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BELANGRIJKSTE REALISATIES & INVESTERINGEN

1.1 Impact van corona
Net zoals bij iedere organisatie wellicht het geval was, was  
2020 geen jaar zoals een ander. De coronapandemie had en heeft 
een belangrijke impact gehad op de interne werking van MIROM 
Roeselare. 

Als belangrijke realisatie onthouden we van 2020 dat de stresstest 
die onze organisatie onderging positief geëvalueerd kan worden.  
De basisdienstverlening voor onze inwoners bleef gevrijwaard. 

De impact van corona op de afvalcijfers blijkt niet te onderschatten, 
zowel de restafvalfractie als de selectief ingezamelde fracties aan 
huis kennen een sterke stijging.

1.2 Topresultaat installatie HVI
Op vlak van afvalverwerking was 2020 een topjaar. Voor het eerst 
werd meer dan 70.000 ton restafval verwerkt. De stijging was groter 
dan de vergunde capaciteit. 

Proactief werd dan ook een wijziging van de net verkregen  
omgevingsvergunning naar 75.000 ton aangevraagd en verkregen.

1.3 Energie zit in de lift
MR zet sinds jaar en dag sterk in op energieproductie en -verkoop. 
De totale energierecuperatie-cijfers blijven dan ook in stijgende lijn.

Meer specifiek rond het warmtenet blijft de warmte-afzet stijgen, 
ondanks minder goede condities in 2020 (weersomstandigheden, 
corona, etc.) en dat zal het -gelet op de geplande projecten-  
ongetwijfeld blijven doen.

1.4 Opstart transport
Begin 2020 werd de transportopdracht terug overgenomen van  
MIROM Menen (MM). Alle (her)begin is moeilijk en het was  
allesbehalve een normaal jaar, maar al bij al verliep deze overgang 
voor onze gemeenten zonder problemen.

 1.5 Tuinafval aan huis
Als gevolg van de tijdelijke sluiting van de recyclageparken en de 
enorme drukte bij de heropening van diezelfde parken, liep er 
een tijdelijke voordeelactie ter promotie van onze dienstverlening:  
tuinafval aan huis.

Als gevolg hiervan kende deze dienstverlening een enorme boost. 
We mochten iets meer dan 1.200 nieuwe klanten verwelkomen, wat 
het dubbele van de normale aangroei per jaar is. 

Een huzarenstukje, zowel voor de administratieve als logistieke  
afhandeling van deze nieuwe klanten.

1.6 Schop-in-de-grond
Al enkele jaren werd er duchtig plannen gemaakt voor nieuwe  
burelen, de huidige burelen barsten (gelukkig niet letterlijk) bijna uit 
hun voegen. Een groot deel van de medewerkers kreeg een bureau 
in een ruimte die daar niet voor bedoeld is, de gemeenschappelijke 
ruimtes (refter, kleedkamers) zijn niet voorzien op het huidige, noch 
toekomstige personeelsbestand, etc.

Tegen eind 2020 ging de eerste schop in de grond. Een deel van de 
bezoekersparking maakte plaats voor de nieuwe weegbruggen. 
 Naast de bouw van een nieuw gebouw, worden de bestaande  
burelen grondig gerenoveerd en worden de volledige terreinen ook 
aangepakt. Zoals het MIROM Roeselare betaamt, staat duurzaam-
heid hierbij natuurlijk centraal. 

1.7 Aanwervingen part 2
Na een eerste grote aanwervingsgolf in 2019, werd het toekomstige 
organogram ook in 2020 verder ingevuld. Zo zochten (en vonden) 
we een nieuwe diensthoofd administratie, verantwoordelijk voor de 
boekhouding, en werden de diensten communicatie en openbare 
netheid uitgebreid.

1.8 Positief resultaat
Ondanks een bewogen jaar als 2020, was het ook op financieel vlak 
een topjaar voor MIROM Roeselare.

Onder dit hoofdstuk lijsten we de belangrijkste dossiers voor het jaar 2020 op. Verder in dit jaarverslag kan u meer informatie over deze  
dossiers in detail nalezen. 
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BESTUUR & ALGEMEEN BELEID

2.1  Publicaties 
Opdrachthoudende vereniging beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017, verscheen op 15 februari 
2018.

Opgericht op 21 december 1973, gemachtigd bij K.B. van 30 november 1973, Akte nr.145 – 13, bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
van 12 januari 1974. De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 8 maart 2019. De bestaansduur van 
de vereniging werd verlengd op de algemene vergadering van 7 november 2019, met de decretale maximum van 18 jaar.

2.2  Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare 
T. 051/26 03 50 - F. 051/26 03 52 
www.mirom.be  -  info@mirom.be

Maatschappelijk kapitaal (vastgelegd door de algemene vergadering (AV) van 7 november 2019):

AANDEELHOUDERS A AANDEELHOUDERS B

Gemeente Hooglede 9.987 I.V.V.O. – Veurne 10

Gemeente Houthulst 10.098 I.V.B.O. – Brugge 10

Gemeente Koekelare 8.777 I.V.I.O. – Izegem 10

Gemeente Kortemark 12.616 Mirom Menen 10

Gemeente Langemark-Poelkapelle 7.819 I.M.O.G. – Harelbeke 10

Gemeente Lichtervelde 8.926 I.V.O.O. – Oostende 10

Gemeente Moorslede 11.250 TOTAAL 60

Stad Roeselare    62.954

Gemeente Staden    11.489

Stad Torhout    20.463

Gemeente Wingene    14.263

Gemeente Zonnebeke    12.481

TOTAAL  191.123

2.3  Bestuursorganen
2.3.1  Algemene Vergadering (AV)

In 2020 werden er twee algemene vergaderingen gehouden. Gelet op de Corona-pandemie werden beide algemene  
vergaderingen voor het eerst grotendeels digitaal gehouden.

Op de AV in de maand mei werden, zoals statutair bepaald, het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 toegelicht en  
goedgekeurd. 

Op de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) tijdens de maand december, werd de strategie en begroting voor 2021 
goedgekeurd. 
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2.3.2  Raad van Bestuur (RVB)

Sinds het begin van deze legislatuur werden het aantal mandaten decretaal beperkt, hierdoor bestaat de RVB voortaan uit 13 stemgerechtigde 
bestuurders en 1 bestuurder met raadgevende stem. Het directiecomité zoals het voordien gekend was, bestaat niet meer.

Binnen de samenstelling van de RVB waren in de loop van 2020 geen wijzigingen.

Naam Aandeelhouder Functie

Kindt Henk Roeselare Voorzitter

Verbeure Erik Houthulst Ondervoorzitter

Van Overberghe Koen MIROM Roeselare Directeur- Secretaris

Coghe Ilse Hooglede Bestuursleden

Salenbien Jessy Koekelare

Vulsteke Marc Kortemark

Vantomme Peter Langemark-Poelkapelle

Delameilleure Hans Lichtervelde

Beernaert Sherley Moorslede

Huyghe Geert Roeselare

Verhaeghe Chris Staden

Desmet Elsie Torhout

Verkest Hendrik Wingene

Vangheluwe Sophie Zonnebeke

Vandenbussche Johan Lichtervelde Bestuurslid met raadgevende stem

In 2020 heeft de Raad van Bestuur 15 keer vergaderd.

2.3.3  Commissaris

Voor nazicht van de boekhouding doet MIROM Roeselare (MR) een beroep op Auditas Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door  
dhr. Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor.
Op voorstel van de RVB in de zitting dd. 12 augustus 2020, ligt het voorstel om het mandaat van de commissaris-revisor te verlengen voor de 
boekjaren 2020 / 2021 / 2022 voor op de Algemene Vergadering dd. 25.05.2021.

2.4  Overlegcomité-CPBW
Het overlegcomité wordt samengesteld uit afgevaardigden van werkgevers- en werknemerszijde. Ook de preventieadviseur maakt deel uit 
van dit comité.

De werkgever wordt van rechtswege vertegenwoordigd door de voorzitter en de ondervoorzitter. De Raad van Bestuur vaardigde ook dhr. Hans 
Delameilleure en mevr. Ilse Coghe af. Bovendien worden deze bijgestaan door de directeur-secretaris en de stafmedewerker-personeelsver-
antwoordelijke van de vereniging. Het overlegcomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging.

De werknemerszijde wordt samengesteld door de vakorganisaties. 

In 2020 werden er 5 zittingen ingepland, waarvan er 3 effectief plaatsvonden (de overige 2 zittingen, in maart en december werden  
geannuleerd n.a.v. de coronapandemie). Hierop werden volgende dossiers besproken:

• Aanwervingen 2020 en 2021

• Corona-maatregelen

• Toepassing sectoraal akkoord

• Kader structureel thuiswerk (na Corona): evaluatieperiode

• Tijdelijke uitbreiding glijtijden

• Eerste gedachtewisseling gebruik camerabeelden op de site

• Reorganisatie personeelskas ‘MIROM vrienden’

• Akkoord beperkte terugbetaling verkeersboetes
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EXPLOITATIE

3.1  Algemeen
De verbrandingsinstallatie van MR heeft 2 ovenlijnen met elk een capaciteit van 4.000 kg afval per uur. De rookgassen worden gezuiverd in de 
performante rookgaswassing die bestaat uit een elektrofilter, de reactor, de mouwenfilter en de DeNOx. 

De vrijgekomen energie van de verbranding wordt gerecupereerd in het warmtenet en het resterende deel wordt in de ORC (Organic Rankine 
Cycle) tot elektriciteit omgezet. Het warmtenet heeft een lengte van 16km en levert warmte aan diverse gebouwen zoals serres, scholen,  
appartementsblokken, particuliere woningen, bedrijven…

Een volledig overzicht van onze installatie kan gevonden worden via: https://www.mirom.be/verbrandingsinstallatie.

3.2    Aanpassing omgevingsvergunning: verhoging verbrandingscapaciteit
2020 was op vlak van afvalverwerking een topjaar. Zo heeft MR voor het eerst meer dan 70.000 ton afval per jaar verwerkt. Proactief 
heeft MR hiervoor een uitbreiding van zijn verwerkingscapaciteit van 70.000 ton afval naar 75.000 ton afval per jaar gevraagd. Op 31 augustus 
2020 heeft MR de aangepaste vergunning ontvangen.

3.3  Verwerking afval
3.3.1  Aanvoer van brandbaar afval

De totale hoeveelheid aangevoerd brandbaar afval ligt in 2019 iets lager dan in 2018 (66.056 ton). 

AARD AFVAL 2018 2019 2020
Huisvuil leden IC 26.834 ton 26.254 ton 27.237 ton
Huisvuil niet-leden IC 28.125 ton 28.974 ton 29.828 ton
Grofvuil leden IC 2.861 ton 3.042 ton 3.055 ton
Grofvuil niet-leden IC 1.184 ton 1.219 ton 1.287 ton
Vast niet-risicohoudend medisch afval 1.337 ton 1.173 ton 1.776 ton
Laag calorisch bedrijfsafval en huishoudelijk afval dat onder de definitie van GSA 
valt leden IC 744 ton 579 ton 433 ton

Laag calorisch bedrijfsafval en huishoudelijk afval dat onder de definitie van GSA 
valt, Niet leden IC 471 ton 428 ton 434 ton

Ander laag calorisch bedrijfsafval 4136 ton 3.803 ton 7.011 ton
Ander hoogcalorisch bedrijfsafval 365 ton 381 ton 355 ton
TOTAAL 66.056 ton 65.854 ton 71.415 ton

3.3.2  Productieci j fers 2020

In onderstaande tabel geven we een algemeen overzicht van de productiecijfers van 2018 t.e.m. 2020. 

INSTALLATIE 2018

Aantal bedrijfsuren 8.441 uren 96,4 % benutting

Totale doorzet 66.056   ton 97,8 % t.o.v. nominale capaciteit

Recuperatie schroot 728   ton

Recuperatie non ferro 316   ton

2019

8.375,5 uren 95,6 % benutting

65.854   ton 98,3 % t.o.v. nominale capaciteit

710   ton

326   ton

2020

8.428,5 uren 96,2 % benutting

71.414   ton 105,9 % t.o.v. nominale capaciteit

702   ton

354   ton
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3.3.3  Onderhoudstilstanden

In 2020 werden 2 onderhoudsstilstanden gehouden, telkens gemeenschappelijk voor beide lijnen. Tijdens een onderhoudsstilstand worden er 
heel wat mensen betrokken, zowel intern als extern. De klemtoon van de stilstanden in 2020 lag op het zo coronaveilig mogelijk uitvoeren van 
de meest operationele werken. 

Onder andere werden de volgende werken uitgevoerd:

• Inspectie, herstellingen en preventief onderhoud van de rolbruggen;
• Herstellingen aan ontslakkers; 
• Vervangen filters denox; 
• De inlaat van mouwenfilter 2 werd vernieuwd; 
• Vernieuwen van de slijtlatten van kettingtransporteurs onder rooster 3.
• … 

3.4  Energierecuperatie 
MIROM Roeselare trekt sinds jaar en dag volop de kaart van warmtenetten. Energierecuperatie d.m.v. warmtenetten biedt namelijk de hoogst 
toegevoegde waarde. Door diverse gebouwen aan te sluiten op het warmtenet maken deze gebouwen gebruik van de restwarmte van de  
verbrandingsinstallatie voor gebouwenverwarming, productie van sanitair warm water of een productieproces. Hierdoor worden minder  
fossiele brandstoffen verbruikt wat op zijn beurt leidt tot een netto lagere gezamenlijke emissie. Op die manier draagt MIROM Roeselare (on)
rechtstreeks mee aan een betere leefbaarheid van de streek.

De grote investeringen van 2016 tot 2018 zorgden voor een verdubbeling van het warmtenet t.o.v. het gedeelte dat sinds 1986 in dienst is.  
In 2018 was de impact op productie en verkoop van warmte van deze investeringen voor het eerst duidelijk zichtbaar. In 2019 werd een  
uitbreidingsproject gerealiseerd richting de twee grote serres ten zuiden van de site van MIROM Roeselare. 

In 2020 is de aansluiting van de grote serres voor het eerst duidelijk zichtbaar in de cijfers. De warmteafzet aan deze serres bedraagt namelijk 
24 % van de totale afgezette warmte bij de warmteklanten. Er is evenwel een daling van de afgezette warmte bij de resterende warmteklanten. 
Dat is te wijten aan enerzijds het warme jaar 2020, maar ook de coronapandemie had zijn invloed doordat o.a. scholen en zwembaden een 
tijd gesloten waren, sportinfrastructuur veel minder bezet was,… Ook het H. Hartziekenhuis (AZ Delta Campus Wilgenstraat) werd halfweg 
het jaar verlaten wegens verhuis naar de nieuwe campus waardoor er geen warmte meer wordt afgenomen. Dat betekent dat de grootste  
warmteklant op het oude gedeelte van het warmtenet in het centrum is weggevallen. 

Niettegenstaande er warmte-afname weggevallen is in 2020, bereikten we toch een record in de hoeveelheid warmte die werd geleverd en ook 
in de totale hoeveelheid energie die werd gerecupereerd (1.121,28 kWh/ton). Er mag verwacht worden dat deze resultaten de komende jaren 
verder zullen stijgen gelet op de diverse projecten die hetzij in uitvoering zijn, hetzij op stapel staan om de komende jaren uit te voeren. Zowel 
de installatie als het warmtenet hebben nog heel wat groeimarge.

Energierecuperatie 2017 2018 2019 2020
Levering warmtenet 39.661 MWh 52.602 MWh 48.968 MWh 56.697 MWh
Recuperatie LUVO + DENOX 5.636 MWh 5.923 MWh 5.698 MWh 8.624 MWh
Elektriciteitsproductie ORC 11.950 MWhe 12.036 MWhe 14.085MWhe 14.755MWhe

Totaal recuperatie 57.247 MWh 70.561 MWh 68.750 MWh 80.076 MWh
869 kWh/ton 1.068 kWh/ton 1.043,98 kWh/ton 1.121,28 kWh/ton
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3.4.1  Warmtenet

3.4.1.1  KMO-zone Roeselare West

Begin 2020 werd een contract gesloten met Imopa NV die voor Prosafco een bouwproject gestart is op een nog beschikbaar perceel op 
KMO-zone ‘Ovenhoek’. Dit gaat om het perceel tegenaan de Oostnieuwkerksesteenweg. In september werd de ondergrondse aftakking tot in 
het nieuwe gebouw aangelegd. Vervolgens werd ook het onderstation geplaatst en aangesloten. Begin 2021 zal de warmtelevering worden  
aangevat.

De aftakking Prosafco maakt deel uit van een nieuwe aanvraag voor subsidie Call restwarmte (VEKA) van begin 2020. Ook de aansluiting van 
projecten Roelevard, Proximissite en residentie Zilverberg paviljoen 3 maken deel uit van diezelfde aanvraag. 

3.4.1.2  Glastuinbouw – serreproject

Dit uitgevoerde project in 2019 werd in 2020 verder afgewerkt. Begin 2020 werd 
het project voor de ondergrondse aanleg voorlopig opgeleverd. Het onderstation 
voor de tweede serre Gabel BVBA werd geplaatst, aangesloten en in dienst gesteld. 
Sinds mei 2020 neemt Gabel BVBA ook warmte af via het warmtenet. Elke serre zal  
jaarlijks ca. 7.000 MWh warmte afnemen.

Beide serres worden verwarmd worden door een combinatie van WKK-installaties en 
warmte geleverd via het warmtenet. Daarenboven beschikken beide serres over een 
warmtebuffer waardoor MIROM Roeselare vrij flexibel de warmtevraag kan invullen. 

Voor dit project geniet MIROM Roeselare steun via de call restwarmte (VEKA).

3.4.1.3  Agrotopia

Bovenop de loodsen van de REO-veiling zijn dakserres van Inagro in aanbouw,  
genaamd Agrotopia. Deze dakserres zullen gedeeltelijk verwarmd worden via het 
warmtenet. Begin 2020 werd deze aansluiting verwezenlijkt. Het ondergrondse  
traject van ca. 190 m werd aangelegd en het onderstation werd geplaatst en  
aangesloten. De warmtelevering zal waarschijnlijk in 2021 kunnen aanvatten.

Voor dit project geniet MIROM Roeselare steun via de call restwarmte (VEKA).
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3.4.1.4  Bel-Ford

In 2020 werd de aansluiting op het warmtenet van het nieuwbouwproject Bel-Ford in het stadscentrum verder voorbereid. Het ontwerp is van 
CAAN architecten. Het project is een combinatie van 3 woontorens (70-tal wooneenheden) en 1 kantoorgebouw midden in het stadscentrum 
van Roeselare op de voormalige Proximussite. 

In juni 2020 zorgden enkele proefsleuven ervoor dat het traject 
verder technisch kon worden uitgewerkt. Het aanbestedings- 
dossier werd uitgeschreven en gepubliceerd om begin 2021 
aan een aannemer te kunnen gunnen. De aanleg is voorzien in  
augustus-september 2021 met daaropvolgend warmtelevering 
tegen het stookseizoen van 2021-2022. Door stad Roeselare werd 
een domeintoelating afgeleverd gecombineerd met de aanleg voor 
project Roelevard.

Deze aansluiting is op technisch vlak een uitdaging gelet op de  
aanleg in de zeer smalle Wortelstraat tussen Kokelaarstraat en 
Sint-Amandsstraat alsook de kruising van de Sint-Amandsstraat 
zelf.

3.4.1.5  Roelevard

Er werd een contract gesloten met de projectontwikkelaars voor de 
aansluiting van het prestigieuze nieuwproject Roelevard nabij het 
station van Roeselare. Het ontwerp is een samenwerking tussen 
het Noorse Snøhetta en het Roeslaarse B2Ai. Het project bestaat 
zowel uit wooneenheden als uit handelspanden (retail en kantoor-
eenheden). 

Als voorbereiding op dit bouwproject gingen er eind 2020 omgevings- 
werken door. In synergie met deze werken werden warmteleidin-
gen mee aangelegd die op heden al tot op de projectzone aanwezig 
zijn. 

Door stad Roeselare werd een domeintoelating afgeleverd gecom-
bineerd met de aanleg voor project  Bel-Ford.

3.4.1.6  Sti lstand warmtenet en onderhoud warmtenet

Zowel het oude gedeelte van het warmtenet als de interne delen voor de uitkoppeling 
van de warmte voor het warmtenet worden in maximaal goede conditie gehouden 
voor een blijvende optimale efficiëntie en betrouwbaarheid van de warmtelevering. 

In het jaar 2020 werden geen lekken op het warmtenet ontdekt waardoor ook 
geen noodherstellingen plaatsvonden. Er werden echter wel enkele preventieve  
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd. Hiervoor was volledig uit dienst  
nemen van het warmtenet niet noodzakelijk. Bijgevolg was het warmtenet in 2020 
non-stop in dienst met uitzondering van de oude tak richting Oostnieuwkerke.

Via predictief onderhoud volgen we de conditie van het warmtenet permanent op. 
Hierbij hadden we speciale aandacht voor de zwakke plaatsen in de Gemeenhof-
straat. We hebben dan ook beslist om in augustus 2020 de zwakke plaatsen door 
nieuwe leidingen te vervangen. 
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3.4.1.7  Haalbaarheidsstudie uitbreiding warmtenet stadskern

Een belangrijke evolutie in 2020 voor het warmtenet is de door MR zelf uitgevoerde haalbaarheidsstudie voor uitbreiding van het warmtenet 
naar de stadskern van Roeselare. Daarbij werd bekeken welk potentieel er is in de stadskern van Roeselare, namelijk van de Arme Klaren-
straat tot het stadhuis, de scholengroep Sint-Michiel (campus Zuid en VTI) alsook de ruime omgeving daarrond. 

Aanleiding hiervoor is de heraanleg van de Arme Klarenstraat door de stad in 2022. Gelet op de aanwezigheid van het bestaande warmtenet 
en warmteklanten aan het begin van deze straat vormt dit een unieke kans om het warmtenet verder aan te leggen tot in het hart van de stad.

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is een basistraject met enkele optionele trajecten. De aansluitingen op het basistraject zijn een grote 
stookplaats van de school Klein Seminarie (Campus Zuid Sint-Michielscholengroep), het stadhuis en twee appartementsgebouwen langsheen 
het traject. 

Blauw: bestaande warmtenet
Groen: potentiële nieuw basistraject

Na goedkeuren van zowel MR als het CBS van stad Roeselare werden als volgende stap onderhandelingen en besprekingen opgestart met 
de verschillende potentiële warmteklanten. Indien dit verder evolueert richting uitvoering betekent dat aanleg in 2022 en 2023, met als doel 
warmte te leveren aan diverse nieuwe warmteklanten tegen eind 2023.

Een belangrijke opschortende voorwaarde vormt het bekomen van subsidiëring via de Call restwarmte (VEKA).

3.4.1.8  Beleidsvorming

Via Warmtenetwerk Vlaanderen werkte MIROM Roeselare verder actief mee aan de ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen en de bouw 
van een regelgevend kader hieromtrent. Naast het participeren in ledenvergaderingen- en bijeenkomsten stelt MIROM Roeselare zich open 
om de eigen ervaringen te delen met andere leden in de sector, alsook om zich te laten informeren door anderen.

3.4.2  ORC (elektriciteitsproductie)

De impact van de investeringen in 2018 om de bedrijfszekerheid en het bruto rendement van ORC terug op zijn oorspronkelijk peil te brengen, 
zien we net als in 2019 ook in 2020 terug in de productiecijfers. Er is t.o.v. 2019 zelfs kleine stijging van 670 MWhe en dit terwijl ook via het 
warmtenet meer warmte geleverd werd dan voorgaande jaren.
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3.5   Rookgaswassing: milieu & emissies

3.5.1  Continue metingen

Volgende componenten worden continu gemeten: HCl, SO2, NOx, TOC, Stof en CO. Voor elke parameter zijn normen van kracht en dit zowel op 
basis van daggemiddelden als op halfuurgemiddelden (CO: 10 minuutgemiddelden). 

3.5.2  Half jaarli jkse metingen

Naast de continue metingen, moet een erkend labo 2 keer per jaar schouwmetingen verrichten en ook deze resultaten bleven ruim onder de 
toegestane limieten.
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3.5.3  Dioxines
3.5.3.1  Puntmetingen

In 2020 zijn 2 puntmetingen uitgevoerd waarvan en beide meetresultaten onder de detectielimiet van het labo lagen en dus ver beneden de 
toegestane norm van 0,1 ng/Nm³. 

3.5.3.2  Continue dioxine-bemonstering

3.6  Stortplaats

MIROM Roeselare heeft in de Moorseelsesteenweg een voormalig stort voor korrelassen. De stortplaats werd afgewerkt in 2015 en zit  
sindsdien in de nazorgfase. Het percolaatwater werd tot begin 2018 opgepompt en afgevoerd via vrachtwagens.

Sinds 2018 wordt het percolaatwater behandeld zodat het kan geloosd worden. In 2020 werd in totaal 1.927,3 m³ water geloosd. Dat is 506,7m³ 
minder dan in 2019.
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4.1  Opstart transportafdeling
Op 1 januari 2020 heeft MIROM Roeselare de transportactiviteiten na vijftien jaar terug overgenomen van MIROM Menen (MM). Deze opdracht 
is ruimer dan enkel het vervoeren van containers van de recyclageparken naar de verwerkers, ook het maken van contracten en opvolgen van 
de verwerkers, het opmaken van begrotingen voor gemeenten, rapportering, … horen bij de overname van deze opdracht. De opstart verliep 
niet geheel vlekkeloos, maar dit had geen gevolgen voor de vennoten. 

