigde grondig volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur
van 22/12/2017. Het aantal leden van de Raad van Bestuur werd beperkt tot 15 bestuurders waarvan
max. 2/3 van hetzelfde geslacht en het Directiecomité werd afgeschaft.
Een statutaire algemene vergadering werd gehouden op 18/06/2019 ter goedkeuring van het activiteitenverslag en de jaarrekening 2018.
Een buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 15/10/2019 waarbij het ondernemingsplan
2019-2024 werd goedgekeurd door alle gemeenten-vennoten. Een statutenwijziging voor de verlenging
van de opdrachthoudende vereniging werd beperkt voor een periode van 1 jaar tot 10/11/2020 op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Koksijde. Tijdens deze tussentijdse verlenging werden heel wat stappen gezet voor een definitieve verlenging van 18 jaar.
Sinds 1/01/2019 is IVVO na 20 jaar terug een zuivere opdrachthoudende vereniging door de uittreding
van Indaver, waarbij 4.971 aandelen werden vernietigd en een kapitaal t.b.v. 124.525 € werd teruggestort.

2. PERSONEEL
De personeelsformatie bevat 46 personen (41,8 VTE), waarvan 32 personen in tak 1 en 14 personen in de
gft-verwerkingseenheid.
Het BOC kwam tweemaal samen.
Een deontologische code voor het personeel werd ingevoerd.
De vakbond ACV Openbare Diensten deed een onderzoek naar de arbeidstevredenheid van het personeel
in lokale besturen. De resultaten voor IVVO zijn goed tot zeer goed in vergelijking met de resultaten over
heel Vlaanderen op alle vlakken. In de conclusie worden zowel aan het beleid, de leidinggevenden en als
aan de medewerkers felicitaties overgemaakt!
Voorbereidingen werden getroffen voor de opmaak van een aantrekkelijk fietsbeleidsplan vanaf 2020.
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3. ACTIVITEITEN
3.1. Bedrijfsactiviteit 1: AFVALINZAMELING EN –VERWIJDERING
Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 werd goedgekeurd door
de Vlaamse Regering dd. 16/09/2016 en bevat restafvaldoelstellingen waarbij de gemeenten worden
ingedeeld volgens sociaal-economische kenmerken in Belfius clusters.
Deze Belfiusstudie werd herhaald in 2018, waardoor de clusterindeling als volgt wijzigt:
• cluster ‘kustgemeenten’ (V16): Nieuwpoort, Koksijde, De Panne
• cluster ‘gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit’ (V12):
Ieper, Poperinge, Veurne, Diksmuide
• cluster ‘landelijke gemeenten met eerder vergrijzende bevolking’ (V8):
Vleteren, Alveringem, Heuvelland
• cluster ‘landbouwgemeente’ (V7): Lo-Reninge
• cluster ‘woongemeente met toenemend aantal jongeren’ (V4): Mesen
Indien het restafvalcijfer 2016 lager lag dan de norm, dan geldt het cijfer 2016 als maximum, m.a.w. de
hoeveelheid restafval mag niet toenemen t.o.v. 2016.
Het restafvalcijfer wordt berekend door de som van huisvuil, straat- en veegvuil, grofvuil en vergelijkbaar
bedrijfsafval (beperkt tot max. 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container
van 22,5 kg restafval).
Gelijkaardig bedrijfsafval (in grotere hoeveelheid dan maximaal vastgelegd voor het vergelijkbaar bedrijfsafval) mag afgesplitst worden indien ingezameld via een aparte ronde en de aanrekening kostendekkend
via een aparte boekhouding gebeurt.
Gemiddeld voor IVVO werd 162,9 kg restafval per inwoner geproduceerd, dit is een toename met 1,2%
(norm IVVO = max. 164 kg/inw tegen 2022).
De doelstellingen van dit uitvoeringsplan worden door de meeste IVVO-gemeenten bijna gehaald. Met
de uitbreiding van de pmd-fractie blijkt dit een haalbare kaart waarbij gemikt wordt op een reductie van
ongeveer 8 kg restafval per inwoner. Bij 5 gemeenten ligt de overschrijding van de norm evenwel hoger
dan 8 kg en deze zullen nog een tandje moeten bijsteken (Nieuwpoort : -9 kg/inw, Lo-Reninge : -10 kg/inw,
Vleteren : -11 kg/inw, Alveringem : -12 kg/inw en Mesen : -30kg/inw).
Een directe korting op de werkingsbijdragen aan de gemeenten-vennoten werd toegekend van 10 €/ton
restafval.