Voor deze opdracht werden er vier nieuwe vrachtwagens aangekocht met containeroptreksysteem, waarvan één met kraanopbouw die  
geleverd werd in 2020. Deze vrachtwagen kan zowel gebruikt worden voor de containerwissels op de recyclageparken, alsook voor  
specifieke kraanwerken zoals de bronophaling van asbest, ophaling van tuinafval en grofvuil aan huis en het ledigen van containers ondergrondse  
inzameling. Naast de vier eigen wagens, rijden er ook externe transportbedrijven ter ondersteuning.  

LOGISTIEK
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4.2  Evolutie van de afvalcijfers 
4.2.1  Algemene evolutie van het  afvalci j fer

In 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Het plan bevat  
doelstellingen om de hoeveelheid afval die elke inwoner jaarlijks produceert terug te dringen en zo weinig mogelijk afval te verbranden of te 
storten.

Niet alleen de coronapandemie, maar ook de invoering van de nieuwe afvalzakken en de prijsstijging, de nieuwe sorteerregels van PMD, het 
promoten van de kleinere restafvalzakken,… hebben op verschillende vlakken voor een verschuiving gezorgd in de afvalcijfers. In 2020 werd 
er in de regio MIROM Roeselare 102.539,36 ton afval ingezameld (533,68 kg/inw), waarvan 71.641,45 ton (372,87 kg/inw) selectief en 30.897,91 
ton (160,81 kg/inw) restafval. De totale hoeveelheid afval is hiermee opnieuw gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren.

 4.2.2   Restafvalci j fer

Het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval deelt de gemeenten op in clusters, op basis van sociaaleconomische 
kenmerken, volgens de Belfiustypologie. Per cluster werd een maximum streefcijfer opgelegd, dat de gemeenten dienen te behalen tegen 
2022. Daarnaast werd ook een intercommunale richtsnoer voozien (144 kg/ inw). De doelstellingen werden opgesteld om ervoor te zorgen dat 
materialen maximaal in kringloop gehouden worden. 

In de strategie voor 2020 uitgegaan dat de verhoging van de prijs van de restafvalzakken, het volledige doorwerken van de verruimde PMD-
inzameling en bijkomende inzet op sensibilisering een positief effect zou hebben op de restafvalcijfers van de gemeenten. 2020 bleek echter 
geen normaal jaar te zijn, verre van. Ondanks de genomen maatregelen in overeenstemming met het beleidsplan voor deze legislatuur, is het 
restafvalcijfer in 2020 in bijna elke gemeente sterk gestegen. Het veronderstelde positieve effect van de geïmplementeerde maatregelen wordt 
meer dan volledig tenietgedaan door de variabele ‘corona’. Enkel in Torhout en Koekelare bleef het restafvalcijfer ongeveer stabiel. 

Doordat verschillende variabelen door elkaar lopen is het niet evident om heldere conclusies te trekken wat het exacte effect is. Vergelijkend 
onderzoek met andere Vlaamse gemeenten en intercommunales zal dit moeten uitwijzen. De pandemie en de bijhorende maatregelen zullen 
ook in 2021 aan de orde zijn, dus ook voor dit jaar zijn abnormaal hogere (rest)afvalcijfers te verwachten. Wanneer dit effect zich niet terug 
corrigeert dreigen de gemeenten -ondanks de inspanningen- de doelstellingen niet te halen.
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4.2.3  PMD

De afgelopen jaren zijn de ingezamelde tonnages PMD-afval sterk gestegen. Zo ook in 2020, er werd in totaal 5.306,38 ton PMD ingezameld of 
27,62 kg/inwoner ingezameld.

2020 is het eerste jaar waar de aangepaste sorteerinstructies (‘nieuwe blauwe zak’) volledig golden, dat lijkt de primaire verklaring voor deze 
stijging. Daarnaast is de stijging van het afgelopen jaar wellicht ook te wijten aan de coronapandemie en de thuisconsumptie, de verhoging van 
de prijs van de restafvalzakken en de verdere communicatie rond de sorteerregels voor P+MD. Ook de invoering van P+MD in andere delen van 
Vlaanderen, met bijkomende communicatie op Vlaams niveau, ook nog een impact hebben op de inzamelcijfers van komend jaar.

Het contract voor de huis-aan-huisinzameling van PMD kwam in 2020 te vervallen, hiertoe werd een overheidsopdracht gelanceerd met een 
looptijd van negen jaar (2021-2029). Het nieuwe contract werd terug gegund aan Garwig.

4.2.4  Papier en karton

Al enkele jaren zag MIROM Roeselare de hoeveelheid papier en karton stelstelmatig afnemen, wellicht een gevolg van de digitalisering.  
De hoeveelheid is in 2020 opnieuw gestegen naar 12.257,72 ton of 63,80 kg/inwoners of 2% ten opzichte van 2019. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is de toename van het online aankopen (omwille van corona).
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4.2.5  Glasbollen

Het ledigen van de glasbollen binnen de regio MIROM Roeselare wordt uitgevoerd door MIROM Menen en dit minstens nog tot 2029. Glas 
kan aangeboden worden in 192 bovengrondse en 17 ondergrondse glasbollen die opgesteld staan in het straatbeeld of op het recyclagepark.  
In 2020 werden er op een aantal locaties glasbollen bijgeplaatst. 

Door de tijdelijke sluiting van de recyclageparken, omwille van de coronapandemie, en het feit dat mensen meer thuis consumeerden zien we 
een toename van het aangeboden glas. Waar de ingezamelde hoeveelheden glas de afgelopen jaren eerder stabiel bleef, was er in 2020 een 
stijging van bijna 15 % ten opzichte van 2019. Goed voor in totaal 6.838,31 ton hol glas of 35,59 kg per inwoner.

Bij het ondertekenen van het nieuwe contract met MIROM Menen werd beslist om alle bovengrondse glasbollen te vernieuwen. Dit  
dossier werd voorbereid in 2020. In het eerste kwartaal van 2021 zullen alle bovengrondse glasbollen vervangen worden door nieuwe frisse 
exemplaren. 

4.2.6  Textiel

Via een gecoördineerde inzameling heeft MIROM Roeselare sinds 2018 vat op de textielinzameling in acht van de twaalf aangesloten  
gemeenten. Op die manier zorgt MIROM Roeselare ervoor dat de inzamelaars: niet enkel bruikbaar textiel meenemen, de nodige  
inspanningen leveren om de in het straatbeeld opgestelde textielcontainers tijdig te ledigen en wordt er bijkomende aandacht gespen-
deerd aan het verwijderen van sluikstort rond de containers. Daarenboven vloeien de inkomsten die gegeneerd worden uit deze inzameling  
rechtstreeks terug naar de gemeenten. 

4.2.6.1  Corona

Begin april 2020 kreeg MIROM Roeselare het bericht dat coronapandemie voor grote problemen zorgde in de afzetmarkt van textiel.  
Gedurende een lange periode werd daarom geadviseerd aan de inwoners om hun textiel nog even bij te houden. 

4.2.6.2  Vonnis dagvaarding 

Na de uitrol van de gecoördineerde aanpak in 2018 weigerde één textielinzamelaar zijn textielcontainers te verwijderen op privaat terrein 
waarna MIROM Roeselare, onder politiebegeleiding, de textielcontainers ambtshalve verwijderde. De textielinzamelaar in kwestie dagvaardde 
MIROM Roeselare hiervoor. De textielinzamelaar was van oordeel dat het ingezamelde textiel geen afval is en de gemeenten daarom geen 
bevoegdheid hebben over deze stroom. 

In 2020 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk dat wat de textielinzamelaar ophaalt weldegelijk afval is en de bevoegdheden 
wel degelijk toevertrouwd mogen worden aan één partner. De partijen aan wie de opdracht binnen deze deelnemende gemeenten niet werd 
gegund, hebben geen recht om textiel in te zamelen, noch op openbaar domein, noch op privédomein dat toegankelijk is voor publiek. Deze 
uitspraak betekende dan ook dat MIROM Roeselare deze dienstverlening verder kan blijven aanbieden in de huidige vorm aan de aangesloten 
gemeenten.  
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4.2.5 Glasbollen 
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4.2.7  Harde plastics

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval verplicht de selectieve inzameling van harde plastics via de recyclagepar-
ken. 

Bij de aanbesteding voor deze fractie in het eerste kwartaal was een prijsstijging waarneembaar die volgens de verwerkers te wijten was aan 
de goedkope grondstoffen en het feit dat China zijn deuren voor recyclaat gesloten heeft. Enkele maanden na toewijzing werd het contract 
ontbonden op vraag van een verwerker omwille van de verwerkingsprijs en werd deze fractie opnieuw in de markt gezet. De verwerkers gaven 
aan dat de stijging het gevolg is van de effecten ten gevolge van de coronapandemie.

In minder dan een jaar verdubbelde de verwerkingsprijs. De verwerkingsprijs is ondertussen gestegen tot het dubbele van de verbrandings-
kost voor de gemeenten. De werkelijke kost ligt evenwel nog hoger, want het brandbaar deel van de recyclageparken wordt afgevoerd via de 
perscontainers en de harde plastics via open containers (25 % nettogewicht van een perscontainer).

Jaarlijks zamelt MIROM Roeselare meer dan 1.000 ton harde plastics selectief in.

4.2.8  Asbest

4.2.8.1  Recyclageparken

De gemeenten zijn verplicht om hechtgebonden asbest afkomstig van huishoudens in te zamelen op de recyclageparken. Hiervan dient de 
gemeente een deel van de inzamelkost op zich te nemen en tot 200 kg/gezin/jaar of tot 1 m³/gezin/jaar of tot 10 asbestplaten/gezin/jaar  
gratis aan te bieden. Binnen de regio van MIROM Roeselare behoort asbestafval tot de oranje groep, waar particulieren tot 1.000 kg vrijstelling  
hebben. In vergelijking met het jaar 2019 werd er 1.653,37 ton minder ingezameld via de recyclageparken (220,30 ton i.p.v. 1.873,67 ton). 

De inzameling van asbest in de recyclageparken was al enige tijd een bron van  
discussie op vlak van veiligheid. Om dit van bij de bron op te lossen werd beslist om 
vanaf 2020 asbest enkel nog verpakt hechtgebonden asbest te aanvaarden op het  
recyclagepark en dit enkel in de specifiek hiervoor geschikte transparante zakken 
die door MIROM Roeselare verdeeld worden. Op die manier wordt elk risico zowel bij  
transport naar, als op het recyclagepark zelf vermeden. Ondertussen ontvingen de  
gemeenten een nieuwe omzendbrief rond asbest die het vanaf half 2021 verplicht 
maakt om enkel verpakt asbest te aanvaarden op alle recyclageparken. 

Naast het ter beschikking stellen van zakken, werd vanuit MIROM Roeselare 
ook beslist dat burgers via de recyclageparken de nodige persoonlijke bescher-
mingsmiddelen konden aankopen. Deze dienstverlening werd door de schaarste aan  
persoonlijke beschermingsmiddelen omwille van coronapandemie stopgezet.

4.2.8.2  Bronophaling 

In kader van het asbestafbouwbeleid van OVAM, heeft MIROM Roeselare in 2018 een subsidie aangevraagd voor bronophaling van asbest.  
Eind 2018 kreeg MIROM Roeselare de goedkeuring voor de uitrol van dit project met een maximumduur van drie jaar. Concreet betekent dit dat 
particulieren, land- en tuinbouwers, verenigingen, scholen en kmo’s asbest kunnen laten ophalen aan huis sinds eind 2019. 

Voor kleine hoeveelheden worden plaatzakken ter beschikking gesteld, met een maximum van zes per locatie. Deze plaatzakken worden  
vervolgens met een kraanwagen opgepikt en afgevoerd naar een asbeststortplaats. Locaties met grotere hoeveelheden asbest kunnen  
gebruik maken van een container, met een maximum van twee containers per locatie. Deze containers worden op locatie gebracht, opgehaald 
en afgevoerd naar de asbeststortplaats. 

Bij de levering van de recipiënten worden ook twee sets persoonlijke beschermingsmiddelen (stofmasker type P3, wegwerpoverall en  
handschoenen) en een handleiding over asbest meegeleverd.

Ondanks de tijdelijke stopzetting van deze dienstverlening, naar aanleiding van het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, werden 
270 unieke locaties ontzorgd door deze dienstverlening. 2020 was goed voor 363 plaatzakken en 114 containers, waarbij in totaal 796,40 ton 
(4,15 kg/ inwoner) hechtgebonden asbestcement aan huis werd opgehaald.

Gemeente Adressen Plaatzakken Containers
Hooglede 22 19 17
Houthulst 19 32 7
Koekelare 9 16 3
Kortemark 36 45 16
Langemark-Poelkapelle 17 18 8
Lichtervelde 19 30 7
Moorslede 15 15 4
Roeselare 42 62 6
Staden 29 37 15
Torhout 10 14 9
Wingene 29 42 15
Zonnebeke 23 33 7
TOTAAL 270 363 114
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4.2.9  Tuinafval

In de regio MIROM Roeselare kunnen burgers met hun tuinafval terecht op het recyclagepark. Daarnaast biedt de intercommunale ook de 
mogelijkheid om tuinafval op te laten halen aan huis. Dit kan met een abonnement waarbij rolcontainers voor groenafval volgens een vaste 
kalender worden opgehaald aan huis. Voor grote hoeveelheden zoals snoeihout, struiken, boomwortels en sparren kan dit via een eenmalige 
aanvraag. 

In 2020 sloten heel wat nieuwe klanten zich aan op de dienstverlening voor vaste ophaling aan huis, wellicht het gevolg van de tijdelijke sluiting 
van de recyclageparken en de tijdelijke voordelige actie. Ook na de heropening van de recyclageparken bleef het aantal nieuwe klanten stijgen. 
In de volledige MIROM-regio sloten 1.209 bijkomende klanten aan, dat is het dubbele van het normale gemiddelde aantal nieuwe klanten per 
jaar. In totaal zijn al 10.097 klanten aangesloten op deze service.

Van de in totaal 20.323,70 ton tuinafval of 105,78 kg per inwoner in de regio MIROM Roeselare, werd 82,1% aangeboden op het recyclagepark, 
17,3 % via tuinafvalbakken en 0,6 % grote hoeveelheden op aanvraag. In 2019 was dit nog respectievelijk 84,6%, 14,8% en 0,6%. 
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Van de in totaal 20.323,70 ton tuinafval of 105,78 kg per inwoner in de regio MIROM Roeselare, werd 82,1% aangeboden op het 
recyclagepark, 17,3 % via tuinafvalbakken en 0,6 % grote hoeveelheden op aanvraag. In 2019 was dit nog respectievelijk 84,6%, 
14,8% en 0,6%.  

Gemeente Aantal postbussen Aantal klanten Procentuele deelname Opgehaald tuinafval (ton) 
Hooglede 4.740 315 6,65% 152,24 
Houthulst 4.570 222 4,86% 108,9 
Koekelare 4.172 107 2,56% 55,55 
Kortemark 5.895 272 4,61% 129,38 
Langemark-Poelkapelle 3.702 73 1,97% 33,98 
Lichtervelde 4.462 316 7,08% 146,54 
Moorslede 5.524 396 7,17% 191,12 
Roeselare 33.470 3.862 11,54% 1.778,04 
Staden 5.405 516 9,55% 250,25 
Torhout 10.625 710 6,68% 329,22 
Wingene 7.047 344 4,88% 182,97 
Zonnebeke 5.838 335 5,74% 153,32 
MIROM Roeselare 95.450 7.468 7,82% 3.511,51 
Menen 17.189 764 4,44% 352,08 
Wervik 9.227 319 3,46% 143,36 
Wevelgem 15.770 1.546 9,80% 691,91 
MIROM Menen 42.186 2.629 6,23% 1.187,35 
TOTAAL 137.636 10.097 7,34% 4.698,88  
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4.2.10   Ophaling grofvuil  aan huis op aanvraag

Naast de ophaling van asbest en tuinafval op afroep aan huis, biedt MIROM Roeselare ook de mogelijkheid aan om grote stukken grofvuil op 
te laten halen tegen betaling aan huis. In 2020 werden 1.203 ophalingen gerealiseerd, goed voor in totaal 165,82 ton. Door de sluiting van de 
recyclageparken vonden de inwoners hun weg naar deze dienstverlening. Het aantal ophalingen is ten opzichte van 2019 met 26,1% gestegen, 
de opgehaalde massa met zelfs met 37,0%. Na ophaling wordt het materiaal bij MIROM Roeselare gesorteerd en afgevoerd voor verwerking. 
De brandbare fractie wordt verkleind en vervolgens verbrand in de installatie van MIROM Roeselare met energierecuperatie.  

4.2.11  De Kringwinkel

In 2020 zamelde De Kringwinkel 1.164,05 ton herbruikbare goederen in. Dit ligt in lijn met de ingezamelde hoeveelheid van 2019 (1.109,24 
ton). De spullen werden enerzijds aangeboden in De Kringwinkels binnen het werkingsgebied van MIROM Roeselare zijnde in Roeselare en 
Torhout. Daarnaast biedt De Kringwinkel ook een gratis service aan op afroep. Deze ophaaldienst haalt vervolgens goederen en inboedels op 
bij de burger thuis. Ook op de recyclageparken is een hoek voorzien waar kleine spullen en huisraad kunnen afgegeven worden voor De Kring-
winkel. Na sortering en reparatie kon 6,06 kg herbruikbare spullen per inwoner gered worden van de afvalberg en kregen een tweede leven. 
De opbrengsten uit de verkoop van deze goederen worden geïnvesteerd om mensen die weinig kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt 
een passende job te geven.
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4.3  Nieuwe afvalzakken
In 2022 moet elke gemeente individueel een doelstelling behalen m.b.t. het restafvalcijfer, zie hoofdstuk 4.2.2. Uit een sorteeranalyse in 
2018 op het restafval van de regio MIROM Roeselare, blijkt dat er nog steeds selectief in te zamelen afval bij het restafval belandt. Om  
de doelstellingen te behalen dienen we te voorkomen dat de burger kiest voor de gemakkelijkste weg, restafval. Dit kan door het aanbieden 
van selectieve inzameling, een doorgedreven sensibiliseren en het toepassen van het principe van “de vervuiler betaalt”.

Sinds 2013 gebeurde er geen prijscorrectie meer, desondanks de inzamel-, verwerkingskosten en milieuheffingen 
de afgelopen jaren wel bleven stijgen. Om bovendien iedereen aan te zetten om nog beter na te denken 
over wat men weggooit en om zoveel mogelijk van de kosten voor verwerking en inzameling 
te dekken, werd de nieuwe restafvalzak in 2020 dan ook duurder. Sinds 2020 kost een grote 
restafvalzak €1,70 en een kleine €0,85. Door beter te sorteren en de afvalstromen die teruggevonden 
werden in de analyse selectief aan te bieden, hoeft de prijsstijging geen impact te hebben op de  
portefeuille van de inwoners.

MIROM Roeselare zorgde tot eind 2019 voor de verdeling van de afvalzakken in zowel de regio MIROM 
Roeselare als MIROM Menen. Door de gemaakte beleidskeuzes konden beide regio’s na vijftien jaar 
niet langer gebruik maken van een uniforme restafvalzak en drong een andere afvalzak zich op.  
Binnen de regio MIROM Roeselare kon de uniformiteit wel behouden blijven. 

De nieuwe afvalzak is van hetzelfde type en heeft dezelfde afmetingen, enkel de kleur van de opdruk  
veranderde. Bij de implementatie van deze nieuwe zak werd gewerkt met een overgangsperiode. De  
eerste twee maanden werden oude zakken zonder sticker verder ingezameld. Vanaf maart werd er  
gewerkt met stickers om de lagere waarde van de oude zakken te compenseren. Stickers worden nog  
verkocht tot juli 2021 en zakken met stickers zullen nog ingezameld worden tot eind 2021.Ook volle oude 
rollen kunnen nog tot 1 maart 2022 omgewisseld worden aan het onthaal van MIROM Roeselare.
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4.4  Infrastructuur
De activiteiten van MIROM Roeselare breiden stelselmatig uit als gevolg van het afbouwen van de samenwerking met MIROM Menen en het 
wettelijk kader dat blijft veranderen. Om deze nieuwe activiteiten op een goede manier te kunnen uitvoeren is er, naast mensen en materialen, 
ook nood aan een infrastructuur die ingepast is aan de ontstane noden. Ondertussen heeft een vrij groot deel van de medewerkers een bureau 
gekregen in een ruimte die daar initieel niet voor voorzien was of werken zij in bureaucontainers. Ook de gemeenschappelijke ruimtes zoals 
refter, kleedkamers, vergaderzalen zijn niet voorzien op het huidige, noch op het toekomstige personeelsbestand. Tenslotte is het volledig 
herzien van de waterhuishouding de belangrijkste eis uit de nieuw verkregen omgevingsvergunning.
De plannen voor het bouwen van nieuwe burelen, renoveren van het bestaande gebouw en het heraanleggen van de terreinen stond al even in 
de steigers, maar ging eind 2020 ook effectief van start. Het project kent verschillende bouwfases, maar het doel is om eind 2023 de officiële 
opening te kunnen houden.

 
MIROM Roeselare staat voor duurzame oplossingen voor de toekomst en onze nieuwe thuis zal daar logischerwijs een voorbeeld van zijn: 
zowel op vlak van materalen, technieken als energie. Eén van de grootste wijzigingen zal zich grotendeels ondergronds afspelen, want MIROM 
maakt serieus werk van het waterbeheer op de site. Als industriële installatie gebruiken we momenteel zo’n 10 miljoen liter leidingwater per 
jaar. De ambitie is om dit te herleiden tot quasi nul, waarbij we enkel nog wat water uit de kraan gebruiken om te drinken. Hiervoor komt er 
een bijkomende regenwaterput van maar liefst 280.000 liter en we gaan alle bekende technieken toepassen om dit regenwater maximaal te 
filteren, zodat we het zo breed mogelijk kunnen inzetten. Ook het afvalwater wordt verzameld in een grote tank en zal intern maximaal terug 
ingezet worden in het proces.
Als hart van het warmtenet dat huishoudens, openbare gebouwen, serres en bedrijven in Roeselare van schone energie voorziet (dankzij 
de restwarmte van de verbrandingsoven), krijgt ook het thema energie uiteraard veel aandacht. De nieuwe kantoren zullen logischerwijs  
verwarmd worden met het warmtenet, maar… ook gekoeld. Het water van 110 °C van ons warmtenet dat zorgt voor verwarming, kan via een 
speciale installatie ook omgezet worden in koud water waarmee we de burelen ook ecologisch kunnen koelen. We willen deze technologie 
in de eigen kantoren demonstreren in de hoop dat in de toekomst ook warmteklanten deze keuze zullen maken. Door betonkernactivering  
kunnen we de temperatuur optimaal regelen: koel bij een hittegolf en aangenaam warm als het vriest. Met de ORC-installatie voorzien we ook 
zelf in onze stroom, er komen PV-panelen en laadpalen voor elektrische wagens en fietsen. En onze inrit zullen we ijsvrij kunnen houden met 
restwarmte in plaats van strooizout in te zetten. 
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ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

5.1  Communicatie

5.1.1  Projecten

5.1.1.1  Start  to kip

In het voorjaar van 2020 lanceerden we de actie “Start to kip”. Bedoeling was (1) de  
mensen met een campagne(beeld) te wijzen op het feit dat kippen goeie ‘afvalverwerkers’ 
zijn en (2) mensen een duwtje geven om de stap naar kippen in de tuin te zetten. 

Het campagnebeeld werd ingezet op de vrachtwagens, werd als cover gebruikt op de 
milieukrant en circuleerde op de sociale media. In samenwerking met maatwerk- 
bedrijf Weerwerk werden er 50 “start to kip”-pakketten samengesteld bestaande 
uit een handgemaakt kippenhok, een waterbak, een zak graan, stro, graan en grit.  
Inwoners konden tijdens de campagne intekenen om dit pakket aan te kopen voor 70 
euro. Uit de 436 gezinnen werden er, over een periode van 7 weken, 50 gezinnen geloot 
die dit pakket aan voordeeltarief hebben aangekocht.

Uit de enquête onder de deelnemers blijkt onder meer dat een voordeeltarief voor een 
“start to kip”-pakket mensen er wel toe kan overhalen om de overstap te wagen, maar 
ook dat een campagne sensibiliserend werkt om gezinsleden te overtuigen.

5.1.1.2  Start  to compost

Hoewel composteren een belangrijke manier is om je afvalzak te verlichten, zijn er 
nog heel wat mensen daar niet van overtuigd en/of zijn ze daarvan niet op de hoogte. 
In het najaar maakten we het composteerverhaal tot hoofditem van onze milieukrant  
gecombineerd met WIN-actie. Een door Halloween geïnspireerde cover moest  
mensen verder doen lezen om zo hun angst voor een compostvat of bak in de tuin te 
overwinnen.

Om op het veelgehoord argument “dat past niet in de tuin” een antwoord te  
bieden, lieten we door Weerwerk 4 types “compostschermen” maken. Deze decoratieve  
elementen zorgen ervoor dat een compostvat geïntegreerd wordt in de tuin. Er  
werden 8 compostschermen gemaakt, die inwoners konden winnen bij de  
aankoop van een compostvat in de eerste helft van november. Bij 8 gezinnen werd zo’n 
scherm dus thuis geleverd en gemonteerd. Uit de enquête onder de deelnemers blijkt 
het aanbod van die schermen niet dé doorslaggevende factor was om al dan niet te  
starten met composteren.

ZOT
van jouwvan jouw

RESTJES

www.mirom.be/kippen

We zien een vrij groot verschil in de verkoopcijfers van MIROM Roeselare (zonder verkoopcijfers gemeenten) voor 2019 en 2020. Zowel in de 
actieperiode als over het hele kalenderjaar 2020 liggen de verkoopcijfers voor compostvaten en -bakken merkelijk hoger dan in 2019. 

Verkoop via MIROM (actieperiode) 2019 2020
Compostvat 11 52
Compostbak 4 11
Aanbouwmodule 5 17
Verkoop via MIROM (volledig kalenderjaar) 2019 2020
Compostvat 72 294
Compostbak 39 95
Aanbouwmodule 50 100
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5.1.1.3  Week van de afvalophaler

Dit jaar was de insteek van de nationale campagne tijdens de week 
van de afvalophaler vooral gericht naar het bedanken van de inwo-
ners. Naast een Tv-spot, een interview op Radio 2, Facebookposts, ...  
werden er een 3-tal ‘schone verhalen’ gepubliceerd via de sociale  
media. De drie verhalen zijn anekdotes die een warm verhaal vertellen 
tussen ophaler/parkwachter en inwoner. Eentje ervan speelde zich af 
op het recyclagepark van Houthulst. 

Om de nationale campagne lokaal te versterken lanceerden we vanuit MIROM Roeselare twee filmpjes waarbij een parkwachter en ophaler  
de voornaamste aandachtspunten toelicht aan de inwoners. Deze filmpjes scoorden met hun bereik een plaats binnen de top 10 van onze  
Facebookposts op jaarbasis. Daarnaast verzamelden we opnieuw online complimentjes en daagden we scholen uit om hun bedanking te 
posten.

5.1.2  Communicatiekanalen

2020 was in vele opzichten een vreemd en ongewoon jaar, ook op vlak van communicatie. In die zin dat vooral onze digitale kanalen ingezet 
werden om mensen tot ‘in hun kot’ te bereiken.

5.1.2.1  Infosessies

Het afgelopen jaar organiseerden we opnieuw verschillende infosessies rond diverse afvalgerelateerde thema’s.

Zowel qua vorm als qua inhoud, vielen er dit jaar ‘primeurs’ te noteren. Nadat duidelijk werd dat ‘fysieke’ infosessies niet mogelijk (of niet 
interessant wegens te beperkt publiek) zouden zijn, werd er in overleg met partners als Vlaco beslist om online infosessies te organiseren. 
Daarnaast hebben we inhoudelijk de onderwerpen in het najaar uitgebreid, met een aantal infosessies rond voedselverspilling (een belangrijk 
speerpunt uit het beleidsplan). 

De onlinesessies hebben voor- en nadelen, op basis waarvan we de workshops de volgende jaren zullen blijven bijsturen.

In 2020 organiseerden we 9 online infosessies waaraan 245 mensen hebben deelgenomen.

5.1.2.2  Quiztime

Doorheen het jaar lanceerden we een 4-tal online ‘quizjes’. Bedoeling daarvan is om op een andere manier de sorteerregels bij de mensen  
te brengen, nieuwe volgers te lokken (onder meer met prijzenpakket) en interactie behouden met bestaande volgers. Afhankelijk van het  
onderwerp, de timing en de te winnen prijzen, varieerde het aantal deelnemers van 200 tot 800.

5.1.2.3  Nieuwsbrief

In 2020 verstuurden we maandelijks een nieuwsbrief. Bij alle wedstrijden, infosessies, acties en de aanvragen op onze website, geven we de 
mensen telkens de kans om daarop in te tekenen. Het aantal abonnees neemt zo gestaag toe. Gezien we de inwoners van Menen, Wervik en 
Wevelgem geen deel meer uitmaken, blijft de uitdaging om het bereik stelselmatig uit te breiden. 

· Januari 2019: 1.417
· Januari 2020: 2.464
· Januari 2021: 3.513

We zien dat we ook een actief publiek hebben, zeker voor de openbare sector. Gemiddeld zal zo’n 55,4% van de abonnees onze nieuwsbrief 
actief openen, gemiddeld 16,53 % klikt ook door op minstens 1 link. Wanneer en waarop, dat hangt natuurlijk af van het onderwerp. Wat  
beduidend hogere cijfers zijn in vergelijking met de gemeten cijfers voor de Vlaamse openbare sector.
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5.1.2.4  Website

Onze website blijft voor veel mensen het eerste contactpunt. Om openingsuren te zoeken, een ophaaldag of sorteerinfo, maar ook de  
nieuwssectie is belangrijk.

Enkele cijfers:

 • 973.806 paginaweergaven over het hele jaar, waarvan 703.518 unieke paginaweergaves, wat een verdubbeling is ten opzicht van 
 • enkele jaren terug.

 • De ‘topmaand’ was dit jaar april, dat was dan ook de piek van de eerste lockdown. 

 • Gemiddeld bekijkt een bezoeker per sessie iets meer dan 2 pagina’s in iets meer dan 1,5 minuut.

 • Populaire pagina’s: ophaalkalender staat al meerdere jaren met stip op nummer 1 gevolgd door de homepagina. Daarna het  
  recyclagepark van Roeselare gevolgd door de pagina van de tuinafvalbakken en de verkooppunten van afvalzakken. 

 • Vergelijking voorbije jaren:

5.1.2.5  Sociale media

5.1.2.5.1  Instagram

Mister MIROM ging voort op de ingeslagen weg, met 42 nieuwe posts op Instagram. Dat zijn er een beetje minder dan in 2019, maar onze 
mascotte dook ook op in andere communicatie. Mister MIROM telt nu 332 volgers, 112 meer dan een jaar geleden. 

5.1.2.5.2  Facebook

Ons aantal volgers is gestegen tot 3.739.  
In januari 2020 waren dat er nog 2.936.

Hoe goed een bericht scoort op Facebook 
heeft natuurlijk te maken met het moment, 
de inhoud en de mate waarin het wordt  
‘opgepikt’. Onderstaande tabel toont de 
top 5 van de best scorende berichten  
Facebook. 

Een aantal berichten (aangeduid met *) werden zoals al vermeld met budget ondersteund (eigen budget voor vacatures, budget FostPlus voor 
bv. PMD). In totaal maakten we 25 Facebook-ads met budgetondersteuning.

5.1.2.5.3  LinkedIn

Ook op LinkedIn is er een MR-bedrijfspagina. Af en toe worden nieuwsberichten herschreven en aangevuld voor een professioneel  
doelpubliek. De thema’s zijn veeleer ofwel beleidsmatig ofwel technisch van aard.

Het bereik van deze pagina is beperkt. 2020 sloten we af met een 200-tal volgers, wat een 40-tal volgers hoger is dan het jaar voordien.

2017 2018 2019 2020
Paginaweergaves 441.179 551.751 703.848 973.806
Unieke pageweergaves 313.047 390.865 497.544 703.518

Titel +/- Views

1 Ophaling start vroeger door hitte 40.800

2 Reminder warme dag 40.200

3 Een kleintje? Yes you can * 31.900

4 Parken dicht 31.100

5 VIDEO Tips van de Afvalophaler 30.800
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5.1.3  Coronacommunicatie

Het komt ook in andere thema’s voor als een rode draad, maar corona had logischerwijs ook een invloed op de communicatie doorheen heel 
2020. 

De impact op de dienstverlening liet zich ook voelen op communicatievlak. Voornaamste impact van corona voor onze werking was het sluiten 
en dan heropenen onder strikte voorwaarden van de recyclageparken. Inwoners sloegen ook massaal aan het opruimen, zodat de druk op 
de parken toenam. En ook de inzameling van textiel voelde de gevolgen van corona. De inzameling stuikte ineen waardoor de inzameling een 
periode werd stopgezet. 

De crisis betekende wel een boost voor andere aspecten. Meer tijd thuis en een tijdelijke sluiting van de recyclageparken betekende ook een 
groei in het aantal abonnees op een tuinafvalbak en de verkoop van composteermateriaal. Mede dankzij enkele acties (tijdelijke korting voor 
tuinafvalbakken, gratis levering composteermateriaal) werden deze dienstverleningen ook in de kijker gezet.

Ook wat betreft openbare netheid was er nood aan extra communicatie. Aan de ene kant waren opruimacties in groep niet meer mogelijk 
(en dus geen Lenteschoonmaak). Aan de andere zijde zagen we zwerfvuil en sluikstort toenemen en wezen we er nog eens extra op dat dit 
verboden en sanctioneerbaar is. 

5.1.4  Afval,  scholen en verenigingen

Het spreekt voor zich dat ook hier corona een invloed had op ons aanbod voor scholen en verenigingen. 

De rondleidingen werden vanaf halfweg maart stilgelegd. En gezien scholen deels op afstand lesgaven, weinig externen toelieten zijn het  
aantal aanvragen voor spelmateriaal en  workshops sterk gedaald. Ook de aanvragen voor rolcontainers, evenementencontainers en bekers 
zijn, gezien de beperking op evenementen, sterk verminderd.

5.1.5  Herbruikbare bekers

In 2020 heeft MIROM Roeselare via een subsidiedossier herbruikbare bekers aangekocht.

MIROM Roeselare besliste om de voorraad van de standaard bekers (MIROMcup 25cl en 30cl) uit te breiden en om het gamma bij wijze van 
try-out te diversifiëren met speciale bekers. Naar gelang van het type beker werd een beperkte voorraad aangekocht. 

Gezien de kostprijs van die speciale bekers een stuk hoger ligt dan de standaard beker (MIROMcup), willen we nagaan in welke mate dit een 
meerwaarde is voor organisatoren en of zij dan ook bereid zijn om hiervoor iets meer te betalen. Op basis van de evaluatie wordt dit aanbod 
op termijn bijgestuurd.

Omwille van corona zijn deze bekers nog niet uitgeleend geweest en kijken we hoopvol uit naar de heropstart van evenementen.

Overzicht aankoop:

Soort Beker Aantal
MIROM Cup /25cl 60.000
MIROM Cup /30cl 30.000
Karaf 1,5L 255
Bierglas 10.000
Wijnglas 2.000
Cavaglas 2.000
Opbergdozen 269
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5.2  Openbare Netheid

5.2.1  Nette buurt

5.2.1.1  Zwerfvuilvri jwill igers -  Mooimakers

Sinds eind 2017 kunnen zwerfvuilvrijwilligers (Mooimakers) hun opruimgebied registreren via de claimkaart op mooimakers.be. De afgelopen 
drie jaar werden volop claims aangemaakt in het werkingsgebied van MIROM Roeselare. Eind 2020 staat de teller op 979 claims.

Ten opzichte van 2019 werden minder claims aangemaakt in 2020. Door corona kon de Grote Lenteschoonmaak niet doorgaan en mocht er 
een eindje niet meer opgeruimd worden. 

Nieuw sinds 2020 is dat inwoners ook kunnen aangeven dat ze hun eigen stoep proper houden onder de naam ‘Mijn stoep, propere stoep’. 
De bedoeling is van deze claim is voornamelijk om aan te tonen dat ze door geen afval weg te gooien op openbaar domein, ook de buurt mee 
proper houden.

5.2.2  Coachingtrajecten

In Kortemark werden de acties in het kader van het coachingtraject verdergezet. Eén van de acties is het uitwerken van een vuilnisbakkenplan. 
Zo werden verschillende metingen in en rond de vuilnisbakken uitgevoerd wat ervoor zorgt dat de gemeente gerichte acties kan ondernemen, 
zoals bijvoorbeeld het wegnemen van vuilnisbakken of samenvoegen van vuilnisbakken (twee vuilnisbakken vervangen door één groter  
model).

Daarnaast stelde ook gemeente Wingene zich kandidaat om een driejarig coachingtraject op te starten. In de loop van 2021 mogen we vanuit 
de Mooimakers een definitieve goedkeuring verwachten om van start te gaan.
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5.2.3  Handhavingsweek

5.2.3.1  Startschot in Kortemark

Ook in 2020 ging de handhavingsweek door van 5 tot 11 oktober. Tijdens deze zesde editie werd opnieuw extra aandacht gevestigd op over-
tredingen van zwerfvuil en sluikstorten. Een inspiratiemoment voor alle handhavende partners (politiezones, lokale besturen, gewestelijke 
toezichthouders, …) kon dit jaar niet doorgaan, maar wel werd naar jaarlijkse gewoonte het startschot gegeven door de provinciegouverneur 
van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé. Deze keer kwam hij langs in de Kortemark tijdens een actie aan de schoolpoort vanuit de gemeente om 
rokende ouders te sensibiliseren.

5.2.3.2  Actieplan vanuit  MIROM Roeselare

Vanuit de Mooimakers wordt sinds 2020 een jaarlijkse vergoeding toegekend aan lokale besturen/IC’s die actief deelnemen aan de handha-
vingsweek. In overleg met de gemeenten werd door MIROM Roeselare een algemeen actieplan ingediend, bestaande uit volgende acties:

 - Eén week kosteloze inzet van een camera in elke gemeente (1)
 - Eerste bijeenkomst werkgroep retributie en GAS (2)
 - Gratis uitdelen van peukentasjes door gemeenten (3)

Camera-inzet (1)

De inzet van een camera in elke gemeente (12 weken inzet) leverde 36 bestuurlijke verslagen op. In totaal werd om de twee dagen een over-
treding gefilmd. De inzet van camera’s bij openbare vuilnisbakken was het meest succesvol. 

Overzicht resultaten per typelocatie

Werkgroep retributie en GAS (2)

Het was de intentie om in een werkgroep ervaringen te delen en praktijkvragen te kunnen beantwoorden, met bijstand van een medewerker 
vanuit de VVSG die kennis heeft van de relevante regelgeving. Door corona werd dit overleg, gepland in maart 2020, uitgesteld. In oktober 
werd een nieuwe datum ingepland in het kader van de handhavingsweek maar dit werd ook opnieuw uitgesteld. We engageren ons om deze 
bijeenkomst op een later moment te laten doorgaan.

Gratis uitdelen van peukentasjes door gemeenten (3)

MIROM Roeselare deed een groepsaankoop van peukentasjes (zie 5.2.8). Een gemeente die een gerichte actie wilde voeren rond peuken in 
het kader van de handhavingsweek, kon via ons peukentasjes verkrijgen die gratis uitgedeeld konden worden. In enkele gemeenten werden 
peukentasjes uitgedeeld aan rokers om hen te sensibiliseren. Ook niet-rokers werden aangesproken. 

typelocatie # filmdagen # bestuurlijke verslagen # filmdagen/vaststelling
glasbol 56 22 2,5
straat 7 2 3,5
vuilnisbak 21 12 1,8

Eindtotaal 84 36 2,3
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5.2.4  Operatie Proper

Door corona kon er niet zoals andere jaren een algemene prijsuitreiking bij MIROM Roeselare georganiseerd worden voor alle scholen 
en verenigingen die hun actieplan op het einde van het schooljaar 2019-2020 tot een goed einde gebracht hebben. Daarom werd beslist 
om de prijsuitreiking op gemeentelijk niveau te organiseren. Aan sommige scholen en verenigingen werd een bezoek gebracht om de 
beloningscheque te overhandigen, anderen mochten langskomen op het gemeentehuis om deze in ontvangst te nemen. In het totaal 
werd zo 33.978 EUR aan beloningen uitgedeeld.

Voor het schooljaar 2020-2021 werden 64 actieplannen ingediend. Dat zijn er 19 meer dan voorgaand schooljaar. Het gaat om 35 lagere 
(en kleuter)scholen, 13 secundaire scholen en 16 verenigingen.

Deelnemers mogen nog steeds rekenen op een beloning van 3 EUR per leerling/lid. De opzet van het project gaat enerzijds over het 
opruimen van zwerfvuil en anderzijds over het aanzetten tot nadenken over de zwerfvuilproblematiek. Vanuit de Mooimakers komt het 
signaal dat er vanaf volgend schooljaar enkele wijzigingen zullen aangebracht worden aan de invulling van de actieplannen.

verdeling per gemeente
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het opruimen van zwerfvuil en anderzijds over het aanzetten tot nadenken over de zwerfvuilproblematiek. Vanuit de Mooimakers 
komt het signaal dat er vanaf volgend schooljaar enkele wijzigingen zullen aangebracht worden aan de invulling van de 
actieplannen. 

Verdeling per gemeente 

Gemeente lager secundair vereniging Eindtotaal 

Hooglede 1 1 2 

Houthulst 2 1 3 

Koekelare 2 1 3 

Kortemark 2 1 3 

Langemark-Poelkapelle 2 1 3 

Moorslede 2 2 

Roeselare 13 8 3 24 

Staden 2 3 5 

Torhout 4 2 4 10 

Wingene 1 1 

Zonnebeke 5 3 8 

Eindtotaal 35 13 16 64 
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Aantal deelnemers per schooljaar

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Gemeente lager secundair vereniging Eindtotaal
Hooglede 1 1 2
Houthulst 2 1 3
Koekelare 2 1 3
Kortemark 2 1 3
Langemark-Poelkapelle 2 1 3
Moorslede 2 2
Roeselare 13 8 3 24
Staden 2 3 5
Torhout 4 2 4 10
Wingene 1 1
Zonnebeke 5 3 8

Eindtotaal 35 13 16 64

Aantal deelnemers per schooljaar
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5.2.5  Nudgingproject

De Mooimakers lanceerden een proefproject rond nudging voor middelbare scholen, gebaseerd op een project dat initieel in West-Vlaanderen 
opgezet werd. Het project is een afgeslankte versie en wordt beschouwd als een proefproject. Op basis van de bevindingen na het eerste 
schooljaar (2020-2021) zal dit al dan niet bijgestuurd worden.

Middelbare scholen worden begeleid bij de aanpak van de zwerfvuilproblematiek op school. Het project werd gelanceerd in 20 Vlaamse scho-
len, waaronder 5 scholen uit de regio MIROM Roeselare:

- MMI, Kortemark
- VISO-D, Roeselare
- VISO-P, Roeselare
- Broederschool, Roeselare
- Sint-Martinusinstituut, Koekelare

Aan de deelnemende scholen werd in 2020 een eerste bezoek gebracht om het project verder te duiden en een beeld te krijgen op de situatie. 
Vanuit de Mooimakers worden enkele nieuwe vuilnisbakken voorzien voor de scholen en wordt de ‘gebruikelijke’ beloning van Operatie Proper 
gehanteerd.

5.2.6  Subsidieprojecten 

5.2.6.1  Glasbolproject

In 2020 liep het project zwerfvuil en sluikstorten voor intercommunales bij de Mooimakers af. Gedurende twee jaar werd de sluikstortpro-
blematiek rond textielcontainers in kaart gebracht en werden in Houthulst, Moorslede en Staden enkele maatregelen uitgeprobeerd bij glas-
bollen. De doelstelling was om na te gaan of enkele specifieke maatregelen een eventueel effect hebben op de sluikstorten bij glasbollen. 
Volgende maatregelen werden uitgerold:

- Verlichting met bewegingssensor bij glasbollen 
- Stoepborden met gepersonaliseerde boodschappen afhankelijk van de netheid rond de glasbol
- Nieuwe instructies op de glasbollen (sorteerinstructies, inwerpuren en camerapictogram)

Er werd een eerste evaluatie opgemaakt op basis van de registratie van sluikstort bij glasbollen door Mirom Menen. In onderstaande tabel 
wordt de hoeveelheid sluikstort in liter weergegeven van 2017 tot 2020 met daarnaast een tabel die de evolutie van de sluikstorten weergeeft 
van 2019 en 2020.

Waar er in 2019 een lichte stijging merkbaar was in de sluikstorten, merken we in 2020, met uitzondering van stad Roeselare een daling in 
alle sluikstortregistraties. De hoogste daling is te vinden in Houthulst, Moorslede en Staden, de gemeenten waar de maatregelen in het kader 
van het project werden uitgerold. De extra aandacht bij de glasbollen heeft een positief effect, maar kunnen nog niet met zekerheid zeggen of 
dit een blijvend effect zal hebben.

Gemeente 2017 2018 2019 2020 Evolutie 2019-2020
Hooglede 4.147 2.310 2.869 2.457 -14,36%
Houthulst 9.044 10.281 10.552 4.127 -60,89%
Koekelare 3.978 3.872 4.006 3.445 -14,00%
Kortemark 4.864 7.704 6.529 5.478 -16,10%
Langemark-Poelkapelle 1.007 2.954 2.768 2.462 -11,05%
Lichtervelde 4.091 4.368 3.039 2.329 -23,36%
Moorslede 3.987 4.745 4.567 3.345 -26,76%
Roeselare 33.196 52.715 53.537 59.184 +10,55%
Staden 2.468 3.666 3.822 2.695 -29,49%
Torhout 7.277 12.900 15.252 12.845 -15,78%
Wingene 4.581 4.875 4.388 4.127 -5,95%
Zonnebeke 3.410 4.529 6.296 4.761 -24,38%

Eindtotaal 82.050 114.919 117.625 107.255
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5.2.7  Provinciaal  peukenproject

Met de West-Vlaamse afvalintercommunales werd in 2020 een project ingediend bij de Mooimakers omtrent peuken op evenementen. De 
intentie was er om een toolkit uit te werken die organisatoren kunnen uitlenen om in te zetten op hun evenement. De toolkit bestond onder 
andere uit mobiele peukenpalen, de verkoop van peukentasjes, het uithangen van spandoeken en het ondertekenen van een charter.

Door Corona werden de evenementen opgeschort en gezien er geen vooruitzichten waren naar nieuwe data, werd met de werkgroep beslist 
om het project niet verder te zetten.

5.2.8  Peukentasjes

Vanuit MIROM Roeselare werd een groepsaankoop georganiseerd voor peukentasjes. In enkele gemeenten werd een actie georganiseerd 
waarbij deze gratis uitgedeeld werden (zie luik handhavingsweek), gevolgd door de verkoop ervan in gemeentelijke gebouwen. De adviesprijs 
voor verkoop is 1 EUR (opgenomen in prijslijst 2021). Het voorstel om ze te verkopen is om te vermijden dat de peukentasjes op straat belanden 
als zwerfvuil na gebruik. Er werd ook voorzien in een display waarin de peukentasjes gepresenteerd kunnen worden.

5.2.9  Camera’s

5.2.9.1  Inzet  2019

In 2019 werden 1.189 filmdagen/174 filmweken geteld en konden 341 bestuurlijke verslagen opgesteld worden. Na de opmaak en het  
doorsturen van de bestuurlijke verslagen stopt onze rol. Om zicht te krijgen op de verdere afhandeling van de vaststellingen, werd een  
overzicht opgevraagd bij de sanctionerend ambtenaren van de gemeenten. Op het eerste zicht zijn er veel meer vaststellingen dan effectief 
opgelegde boetes: in 29% van de vaststellingen wordt een GAS opgelegd. Hiervoor zijn er verschillende verklaringen:

 - Vaststellingen waarin eenzelfde dader enkele keren terugkomt, worden samen behandeld als één dossier.
 - In Roeselare wordt eerst het aanbod gedaan om gemeenschapsdienst te doen.
 - Vaststellingen met buitenlandse nummerplaat worden niet verder behandeld.
 - Vaststellingen met minderjarigen (of leeftijdsgrens -14 of 16 jaar- voor GAS) worden niet verder behandeld.
 - Een overtreder kan verweer indienen tegen de vaststellingen.
 - Bij onduidelijk beeldmateriaal of twijfel over de vaststelling, wordt dit geseponeerd. 
 - Gezichtsherkenning blijft een moeilijk gegeven.

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat er ook in 2019 nog volop ervaring werd opgedaan en de samenwerking met de sanctionerend 
ambtenaren en politiezones geoptimaliseerd werd. Zo worden vaststellingen met weinig slaagkans tot herkenning (nachtzicht, onscherp 
beeld, vaststelling op verre afstand) uitgefilterd en niet meer doorgestuurd voor verdere behandeling. Daarnaast werden nog enkele  
bijkomende afspraken gemaakt omtrent het doorsturen van beeldmateriaal wat het verspreiden van beeldmateriaal nog meer moet  
faciliteren. Het voordeel is dat enkel bruikbaar beeldmateriaal verder behandeld wordt wat zorgt voor een vlottere afhandeling.
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5.2.9.2  Inzet  2020

Met zowel de inzet van de reguliere als nieuwe camera’s (zie 5.9.2.3) konden we 243 van de 247 gevraagd weken inzet invullen. Concreet gaat 
het om 1.667 filmdagen met 419 bestuurlijke verslagen tot gevolg. Ten opzichte van 2019 hebben we dus meer filmdagen (1.189) en meer 
vaststellingen (341). 

Opmerking: inclusief resultaten van de handhavingsweek: 1.751 filmdagen met 455 bestuurlijke verslagen. 