Fost Plus kreeg haar nieuwe erkenning voor 5 jaar (2019-2023). Belangrijke wijziging is de uitbreiding
van de pmd-fractie waarbij alle plastieken verpakkingen geaccepteerd worden, dit om te voldoen aan de
verplichting van 64% recyclage van plastics tegen 2025. De uitsortering in 14 materialen zal gebeuren in
een 5-tal ‘state-of-the-art’ sorteercentra. Na prijsvraag door Fost Plus werd de sortering van de ‘nieuwe
blauwe zak’ van onze gemeenten gegund aan de firma Suez met opstart op 1/04/2021.
Het uitvoeringsplan voorziet om alternatieve inzamelwijzen uit te testen, zoals papierbrengpunten in
deelgemeenten en woonwijken. Een pilootproject met 9 brengpunten voorzien van 20 papierbollen loopt
i.s.m. IVC en Fost Plus tot eind 2020. De inzamelresultaten zijn lovend en sluikstorten gebeurt minder dan
rond de glasbollen.
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Onze klantendienst beheert de diftar inzamelgegevens tot en met de facturatie van de huis-aan-huis inzamelingen en de recyclageparken. In totaal staan 63.000 containers met elektronische chip gekoppeld aan
26.600 aansluitpunten voor restafval en 32.400 aansluitpunten voor gft-afval.
Het nieuw webbased softwarepakket ‘Frameworks Afvalbeheer’ in gebruik genomen sinds oktober 2018
werd uitgebreid met een klantenportaal waarbij de burger zijn diftarregistraties van parkbezoeken en van
ledigingen van diftarcontainers van rest- en gft-afval aan huis kan raadplegen. Bovendien kan hij het saldo
van zijn diftarrekeningen nazien, zijn provisie aanzuiveren en zijn voorkeur doorgeven om zijn betalingsuitnodigingen voortaan per mail te ontvangen.
De opdracht voor de bouw van een nieuwe loods voor het stockbeheer van de diftarcontainers met renovatie van de bestaande loods en afbraak van de bijgebouwen werd gegund voor uitvoering voorjaar 2020.
Logistieke optimalisatie werd doorgevoerd door de nazorg van containers op locatie op te delen in 2
regio’s. Voor de regio Ieper werd een nieuwe lichte vrachtauto in gebruik genomen.
Een beperkte korting op de beheersvergoeding voor diftar aan huis werd voor het eerst toegekend aan
gemeenten die werken met restafvalcontainers dit i.f.v. de participatiegraad.
Alle recyclageparken zijn uitgerust met toegangscontrole en weegbruggen voor de registratie van de fracties waarvoor een retributie is verschuldigd.
Bij aanvoer van betalende fracties en onvoldoende saldo is betalen verplicht bij het verlaten van het park.
Het softwarepakket werd uitgebreid met de module ‘Frameworks Recyclageparkbeheer’ zodat de communicatie met de backoffice van de klantendienst beter zou verlopen. Tegen eind 2019 waren de parken
van Ieper, Heuvelland en Veurne overgeschakeld naar het nieuwe pakket.
Ons investeringsprogramma voor de vernieuwing van zuilen voorzien van toegangscontrole met eID, aanraakschermen en bancontact werd voltooid. De diftarapparatuur op de parken van Ieper, Veurne, Heuvelland en groenpark Ieper werden in najaar 2019 vernieuwd.
Een subsidiedossier werd ingediend voor aankoop van weegbruggen en slagbomen voor het nieuwe
recyclagepark van Diksmuide dat op 14/04/2020 de deuren heeft geopend.
Naar analogie met het model contantbelastingsreglement 2017-2019 werd een nieuw model 2020-2025
opgesteld, rekening houdend met indexering en een aantal tariefaanpassingen. Gemeenten die dit model
volgen kunnen rekenen op een korting van 25% op de jaarlijkse beheersvergoeding.
Voor de inzameling van textiel op de parken en via wijkcontainers werd een gezamenlijke prijsvraag uitgeschreven. THV VICT-VICTRANS-RECUTEX kreeg de opdracht. Op basis van het materialendecreet en het
gemeentelijk politiereglement werden andere textielophalers aangeschreven met het verzoek om hun
textielcontainers te verwijderen.
Voorbereidingen werden getroffen om vanaf 2020 enkel nog verpakte asbestcement te aanvaarden op
de parken door de aankoop van asbestzakken en pbm-pakketten met overall, handschoenen en mondmasker.