De camera’s werden 117 keer geplaatst op 88 verschillende locaties waarbij we om de vier dagen een overtreding filmen. Ook in 2020 is de in-
zet van camera’s op glasbolsites het meest ‘succesvol’. Er werd gefilmd op 37 glasbolsites wat tot een resultaat van 367 bestuurlijke verslagen 
heeft geleid. Dit betekent dat we om de 2,5 dagen een overtreding filmen bij glasbollen.

5.2.9.3  Aankoop bi jkomende camera’s

In de eerste drie trimesters werden de vier reguliere camera’s volop ingezet. De vijfde camera wordt enkel gebruikt in specifieke toepassingen 
en daardoor minder gebruikt. Om verder aan de vraag van de gemeenten te voldoen en om te zorgen dat er camera’s ter beschikking waren 
voor dringende gevallen, werden via het subsidiebesluit van OVAM drie bijkomende camera’s aangekocht. Eind september werden deze gele-
verd en tijdens de handhavingsweek voor het eerst ingezet. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van de inzet ten opzichte van de andere drie 
trimesters van 2020. 

Gemeente Filmdagen Bestuurlijke verslagen
Hooglede 27 1
Houthulst 137 9
Koekelare 85 4
Kortemark 133 13
Langemark-Poelkapelle 100 7
Lichtervelde 34 4
Moorslede 104 12
Roeselare 477 230
Staden 207 15
Torhout 138 40
Wingene 142 51
Zonnebeke 83 33

Eindtotaal 1667 419

Typelocatie Filmdagen Bestuurlijke verslagen # filmdagen per vaststelling # locaties
glasbol 925 367 2,5 37
recreatie 32 8 4,0 3
straat 440 24 18,3 28
vuilnisbak 227 15 15,1 17
afvalverzamelpunt 43 5 8,6 3

Eindtotaal 1667 419 4,0 88,0
 

Kwartaal Filmdagen Filmweken Bestuurlijke verslagen
2020/1 335 48 56
2020/2 334 51 84
2020/3 357 52 124
2020/4 641 92 155

Eindtotaal 1667 419 4,0
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5.3   Personeel
5.3.1  Corona

In 2020 ging intern ook heel wat aandacht naar Corona. Wat begon met het eenvoudige verzoek om voortaan beter geen handen meer te geven, 
mondde uit in een reeks opeenvolgende dienstnota waarin de geldende maatregelen telkens verstrengd en versoepeld werden naar gelang 
de Coronacijfers.

5.3.2  Personeelsbewegingen

In 2020 verlieten een aantal medewerkers de organisatie, zo gingen Walter De Volder en Geert Vercaigne op pensioen en moesten we afscheid 
nemen van Dirk Samyn. Naast hun vervanging werd het bestaande personeelsbestand ook verder uitgebreid.

In overeenstemming met het beleidsplan en de begroting werd voorzien om de diensten communicatie en openbare netheid verder te  
versterken. Naast financiële stimuli (de vervuiler betaalt) zetten we op die manier ook sterker in op sensibilisering en participatie in ons  
streven naar lagere afvalcijfers en een nettere omgeving. Binnen de afdeling exploitatie, die verantwoordelijk is voor de restafvalverwerking en 
energieproductie, werd een onderhoudstechnieker aan het team toegevoegd. Gelet op de bijkomende opdrachten werd ook het administratief 
kader herschikt en verder versterkt.

 

 5.3.3  Interne communicatie

De in 2019 herwerkte interne communicatie, met voortaan interne nieuwsbrieven en dienstnota’s kreeg zijn ingang. Mede als gevolg van  
corona, kreeg de implementatie van dit systeem een duwtje in de rug. Ongeveer maandelijks is er een interne nieuwsbrief, waarmee iedereen 
op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen MIROM Roeselare.

5.3.4  Omvorming personeelskas

De werking van de bestaande vriendenkring was toe aan een revisie, het uitbreidende personeelsbestand was daarin een van de voornaamste 
redenen. De financiering werd gestructureerd en er werd een stuurgroep aangesteld die met het vastgelegde budget aan de slag kan om  
allerlei initiatieven en sfeermomenten te organiseren. 

Mede door corona werd hier een voorzichtige start in genomen. Het bestuur maakte eenmalig, bij wijze van dank voor de inzet tijdens de  
coronaperiode, een bijkomend budget per personeelslid vrij. 

Zoek jij een schone job in de regio?

Aanwerving gebeurt in samenwerking met

Diensthoofd administratie (boekhouding)

Diensthoofd logistiek

Medewerker communicatie (deeltijds)       

Medewerker openbare netheid (deeltijds)       

Procestechnieker (bachelor/TSO)

Onderhoudstechnieker

JOBS IN ROESELARE

Vind een job die bij jou past op schonejobs.be

Zoek jij een schone job in de regio?

Aanwerving gebeurt in samenwerking met

Diensthoofd administratie (boekhouding)

Diensthoofd logistiek

Medewerker communicatie (deeltijds)       

Medewerker openbare netheid (deeltijds)       

Procestechnieker (bachelor/TSO)

Onderhoudstechnieker

JOBS IN ROESELARE

Vind een job die bij jou past op schonejobs.be
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•  Voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt: 
• De risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap/vereniging geconfronteerd wordt zijn ons inziens niet verschillend van andere 

vennootschappen/verenigingen die binnen de sector actief zijn. Er wordt evenwel verder gewerkt en verder geïnvesteerd om de 
gevoeligheid van de vennootschap/vereniging aan voormelde risico’s en onzekerheden te beperken.

•  Gegevens betreffende het gebruik van financiële instrumenten: 
Er worden alleen de klassieke financiële instrumenten toegepast. 

• Bestaan van bijkantoren: 
Er zijn geen bijkantoren. 

•  Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden:  
Er zijn geen dergelijke omstandigheden bekend. 

• Onderzoek en ontwikkeling: 
Niet van toepassing risico’s 

• Financiële risico’s en gebeurtenissen na jaareinde: 
Er zijn geen belangrijke financiële risico’s bekend.

FINANCIEEL (INCL. JAARREKENING)

Aandeelhouders A Aantal aandelen Inbreng in EUR Aandeelhouders B Aantal aandelen Inbreng in EUR
Hooglede 9.987 249.675,00 IVVO 10 250,00 
Houthulst 10.098 252.450,00 IVBO 10 250,00 
Koekelare 8.777 219.425,00 IVIO 10 250,00 
Kortemark 12.616 315.400,00 Mirom Menen 10 250,00 
Langemark 7.819 195.475,00 IMOG 10 250,00 
Lichtervelde 8.926 223.150,00 IVOO 10 250,00 
Moorslede 11.250 281.250,00    
Roeselare 62.954 1.573.850,00    

Staden 11.489 287.225,00    
Torhout 20.463 511.575,00    
Wingene 14.263 356.575,00    

Zonnebeke 12.481 312.025,00    

Totaal aandelen A 191.123 4.778.075,00 Totaal aandelen B 60  1.500,00

6.2   Leningen
Sinds 2008 heeft MIROM Roeselare geen nieuwe leningen meer aangegaan. Onderstaand krediet wordt nog afbetaald:

Investering Kredietverstrekker Bedrag krediet EUR Aanvang Einde Openstaand bedrag
Bouw Denox Belfius Bank             4.400.000,00 juni 2004 sep 2022           585.737,29

6.1   Kapitaal - inbreng
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ANDERE DOOR DE WET VEREISTE INLICHTINGEN

6.3   Omzet
In de tabel hieronder wordt de omzet opgesplitst volgens de verschillende activiteiten, hetzij in eigen beheer of uitgevoerd door derden:

Belangrijkste evoluties:

 •  De omzet voor verbranding ligt hoger dan normaal, hoofdzakelijk door de uitzonderlijk hoge doorzet van de in installatie.

 •  De omzet energierecuperatie is gedaald t.o.v. 2019 en dit niettegenstaande meer elektriciteit en meer warmte geleverd werd dan in 
     2019. De oorzaak is meervoudig maar hoofdzakelijk een lagere stroom en warmteprijs door Corona.

 •  De omzet RP en de globale omzet is sterk gestegen door de overname van de logistieke activiteiten van MM.

6.4   Algemene prijslijst
Zie bijlage 1

6.5    Jaarrekening per 31 december 2020
Zie bijlage 2

Activiteit Omzet in EUR
Verbranding 6.810.548
Warmtelevering 918.038
Elektriciteitsproductie 1.313.576
Omzet afvalzakken (saldo) 778.375
Ophalingen aan huis 3.569.049
Omzet RP 2.324.591
Omzet textielinzameling 92.188
Bijdragen communicatie en openbare netheid 400.078
Bijdragen Fost Plus e.d. 173.962
Diverse aanrekeningen 768.326

Totaal omzet 17.148.731

• Voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt: 
 De risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap/vereniging geconfronteerd wordt zijn ons inziens niet verschillend van andere  
 vennootschappen/verenigingen die binnen de sector actief zijn. Er wordt evenwel verder gewerkt en verder geïnvesteerd om de  
 gevoeligheid van de vennootschap/vereniging aan voormelde risico’s en onzekerheden te beperken.

• Gegevens betreffende het gebruik van financiële instrumenten: 
 Er worden alleen de klassieke financiële instrumenten toegepast. 

• Bestaan van bijkantoren:
 Er zijn geen bijkantoren. 

• Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden: 
 Er zijn geen dergelijke omstandigheden bekend. 

• Onderzoek en ontwikkeling:
 Niet van toepassing risico’s 

• Financiële risico’s en gebeurtenissen na jaareinde:
 Er zijn geen belangrijke financiële risico’s bekend.
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BIJLAGEN

8.1   Bijlage 1: Prijslijsten

8.1.1  PRIJSLIJST ALGEMEEN + DIFTAR

Verbrandingsprijzen excl. btw Prijs 2020 Prijs 2021   opm. 2021 
Huisvuil leden €85,69 €85,69  ton  

Gemeentelijk zwerfvuil €85,69 €85,69  ton  

Brandbaar afval recyclageparken €85,69 €85,69  ton  

Brandbaar afval kmo's, organisaties en particulieren €114,02 €114,02  ton  

Hoogcalorisch afval (bv. polyestyreen, isomo) €132,04 €132,04  ton  

Brandbaar afval kmo's, organisaties en particulieren (groot form) €149,00 €149,00  ton  

Milieuheffing €13,31 €13,58  ton raming

Ophaling excl. btw Prijs 2020 Prijs 2021   

Restafval : basisprijs 6,52 € inw/jaar, per kwartaal te indexeren €8,00 €8,57 inw/jaar  gem / raming 

Restafval : basisprijs 15,10 €/ton, per kwartaal te indexeren €18,50 €19,81  ton  gem / raming 

PMD gratis gratis   

P&K ophaling per inw per jaar (56 % gemeente, 44% Fost Plus) €1,53 €1,57 inw/jaar  raming 

P&K ophaling per ton (56 % gemeente, 44% Fost Plus) €28,53 €29,10  ton  raming 

P&K vergoeding (vrij v btw) (68% gemeente, 32% FP) Gemiddeld €80,00 €25,00  ton  raming 

tab (tuinafvalbak) waarborg 180L  (éénmalig) €27,00 €27,00  bak  

tab waarborg 280L (éénmalig) €34,00 €34,00  bak  

tab waarborg 1000L (éénmalig) €136,00 €136,00  bak  

tab 24 beurten-180L- 1e bak €81,00 €81,00  per jaar  

tab 24 beurten-240L-1e bak €95,00 €95,00  per jaar 

tab  24 beurten-280L-1e bak €101,00 €101,00  per jaar  

tab 24 beurten-1000L-1e bak €373,00 €373,00  per jaar  

tab 24 beurten-180L-2e bak €45,00 €45,00  per jaar  

tab 24 beurten-240L-2e bak €55,00 €55,00 per jaar

tab 24 beurten-280L-2e bak €60,00 €60,00  per jaar  

tab 24 beurten-1000L-2e bak €302,00 €302,00  per jaar  

tab 35 beurten-180L- 1e bak €120,00 €120,00  per jaar  

tab  35 beurten-240L-1e bak €140,00 €140,00  per jaar  

tab  35 beurten-280L-1e bak €149,00 €149,00 Per jaar

tab 35 beurten-1000L-1e bak €553,00 €553,00  per jaar  

tab 35 beurten-180L-2e bak €65,00 €65,00  per jaar  

tab 35 beurten-240L-2e bak €80,00 €80,00 Per jaar

tab 35 beurten-280L-2e bak €89,00 €89,00  per jaar  

tab 35 beurten-1000L-2e bak €448,00 €448,00  per jaar  

ophaling container stopzetting €12,50 €12,50   

reiniging vuile tab-container bij stopzetting €5,00 €5,00   

Afvalzakken: retributie Prijs 2020 Prijs 2021   
Restafvalzak 60 liter €1,70 €1,70  zak  

restafvalzak 30 liter €0,85 €0,85  zak  

PMD-zak 60 liter €0,15 €0,15  zak  

PMD-zak 120 liter (scholen en verenigingen) €0,15 €0,15 zak

Peukentasjes €1,00 Stuk  
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Asbest ophaling aan huis: retributie Prijs 2020 Prijs 2021   
Container (huur/transport/verwerking) €170,00 €170,00 Container  Max 2

Platenzak (aankoop/ophaling/verwerking) –  1° zak €30,00 €30,00  zak  

Platenzak (aankoop/ophaling/verwerking) –  2° tot 6° zak €20,00 €20,00  zak  

Persoonlijke beschermingsmiddelen : 2 sets per aanvraag Gratis Gratis

Persoonlijke beschermingsmiddelen : extra set €10,00 €10,00 Set  

Evenementen excl. btw Prijs 2020 Prijs 2021   
evenementencontainer (12 rolcontainers restafval inbegrepen) €75,00 €75,00  container 

evenementencontainer, vanaf 13de rolcontainer restafval €7,00 €7,00 volle rolcontainer 

verlies of beschadiging van een rolcontainer €55,00 €55,00  rolcontainer 

beschadiging glasbol €1.250,00 €1.250,00  maximum 

verloren rit evenementencontainer €80,00 €80,00  container 

extra zakken bij gebruik rolcontainers €0,50 €0,50  per zak 

Huur beker 25/33 cl incl. wassen €0,10 €0,10 Per stuk 

Huur drankkaraf incl. wassen €0,14 €0,20 Per stuk 

Huur beker bier incl. wassen €0,12 €0,20 Per stuk

Huur beker wijn incl. wassen €0,14 €0,20 Per stuk

Huur beker cava incl. wassen €0,14 €0,20 Per stuk

Huur beker warme drank incl. wassen €0,14 €0,20 Per stuk

Ontbrekende opbergdoos €30,00 Per stuk

Ontbrekende beker 25/33cl €0,50 Per stuk

Ontbrekende speciale beker €2,00 Per stuk

Extra kost vervuilde beker €0,10 €0,10 Per stuk

Extra kost beker te laat terug €0,10 €0,10 Per stuk

Composteren: retributie Prijs 2020 Prijs 2021   
compostvat €27,50 €30,00  stuk  

beluchtingsstok €2,50 €5,00  stuk  

deksel compostvat €6,00 €6,00  stuk  

bodemplaat compostvat €5,00 €5,00  stuk  

schuif compostvat €4,00 €4,00  stuk  

lichaam voor compostvat (zonder bodemplaat) €12,50 €12,50  stuk  

keukenemmer €4,50 €4,50  stuk  

wormenbak €20,00 €20,00  stuk  

compostbak basismodule €65,00 €70,00  stuk  

compostbak uitbreidingsmodule €45,00 €50,00  stuk  

compostbak wisselstuk HH100 €8,00 €8,00  stuk  

compostbak wisselstuk HP 100 €4,00 €4,00  stuk  

compostbak wisselstuk HP 120 €5,00 €5,00  stuk  

compostbak wisselstuk E 120 €3,50 €3,50  stuk  

compostbak wisselstuk : H-afstandshouder €1,00 €1,00  stuk  
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Diftar Recyclagepark Badgegebruiker excl. btw  Prijs 2020  Prijs 2021 Vanaf eerste kg  opm. 2021 
Badges €5,00 €5,00 stuk  
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) gratis gratis   
Elektrische kabels gratis gratis   
Hol glas (bokalen, flessen) gratis gratis   
KGA (batterijen, motorolie, gevaarlijke producten…) niet aanvaard niet aanvaard   
Kurken gratis gratis
Metalen gratis gratis   
Papier en Karton gratis gratis   
PMD (verplicht in PMD-zak) gratis gratis   
Textiel gratis gratis   
Asbestcement €165,00 €165,00  ton  
Asbestzak groot €2,50 €2,50 stuk
Asbestzak klein €1,50 €1,50 Stuk
Gipsafval €135,00 €145,00  ton  
Harde plastics / PVC €210,00 €270,00  ton  
Houtafval €105,00 €85,00  ton  
Niet recycleerbaar afval (let wel: geen aarde) €50,00 €110,00  ton  
aarde €40,00 €40,00  ton  
Piepschuim los €265,00 €135,00  ton  
Piepschuim in 1500L-zakken €2,65 €1,35  zak  
Steenpuin €25,00 €25,00  ton  
Tuinafval €50,00 €50,00  ton  
Zuiver vlak glas (vensterglas) €45,00 €45,00  ton  
Brandbaar grof vuil geleverd op diftarpark badgebruikers €215,00 €215,00  ton  

Diftar Recyclagepark Particulieren excl. btw  Prijs 2020  Prijs 2021   
Gratis fracties ongeacht hoeveelheid :   
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) gratis gratis   
Elektrische kabels gratis gratis   
Frituurolie gratis gratis   
Hol glas (bokalen, flessen) gratis gratis   
KGA (batterijen, motorolie, gevaarlijke producten…) gratis gratis   
Metalen gratis gratis   
Papier en Karton gratis gratis   
PMD (verplicht in PMD-zak) gratis gratis   
Textiel gratis gratis   
TL-lamp gratis gratis   

Betalende fracties : te bekijken per gezin en per jaar:  zak  
eerste 1000 kg gratis; 1000 tot 2000 kg à 25 EUR/ton; vanaf 2000 kg tarief volgens afvalsoort:   
Asbestcement €165,00 €165,00  ton  
Asbestzak groot €2,50 €2,50 zak
Asbestzak klein €1,50 €1,50  zak  
Gipsafval €135,00 €145,00  ton  
Harde plastics / PVC €210,00 €270,00  ton  
Houtafval €105,00 €85,00  ton  
Niet recycleerbaar afval (let wel: geen aarde) €50,00 €110,00  ton  
aarde €40,00 €40,00  ton  
Piepschuim los €265,00 €135,00  ton  
Piepschuim in 1500L-zakken €2,65 €1,35  zak  
Steenpuin €25,00 €25,00  ton  
Tuinafval €50,00 €50,00  ton  
Zuiver vlak glas (vensterglas) €45,00 €45,00  ton  

Betalende fractie vanaf de eerste kg:
Brandbaar grofvuil geleverd op rp - particulieren €200,00 €200,00  ton  
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8.1.2  PRIJSLIJST GROF VUIL OP AANVRAAG

Administratiekost € 5,00 EUR/ophaling
Verwerking: afh. van materiaal, prijs in EUR/stuk volgens onderstaande lijst:

Accordeondeur € 3,00   Kinderwagen € 1,50   Stoel € 2,00   
Aquarium € 3,00   Kist (hout) € 1,50   Stofzuiger € 0,00
Badkamerkastje € 1,00   Kleerkast € 6,00   Strijkijzer € 0,00
Badkuip € 7,50   Kleerkastdeur € 2,00   Strijkplank € 1,50   
Barbeque € 1,50   Klein materiaal € 1,50   surfplank met toebehoren € 4,50   
Barkast € 6,00   Koelkast € 0,00 Tafel (eetkamer) € 5,00   
Bed zonder matras € 3,00   Kofferbak € 3,00   Tafelbiljart € 4,50   
Bijzettafel / roltafel € 1,50   Koffiezet € 0,00 Tafelpoot € 1,00   
Boekenkast € 3,00   Kookpan € 0,50   Tafeltennistafel € 4,50   
Boekenrek € 1,50   Kopiemachine (tafel) € 0,00 Tafelvoetbalspel € 4,50   
Boiler € 0,00 Kruiwagen € 1,50   Tapijt € 3,00   
Box € 0,00 Kussens 1 zit € 4,00   Televisie € 0,00
Brommer € 10,00   kussens 3 zit zetel € 7,50   Tent € 2,00   
Bureau € 11,00   Ladder € 3,00   Tuinbank € 4,50   
Bureau (ijzer) € 15,00   Ladenkastje € 4,00   Tuinslang € 1,50   
Bureaustoel € 2,00   Lattenbodem € 3,00   Tuinstoel € 1,50   
Computer € 0,00 Ligzetel € 2,00   Tuintafel € 2,00   
Computerscherm € 0,00 Matras € 5,00   Tv-meubel € 2,00   
Computertafel € 2,00   Matrasbodem € 3,00   Vaatwasmachine € 0,00
Dampkap € 0,00 Medicijnkastje € 1,00   Valies € 1,50   
Deur-binnendeur € 3,00   Metalen kantelpoort € 6,00   Vasttapijt (per 1m²) € 0,50   
Diepvries € 0,00 Microgolf € 0,00 Verenbak € 4,50   
Douchedeur € 3,00   Naaimachine € 2,00   verlichting € 0,00
Dressoir € 6,00   Nachtkastje € 1,50   Vezelplaat (per m³) € 1,00   
Droogkast € 0,00 Onderzoekstafel zwaar € 10,00   Video(recorder) € 0,00
Droogrek € 3,00   onderzoekstafel licht € 7,50   Visput (glasvezel) € 3,00   
Elektrisch vuurtje € 0,00 Pallet € 1,50   Vitrinekast € 7,50   
Expansievat € 3,00   parasol € 1,50   Voetbankje € 1,50   
Fiets € 3,00   parasolvoet beton € 4,00   Vuilbak (plastiek) € 1,50   
Fietsrek € 1,50   Plank in hout of pvc (de m) € 0,50   Wand (hout) € 4,00   
Frigobox € 1,50   Poef € 4,50   Wandmeubel € 12,00   
Friteuse € 0,00 Pomp elektrisch € 0,00 Wasbak € 2,00   
Gasfornuis € 0,00 Printer € 0,00 Wasmachine € 0,00
Gasvuur € 0,00 Raam met glas (+/- 1 m2) € 3,00   Wasmand € 3,00   
Glazen tafelblad € 10,00   Radiator € 1,50   Wasrek € 3,00   
Gocart € 3,00   Radio € 0,00 Wieg € 3,00   
Grasmaaier elektr. € 0,00 Rek € 2,00   Zeil (plastiek) € 1,50   
Grasmaaier hand € 1,50  Rieten mand € 1,00   Zetel 1 zit € 4,50   
Grasmaaier motor. € 4,50   Rolgordijn € 1,00   Zetel 2 zit € 6,00   
Handwasmachine € 2,00   Rolluik € 3,00   Zetel 3 zit € 9,00   
Hangklok € 0,00 Salontafel € 4,50   Zetel 4 zit € 12,00   
Hoeksalon 4 pers. € 14,50   Schoenenkast / rek € 4,00   Zoldertrap (hout) € 6,00   
Hoeksalon 5 pers. € 16,00   Schommel € 4,00   Zonnebank zonder lampen € 0,00
Hoeksalon 7 pers. € 22,00   Schommelstoel € 1,50   Zwembad plastiek € 1,50   
Hok / kooi € 3,00   Slaapbank € 6,00   
Hometrainer € 4,50   Speelgoed (plastiek) € 1,50   
Kachel € 7,50   Spiegel € 3,00   
Keukenblok € 9,00   Staande klok € 1,50   
Keukentafel € 4,00   Staanlamp € 0,00

8.2   Bijlage 2: jaarrekening (incl. verslag van de commissaris)
Zie vanaf pag 52. 

Groenafval max. 7m³ € 50,00 EUR/ophaling
Groenafval extra m³ € 7,00 EUR/m³
Groenafval (verloren rit) € 12,50 EUR/rit

PRIJSLIJST GROENAFVAL OP AANVRAAG
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HOOGLEDE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 9.973 9.987 9.950
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark              ton 361,57 362,16 349,19
vlak glas ton 24,69 51,02 23,77
metalen+kabels ton 69,34 105,60 86,00
metalen GHV ton 0,29 0,24 0,32
plasticstroom ton 75,34 89,78 83,80
plastics GHV ton 0,14 0,06 0,00
aeea repa ton 80,80 74,56 72,38
aeea GHV ton 0,62 0,38 0,62
aarde ton - - -
bouwafval ton 1.306,48 1.174,23 1.064,28
gips ton - - -
houtafval repa ton 645,86 626,88 532,12
houtafval GHV ton 1,46 1,31 1,25
papier recyclagepark ton 294,16 343,46 343,67
papier huis aan huis ton 397,72 341,32 338,82
pmd recyclagepark ton 26,30 24,24 21,22
pmd huis aan huis ton 229,34 146,76 123,64
piepschuim ton 3,53 2,90 2,84
textiel ton 63,73 66,12 60,45
TOTAAL ton 3.581,37 3.411,03 3.043,90
kg/inwoner kg/inw 359,11 341,55 305,92
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 152,24 123,87 119,58
tuinafval aanvraag ton 2,42 3,70 2,17
tuinafval recyclagepark ton 1.403,84 1.512,10 1.393,90
TUINAFVAL totaal ton 1.558,50 1.639,67 1.515,64
kg/inwoner kg/inw 156,27 164,18 152,33
Kringloopcentrum
Kringloop ton 33,64 20,13 20,73
kg/inwoner kg/inw 3,37 2,02 2,08
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 5.173,51 5.070,83 4.580,27
kg/inwoner kg/inw 518,75 507,74 460,33
KGA
autobatterijen ton 0,00 0,13 0,00
batterijen(Bebat) ton 1,67 1,55 1,22
afvalolie ton 6,80 8,20 3,70
frituurolie ton 14,82 13,04 12,20
kga ton 22,91 19,34 18,08
tl-lampen ton 1,71 1,83 0,74
KGA Totaal ton 47,92 44,09 35,94
kg/inwoner kg/inw 4,80 4,41 3,61
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 305,62 314,54 254,12
asbest recyclagepark ton 13,64 130,92 123,92
asbest huis aan huis ton 125,86 0,00 -
TOTAAL ton 445,12 445,46 378,04
kg/inwoner kg/inw 44,63 44,60 37,99

SELECTIEF INGEZAMELD ton 5.666,54 5.560,38 4.994,25
kg/inwoner kg/inw 568,19 556,76 501,93

Restafval
huisvuil ton 1.250,78 1.225,66 1.272,74
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 324,80 318,92 330,66
brandbaar grof vuil aan huis ton 4,39 2,19 3,37
veegvuil ton 0,00 0,00 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 24,00 24,06 21,02

TOTAAL ton 1.603,97 1.570,83 1.627,79
kg/inwoner kg/inw 160,83 157,29 163,60

8.3   Bijlage 3: afvalcijfers per gemeente   JAARVERSLAG 2020 

   
 

8.3 Bijlage 3: afvalcijfers per gemeente 

 

HOOGLEDE 2020 2019 2018
Bezoekers -

Inwoners 9.973 9.987 9.950

Bezoek/gezin -

Bezoekgraad repa (gezin) -

RECUPERATIE DROGE FRACTIE

glasbollen+recyclagepark ton 361,57 362,16 349,19

vlak glas ton 24,69 51,02 23,77

metalen+kabels ton 69,34 105,60 86,00

metalen GHV ton 0,29 0,24 0,32

plasticstroom ton 75,34 89,78 83,80

plastics GHV ton 0,14 0,06 0,00

aeea repa ton 80,80 74,56 72,38

aeea GHV ton 0,62 0,38 0,62

aarde ton - - -

bouwafval ton 1.306,48 1.174,23 1.064,28

gips ton - - -

houtafval repa ton 645,86 626,88 532,12

houtafval GHV ton 1,46 1,31 1,25

papier recyclagepark ton 294,16 343,46 343,67

papier huis aan huis ton 397,72 341,32 338,82

pmd recyclagepark ton 26,30 24,24 21,22

pmd huis aan huis ton 229,34 146,76 123,64

piepschuim ton 3,53 2,90 2,84

textiel ton 63,73 66,12 60,45

TOTAAL ton 3.581,37 3.411,03 3.043,90

kg/inwoner kg/inw 359,11 341,55 305,92

RECUPERATIE TUINAFVAL

tuinafval huis aan huis ton 152,24 123,87 119,58

tuinafval aanvraag ton 2,42 3,70 2,17

tuinafval recyclagepark ton 1.403,84 1.512,10 1.393,90

TUINAFVAL totaal ton 1.558,50 1.639,67 1.515,64

kg/inwoner kg/inw 156,27 164,18 152,33

Kringloopcentrum

Kringloop ton 33,64 20,13 20,73

kg/inwoner kg/inw 3,37 2,02 2,08

RECUPERATIE 

TOTAAL ton 5.173,51 5.070,83 4.580,27

kg/inwoner kg/inw 518,75 507,74 460,33

KGA
autobatterijen ton 0,00 0,13 0,00

batterijen(Bebat) ton 1,67 1,55 1,22

afvalolie ton 6,80 8,20 3,70

frituurolie ton 14,82 13,04 12,20

kga ton 22,91 19,34 18,08

tl-lampen ton 1,71 1,83 0,74

KGA Totaal ton 47,92 44,09 35,94

kg/inwoner kg/inw 4,80 4,41 3,61

INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 305,62 314,54 254,12

asbest recyclagepark ton 13,64 130,92 123,92

asbest huis aan huis ton 125,86 0,00 -

TOTAAL ton 445,12 445,46 378,04

kg/inwoner kg/inw 44,63 44,60 37,99

SELECTIEF INGEZAMELD ton 5.666,54 5.560,38 4.994,25

kg/inwoner kg/inw 568,19 556,76 501,93

Restafval
huisvuil ton 1.250,78 1.225,66 1.272,74

brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 324,80 318,92 330,66

brandbaar grof vuil  aan huis ton 4,39 2,19 3,37

veegvuil ton 0,00 0,00 0,00

afval van vuilnisbakjes, manueel 

veegvuil en afval van opruimen 

van sluikstorten ton 24,00 24,06 21,02

TOTAAL ton 1.603,97 1.570,83 1.627,79

kg/inwoner kg/inw 160,83 157,29 163,60

Verhouding afvalfracties 2020
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HOUTHULST 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 10.110 10.098 10.032
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 309,06 289,53 276,07
vlak glas ton 34,90 63,90 22,37
metalen+kabels ton 61,70 51,81 54,07
metalen GHV ton 0,13 0,16 0,12
plasticstroom ton 65,96 64,98 65,62
plastics GHV ton 0,07 0,04 0,00
aeea repa ton 82,02 69,77 67,71
aeea GHV ton 0,28 0,25 0,24
aarde ton - - -
bouwafval ton 444,48 393,36 454,15
gips ton 25,68 19,60 28,08
houtafval repa ton 433,70 412,06 344,93
houtafval GHV ton 0,67 0,84 0,47
papier recyclagepark ton 170,50 188,04 183,11
papier huis aan huis ton 459,76 424,42 430,94
pmd recyclagepark ton 18,36 17,80 12,89
pmd huis aan huis ton 307,60 215,09 198,24
piepschuim ton 3,66 3,28 3,12
textiel ton 83,17 69,97 84,85
TOTAAL ton 2.501,70 2.284,89 2.142,14
kg/inwoner kg/inw 247,45 226,27 213,53
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 108,90 100,84 95,44
tuinafval aanvraag ton 6,05 3,79 10,23
tuinafval recyclagepark ton 835,72 849,94 722,30
TUINAFVAL totaal ton 950,67 954,57 827,98
kg/inwoner kg/inw 94,03 94,53 82,53
Kringloopcentrum
Kringloop ton 15,19 17,56 15,08
kg/inwoner kg/inw 1,50 1,74 1,50
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 3.467,57 3.257,02 2.985,19
kg/inwoner kg/inw 342,98 322,54 297,57
KGA
autobatterijen ton 0,66 2,03 0,65
batterijen(Bebat) ton 1,32 1,04 0,82
afvalolie ton 5,36 3,09 5,90
frituurolie ton 10,84 10,72 9,91
kga ton 21,91 16,59 16,87
tl-lampen ton 1,28 1,24 0,52
KGA Totaal ton 41,38 34,70 34,66
kg/inwoner kg/inw 4,09 3,44 3,46
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 135,28 121,38 113,98
asbest recyclagepark ton 19,22 147,78 117,62
asbest huis aan huis ton 64,00 0,00 -
TOTAAL ton 218,50 269,16 231,59
kg/inwoner kg/inw 21,61 26,65 23,09

SELECTIEF INGEZAMELD ton 3.727,45 3.560,88 3.251,45
kg/inwoner kg/inw 368,69 352,63 324,11

Restafval
huisvuil ton 1.407,44 1.340,70 1.356,04
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 173,18 138,94 137,84
brandbaar grof vuil aan huis ton 2,02 1,41 1,28
veegvuil ton 26,25 9,00 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 26,29 18,31 22,97

TOTAAL ton 1.614,18 1.501,15 1.518,13
kg/inwoner kg/inw 159,66 148,66 151,33
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HOUTHULST 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 10.110 10.098 10.032
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark ton 309,06 289,53 276,07
vlak glas ton 34,90 63,90 22,37
metalen+kabels ton 61,70 51,81 54,07
metalen GHV ton 0,13 0,16 0,12
plasticstroom ton 65,96 64,98 65,62
plastics GHV ton 0,07 0,04 0,00
aeea repa ton 82,02 69,77 67,71
aeea GHV ton 0,28 0,25 0,24
aarde ton - - -
bouwafval ton 444,48 393,36 454,15
gips ton 25,68 19,60 28,08
houtafval repa ton 433,70 412,06 344,93
houtafval GHV ton 0,67 0,84 0,47
papier recyclagepark ton 170,50 188,04 183,11
papier huis aan huis ton 459,76 424,42 430,94
pmd recyclagepark ton 18,36 17,80 12,89
pmd huis aan huis ton 307,60 215,09 198,24
piepschuim ton 3,66 3,28 3,12
textiel ton 83,17 69,97 84,85
TOTAAL ton 2.501,70 2.284,89 2.142,14
kg/inwoner kg/inw 247,45 226,27 213,53
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 108,90 100,84 95,44
tuinafval aanvraag ton 6,05 3,79 10,23
tuinafval recyclagepark ton 835,72 849,94 722,30
TUINAFVAL totaal ton 950,67 954,57 827,98
kg/inwoner kg/inw 94,03 94,53 82,53
Kringloopcentrum
Kringloop ton 15,19 17,56 15,08
kg/inwoner kg/inw 1,50 1,74 1,50
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 3.467,57 3.257,02 2.985,19
kg/inwoner kg/inw 342,98 322,54 297,57
KGA
autobatterijen ton 0,66 2,03 0,65
batterijen(Bebat) ton 1,32 1,04 0,82
afvalolie ton 5,36 3,09 5,90
frituurolie ton 10,84 10,72 9,91
kga ton 21,91 16,59 16,87
tl-lampen ton 1,28 1,24 0,52
KGA Totaal ton 41,38 34,70 34,66
kg/inwoner kg/inw 4,09 3,44 3,46
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 135,28 121,38 113,98
asbest recyclagepark ton 19,22 147,78 117,62
asbest huis aan huis ton 64,00 0,00 -
TOTAAL ton 218,50 269,16 231,59
kg/inwoner kg/inw 21,61 26,65 23,09

SELECTIEF INGEZAMELD ton 3.727,45 3.560,88 3.251,45
kg/inwoner kg/inw 368,69 352,63 324,11

Restafval
huisvuil ton 1.407,44 1.340,70 1.356,04
brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 173,18 138,94 137,84
brandbaar grof vuil  aan huis ton 2,02 1,41 1,28
veegvuil ton 26,25 9,00 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel 
veegvuil en afval van opruimen 
van sluikstorten ton 26,29 18,31 22,97
TOTAAL ton 1.614,18 1.501,15 1.518,13
kg/inwoner kg/inw 159,66 148,66 151,33

Verhouding afvalfracties 2020
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Koekelare 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 8.760 8.777 8.784
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 276,76 257,09 248,22
vlak glas ton 34,90 32,52 21,54
metalen+kabels ton 55,35 48,40 46,39
metalen GHV ton 0,20 0,17 0,14
plasticstroom ton 55,24 51,00 48,20
plastic GHV ton 0,10 0,05 0,00
aeea repa ton 87,87 74,34 69,59
aeea GHV ton 0,43 0,27 0,27
aarde ton - - -
bouwafval ton 234,88 249,00 267,08
gips ton 27,44 31,12 30,17
houtafval repa ton 394,64 344,38 290,24
houtafval GHV ton 1,02 0,93 0,53
papier recyclagepark ton 147,62 134,18 119,59
papier huis aan huis ton 427,16 431,96 441,08
pmd recyclagepark ton 18,52 13,26 8,81
pmd huis aan huis ton 252,64 198,24 161,40
piepschuim ton 3,67 3,06 2,02
textiel ton 87,70 67,26 48,95
TOTAAL ton 2.106,14 1.937,23 1.755,25
kg/inwoner kg/inw 240,43 220,72 199,82
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 55,55 50,66 49,02
tuinafval aanvraag ton 3,63 3,59 4,60
tuinafval recyclagepark ton 864,06 902,56 713,72
TUINAFVAL totaal ton 923,25 956,82 767,35
kg/inwoner kg/inw 105,39 109,01 87,36
Kringloopcentrum
Kringloop ton 15,10 14,98 7,72
kg/inwoner kg/inw 1,72 1,71 0,88
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 3.044,49 2.909,03 2.530,32
kg/inwoner kg/inw 347,54 331,44 288,06
KGA
autobatterijen ton 0,89 0,80 0,53
batterijen(Bebat) ton 1,75 1,89 1,44
afvalolie ton 2,20 4,56 4,48
frituurolie ton 9,40 9,40 9,20
kga ton 18,19 17,91 14,85
tl-lampen ton 0,86 0,70 0,42
KGA Totaal ton 33,29 35,26 30,92
kg/inwoner kg/inw 3,80 4,02 3,52
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 89,90 62,50 70,95
asbest recyclagepark ton 7,26 146,86 72,07
asbest huis aan huis ton 12,69 0,00 -
TOTAAL ton 109,85 209,36 143,02
kg/inwoner kg/inw 12,54 23,85 16,28

SELECTIEF INGEZAMELD ton 3.187,63 3.153,65 2.704,26
kg/inwoner kg/inw 363,88 359,31 307,86

Restafval
huisvuil ton 1.315,86 1.321,86 1.320,70
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 173,60 146,30 133,30
brandbaar grof vuil aan huis ton 3,07 1,56 1,44
veegvuil ton 65,58 73,68 59,28
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 2,26 20,35 53,23

TOTAAL ton 1.507,91 1.504,79 1.520,53
kg/inwoner kg/inw 172,14 171,45 173,10

   JAARVERSLAG 2020 

   
 

 

Koekelare 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 8.760 8.777 8.784
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark ton 276,76 257,09 248,22
vlak glas ton 34,90 32,52 21,54
metalen+kabels ton 55,35 48,40 46,39
metalen GHV ton 0,20 0,17 0,14
plasticstroom ton 55,24 51,00 48,20
plastic GHV ton 0,10 0,05 0,00
aeea repa ton 87,87 74,34 69,59
aeea GHV ton 0,43 0,27 0,27
aarde ton - - -
bouwafval ton 234,88 249,00 267,08
gips ton 27,44 31,12 30,17
houtafval repa ton 394,64 344,38 290,24
houtafval GHV ton 1,02 0,93 0,53
papier recyclagepark ton 147,62 134,18 119,59
papier huis aan huis ton 427,16 431,96 441,08
pmd recyclagepark ton 18,52 13,26 8,81
pmd huis aan huis ton 252,64 198,24 161,40
piepschuim ton 3,67 3,06 2,02
textiel ton 87,70 67,26 48,95
TOTAAL ton 2.106,14 1.937,23 1.755,25
kg/inwoner kg/inw 240,43 220,72 199,82
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 55,55 50,66 49,02
tuinafval aanvraag ton 3,63 3,59 4,60
tuinafval recyclagepark ton 864,06 902,56 713,72
TUINAFVAL totaal ton 923,25 956,82 767,35
kg/inwoner kg/inw 105,39 109,01 87,36
Kringloopcentrum
Kringloop ton 15,10 14,98 7,72
kg/inwoner kg/inw 1,72 1,71 0,88
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 3.044,49 2.909,03 2.530,32
kg/inwoner kg/inw 347,54 331,44 288,06
KGA
autobatterijen ton 0,89 0,80 0,53
batterijen(Bebat) ton 1,75 1,89 1,44
afvalolie ton 2,20 4,56 4,48
frituurolie ton 9,40 9,40 9,20
kga ton 18,19 17,91 14,85
tl-lampen ton 0,86 0,70 0,42
KGA Totaal ton 33,29 35,26 30,92
kg/inwoner kg/inw 3,80 4,02 3,52
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 89,90 62,50 70,95
asbest recyclagepark ton 7,26 146,86 72,07
asbest huis aan huis ton 12,69 0,00 -
TOTAAL ton 109,85 209,36 143,02
kg/inwoner kg/inw 12,54 23,85 16,28

SELECTIEF INGEZAMELD ton 3.187,63 3.153,65 2.704,26
kg/inwoner kg/inw 363,88 359,31 307,86

Restafval
huisvuil ton 1.315,86 1.321,86 1.320,70
brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 173,60 146,30 133,30
brandbaar grof vuil  aan huis ton 3,07 1,56 1,44
veegvuil ton 65,58 73,68 59,28
afval van vuilnisbakjes, manueel 
veegvuil en afval van opruimen 
van sluikstorten ton 2,26 20,35 53,23
TOTAAL ton 1.507,91 1.504,79 1.520,53
kg/inwoner kg/inw 172,14 171,45 173,10

Verhouding afvalfracties 2020

restafval papier PMD hol glas
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KORTEMARK 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 12.693 12.616 12.584
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 381,75 361,88 372,79
vlak glas ton 38,70 77,90 25,33
metalen+kabels ton 92,06 72,94 66,15
metalen GHV ton 0,32 0,29 0,31
plasticstroom ton 89,74 80,66 74,56
plastic GHV ton 0,16 0,08 0,00
aeea repa ton 103,01 96,75 86,91
aeea GHV ton 0,68 0,45 0,59
aarde ton - - -
bouwafval ton 472,66 420,38 351,89
gips ton 16,52 17,60 37,71
houtafval repa ton 556,04 474,44 407,84
houtafval GHV ton 1,61 1,56 1,19
papier recyclagepark ton 205,32 223,70 204,97
papier huis aan huis ton 586,92 579,68 589,74
pmd recyclagepark ton 16,34 12,96 6,36
pmd huis aan huis ton 319,10 253,52 209,68
piepschuim ton 2,28 1,81 1,64
textiel ton 87,80 95,04 85,65
TOTAAL ton 2.970,99 2.771,63 2.437,64
kg/inwoner kg/inw 234,07 219,69 193,71
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 129,38 116,37 109,05
tuinafval aanvraag ton 9,69 15,70 11,19
tuinafval recyclagepark ton 1.152,14 1.004,25 1.013,52
TUINAFVAL totaal ton 1.291,21 1.136,31 1.133,77
kg/inwoner kg/inw 101,73 90,07 90,10
Kringloopcentrum
Kringloop ton 34,71 28,71 22,68
kg/inwoner kg/inw 2,73 2,28 1,80
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 4.296,91 3.936,66 3.594,09
kg/inwoner kg/inw 338,53 312,04 285,61
KGA
autobatterijen ton 1,12 1,80 0,85
batterijen(Bebat) ton 1,88 1,88 1,07
afvalolie ton 5,00 7,00 3,80
frituurolie ton 12,44 11,56 10,62
kga ton 27,54 19,27 15,80
tl-lampen ton 0,96 0,70 0,58
KGA Totaal ton 48,94 42,21 32,73
kg/inwoner kg/inw 3,86 3,35 2,60
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 411,44 387,70 386,14
asbest recyclagepark ton 10,54 150,30 119,02
asbest huis aan huis ton 79,62 6,18 -
TOTAAL ton 501,60 538,00 505,16
kg/inwoner kg/inw 39,52 42,64 40,14

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.847,45 4.516,87 4.131,97
kg/inwoner kg/inw 381,90 358,03 328,35

Restafval
huisvuil ton 1.781,01 1.739,44 1.735,80
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 269,06 182,54 181,66
brandbaar grof vuil aan huis ton 4,83 2,62 3,21
veegvuil ton 0,98 2,70 3,62
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 49,93 44,28 49,89

TOTAAL ton 2.105,03 1.969,42 1.971,28
kg/inwoner kg/inw 165,84 156,10 156,65
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KORTEMARK 2020 2019 2018
Bezoekers -

Inwoners 12.693 12.616 12.584

Bezoek/gezin -

Bezoekgraad repa (gezin) -

RECUPERATIE DROGE FRACTIE

glasbollen+recyclagepark ton 381,75 361,88 372,79

vlak glas ton 38,70 77,90 25,33

metalen+kabels ton 92,06 72,94 66,15

metalen GHV ton 0,32 0,29 0,31

plasticstroom ton 89,74 80,66 74,56

plastic GHV ton 0,16 0,08 0,00

aeea repa ton 103,01 96,75 86,91

aeea GHV ton 0,68 0,45 0,59

aarde ton - - -

bouwafval ton 472,66 420,38 351,89

gips ton 16,52 17,60 37,71

houtafval repa ton 556,04 474,44 407,84

houtafval GHV ton 1,61 1,56 1,19

papier recyclagepark ton 205,32 223,70 204,97

papier huis aan huis ton 586,92 579,68 589,74

pmd recyclagepark ton 16,34 12,96 6,36

pmd huis aan huis ton 319,10 253,52 209,68

piepschuim ton 2,28 1,81 1,64

textiel ton 87,80 95,04 85,65

TOTAAL ton 2.970,99 2.771,63 2.437,64

kg/inwoner kg/inw 234,07 219,69 193,71

RECUPERATIE TUINAFVAL

tuinafval huis aan huis ton 129,38 116,37 109,05

tuinafval aanvraag ton 9,69 15,70 11,19

tuinafval recyclagepark ton 1.152,14 1.004,25 1.013,52

TUINAFVAL totaal ton 1.291,21 1.136,31 1.133,77

kg/inwoner kg/inw 101,73 90,07 90,10

Kringloopcentrum

Kringloop ton 34,71 28,71 22,68

kg/inwoner kg/inw 2,73 2,28 1,80

RECUPERATIE 

TOTAAL ton 4.296,91 3.936,66 3.594,09

kg/inwoner kg/inw 338,53 312,04 285,61

KGA
autobatterijen ton 1,12 1,80 0,85

batterijen(Bebat) ton 1,88 1,88 1,07

afvalolie ton 5,00 7,00 3,80

frituurolie ton 12,44 11,56 10,62

kga ton 27,54 19,27 15,80

tl-lampen ton 0,96 0,70 0,58

KGA Totaal ton 48,94 42,21 32,73

kg/inwoner kg/inw 3,86 3,35 2,60

INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 411,44 387,70 386,14

asbest recyclagepark ton 10,54 150,30 119,02

asbest huis aan huis ton 79,62 6,18 -

TOTAAL ton 501,60 538,00 505,16

kg/inwoner kg/inw 39,52 42,64 40,14

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.847,45 4.516,87 4.131,97

kg/inwoner kg/inw 381,90 358,03 328,35

Restafval
huisvuil ton 1.781,01 1.739,44 1.735,80

brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 269,06 182,54 181,66

brandbaar grof vuil  aan huis ton 4,83 2,62 3,21

veegvuil ton 0,98 2,70 3,62

afval van vuilnisbakjes, manueel 

veegvuil en afval van opruimen 

van sluikstorten ton

49,93 44,28 49,89

TOTAAL ton 2.105,03 1.969,42 1.971,28

kg/inwoner kg/inw 165,84 156,10 156,65

Verhouding afvalfracties 2020
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LANGEMARK-POELKAPELLE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 7.825 7.819 7.920
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 238,98 233,37 237,90
vlak glas ton 23,84 53,60 35,78
metalen+kabels ton 52,16 41,66 57,23
metalen GHV ton 0,24 0,27 0,24
plasticstroom ton 46,28 41,60 65,89
plastic GHV ton 0,12 0,07 0,00
aeea repa ton 54,46 53,86 63,14
aeea GHV ton 0,52 0,43 0,46
aarde ton - - -
bouwafval ton 281,50 257,14 864,96
gips ton 28,74 17,66 53,96
houtafval repa ton 304,96 264,72 416,74
houtafval GHV ton 1,23 1,48 0,92
papier recyclagepark ton 137,92 145,62 178,91
papier huis aan huis ton 369,08 354,26 323,56
pmd recyclagepark ton 15,22 13,30 14,77
pmd huis aan huis ton 197,66 145,82 129,88
piepschuim ton 2,43 1,85 2,45
textiel ton 47,23 49,87 54,22
TOTAAL ton 1.802,56 1.676,59 2.446,78
kg/inwoner kg/inw 230,36 214,42 308,94
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 33,98 25,68 20,81
tuinafval aanvraag ton 3,63 3,56 0,57
tuinafval recyclagepark ton 645,51 773,58 1.148,08
TUINAFVAL totaal ton 683,13 802,82 1.169,46
kg/inwoner kg/inw 87,30 102,68 147,66
Kringloopcentrum
Kringloop ton 7,77 14,92 10,71
kg/inwoner kg/inw 0,99 1,91 1,35
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 2.493,46 2.494,33 3.626,95
kg/inwoner kg/inw 318,65 319,01 457,95
KGA
autobatterijen ton 1,89 0,00 0,90
batterijen(Bebat) ton 1,04 0,88 1,08
afvalolie ton 2,00 3,90 4,00
frituurolie ton 9,00 7,76 8,75
kga ton 14,73 12,14 17,79
tl-lampen ton 1,09 0,70 0,58
KGA Totaal ton 29,75 25,38 33,09
kg/inwoner kg/inw 3,80 3,25 4,18
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 118,46 93,96 220,81
asbest recyclagepark ton 19,88 124,54 110,74
asbest huis aan huis ton 58,41 0,00 -
TOTAAL ton 196,75 218,50 331,55
kg/inwoner kg/inw 25,14 27,94 41,86