Een subsidiedossier werd ingediend voor de vernieuwing en uitbreiding van 11 perscontainers voor grofvuil en papier/karton. De eerste levering van 4 persen zal plaatsgrijpen tegen de zomer 2020.
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Sensibilisering van de burger rond een correct sorteergedrag gebeurde via de afvalkalender en de semesteriële uitgave van de IVVO-Afvalkrant, de website, bedrijfsbezoeken, afvalpreventiecampagnes en via
sociale media.
Scholen maakten gretig gebruik van de gratis vormingssessies i.s.m. Green en selectieve inzamelrecipiënten.
IVVO organiseerde een 5de grote zwerfvuilopruimactie op 23 maart 2019 waaraan 200 verenigingen deelnamen. Op een traject van 3.200 km wegbermen werd maar liefst 21.904 kg zwerfvuil opgeruimd!
100 gesubsideerde peukenrecipiënten werden aangekocht om de problematiek van peuken op het openbaar terrein te lijf te gaan.
Een onderzoeksproject peuken en kauwgom testte zakasbakjes en kauwgomborden uit op diverse probleemlocaties en evenementen.
De provinciale werkgroep ‘afvalcommunicatie’ waar IVVO deel van uitmaakt, focust zich op zwerfvuil.
Volgende campagnes werden verder gezet:
• Let’s do it in je buurt in de vuilbak, met een jaarlijkse terugkomdag om de langdurige vrijwilligers te
belonen voor hun tomeloze inzet.
• Let’s do it op school in de vuilbak, waarbij een denktank met middelbare scholen werkt rond gedragsverandering via nudging.
• Vlaamse handhavingsweek i.s.m. de Mooimakers.
• Operatie Proper, i.s.m. de Mooimakers met beloningssysteem voor scholen en verenigingen. Een persconferentie werd gehouden op 11/06/2019 waarbij 21 scholen uit onze regio een subsidie kregen
voor hun realisaties gedurende het schooljaar.
Een werkgroep met de milieuambtenaren van IVVO kwam verschillende keren samen om intergemeentelijke initiatieven te concretiseren, om in te spelen op bovenlokale acties en om de afvalkranten voor te
bereiden.
Besprekingen werden gevoerd via INTERAFVAL (het overlegplatform voor alle Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen de VVSG) rond actuele thema’s en nieuwe regelgeving. In 2019 werd
voor de 4de keer een hoffelijkheidscampagne voor de afvalophaler en parkwachter georganiseerd tijdens
de ‘Week van de Afvalophaler en de recyclageparkwachter’.
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3.2. Bedrijfsactiviteit 2: AFVALVERWERKING: GFT-COMPOSTERING
De gft-vergistingsinstallatie verwerkte 51.060 ton organische afvalstoffen, een globale stijging met 0,7%.
Gezien 2018 werd bestempeld als een heel goed werkingsjaar naar aanvoer, kan 2019 een uitmuntend
jaar genoemd worden!
Een directe korting op de werkingsbijdragen aan de gemeenten-vennoten werd naar analogie met vorig
jaar toegekend in bedrijfstak 2. Deze bedraagt 12 €/ton voor gft-afval en 4 €/ton voor groenafval.
De stijging in energieopbrengsten met +13 is voornamelijk toe te wijzen aan de hogere input van organisch afval, het hoger elektrisch rendement van de biogasmotoren en het groter aantal warmtekrachtcertificaten vanwege een bijkomende warmtetoepassing door vernieuwing van de indamper bovenop
de verwarming van de kantoren en het sanitair blok. Er werden 6.777 groenestroomcertificaten en 1.963
warmtekrachtcertificaten verkregen.
Door herinvesteringen en procesoptimalisaties blijft onze installatie voldoen aan de huidige technische
standaarden en is ze klaar voor de toekomst. De belangrijkste investering in 2019 was de aankoop en
ingebruikname van een indamper, waarbij gezuiverd proceswater wordt geproduceerd en waarbij de
restwarmte van de gasmotoren integraal nuttig wordt toegepast.
De installatie voldoet aan de validatietesten voor de acceptatie van vlees- en vishoudend afval. Sinds
1/01/2019 is de gft-definitie uitgebreid waardoor alle organisch keukenafval selectief kan worden ingezameld en verwerkt. Een nieuwe sorteersticker voor de gft-containers biedt duidelijkheid. Bijkomende
sensibilisering van de burger om beter te participeren blijft een belangrijke uitdaging!
Vanaf 1/01/2021 wordt een sorteerverplichting van keukenafval en etensresten voor bedrijven van kracht.
IVVO wil hierop inspelen door een optimalisatie van de huidige gft-inzamelrondes.