SELECTIEF INGEZAMELD ton 2.719,96 2.738,21 3.991,58
kg/inwoner kg/inw 347,60 350,20 503,99

Restafval
huisvuil ton 1.008,28 971,08 993,24
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 117,86 89,31 120,04
brandbaar grof vuil aan huis ton 3,69 2,48 2,49
veegvuil ton 0,00 0,00 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 5,53 6,25 0,00

TOTAAL ton 1.135,35 1.069,12 1.115,77
kg/inwoner kg/inw 145,09 136,73 140,88

   JAARVERSLAG 2020 

   
 

 

LANGEMARK-POELKAPELLE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 7.825 7.819 7.920

Bezoek/gezin -

Bezoekgraad repa (gezin) -

RECUPERATIE DROGE FRACTIE

glasbollen+recyclagepark ton 238,98 233,37 237,90

vlak glas ton 23,84 53,60 35,78

metalen+kabels ton 52,16 41,66 57,23

metalen GHV ton 0,24 0,27 0,24

plasticstroom ton 46,28 41,60 65,89

plastic GHV ton 0,12 0,07 0,00

aeea repa ton 54,46 53,86 63,14

aeea GHV ton 0,52 0,43 0,46

aarde ton - - -

bouwafval ton 281,50 257,14 864,96

gips ton 28,74 17,66 53,96

houtafval repa ton 304,96 264,72 416,74

houtafval GHV ton 1,23 1,48 0,92

papier recyclagepark ton 137,92 145,62 178,91

papier huis aan huis ton 369,08 354,26 323,56

pmd recyclagepark ton 15,22 13,30 14,77

pmd huis aan huis ton 197,66 145,82 129,88

piepschuim ton 2,43 1,85 2,45

textiel ton 47,23 49,87 54,22

TOTAAL ton 1.802,56 1.676,59 2.446,78

kg/inwoner kg/inw 230,36 214,42 308,94

RECUPERATIE TUINAFVAL

tuinafval huis aan huis ton 33,98 25,68 20,81

tuinafval aanvraag ton 3,63 3,56 0,57

tuinafval recyclagepark ton 645,51 773,58 1.148,08

TUINAFVAL totaal ton 683,13 802,82 1.169,46

kg/inwoner kg/inw 87,30 102,68 147,66

Kringloopcentrum

Kringloop ton 7,77 14,92 10,71

kg/inwoner kg/inw 0,99 1,91 1,35

RECUPERATIE 

TOTAAL ton 2.493,46 2.494,33 3.626,95

kg/inwoner kg/inw 318,65 319,01 457,95

KGA
autobatterijen ton 1,89 0,00 0,90

batterijen(Bebat) ton 1,04 0,88 1,08

afvalolie ton 2,00 3,90 4,00

frituurolie ton 9,00 7,76 8,75

kga ton 14,73 12,14 17,79

tl-lampen ton 1,09 0,70 0,58

KGA Totaal ton 29,75 25,38 33,09

kg/inwoner kg/inw 3,80 3,25 4,18

INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 118,46 93,96 220,81

asbest recyclagepark ton 19,88 124,54 110,74

asbest huis aan huis ton 58,41 0,00 -

TOTAAL ton 196,75 218,50 331,55

kg/inwoner kg/inw 25,14 27,94 41,86

SELECTIEF INGEZAMELD ton 2.719,96 2.738,21 3.991,58

kg/inwoner kg/inw 347,60 350,20 503,99

Restafval
huisvuil ton 1.008,28 971,08 993,24

brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 117,86 89,31 120,04

brandbaar grof vuil  aan huis ton 3,69 2,48 2,49

veegvuil ton 0,00 0,00 0,00

afval van vuilnisbakjes, manueel 

veegvuil en afval van opruimen van 

sluikstorten ton 5,53 6,25 0,00

TOTAAL ton 1.135,35 1.069,12 1.115,77

kg/inwoner kg/inw 145,09 136,73 140,88

Verhouding afvalfracties 2020

restafval papier PMD hol glas

tuinafval kringwinkel divers

0

100

200

300

400

500

600

2020 2019 2018 2017 2016 2015



45

LICHTERVELDE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 8.943 8.926 8.793
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 240,98 286,69 286,76
vlak glas ton 30,32 59,22 32,01
metalen+kabels ton 82,99 1,40 76,93
metalen GHV ton 0,26 0,30 0,25
plasticstroom ton 69,30 72,16 76,18
plastic GHV ton 0,13 0,08 0,00
aeea repa ton 74,19 76,83 72,22
aeea GHV ton 0,55 0,47 0,49
aarde ton - - -
bouwafval ton 482,02 393,07 348,80
gips ton 0,00 0,00 -
houtafval repa ton 325,30 303,22 283,70
houtafval GHV ton 1,31 1,60 0,98
papier recyclagepark ton 235,54 254,22 269,68
papier huis aan huis ton 374,32 338,08 346,30
pmd recyclagepark ton - - -
pmd huis aan huis ton 241,02 186,14 162,00
piepschuim ton 3,05 2,86 2,67
textiel ton 76,39 73,28 72,30
TOTAAL ton 2.237,66 2.049,62 1.958,96
kg/inwoner kg/inw 250,21 229,62 222,79
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 146,54 132,39 122,30
tuinafval aanvraag ton 7,26 6,99 0,00
tuinafval recyclagepark ton 1.686,90 2.078,10 1.911,51
TUINAFVAL totaal ton 1.840,70 2.217,48 2.033,81
kg/inwoner kg/inw 205,83 248,43 231,30
Kringloopcentrum
Kringloop ton 36,91 28,20 38,82
kg/inwoner kg/inw 4,13 3,16 4,41
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 4.115,26 4.295,29 4.031,59
kg/inwoner kg/inw 460,17 481,21 458,50
KGA
autobatterijen ton 0,00 0,00 0,00
batterijen(Bebat) ton 2,23 1,00 1,32
afvalolie ton 3,30 4,81 2,24
frituurolie ton 1,32 12,55 0,00
kga ton 25,63 21,85 22,21
tl-lampen ton 1,40 1,48 0,86
KGA Totaal ton 33,88 41,69 26,62
kg/inwoner kg/inw 3,79 4,67 3,03
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 147,92 104,26 115,60
asbest recyclagepark ton 12,16 79,88 58,52
asbest huis aan huis ton 42,52 0,00 -
TOTAAL ton 202,60 184,14 174,12
kg/inwoner kg/inw 22,65 20,63 19,80

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.351,75 4.521,12 4.232,33
kg/inwoner kg/inw 486,61 506,51 481,33

Restafval
huisvuil ton 1.201,46 1.142,40 1.163,10
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 224,74 188,30 220,60
brandbaar grof vuil aan huis ton 3,95 2,69 2,65
veegvuil ton 0,00 0,00 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 4,97 11,14 14,54

TOTAAL ton 1.435,12 1.344,53 1.400,89
kg/inwoner kg/inw 160,47 150,63 159,32
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LICHTERVELDE 2020 2019 2018
Bezoekers -

Inwoners 8.943 8.926 8.793

Bezoek/gezin -

Bezoekgraad repa (gezin) -

RECUPERATIE DROGE FRACTIE

glasbollen+recyclagepark ton 240,98 286,69 286,76

vlak glas ton 30,32 59,22 32,01

metalen+kabels ton 82,99 1,40 76,93

metalen GHV ton 0,26 0,30 0,25

plasticstroom ton 69,30 72,16 76,18

plastic GHV ton 0,13 0,08 0,00

aeea repa ton 74,19 76,83 72,22

aeea GHV ton 0,55 0,47 0,49

aarde ton - - -

bouwafval ton 482,02 393,07 348,80

gips ton 0,00 0,00 -

houtafval repa ton 325,30 303,22 283,70

houtafval GHV ton 1,31 1,60 0,98

papier recyclagepark ton 235,54 254,22 269,68

papier huis aan huis ton 374,32 338,08 346,30

pmd recyclagepark ton - - -

pmd huis aan huis ton 241,02 186,14 162,00

piepschuim ton 3,05 2,86 2,67

textiel ton 76,39 73,28 72,30

TOTAAL ton 2.237,66 2.049,62 1.958,96

kg/inwoner kg/inw 250,21 229,62 222,79

RECUPERATIE TUINAFVAL

tuinafval huis aan huis ton 146,54 132,39 122,30

tuinafval aanvraag ton 7,26 6,99 0,00

tuinafval recyclagepark ton 1.686,90 2.078,10 1.911,51

TUINAFVAL totaal ton 1.840,70 2.217,48 2.033,81

kg/inwoner kg/inw 205,83 248,43 231,30

Kringloopcentrum

Kringloop ton 36,91 28,20 38,82

kg/inwoner kg/inw 4,13 3,16 4,41

RECUPERATIE 

TOTAAL ton 4.115,26 4.295,29 4.031,59

kg/inwoner kg/inw 460,17 481,21 458,50

KGA
autobatterijen ton 0,00 0,00 0,00

batterijen(Bebat) ton 2,23 1,00 1,32

afvalolie ton 3,30 4,81 2,24

frituurolie ton 1,32 12,55 0,00

kga ton 25,63 21,85 22,21

tl-lampen ton 1,40 1,48 0,86

KGA Totaal ton 33,88 41,69 26,62

kg/inwoner kg/inw 3,79 4,67 3,03

INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 147,92 104,26 115,60

asbest recyclagepark ton 12,16 79,88 58,52

asbest huis aan huis ton 42,52 0,00 -

TOTAAL ton 202,60 184,14 174,12

kg/inwoner kg/inw 22,65 20,63 19,80

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.351,75 4.521,12 4.232,33

kg/inwoner kg/inw 486,61 506,51 481,33

Restafval
huisvuil ton 1.201,46 1.142,40 1.163,10

brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 224,74 188,30 220,60

brandbaar grof vuil  aan huis ton 3,95 2,69 2,65

veegvuil ton 0,00 0,00 0,00

afval van vuilnisbakjes, manueel 

veegvuil en afval van opruimen 

van sluikstorten ton 4,97 11,14 14,54

TOTAAL ton 1.435,12 1.344,53 1.400,89

kg/inwoner kg/inw 160,47 150,63 159,32

Verhouding afvalfracties 2020
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MOORSLEDE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 11.442 11.250 11.080
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark              ton 355,49 338,06 331,50
vlak glas ton 31,58 56,56 23,69
metalen+kabels ton 87,93 82,01 61,28
metalen GHV ton 0,39 0,44 0,35
plasticstroom ton 68,28 62,38 51,68
plastic GHV ton 0,19 0,12 0,00
aeea repa ton 87,35 82,16 55,00
aeea GHV ton 0,84 0,69 0,68
aarde ton 0,00 2,40 15,32
bouwafval ton 528,82 533,88 435,27
gips ton 31,66 23,86 12,46
houtafval repa ton 494,32 424,42 347,00
houtafval GHV ton 1,99 2,36 1,36
papier recyclagepark ton 205,68 225,96 209,84
papier huis aan huis ton 487,50 449,72 460,06
pmd recyclagepark ton 19,92 19,48 13,85
pmd huis aan huis ton 293,22 201,84 183,76
piepschuim ton 3,27 2,67 1,48
textiel ton 58,72 65,37 75,88
TOTAAL ton 2.757,13 2.574,36 2.204,57
kg/inwoner kg/inw 240,97 228,83 198,97
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 191,12 169,68 159,83
tuinafval aanvraag ton 8,48 7,74 0,36
tuinafval recyclagepark ton 982,82 1.076,84 907,41
TUINAFVAL totaal ton 1.182,42 1.254,26 1.067,60
kg/inwoner kg/inw 103,34 111,49 96,35
Kringloopcentrum
Kringloop ton 27,79 26,47 15,48
kg/inwoner kg/inw 2,43 2,35 1,40
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 3.967,34 3.855,09 3.287,65
kg/inwoner kg/inw 346,73 342,67 296,72
KGA
autobatterijen ton 1,01 0,59 0,00
batterijen(Bebat) ton 1,11 0,98 0,71
afvalolie ton 4,00 4,90 5,00
frituurolie ton 10,92 11,38 11,25
kga ton 22,11 18,28 13,54
tl-lampen ton 1,24 1,00 0,46
KGA Totaal ton 40,39 37,13 30,96
kg/inwoner kg/inw 3,53 3,30 2,79
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 326,74 282,72 199,10
asbest recyclagepark ton 8,66 88,06 50,15
asbest huis aan huis ton 23,24 0,00 -
TOTAAL ton 358,64 370,78 249,25
kg/inwoner kg/inw 31,34 32,96 22,50

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.366,37 4.263,01 3.567,85
kg/inwoner kg/inw 381,61 378,93 322,01

Restafval
huisvuil ton 1.516,76 1.439,44 1.450,22
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 223,60 174,00 159,21
brandbaar grof vuil aan huis ton 5,97 3,96 3,69
veegvuil ton 0,00 0,00 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 4,30 33,16 32,41

TOTAAL ton 1.750,63 1.650,56 1.645,52
kg/inwoner kg/inw 153,00 146,72 148,51

   JAARVERSLAG 2020 

   
 

 

MOORSLEDE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 11.442 11.250 11.080
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark ton 355,49 338,06 331,50
vlak glas ton 31,58 56,56 23,69
metalen+kabels ton 87,93 82,01 61,28
metalen GHV ton 0,39 0,44 0,35
plasticstroom ton 68,28 62,38 51,68
plastic GHV ton 0,19 0,12 0,00
aeea repa ton 87,35 82,16 55,00
aeea GHV ton 0,84 0,69 0,68
aarde ton 0,00 2,40 15,32
bouwafval ton 528,82 533,88 435,27
gips ton 31,66 23,86 12,46
houtafval repa ton 494,32 424,42 347,00
houtafval GHV ton 1,99 2,36 1,36
papier recyclagepark ton 205,68 225,96 209,84
papier huis aan huis ton 487,50 449,72 460,06
pmd recyclagepark ton 19,92 19,48 13,85
pmd huis aan huis ton 293,22 201,84 183,76
piepschuim ton 3,27 2,67 1,48
textiel ton 58,72 65,37 75,88
TOTAAL ton 2.757,13 2.574,36 2.204,57
kg/inwoner kg/inw 240,97 228,83 198,97
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 191,12 169,68 159,83
tuinafval aanvraag ton 8,48 7,74 0,36
tuinafval recyclagepark ton 982,82 1.076,84 907,41
TUINAFVAL totaal ton 1.182,42 1.254,26 1.067,60
kg/inwoner kg/inw 103,34 111,49 96,35
Kringloopcentrum
Kringloop ton 27,79 26,47 15,48
kg/inwoner kg/inw 2,43 2,35 1,40
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 3.967,34 3.855,09 3.287,65
kg/inwoner kg/inw 346,73 342,67 296,72
KGA
autobatterijen ton 1,01 0,59 0,00
batterijen(Bebat) ton 1,11 0,98 0,71
afvalolie ton 4,00 4,90 5,00
frituurolie ton 10,92 11,38 11,25
kga ton 22,11 18,28 13,54
tl-lampen ton 1,24 1,00 0,46
KGA Totaal ton 40,39 37,13 30,96
kg/inwoner kg/inw 3,53 3,30 2,79
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 326,74 282,72 199,10
asbest recyclagepark ton 8,66 88,06 50,15
asbest huis aan huis ton 23,24 0,00 -
TOTAAL ton 358,64 370,78 249,25
kg/inwoner kg/inw 31,34 32,96 22,50

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.366,37 4.263,01 3.567,85
kg/inwoner kg/inw 381,61 378,93 322,01

Restafval
huisvuil ton 1.516,76 1.439,44 1.450,22
brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 223,60 174,00 159,21
brandbaar grof vuil  aan huis ton 5,97 3,96 3,69
veegvuil ton 0,00 0,00 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel 
veegvuil en afval van opruimen 
van sluikstorten ton 4,30 33,16 32,41
TOTAAL ton 1.750,63 1.650,56 1.645,52
kg/inwoner kg/inw 153,00 146,72 148,51

Verhouding afvalfracties 2020
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ROESELARE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 63.478 62.954 62.301
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 2.082,04 2.010,56 1.989,87
vlak glas ton 106,36 98,19 69,60
metalen+kabels ton 313,47 280,87 262,51
metalen GHV ton 3,62 4,08 3,53
plasticstroom ton 236,57 233,70 220,63
plastic GHV ton 1,78 1,09 0,00
aeea repa ton 371,88 358,55 312,29
aeea GHV ton 7,79 6,42 6,81
aarde ton 368,12 336,28 344,01
bouwafval ton 1.868,02 1.789,52 1.532,48
gips ton 70,54 110,22 90,79
houtafval repa ton 1.755,48 1.640,54 1.507,41
houtafval GHV ton 18,49 22,17 13,73
papier recyclagepark ton 733,12 793,72 763,03
papier huis aan huis ton 3.271,14 3.044,54 3.122,28
pmd recyclagepark ton 53,76 46,82 33,11
pmd huis aan huis ton 1.712,82 1.363,61 1.215,18
piepschuim ton 13,79 12,70 8,99
textiel ton 374,83 412,48 576,06
TOTAAL ton 13.363,62 12.664,24 11.496,23
kg/inwoner kg/inw 210,52 201,17 184,53
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 1.778,04 1.657,37 1.560,12
tuinafval aanvraag ton 44,79 31,80 14,31
tuinafval recyclagepark ton 3.144,54 3.845,98 3.608,38
TUINAFVAL totaal ton 4.967,37 5.535,15 5.182,81
kg/inwoner kg/inw 78,25 87,92 83,19
Kringloopcentrum
Kringloop ton 697,77 544,60 715,82
kg/inwoner kg/inw 10,99 8,65 11,49
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 19.028,76 18.744,00 17.394,86
kg/inwoner kg/inw 299,77 297,74 279,21
KGA
autobatterijen ton 5,94 5,55 3,51
batterijen(Bebat) ton 4,65 2,92 3,54
afvalolie ton 11,50 8,60 8,90
frituurolie ton 53,14 51,08 50,78
kga ton 90,72 81,38 76,54
tl-lampen ton 4,31 4,29 1,12
KGA Totaal ton 170,26 153,82 144,39
kg/inwoner kg/inw 2,68 2,44 2,32
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 762,34 736,94 779,08
asbest recyclagepark ton 38,82 186,14 157,82
asbest huis aan huis ton 52,86 0,00 -
TOTAAL ton 854,02 923,08 936,90
kg/inwoner kg/inw 13,45 14,66 15,04

SELECTIEF INGEZAMELD ton 20.053,04 19.820,90 18.476,15
kg/inwoner kg/inw 315,91 314,85 296,56

Restafval
huisvuil ton 9.903,04 9.483,96 9.720,82
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 525,26 481,28 485,94
brandbaar grof vuil aan huis ton 55,58 37,13 37,12
veegvuil ton 259,91 243,53 291,05
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 224,53 260,93 261,22

TOTAAL ton 10.760,38 10.312,00 10.563,31
kg/inwoner kg/inw 169,51 163,80 169,55
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ROESELARE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 63.478 62.954 62.301
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark ton 2.082,04 2.010,56 1.989,87
vlak glas ton 106,36 98,19 69,60
metalen+kabels ton 313,47 280,87 262,51
metalen GHV ton 3,62 4,08 3,53
plasticstroom ton 236,57 233,70 220,63
plastic GHV ton 1,78 1,09 0,00
aeea repa ton 371,88 358,55 312,29
aeea GHV ton 7,79 6,42 6,81
aarde ton 368,12 336,28 344,01
bouwafval ton 1.868,02 1.789,52 1.532,48
gips ton 70,54 110,22 90,79
houtafval repa ton 1.755,48 1.640,54 1.507,41
houtafval GHV ton 18,49 22,17 13,73
papier recyclagepark ton 733,12 793,72 763,03
papier huis aan huis ton 3.271,14 3.044,54 3.122,28
pmd recyclagepark ton 53,76 46,82 33,11
pmd huis aan huis ton 1.712,82 1.363,61 1.215,18
piepschuim ton 13,79 12,70 8,99
textiel ton 374,83 412,48 576,06
TOTAAL ton 13.363,62 12.664,24 11.496,23
kg/inwoner kg/inw 210,52 201,17 184,53
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 1.778,04 1.657,37 1.560,12
tuinafval aanvraag ton 44,79 31,80 14,31
tuinafval recyclagepark ton 3.144,54 3.845,98 3.608,38
TUINAFVAL totaal ton 4.967,37 5.535,15 5.182,81
kg/inwoner kg/inw 78,25 87,92 83,19
Kringloopcentrum
Kringloop ton 697,77 544,60 715,82
kg/inwoner kg/inw 10,99 8,65 11,49
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 19.028,76 18.744,00 17.394,86
kg/inwoner kg/inw 299,77 297,74 279,21
KGA
autobatterijen ton 5,94 5,55 3,51
batterijen(Bebat) ton 4,65 2,92 3,54
afvalolie ton 11,50 8,60 8,90
frituurolie ton 53,14 51,08 50,78
kga ton 90,72 81,38 76,54
tl-lampen ton 4,31 4,29 1,12
KGA Totaal ton 170,26 153,82 144,39
kg/inwoner kg/inw 2,68 2,44 2,32
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 762,34 736,94 779,08
asbest recyclagepark ton 38,82 186,14 157,82
asbest huis aan huis ton 52,86 0,00 -
TOTAAL ton 854,02 923,08 936,90
kg/inwoner kg/inw 13,45 14,66 15,04

SELECTIEF INGEZAMELD ton 20.053,04 19.820,90 18.476,15
kg/inwoner kg/inw 315,91 314,85 296,56

Restafval
huisvuil ton 9.903,04 9.483,96 9.720,82
brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 525,26 481,28 485,94
brandbaar grof vuil  aan huis ton 55,58 37,13 37,12
veegvuil ton 259,91 243,53 291,05
afval van vuilnisbakjes, manueel 
veegvuil en afval van opruimen 
van sluikstorten ton 224,53 260,93 261,22
TOTAAL ton 10.760,38 10.312,00 10.563,31
kg/inwoner kg/inw 169,51 163,80 169,55

Verhouding afvalfracties 2020
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STADEN 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 11.518 11.489 11.376
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 354,71 338,45 335,54
vlak glas ton 44,56 78,73 30,58
metalen+kabels ton 79,00 58,95 61,27
metalen GHV ton 0,36 0,38 0,37
plasticstroom ton 72,98 70,40 70,67
plastic GHV ton 0,17 0,10 0,00
aeea repa ton 65,96 60,04 50,55
aeea GHV ton 0,76 0,60 0,72
aarde ton - - -
bouwafval ton 437,72 377,62 383,27
gips ton 28,76 33,42 23,47
houtafval repa ton 459,90 414,08 364,32
houtafval GHV ton 1,81 2,07 1,45
papier recyclagepark ton 167,64 175,30 155,78
papier huis aan huis ton 528,96 519,76 539,02
pmd recyclagepark ton 17,68 13,64 10,65
pmd huis aan huis ton 297,04 228,60 203,16
piepschuim ton 2,99 2,55 2,12
textiel ton 118,12 78,53 68,82
TOTAAL ton 2.679,13 2.453,23 2.232,92
kg/inwoner kg/inw 232,60 213,53 196,28
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 250,25 233,47 220,90
tuinafval aanvraag ton 10,90 1,53 4,51
tuinafval recyclagepark ton 914,71 989,48 828,46
TUINAFVAL totaal ton 1.175,86 1.224,48 1.053,87
kg/inwoner kg/inw 102,09 106,58 92,64
Kringloopcentrum
Kringloop ton 28,84 16,97 19,80
kg/inwoner kg/inw 2,50 1,48 1,74
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 3.883,82 3.694,68 3.306,60
kg/inwoner kg/inw 337,20 321,58 290,66
KGA
autobatterijen ton 0,00 1,04 1,01
batterijen(Bebat) ton 1,40 1,20 0,95
afvalolie ton 7,60 5,20 6,10
frituurolie ton 11,56 12,86 10,74
kga ton 18,72 16,78 13,15
tl-lampen ton 1,31 1,46 0,63
KGA Totaal ton 40,59 38,54 32,57
kg/inwoner kg/inw 3,52 3,35 2,86
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 111,14 110,78 85,74
asbest recyclagepark ton 17,04 115,44 124,63
asbest huis aan huis ton 97,85 0,00 -
TOTAAL ton 226,03 226,22 210,37
kg/inwoner kg/inw 19,62 19,69 18,49

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.150,44 3.959,44 3.549,53
kg/inwoner kg/inw 360,34 344,63 312,02

Restafval
huisvuil ton 1.499,14 1.461,00 1.504,48
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 189,98 130,75 122,58
brandbaar grof vuil aan huis ton 5,44 3,47 3,93
veegvuil ton 73,71 25,99 83,62
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 16,05 15,61 16,08

TOTAAL ton 1.725,36 1.616,02 1.663,79
kg/inwoner kg/inw 149,80 140,66 146,25

   JAARVERSLAG 2020 

   
 

 

STADEN 2020 2019 2018
Bezoekers -

Inwoners 11.518 11.489 11.376

Bezoek/gezin -

Bezoekgraad repa (gezin) -

RECUPERATIE DROGE FRACTIE

glasbollen+recyclagepark ton 354,71 338,45 335,54

vlak glas ton 44,56 78,73 30,58

metalen+kabels ton 79,00 58,95 61,27

metalen GHV ton 0,36 0,38 0,37

plasticstroom ton 72,98 70,40 70,67

plastic GHV ton 0,17 0,10 0,00

aeea repa ton 65,96 60,04 50,55

aeea GHV ton 0,76 0,60 0,72

aarde ton - - -

bouwafval ton 437,72 377,62 383,27

gips ton 28,76 33,42 23,47

houtafval repa ton 459,90 414,08 364,32

houtafval GHV ton 1,81 2,07 1,45

papier recyclagepark ton 167,64 175,30 155,78

papier huis aan huis ton 528,96 519,76 539,02

pmd recyclagepark ton 17,68 13,64 10,65

pmd huis aan huis ton 297,04 228,60 203,16

piepschuim ton 2,99 2,55 2,12

textiel ton 118,12 78,53 68,82

TOTAAL ton 2.679,13 2.453,23 2.232,92

kg/inwoner kg/inw 232,60 213,53 196,28

RECUPERATIE TUINAFVAL

tuinafval huis aan huis ton 250,25 233,47 220,90

tuinafval aanvraag ton 10,90 1,53 4,51

tuinafval recyclagepark ton 914,71 989,48 828,46

TUINAFVAL totaal ton 1.175,86 1.224,48 1.053,87

kg/inwoner kg/inw 102,09 106,58 92,64

Kringloopcentrum

Kringloop ton 28,84 16,97 19,80

kg/inwoner kg/inw 2,50 1,48 1,74

RECUPERATIE 

TOTAAL ton 3.883,82 3.694,68 3.306,60

kg/inwoner kg/inw 337,20 321,58 290,66

KGA
autobatterijen ton 0,00 1,04 1,01

batterijen(Bebat) ton 1,40 1,20 0,95

afvalolie ton 7,60 5,20 6,10

frituurolie ton 11,56 12,86 10,74

kga ton 18,72 16,78 13,15

tl-lampen ton 1,31 1,46 0,63

KGA Totaal ton 40,59 38,54 32,57

kg/inwoner kg/inw 3,52 3,35 2,86

INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 111,14 110,78 85,74

asbest recyclagepark ton 17,04 115,44 124,63

asbest huis aan huis ton 97,85 0,00 -

TOTAAL ton 226,03 226,22 210,37

kg/inwoner kg/inw 19,62 19,69 18,49

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.150,44 3.959,44 3.549,53

kg/inwoner kg/inw 360,34 344,63 312,02

Restafval
huisvuil ton 1.499,14 1.461,00 1.504,48

brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 189,98 130,75 122,58

brandbaar grof vuil  aan huis ton 5,44 3,47 3,93

veegvuil ton 73,71 25,99 83,62

afval van vuilnisbakjes, manueel 

veegvuil en afval van opruimen 

van sluikstorten ton 16,05 15,61 16,08

TOTAAL ton 1.725,36 1.616,02 1.663,79

kg/inwoner kg/inw 149,80 140,66 146,25

Verhouding afvalfracties 2020
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TORHOUT 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 20.467 20.463 20.530
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 677,23 677,98 686,61
vlak glas ton 53,69 116,49 46,93
metalen+kabels ton 155,26 165,94 146,41
metalen GHV ton 0,50 0,46 0,50
plasticstroom ton 119,46 144,15 126,67
plastic GHV ton 0,25 0,12 0,00
aeea repa ton 139,40 160,53 151,89
aeea GHV ton 1,08 0,72 0,97
aarde ton 95,76 139,98 108,53
bouwafval ton 719,84 869,20 713,09
gips ton 65,58 51,76 54,11
houtafval repa ton 827,48 908,72 779,26
houtafval GHV ton 2,57 2,49 1,96
papier recyclagepark ton 299,64 494,29 468,31
papier huis aan huis ton 987,52 840,76 903,70
pmd recyclagepark ton 29,40 45,36 33,32
pmd huis aan huis ton 546,30 422,00 384,82
piepschuim ton 7,37 7,13 5,35
textiel ton 195,59 161,97 191,19
TOTAAL ton 4.923,92 5.210,05 4.612,41
kg/inwoner kg/inw 240,58 254,61 224,67
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 329,22 286,87 266,00
tuinafval aanvraag ton 14,53 18,74 2,70
tuinafval recyclagepark ton 2.640,38 3.106,40 3.037,07
TUINAFVAL totaal ton 2.984,13 3.412,00 3.305,77
kg/inwoner kg/inw 145,80 166,74 161,02
Kringloopcentrum
Kringloop ton 214,27 314,81 376,33
kg/inwoner kg/inw 10,47 15,38 18,33
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 8.122,32 8.936,86 8.294,52
kg/inwoner kg/inw 396,85 436,73 404,02
KGA
autobatterijen ton 2,56 1,95 2,23
batterijen(Bebat) ton 2,64 2,63 2,09
afvalolie ton 6,50 8,60 6,40
frituurolie ton 19,84 19,38 18,88
kga ton 48,82 47,96 47,01
tl-lampen ton 2,14 2,34 0,98
KGA Totaal ton 82,51 82,86 77,58
kg/inwoner kg/inw 4,03 4,05 3,78
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 431,04 413,22 281,99
asbest recyclagepark ton 20,16 269,36 163,11
asbest huis aan huis ton 75,31 6,94 -
TOTAAL ton 526,51 682,58 445,10
kg/inwoner kg/inw 25,72 33,36 21,68

SELECTIEF INGEZAMELD ton 8.731,34 9.702,30 8.817,19
kg/inwoner kg/inw 426,61 474,14 429,48

Restafval
huisvuil ton 2.820,76 2.759,56 2.884,48
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 321,94 294,12 236,46
brandbaar grof vuil aan huis ton 7,73 4,17 5,29
veegvuil ton 269,13 135,89 149,90
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 52,05 142,80 30,75

TOTAAL ton 3.256,30 3.227,83 3.186,96
kg/inwoner kg/inw 159,10 157,74 155,23
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TORHOUT 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 20.467 20.463 20.530
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark ton 677,23 677,98 686,61
vlak glas ton 53,69 116,49 46,93
metalen+kabels ton 155,26 165,94 146,41
metalen GHV ton 0,50 0,46 0,50
plasticstroom ton 119,46 144,15 126,67
plastic GHV ton 0,25 0,12 0,00
aeea repa ton 139,40 160,53 151,89
aeea GHV ton 1,08 0,72 0,97
aarde ton 95,76 139,98 108,53
bouwafval ton 719,84 869,20 713,09
gips ton 65,58 51,76 54,11
houtafval repa ton 827,48 908,72 779,26
houtafval GHV ton 2,57 2,49 1,96
papier recyclagepark ton 299,64 494,29 468,31
papier huis aan huis ton 987,52 840,76 903,70
pmd recyclagepark ton 29,40 45,36 33,32
pmd huis aan huis ton 546,30 422,00 384,82
piepschuim ton 7,37 7,13 5,35
textiel ton 195,59 161,97 191,19
TOTAAL ton 4.923,92 5.210,05 4.612,41
kg/inwoner kg/inw 240,58 254,61 224,67
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 329,22 286,87 266,00
tuinafval aanvraag ton 14,53 18,74 2,70
tuinafval recyclagepark ton 2.640,38 3.106,40 3.037,07
TUINAFVAL totaal ton 2.984,13 3.412,00 3.305,77
kg/inwoner kg/inw 145,80 166,74 161,02
Kringloopcentrum
Kringloop ton 214,27 314,81 376,33
kg/inwoner kg/inw 10,47 15,38 18,33
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 8.122,32 8.936,86 8.294,52
kg/inwoner kg/inw 396,85 436,73 404,02
KGA
autobatterijen ton 2,56 1,95 2,23
batterijen(Bebat) ton 2,64 2,63 2,09
afvalolie ton 6,50 8,60 6,40
frituurolie ton 19,84 19,38 18,88
kga ton 48,82 47,96 47,01
tl-lampen ton 2,14 2,34 0,98
KGA Totaal ton 82,51 82,86 77,58
kg/inwoner kg/inw 4,03 4,05 3,78
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 431,04 413,22 281,99
asbest recyclagepark ton 20,16 269,36 163,11
asbest huis aan huis ton 75,31 6,94 -
TOTAAL ton 526,51 682,58 445,10
kg/inwoner kg/inw 25,72 33,36 21,68

SELECTIEF INGEZAMELD ton 8.731,34 9.702,30 8.817,19
kg/inwoner kg/inw 426,61 474,14 429,48

Restafval
huisvuil ton 2.820,76 2.759,56 2.884,48
brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 321,94 294,12 236,46
brandbaar grof vuil  aan huis ton 7,73 4,17 5,29
veegvuil ton 269,13 135,89 149,90
afval van vuilnisbakjes, manueel 
veegvuil en afval van opruimen 
van sluikstorten ton 52,05 142,80 30,75
TOTAAL ton 3.256,30 3.227,83 3.186,96
kg/inwoner kg/inw 159,10 157,74 155,23

Verhouding afvalfracties 2020
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WINGENE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 14.429 14.263 14.243
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 413,32 394,02 406,53
vlak glas ton 49,40 58,04 39,73
metalen+kabels ton 99,34 87,06 77,75
metalen GHV ton 0,30 0,38 0,18
plasticstroom ton 85,36 81,10 68,45
plastic GHV ton 0,15 0,10 0,00
aeea repa ton 132,40 128,21 117,19
aeea GHV ton 0,65 0,60 0,35
aarde ton - - -
bouwafval ton 493,24 350,08 376,19
gips ton 34,70 26,66 30,79
houtafval repa ton 565,34 472,28 411,98
houtafval GHV ton 1,55 2,07 0,71
papier recyclagepark ton 262,62 267,32 263,21
papier huis aan huis ton 720,40 668,76 676,80
pmd recyclagepark ton 30,90 24,44 15,76
pmd huis aan huis ton 333,84 263,50 240,44
piepschuim ton 4,18 2,88 2,35
textiel ton 89,91 86,86 86,64
TOTAAL ton 3.317,60 2.914,37 2.728,41
kg/inwoner kg/inw 229,93 204,33 191,56
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 182,97 173,96 163,00
tuinafval aanvraag ton 6,05 1,49 0,28
tuinafval recyclagepark ton 1.511,70 1.259,81 1.082,23
TUINAFVAL totaal ton 1.700,72 1.435,26 1.245,50
kg/inwoner kg/inw 117,87 100,63 87,45
Kringloopcentrum
Kringloop ton 31,69 57,08 37,00
kg/inwoner kg/inw 2,20 4,00 2,60
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 5.050,01 4.406,71 4.010,90
kg/inwoner kg/inw 349,99 308,96 281,61
KGA
autobatterijen ton 2,11 1,50 2,28
batterijen(Bebat) ton 1,77 1,50 1,58
afvalolie ton 5,00 2,89 2,10
frituurolie ton 15,60 12,12 12,90
kga ton 33,57 27,85 24,67
tl-lampen ton 1,42 1,84 0,70
KGA Totaal ton 59,47 47,69 44,24
kg/inwoner kg/inw 4,12 3,34 3,11
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 298,82 289,74 207,88
asbest recyclagepark ton 25,40 255,28 165,00
asbest huis aan huis ton 97,88 0,00 -
TOTAAL ton 422,10 545,02 372,87
kg/inwoner kg/inw 29,25 38,21 26,18

SELECTIEF INGEZAMELD ton 5.531,58 4.999,43 4.428,01
kg/inwoner kg/inw 383,37 350,52 310,89

Restafval
huisvuil ton 1.895,12 1.813,88 1.845,28
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 238,30 177,28 194,65
brandbaar grof vuil aan huis ton 4,65 3,47 1,92
veegvuil ton 0,00 1,56 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 37,95 50,17 52,62

TOTAAL ton 2.176,02 2.045,10 2.094,46
kg/inwoner kg/inw 150,81 143,38 147,05

   JAARVERSLAG 2020 

   
 

 

WINGENE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 14.429 14.263 14.243
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark ton 413,32 394,02 406,53
vlak glas ton 49,40 58,04 39,73
metalen+kabels ton 99,34 87,06 77,75
metalen GHV ton 0,30 0,38 0,18
plasticstroom ton 85,36 81,10 68,45
plastic GHV ton 0,15 0,10 0,00
aeea repa ton 132,40 128,21 117,19
aeea GHV ton 0,65 0,60 0,35
aarde ton - - -
bouwafval ton 493,24 350,08 376,19
gips ton 34,70 26,66 30,79
houtafval repa ton 565,34 472,28 411,98
houtafval GHV ton 1,55 2,07 0,71
papier recyclagepark ton 262,62 267,32 263,21
papier huis aan huis ton 720,40 668,76 676,80
pmd recyclagepark ton 30,90 24,44 15,76
pmd huis aan huis ton 333,84 263,50 240,44
piepschuim ton 4,18 2,88 2,35
textiel ton 89,91 86,86 86,64
TOTAAL ton 3.317,60 2.914,37 2.728,41
kg/inwoner kg/inw 229,93 204,33 191,56
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 182,97 173,96 163,00
tuinafval aanvraag ton 6,05 1,49 0,28
tuinafval recyclagepark ton 1.511,70 1.259,81 1.082,23
TUINAFVAL totaal ton 1.700,72 1.435,26 1.245,50
kg/inwoner kg/inw 117,87 100,63 87,45
Kringloopcentrum
Kringloop ton 31,69 57,08 37,00
kg/inwoner kg/inw 2,20 4,00 2,60
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 5.050,01 4.406,71 4.010,90
kg/inwoner kg/inw 349,99 308,96 281,61
KGA
autobatterijen ton 2,11 1,50 2,28
batterijen(Bebat) ton 1,77 1,50 1,58
afvalolie ton 5,00 2,89 2,10
frituurolie ton 15,60 12,12 12,90
kga ton 33,57 27,85 24,67
tl-lampen ton 1,42 1,84 0,70
KGA Totaal ton 59,47 47,69 44,24
kg/inwoner kg/inw 4,12 3,34 3,11
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 298,82 289,74 207,88
asbest recyclagepark ton 25,40 255,28 165,00
asbest huis aan huis ton 97,88 0,00 -
TOTAAL ton 422,10 545,02 372,87
kg/inwoner kg/inw 29,25 38,21 26,18

SELECTIEF INGEZAMELD ton 5.531,58 4.999,43 4.428,01
kg/inwoner kg/inw 383,37 350,52 310,89

Restafval
huisvuil ton 1.895,12 1.813,88 1.845,28
brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 238,30 177,28 194,65
brandbaar grof vuil  aan huis ton 4,65 3,47 1,92
veegvuil ton 0,00 1,56 0,00
afval van vuilnisbakjes, manueel 
veegvuil en afval van opruimen 
van sluikstorten ton 37,95 50,17 52,62
TOTAAL ton 2.176,02 2.045,10 2.094,46
kg/inwoner kg/inw 150,81 143,38 147,05

Verhouding afvalfracties 2020
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ZONNEBEKE 2020 2019 2018
Bezoekers -
Inwoners 12.498 12.481 12.445
Bezoek/gezin -
Bezoekgraad repa (gezin) -
RECUPERATIE DROGE FRACTIE
glasbollen+recyclagepark               ton 363,45 398,34 395,31
vlak glas ton 39,41 69,64 30,66
metalen+kabels ton 86,55 78,58 67,66
metalen GHV ton 0,28 0,26 0,21
plasticstroom ton 82,91 114,32 72,55
plastic GHV ton 0,14 0,07 0,00
aeea repa ton 91,13 91,45 82,20
aeea GHV ton 0,60 0,40 0,41
aarde ton 35,46 41,92 33,74
bouwafval ton 458,86 439,32 431,80
gips ton 36,94 39,88 23,51
houtafval repa ton 504,84 484,58 399,08
houtafval GHV ton 1,43 1,39 0,83
papier recyclagepark ton 182,58 217,41 193,12
papier huis aan huis ton 604,90 560,62 574,26
pmd recyclagepark ton 19,24 18,74 12,88
pmd huis aan huis ton 310,16 237,58 194,92
piepschuim ton 4,41 3,53 2,52
textiel ton 132,05 98,95 90,85
TOTAAL ton 2.955,34 2.896,97 2.515,65
kg/inwoner kg/inw 236,47 232,11 202,14
RECUPERATIE TUINAFVAL
tuinafval huis aan huis ton 153,33 141,36 134,98
tuinafval aanvraag ton 13,32 26,72 6,31
tuinafval recyclagepark ton 899,10 936,27 831,01
TUINAFVAL totaal ton 1.065,74 1.104,34 972,30
kg/inwoner kg/inw 85,27 88,48 78,13
Kringloopcentrum
Kringloop ton 20,37 24,81 21,22
kg/inwoner kg/inw 1,63 1,99 1,71
RECUPERATIE 
TOTAAL ton 4.041,45 4.026,12 3.509,17
kg/inwoner kg/inw 323,37 322,58 281,97
KGA
autobatterijen ton 0,73 0,00 0,00
batterijen(Bebat) ton 1,51 1,77 1,17
afvalolie ton 4,40 5,75 3,00
frituurolie ton 12,76 12,24 10,86
kga ton 20,53 16,88 16,84
tl-lampen ton 1,34 1,24 0,70
KGA Totaal ton 41,27 37,87 32,58
kg/inwoner kg/inw 3,30 3,03 2,62
INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 131,50 125,46 109,17
asbest recyclagepark ton 27,52 179,11 153,40
asbest huis aan huis ton 66,16 3,78 -
TOTAAL ton 225,18 304,57 262,57
kg/inwoner kg/inw 18,02 24,40 21,10

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.307,90 4.368,56 3.804,31
kg/inwoner kg/inw 344,69 350,02 305,69

Restafval
huisvuil ton 1.613,80 1.555,34 1.620,30
brandbaar grof vuil recyclagepark ton 215,98 169,42 157,20
brandbaar grof vuil aan huis ton 4,30 2,33 2,25
veegvuil ton 0,00 0,71 0,73
afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en 
afval van opruimen van sluikstorten ton 17,59 23,86 22,05

TOTAAL ton 1.851,67 1.751,09 1.801,93
kg/inwoner kg/inw 148,16 140,30 144,79
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ZONNEBEKE 2020 2019 2018
Bezoekers -

Inwoners 12.498 12.481 12.445

Bezoek/gezin -

Bezoekgraad repa (gezin) -

RECUPERATIE DROGE FRACTIE

glasbollen+recyclagepark ton 363,45 398,34 395,31

vlak glas ton 39,41 69,64 30,66

metalen+kabels ton 86,55 78,58 67,66

metalen GHV ton 0,28 0,26 0,21

plasticstroom ton 82,91 114,32 72,55

plastic GHV ton 0,14 0,07 0,00

aeea repa ton 91,13 91,45 82,20

aeea GHV ton 0,60 0,40 0,41

aarde ton 35,46 41,92 33,74

bouwafval ton 458,86 439,32 431,80

gips ton 36,94 39,88 23,51

houtafval repa ton 504,84 484,58 399,08

houtafval GHV ton 1,43 1,39 0,83

papier recyclagepark ton 182,58 217,41 193,12

papier huis aan huis ton 604,90 560,62 574,26

pmd recyclagepark ton 19,24 18,74 12,88

pmd huis aan huis ton 310,16 237,58 194,92

piepschuim ton 4,41 3,53 2,52

textiel ton 132,05 98,95 90,85

TOTAAL ton 2.955,34 2.896,97 2.515,65

kg/inwoner kg/inw 236,47 232,11 202,14

RECUPERATIE TUINAFVAL

tuinafval huis aan huis ton 153,33 141,36 134,98

tuinafval aanvraag ton 13,32 26,72 6,31

tuinafval recyclagepark ton 899,10 936,27 831,01

TUINAFVAL totaal ton 1.065,74 1.104,34 972,30

kg/inwoner kg/inw 85,27 88,48 78,13

Kringloopcentrum

Kringloop ton 20,37 24,81 21,22

kg/inwoner kg/inw 1,63 1,99 1,71

RECUPERATIE 

TOTAAL ton 4.041,45 4.026,12 3.509,17

kg/inwoner kg/inw 323,37 322,58 281,97

KGA
autobatterijen ton 0,73 0,00 0,00

batterijen(Bebat) ton 1,51 1,77 1,17

afvalolie ton 4,40 5,75 3,00

frituurolie ton 12,76 12,24 10,86

kga ton 20,53 16,88 16,84

tl-lampen ton 1,34 1,24 0,70

KGA Totaal ton 41,27 37,87 32,58

kg/inwoner kg/inw 3,30 3,03 2,62

INERT AFVAL Klasse III
inert afval ton 131,50 125,46 109,17

asbest recyclagepark ton 27,52 179,11 153,40

asbest huis aan huis ton 66,16 3,78 -

TOTAAL ton 225,18 304,57 262,57

kg/inwoner kg/inw 18,02 24,40 21,10

SELECTIEF INGEZAMELD ton 4.307,90 4.368,56 3.804,31

kg/inwoner kg/inw 344,69 350,02 305,69

Restafval
huisvuil ton 1.613,80 1.555,34 1.620,30

brandbaar grof vuil  recyclagepark ton 215,98 169,42 157,20

brandbaar grof vuil  aan huis ton 4,30 2,33 2,25

veegvuil ton 0,00 0,71 0,73

afval van vuilnisbakjes, manueel 

veegvuil en afval van opruimen 

van sluikstorten ton 17,59 23,86 22,05

TOTAAL ton 1.851,67 1.751,09 1.801,93

kg/inwoner kg/inw 148,16 140,30 144,79

Verhouding afvalfracties 2020
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NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0213.894.205

DATUM 16/04/2019 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van
de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 25/05/2021

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

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

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

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

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

LEGGEN DOCUMENTEN

 0213.894.205

Opdrachthoudende vereniging

België

MIROM ROESELARE

Oostnieuwkerkesteenweg

8800 Roeselare

121

zijn /

Gent, afdeling Kortrijk

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

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

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

42
6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.15, 6.17, 6.18.2, 6.20, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15 

    Facultatieve vermelding.

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

1/42

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.

Bijlage 3: jaarrekening

1/42

NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0213.894.205

DATUM 16/04/2019 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van
de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 25/05/2021

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

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

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

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

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

LEGGEN DOCUMENTEN

 0213.894.205

Opdrachthoudende vereniging

België

MIROM ROESELARE

Oostnieuwkerkesteenweg

8800 Roeselare

121

zijn /

Gent, afdeling Kortrijk

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

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

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

42
6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.15, 6.17, 6.18.2, 6.20, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15 

    Facultatieve vermelding.

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

1/42

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.
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JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE 

LEGGEN DOCUMENTEN

 0213.894.205

Opdrachthoudende vereniging

België

MIROM ROESELARE

Oostnieuwkerkesteenweg

8800 Roeselare
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Gent, afdeling Kortrijk

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

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

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

42
6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.15, 6.17, 6.18.2, 6.20, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15 

    Facultatieve vermelding.

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

1/42

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
vennootschap

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

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 2.1

Beernaert Sherley

Functie : Bestuurder

Strobomestraat 6, 8890 Moorslede, België

Coghe Ilse

Functie : Bestuurder

Roeselarestraat 48, 8830 Hooglede, België

Delameilleure Hans

Functie : Bestuurder

Leysafortstraat 31, 8810 Lichtervelde, België

Desmet Elsie

Functie : Bestuurder

Driekoningenstraat 102, 8820 Torhout, België

Huyghe Geert

Functie : Bestuurder

Ieperseaardeweg 31, 8800 Roeselare, België

Kindt Henk

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Batavialaan 105, 8800 Roeselare, België

Salenbien Jessy

Functie : Bestuurder

Beloftestraat 36, 8680 Koekelare, België

Vandenbussche Johan

Functie : Bestuurder

Zwevezelestraat 14, 8810 Lichtervelde, België

Vangheluwe Sophie

Functie : Bestuurder

Potegemstraat 6, 8980 Zonnebeke, België

2/422/42



Nr.  VOL-inb 2.1

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

 0213.894.205

Vantomme Peter

Functie : Bestuurder

Houthulstseweg 100, bus b, 8920 Langemark-Poelkapelle, België

Verbeure Erik

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Beukhoutstraat 10, bus a, 8650 Houthulst, België

Verhaeghe Chris

Functie : Bestuurder

Renaat Desmedtstraat 1, 8840 Staden, België

Vulsteke Marc

Functie : Bestuurder

Leenbosstraat 15, 8610 Kortemark, België

Verkest Hendrik

Functie : Bestuurder

Kokerstraat 5, 8750 Wingene, België

Auditas Bedrijfsrevisoren     BV     0464.594.366

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00364

Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare, België

Vertegenwoordigd door :
Vansteelant Sven

Bedrijfsrevisor, Lidmaatschapsnummer : A02050

Boomgaardstraat 14 , 8800 Roeselare, België

1.
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Nr.  VOL-inb 2.1

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

 0213.894.205

Vantomme Peter

Functie : Bestuurder

Houthulstseweg 100, bus b, 8920 Langemark-Poelkapelle, België

Verbeure Erik

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Beukhoutstraat 10, bus a, 8650 Houthulst, België

Verhaeghe Chris

Functie : Bestuurder

Renaat Desmedtstraat 1, 8840 Staden, België

Vulsteke Marc

Functie : Bestuurder

Leenbosstraat 15, 8610 Kortemark, België

Verkest Hendrik

Functie : Bestuurder

Kokerstraat 5, 8750 Wingene, België

Auditas Bedrijfsrevisoren     BV     0464.594.366

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00364

Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare, België

Vertegenwoordigd door :
Vansteelant Sven

Bedrijfsrevisor, Lidmaatschapsnummer : A02050

Boomgaardstraat 14 , 8800 Roeselare, België

1.