Het organisch afval werd verwerkt tot compost. De geproduceerde Vlaco-gekeurde compost beschikt
over het Vlaco-label dankzij ons doorgedreven kwaliteitszorgsysteem. De verkoop gebeurt in zakken van
40 liter via recyclageparken of in bulk waarbij de voorjaarsactie ‘2 halen=1betalen’ succesvol blijft. De
afzet van 17.960 ton gft-compost als bodemverbeterend middel leverde een besparing op van maar liefst
23.970 ton CO2.
De oude milieuvergunning verstreek op 16/03/2020. We zijn fier te melden dat de nieuwe omgevingsvergunning, waarvan de hernieuwingsaanvraag volledig werd opgemaakt in eigen beheer, werd verleend op
21/11/2019 voor onbepaalde duur. Aan heel wat van de opgelegde bijzondere voorwaarden voldoet de
installatie reeds. Rapportering van de gevraagde gegevens zal op periodieke basis overgemaakt worden
aan de bevoegde instanties. Voor de luchtbehandeling zal naast de huidige kwartaalmetingen een erkend
MER-deskundige een 3-jaarlijkse controle dienen uit te voeren, waarvan de eerste controle in 2020 dient
ingepland.
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4. JAARREKENING
4.1 Gebeurtenissen van het boekjaar en commentaar op de jaarrekening
De financiële toestand van IVVO per 31/12/2019 wordt hierbij samengevat.
Het balanstotaal is 14,16 mio EUR, een daling met 0,66 mio EUR, waarvan 57,6% gevormd wordt door
vaste activa.
Het eigen vermogen bedraagt 10,17 mio EUR wat goed is voor een solvabiliteit van 71,8% van het balanstotaal.
De liquide middelen daalden van 3,1 mio EUR naar 2,4 mio EUR voornamelijk door een snellere doorstorting van, voor rekening van de gemeentelijke vennoten, geïnde retributies.
De openstaande leningen en kredieten bij de banken (looptijd > 1 jaar) belopen 0,8 mio EUR (0,4 mio EUR
lager dan vorig jaar).
De handelsschulden bedragen 1,7 mio EUR.
De totale omzet bedraagt 12,6 mio EUR (11,7 mio EUR in 2018) en steeg met 7,5%.
Bedrijfstak 1 heeft een winst van 352.699 € (202.374 € in 2018), bedrijfstak 2 (afvalverwerking, in casu
gft-compostering) een winst van 434.358 € (182.682 € in 2018).
De globale winst bedraagt aldus 787.057 € (385.056 € in 2018).
Belangrijk om te vermelden is dat er aan de gemeenten-vennoten een bijdragevermindering op de aangeleverde tonnages werd toegekend van 519.936 € in 2019 (cfr. 645.316 € in 2018).
Bespreking bedrijfstak 1 (afvalinzameling en -verwijdering)
De kosten in bedrijfstak 1 zijn 4,5% hoger dan vorig jaar, de opbrengsten stegen met 6%.
De belangrijkste afwijking in negatieve zin t.o.v. vorig jaar bij de kostensoorten vindt men terug bij:
• De aankopen (klasse 60): een stijging van 5,8% o.a. door stijging van de verwerkingskosten van harde
plastics en een toename van 15% van ophaalkosten hah
• De diensten en diverse goederen (klasse 61) te wijten aan o.a. projectkosten mooimakers en stijgende
onderhoudskosten rollend materieel
• De andere bedrijfskosten: deze stijgen met 56% door een daling van het btw-verhoudingsgetal wat
leidde tot een nadeliger btw-herziening
De stijgende opbrengsten zijn o.a. te danken aan:
• verhoging van de werkingsbijdrage voor brandbaar afval met 5 €/ton
• stijgende aanvoer van brandbaar afval door KMO’s in overslag Veurne
• doorrekening van de hogere ophaalkosten hah en de hogere verwerkingskosten harde plastics
Bespreking bedrijfstak 2 (afvalverwerking, in casu gft-compostering)
2019 was een uitstekend jaar dankzij een stijging van de aanvoer van gft.
De omzet is 9,1% hoger dan vorig jaar.
De stijging van de personeelskosten met 4,4% is integraal te wijten aan een langdurig zieke die op de payroll blijft omwille van het statuut van vastbenoemde.
Er werden voor een totaal bedrag van 267.518 € voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken aangelegd in 2019. Er werd tevens een bedrag van 15.795 € van deze voorzieningen teruggenomen voor vervanging van de motor van de breker.
De netto-winst vóór niet-recurrente elementen beliep 423.832 € (tgo 195.980 € in 2018).
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IVVO realiseerde een positieve cashflow na kortingen van 2,0 mio EUR (= uitgezuiverd van niet-recurrente
factoren). Deze werd aangewend om de investeringen (0,9 mio EUR incl. niet-aftrekbare btw) te betalen,
om 0,4 mio EUR bankleningen af te lossen en om de kapitaalvermindering door de uittreding van onze
private vennoot (0,1 mio EUR) te financieren.
4.2 Risico’s en onzekerheden
De risico’s of onzekerheden waarmee IVVO geconfronteerd wordt zijn deze die gangbaar zijn in de sector
van de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval.
Voor het boekjaar 2019 moest er geen responsabiliseringsbijdrage betaald worden. Volgens de simulaties
ontvangen van de pensioendienst zou IVVO pas vanaf 2023 een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Gezien het bedrag vrij beperkt is (afgerond een kleine 6.000 € in 2023 en 13.000 € in 2024) oordeelt
de Raad van Bestuur dat er geen aanleiding is om nu reeds een provisie aan te leggen. Bovendien streeft
IVVO ernaar om een evenwicht te bewaren tussen het aantal actieve vastbenoemden en het aantal vastbenoemden die op pensioen zijn.

5. VERWERKING VAN HET RESULTAAT
De Raad van Bestuur stelt voor om de winst van het boekjaar( 787.057 €) over te dragen naar het volgend
boekjaar.
De over te dragen winst bedraagt derhalve 1.694.124 € per 31/12/2019.

6. WAARDERING IN CONTINUÏTEIT
De Raad van Bestuur stelt voor om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te behouden rekening houdend met:
• het ondernemingsplan 2019-2024, goedgekeurd door alle gemeenten-vennoten door de buitengewone algemene vergadering dd. 15/10/2019
• een externe studieopdracht gegund door Raad van Bestuur dd. 14/01/2020 aan de firma Auditas met
de volgende inhoud:
1. huidige waardebepaling aandelen Mg1 en Mg2
2. herverdeling aandelen gemeenten Mg1 en Mg2 i.f.v. wijziging bevolkingscijfers en mogelijke
bijkomende parameters
3. Sterkte-zwakte analyse gft-installatie: swot-analyse met focus op de toekomstige rentabiliteit
De Raad van Bestuur heeft op 03/04/2020 kennis genomen van de resultaten van deze studie. Een
toelichtingsvergadering met de algemeen en financieel directeurs van de gemeenten-vennoten zal
doorgaan op 22/04/2020.
• een interne werkgroep met de kustgemeenten die buigt zich over de specifieke noden van afvalinzameling aan de kust
• de bouw van een sorteerhal met de ontvangst van meerdere afvalfracties en een flexibele toegang
buiten de openingsuren als kern van een intensere samenwerking. Het ontwerpbestek voor de
prijsvraag aan een ontwerper werd recentelijk overgemaakt aan de kustgemeenten voor feedback.
De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat de duurtijd van de intercommunale in 2020 opnieuw met 18 jaar
zal verlengd worden (al dan niet met evenveel gemeentelijke vennoten).
Vandaar dat de jaarrekening over het boekjaar 2019 opgesteld werd in de veronderstelling van continuïteit.
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7. VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS EN HAAR
VERTEGENWOORDIGERS
De Raad van Bestuur bevestigt dat er tot op heden, sinds het afsluiten van het boekjaar 2019, geen andere belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die de vennootschap in belangrijke mate kunnen
beïnvloed hebben.
Er werden geen onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd.
Er is geen gebruik gemaakt van andere financiële instrumenten.
De Raad van Bestuur bevestigt dat tijdens het boekjaar 2019 geen beraadslaging plaatsvond of beslissing
werd genomen waar, op grond van artikel 6:64 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang bij de te nemen beslissing meedeelden.
De Raad van Bestuur houdt eraan alle deelnemers-vennoten en medewerkers te danken voor hun positieve inzet en medewerking.
De Raad van Bestuur vraagt aan de statutaire algemene vergadering de aldus afgesloten jaarrekening per
31 december 2019 en de hierin voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren.
De Raad van Bestuur verzoekt tevens de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders
voor de vervulling van hun mandaat en aan de commissaris en haar vertegenwoordigers voor zijn controle
gedurende het boekjaar 2019.
Ieper, 21 april 2020
Namens de Raad van Bestuur,

								
Valentijn Despeghel, 		
Lies Dezeure,
voorzitter			
ondervoorzitter
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