3/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

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

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

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

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

commissaris is.

Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de 
opdracht

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

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

4/424/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 3.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

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

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

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

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

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

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

Financiële vaste activa

 6.3

 6.2

6.4 / 
6.5.1

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

....

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

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

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

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

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

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

18.227,98

12.984.604,76

3.290.369,11

7.198.263,14

2.380.965,93

13.004.818,01

115.006,58

1.985,27

13.433.644,26

24.303,98

13.407.355,01

3.397.311,82

7.837.320,33

2.172.722,86

1.985,27

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

JAARREKENING

 6.1

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

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

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

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

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

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

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

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

6.15

6.15

1.985,27

1.848,92

136,35

1.985,27

1.848,92

136,35

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

5/425/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 3.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

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

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

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

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

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

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

Financiële vaste activa

 6.3

 6.2

6.4 / 
6.5.1

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

....

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

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

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

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

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

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

18.227,98

12.984.604,76

3.290.369,11

7.198.263,14

2.380.965,93

13.004.818,01

115.006,58

1.985,27

13.433.644,26

24.303,98

13.407.355,01

3.397.311,82

7.837.320,33

2.172.722,86

1.985,27

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

JAARREKENING

 6.1

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

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

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

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

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

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

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

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

6.15

6.15

1.985,27

1.848,92

136,35

1.985,27

1.848,92

136,35

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

5/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen .......................................................

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

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ......................................................

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

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .............................................................

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

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.5.1 /
6.6

6.6

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

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

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

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

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

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

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

.....

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

....

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

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

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

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

17.801.716,57

1.579.407,00

1.579.407,00

1.379.462,43

199.944,57

4.733.355,28

3.578.438,97

1.154.916,31

11.284.652,12

204.302,17

30.806.534,58

14.885.029,82

1.534.461,95

1.534.461,95

1.400.021,94

134.440,01

4.920.634,85

3.727.266,87

1.193.367,98

8.243.898,96

186.034,06

28.318.674,08

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

6/426/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

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

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

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

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

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........

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

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

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

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

6.539.614,34

4.529.575,00

2.010.039,34

7.026.892,81

1.979.057,12

10/15

10/11

110

111

12

13

1319

1313

132

14

15

19

16

160/5

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

133

168

250.000,00

250.000,00

23.111.864,64

6.539.614,34

6.539.614,34

129.315,90

14.279.919,39

9.114.415,77

477.957,50

5.165.503,62

2.163.015,01

170.000,00

170.000,00

24.789.295,94

129.315,90

16.141.308,58

9.114.415,77

9.114.415,77

Toel.

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

240.000,00160 160.000,00

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

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

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

163

Overige risico's en kosten ............................................ 10.000,00164/5 10.000,00

4

6.7.1

6.8

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

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

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

130/1

1311

1312

8.636.458,27

7/42    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.4

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

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

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

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

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

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........

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

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

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

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

6.539.614,34

4.529.575,00

2.010.039,34

7.026.892,81

1.979.057,12

10/15

10/11

110

111

12

13

1319

1313

132

14

15

19

16

160/5

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

133

168

250.000,00

250.000,00

23.111.864,64

6.539.614,34

6.539.614,34

129.315,90

14.279.919,39

9.114.415,77

477.957,50

5.165.503,62

2.163.015,01

170.000,00

170.000,00

24.789.295,94

129.315,90

16.141.308,58

9.114.415,77

9.114.415,77

Toel.

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

240.000,00160 160.000,00

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

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

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

163

Overige risico's en kosten ............................................ 10.000,00164/5 10.000,00

4

6.7.1

6.8

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

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

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

130/1

1311

1312

8.636.458,27

7/42    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.47/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

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

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

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

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

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........

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

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

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

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

6.539.614,34

4.529.575,00

2.010.039,34

7.026.892,81

1.979.057,12

10/15

10/11

110

111

12

13

1319

1313

132

14

15

19

16

160/5

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

133

168

250.000,00

250.000,00

23.111.864,64

6.539.614,34

6.539.614,34

129.315,90

14.279.919,39

9.114.415,77

477.957,50

5.165.503,62

2.163.015,01

170.000,00

170.000,00

24.789.295,94

129.315,90

16.141.308,58

9.114.415,77

9.114.415,77

Toel.

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

240.000,00160 160.000,00

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

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

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

163

Overige risico's en kosten ............................................ 10.000,00164/5 10.000,00

4

6.7.1

6.8

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

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

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

130/1

1311

1312

8.636.458,27

7/42    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.4

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

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

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

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

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

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........

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

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

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

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

6.539.614,34

4.529.575,00

2.010.039,34

7.026.892,81

1.979.057,12

10/15

10/11

110

111

12

13

1319

1313

132

14

15

19

16

160/5

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

133

168

250.000,00

250.000,00

23.111.864,64

6.539.614,34

6.539.614,34

129.315,90

14.279.919,39

9.114.415,77

477.957,50

5.165.503,62

2.163.015,01

170.000,00

170.000,00

24.789.295,94

129.315,90

16.141.308,58

9.114.415,77

9.114.415,77

Toel.

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

240.000,00160 160.000,00

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

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

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

163

Overige risico's en kosten ............................................ 10.000,00164/5 10.000,00

4

6.7.1

6.8

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

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

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

130/1

1311

1312

8.636.458,27

7/42    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.4

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

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

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

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

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

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

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

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

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

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

5.767.238,64

220.809,79

3.735.976,78

364.927,50

1.851.078,72

769.937,93

366.129,72

403.808,21

750.032,63

1.810.452,07

30.806.534,58 28.318.674,08

5.036.809,44

513.059,14

3.615.832,11

361.863,69

2.117.138,61

2.117.138,61

765.989,31

326.293,38

439.695,93

370.840,50

907.918,19

Toel.

220.809,79 513.059,14170/4

1.851.078,72

6.9

6.9

6.9

6.9

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

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

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

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

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

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

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

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

170

171

172

173

174

175

1750

1751

220.809,79 513.059,14

8/428/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 4

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 6.10

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

 6.10

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

 6.10

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

 6.10

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

17.553.789,87

17.148.730,98

391.683,89

15.821.068,27

1.395.419,76

1.512.788,10

-117.368,34

8.576.482,90

3.578.704,27

1.573.207,20

72.423,29

544.830,85

1.732.721,60

15.230.082,56

14.925.020,84

261.811,72

14.136.904,33

1.643.573,45

1.451.169,57

192.403,88

6.984.646,92

3.407.093,32

1.548.797,77

472.792,87

1.093.178,23

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

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

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

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

......

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 13.375,00 43.250,00 6.12

80.000,00 80.000,00

Niet-recurrente bedrijfskosten .......................................... 66A 6.12

 6.10

9/429/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 4

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 6.10

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

 6.10

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

 6.10

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

 6.10

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

17.553.789,87

17.148.730,98

391.683,89

15.821.068,27

1.395.419,76

1.512.788,10

-117.368,34

8.576.482,90

3.578.704,27

1.573.207,20

72.423,29

544.830,85

1.732.721,60

15.230.082,56

14.925.020,84

261.811,72

14.136.904,33

1.643.573,45

1.451.169,57

192.403,88

6.984.646,92

3.407.093,32

1.548.797,77

472.792,87

1.093.178,23

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

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

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

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

......

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 13.375,00 43.250,00 6.12

80.000,00 80.000,00

Niet-recurrente bedrijfskosten .......................................... 66A 6.12

 6.10

9/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.861.524,33

135,14

135,14

1.861.389,19

1.861.389,19

1.258.709,34

237,45

237,45

1.258.471,89

1.258.471,899905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

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

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

Financiële opbrengsten

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

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

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

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

..

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

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

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

Financiële kosten  6.11

135.700,17

880,58

6.016,86

173.760,70

7.778,14

451,45

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

135.700,17 173.760,70

6.897,44 8.229,59

173.760,70Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 135.700,17

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

8.229,59Recurrente financiële kosten ........................................... 65 6.897,44

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

 6.12

 6.12

10/4210/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

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

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

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

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

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

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

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

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

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.861.389,19

1.861.389,19

1.861.389,19

1.861.389,19

1.258.471,89

1.258.471,89

1.258.471,89

17.567,50

1.240.904,39

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

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

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

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

791

792

11/4211/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

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

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

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

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

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

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

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

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

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.861.389,19

1.861.389,19

1.861.389,19

1.861.389,19

1.258.471,89

1.258.471,89

1.258.471,89

17.567,50

1.240.904,39

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

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

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

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

791

792

11/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.2.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

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

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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

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

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

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

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

Mutaties tijdens het boekjaar

114.465,82

90.161,84

114.465,82

6.076,00

96.237,84

18.227,98

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

12/4212/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

7.141.062,65

98.896,40

88.756,56

7.229.819,21

98.896,40

195.699,27

4.038.346,50

3.290.369,11

3.842.647,23

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13/4213/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

7.141.062,65

98.896,40

88.756,56

7.229.819,21

98.896,40

195.699,27

4.038.346,50

3.290.369,11

3.842.647,23

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

25.062.235,34

449.376,98

25.511.612,32

30.419,50

30.419,50

1.088.434,17

18.343.768,68

7.198.263,14

17.255.334,51

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14/4214/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

2.827.586,87

491.240,83

282.997,76

654.864,01

937.861,77

2.380.965,93

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

3.318.827,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15/4215/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

2.827.586,87

491.240,83

282.997,76

654.864,01

937.861,77

2.380.965,93

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

3.318.827,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

115.006,58

115.006,58

115.006,58

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16/4216/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

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

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

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

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

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

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

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

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

1.848,92

1.848,92

1.848,92

136,35

136,35

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

17/4217/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

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

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

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

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

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

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

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

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

1.848,92

1.848,92

1.848,92

136,35

136,35

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

17/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

Vastrentende effecten

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

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

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

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

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

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

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

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Over te dragen kosten 165.616,09

Vooruitbetaalde lonen 38.686,08

18/4218/42



Nr.  VOL-inb 6.7.1 0213.894.205

STAAT VAN DE INBRENG

Inbreng

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

110P

(110)

XXXXXXXXXXXXXX

4.529.575,00

STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

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

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

Eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders

In geld ...................................................................................................

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

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

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

111P

(111)

8790

87901

8791

87911

XXXXXXXXXXXXXX

2.010.039,34

6.539.614,34

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 191.183

XXXXXXXXXXXXXX

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

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

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8732Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van de inbreng 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Bedrag van de inbreng

Maximum aantal uit te geven aandelen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aandelen
Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

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

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

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

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

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

19/4219/42



Nr.  VOL-inb 6.7.1 0213.894.205

STAAT VAN DE INBRENG

Inbreng

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

110P

(110)

XXXXXXXXXXXXXX

4.529.575,00

STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

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

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

Eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders

In geld ...................................................................................................

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

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

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

111P

(111)

8790

87901

8791

87911

XXXXXXXXXXXXXX

2.010.039,34

6.539.614,34

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 191.183

XXXXXXXXXXXXXX

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

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

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8732Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van de inbreng 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Bedrag van de inbreng

Maximum aantal uit te geven aandelen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aandelen
Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

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

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

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

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

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

19/42

Nr.  VOL-inb 6.7.1 0213.894.205

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

20/4220/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Voorzieningen afdek Ivroponie 10.000,00

21/4221/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Voorzieningen afdek Ivroponie 10.000,00

21/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

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

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

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

........

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

364.927,50

364.927,50

364.927,50

220.809,79

220.809,79

220.809,79

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22/4222/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.9

Codes Boekjaar

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

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

...

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

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

..........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

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

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

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

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

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

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

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

585.737,29

585.737,29

585.737,29

366.129,72

403.808,21

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

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

9032

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codes Boekjaar

23/4223/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.9

Codes Boekjaar

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

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

...

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

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

..........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

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

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

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

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

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

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

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

585.737,29

585.737,29

585.737,29

366.129,72

403.808,21

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

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

9032

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codes Boekjaar

23/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.9

Boekjaar

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

OVERLOPENDE REKENINGEN

Toe te rekenen kosten 1.055,82

Over te dragen opbrengsten 1.809.396,25

24/4224/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.10

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

België 17.148.730,98 14.925.020,84

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen ................................................................................................... 189.200,00740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

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

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

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

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

50

51,3

76.157

50

67.411

49,0

9088

9087

9086

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

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

Personeelskosten

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

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

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

2.459.971,77

851.954,31

3.249,60

246.576,95

16.951,64

2.245.032,27

788.099,00

3.388,00

324.736,14

45.837,91

620

621

622

623

624

25/4225/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.10

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

België 17.148.730,98 14.925.020,84

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen ................................................................................................... 189.200,00740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

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

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

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

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

50

51,3

76.157

50

67.411

49,0

9088

9087

9086

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

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

Personeelskosten

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

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

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

2.459.971,77

851.954,31

3.249,60

246.576,95

16.951,64

2.245.032,27

788.099,00

3.388,00

324.736,14

45.837,91

620

621

622

623

624

25/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.10

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

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

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

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

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

80.000,00 80.000,00

72.423,29

635

9110

9111

9112

9113

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Voorzieningen voor risico's en kosten

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

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

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ..................................................................

80.000,00 80.000,00

542.229,11

2.601,74

472.436,87

356,00

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap 
gestelde personen

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

0,8

1.131

32.019,92

1,1

1.900

72.059,95

9096

9097

9098

617

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

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

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

26/4226/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening

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

135.190,66 172.935,67

9126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

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

Andere

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

Waardeverminderingen op vlottende activa

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

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

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

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

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

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

Geactiveerde interesten 6502

6501

6511

6510

6561

6560

653

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

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

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

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen ........................................................

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

654

655

Andere

27/4227/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening

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

135.190,66 172.935,67

9126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

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

Andere

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

Waardeverminderingen op vlottende activa

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

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

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

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

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

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

Geactiveerde interesten 6502

6501

6511

6510

6561

6560

653

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

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

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

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen ........................................................

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

654

655

Andere

27/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.12

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

.......

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ......................................................

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

13.375,00

13.375,00

43.250,00

43.250,00

76

760

7620

7630

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

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

.

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 13.375,00 43.250,00(76A)

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

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

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ......................................................................................................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................

761

7621

7631

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

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

.......

Niet-recurrente financiële opbrensten (76B)

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

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

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

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

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

66

660

6620

6630

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

....................................................
Niet-recurrente bedrijfskosten (66A)

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

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

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

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

661

6621

6631

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

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

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

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 6690

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

28/4228/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTING OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

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

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ............................................................................

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

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

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

135,14

135,149135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

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

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

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

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

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

BoekjaarCodes

Actieve latenties .................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ........................ 9142

9141

9144Passieve latenties ..............................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN
TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de vennootschap (aftrekbaar) ............................................................

Door de vennootschap ..............................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing .....................................................................................

Roerende voorheffing ................................................................................

186.766,63

1.113.244,86

189.929,56

839.906,06

620.026,70 572.192,15

9146

9145

9148

9147

29/4229/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTING OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ............................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .............................................

Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .............

135,14

135,149135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

....................................................................................

...................................................

............................................................................

...........................................................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

BoekjaarCodes

Actieve latenties .................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ........................ 9142

9141

9144Passieve latenties ..............................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN
TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de vennootschap (aftrekbaar) ............................................................

Door de vennootschap ..............................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing .....................................................................................

Roerende voorheffing ................................................................................

186.766,63

1.113.244,86

189.929,56

839.906,06

620.026,70 572.192,15

9146

9145

9148

9147

29/42

Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de 
vennootschap

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop .......................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie 
plaatsvindt .....................................................................................................................................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag 
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .......................

9150

9149

91611

91721

91621

91711

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.........

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten ........................................... 9151

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn
gewaarborgd  ........................................................................................................................................ 9153

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .................................................. 91631

Pand op het handelsfonds

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91811

91821

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te 
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa .....................................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91911

91921

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed .............................................................................................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ...................................................................................................

92011

92021

30/4230/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie 
plaatsvindt .....................................................................................................................................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag 
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .......................

91612

91722

91622

91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .................................................. 91632

Pand op het handelsfonds

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91812

91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te 
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa .....................................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91912

91922

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed .............................................................................................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ...................................................................................................

92012

92022

Codes Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

Gekochte (te ontvangen) goederen

TERMIJNVERRICHTINGEN

9213......................................................................................................
.............................................................Verkochte (te leveren) goederen 9214......................................................................................................
.............................................................Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215......................................................................................................
.............................................................Verkochte (te leveren) deviezen 9216......................................................................................................
.............................................................

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

31/4231/42



Nr.  0213.894.205  VOL-inb 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie 
plaatsvindt .....................................................................................................................................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag 
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .......................

91612

91722

91622

91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .................................................. 91632

Pand op het handelsfonds

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91812

91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te 
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa .....................................................................................................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91912

91922

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed .............................................................................................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ...................................................................................................

92012

92022

Codes Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

Gekochte (te ontvangen) goederen

TERMIJNVERRICHTINGEN

9213......................................................................................................
.............................................................Verkochte (te leveren) goederen 9214......................................................................................................
.............................................................Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215......................................................................................................
.............................................................Verkochte (te leveren) deviezen 9216......................................................................................................
.............................................................

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

Er is een geschil met een derde partij waarbij de claim bestaat uit een bedrag van 20 kEUR en de
gerechtskosten. Het bestuursorgaan is de mening toegedaan dat ingevogle deze claim uiteindelijk geen kost
door Mirom Roeselare zal moeten gedragen worden.

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ........................

De responsabiliseringsbijdrage wordt jaarlijks voorzien in de resultatenrekening overeenkomstig
berekeningstabellen van Belfius.

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)
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ........................

De responsabiliseringsbijdrage wordt jaarlijks voorzien in de resultatenrekening overeenkomstig
berekeningstabellen van Belfius.

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)
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BoekjaarCodes

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500..........................................................................................
......................................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501.............................................................................................
...................................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502....................................................
....................................................
........................Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening

toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ......................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ........................................................................................ 9504

9503

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

6.750,009505

95061

95062

95063

..................................................................................................

...............

...............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...........................................................................
................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

...............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...........................................................................
................

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De vennootschap heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 
gemaakt*

De vennootschap heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De vennootschap en haar dochtervennootschappen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in 
artikel 1:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria*

De vennootschap is zelf dochtervennootschap van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

De vennootschap heeft alleen maar dochtervennootschappen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de 
geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis 
zijn* (artikel 3:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Wordt de jaarrekening van de vennootschap op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van vennootschappen waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en 
      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De vennootschap heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 
gemaakt*

De vennootschap heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De vennootschap en haar dochtervennootschappen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in 
artikel 1:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria*

De vennootschap is zelf dochtervennootschap van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

De vennootschap heeft alleen maar dochtervennootschappen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de 
geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis 
zijn* (artikel 3:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Wordt de jaarrekening van de vennootschap op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van vennootschappen waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en 
      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De vennootschap heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 
gemaakt*

De vennootschap heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De vennootschap en haar dochtervennootschappen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in 
artikel 1:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria*

De vennootschap is zelf dochtervennootschap van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

De vennootschap heeft alleen maar dochtervennootschappen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de 
geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis 
zijn* (artikel 3:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Wordt de jaarrekening van de vennootschap op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van vennootschappen waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en 
      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde
waarderingsregels :
Niet van toepassing.

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :
Niet van toepassing.

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming
Niet van toepassing.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja,
dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van           EUR.

De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de
jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :
Niet van toepassing.
De kosten in verband met uitzendkrachten (32K EUR) worden opgenomen onder de 62-rekening en meegenomen in de verdeling van de

totale personeelskost over voltijdse en deeltijdse werknemers, evenals de kosten voor dienstprestaties van maaltijdcheques (4K EUR).

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten :
Herstructureringskosten werden [xxxxxxxxxxxx] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt
verantwoord :

Immateriële vaste activa :
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor           EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-
termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als
verantwoord :

Materiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als
volgt verantwoord :

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+                                    +     Methode        +      Basis         +              Afschrijvingspercentages             +
+              Activa                +    L (lineaire)    +     NG (niet-      +-------------------------+-------------------------+
+                                    +  D (degressieve)   +  geherwaardeerde)  +       Hoofdsom          +   Bijkomende kosten     +
+                                    +     A (andere)     + G(geherwaardeerde) +       Min. - Max.       +       Min. - Max.       +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 1. Oprichtingskosten ..............+                    +                    +     0.00   - 0.00       +     0.00   - 0.00       +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 2. Immateriële vaste activa .......+                    +                    +     0.00   - 0.00       +     0.00   - 0.00       +
+                                    +         L          +         NG         +     20.00  - 20.00      +     0.00   - 0.00       +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 3. Industriële, administratieve of +                    +                    +                         +                         +
+    commerciële gebouwen * .........+         L          +         NG         +     3.03   - 20.00      +     0.00   - 0.00       +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 4. Installaties, machines en       +                    +                    +                         +                         +
+    uitrustingen * .................+         L          +         NG         +     5.00   - 33.00      +     0.00   - 0.00       +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
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WAARDERINGSREGELS
+ 5. Rollend materieel * ............+         L          +         NG         +     10.00  - 33.00      +     0.00   - 0.00       +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +         L          +         NG         +     6.67  - 20.00      +     0.00   - 0.00       +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 7. Andere matriële vaste activa * .+                    +                    +                         +                         +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : 
- bedrag voor het boekjaar :           EUR.
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :           EUR.

In het jaar van verwering van het actiefbestanddeel wordt een volledig jaarbedrag afgeschreven.

Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord :

Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :
FIFO

2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
FIFO

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [xxxxxx] [omvat geen] financiële kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer           % meer dan hun boekwaarde.
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

Schulden :
De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op
deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van
30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende
goederen :           EUR.
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+ 5. Rollend materieel * ............+         L          +         NG         +     10.00  - 33.00      +     0.00   - 0.00       +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +         L          +         NG         +     6.67  - 20.00      +     0.00   - 0.00       +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 7. Andere matriële vaste activa * .+                    +                    +                         +                         +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : 
- bedrag voor het boekjaar :           EUR.
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :           EUR.

In het jaar van verwering van het actiefbestanddeel wordt een volledig jaarbedrag afgeschreven.

Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord :

Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :
FIFO

2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
FIFO

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [xxxxxx] [omvat geen] financiële kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer           % meer dan hun boekwaarde.
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

Schulden :
De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op
deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van
30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende
goederen :           EUR.
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Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

43,01001

1002

1003

.................................................................

..................................................................

.................................................................

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

36,0 7,0

11,0 5,0 6,0

51,3 40,3 11,0

63.1221011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

52.861 10.261

13.035 6.379 6.656

76.157 59.240 16.917

2.952.124,021021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

2.472.231,96 479.892,06

609.628,61 298.337,13 311.291,48

3.561.752,63 2.770.569,09 791.183,54

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

49,01003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

37,6 11,4

67.411 51.974 15.437

3.361.255,41 2.591.534,13 769.721,28

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon

..................................................................

.................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten
2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

44 6 47,5

44 6 47,5

37

7

1

43

1

5

37,5

10,0

6

1,0

46,5

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

11

17

5

4

1

11,0

17,5

5,0

4,0

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

4

2

1

2

2

1

1,2

5,0

2,8

1,0

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Codes
1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de vennoot-
    schap
    gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de vennootschap

0,8

1.131

32.019,92

150

151

152

.........................................................

...............................................................................................
...........................................................................................................

...........

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)
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Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

43,01001

1002

1003

.................................................................

..................................................................

.................................................................

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

36,0 7,0

11,0 5,0 6,0

51,3 40,3 11,0

63.1221011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

52.861 10.261

13.035 6.379 6.656

76.157 59.240 16.917

2.952.124,021021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

2.472.231,96 479.892,06

609.628,61 298.337,13 311.291,48

3.561.752,63 2.770.569,09 791.183,54

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

49,01003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

37,6 11,4

67.411 51.974 15.437

3.361.255,41 2.591.534,13 769.721,28

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon

..................................................................

.................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

4

4

4,0

4,0

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

3

2

1

1

1

4,0

3,0

1,0

1

1

1

1 2,0

1,0

1,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

................................................

Pensioen .............................................................................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................

Afdanking .............................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de vennootschap .......................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................

Vervangingsovereenkomst ........................................................................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

4

4

4,0

4,0

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

3

2

1

1

1

4,0

3,0

1,0

1

1

1

1 2,0

1,0

1,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

................................................

Pensioen .............................................................................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................

Afdanking .............................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de vennootschap .......................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................

Vervangingsovereenkomst ........................................................................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................................

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen  ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ...............................................................................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................................

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de vennootschap ..............................................................................
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Kantoren 

Aalst Keizersplein 40A bus 4, 9300 Aalst  053/ 60.63.50 aalst@auditas.be

Antwerpen Noorderlaan 147 box  9, 2030 Antwerpen  0496/ 28.25.96 antwerpen@auditas.be

Roeselare Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare  051/ 26.14.00 info@auditas.be

www.auditas.be  

Verslag van de commissaris  

aan de algemene vergadering van de 

OV MIROM ROESELA RE

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de OV MIROM ROESELARE

(de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor.  Dit bevat ons verslag over de 

jaarrekening en de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.  Dit vormt een geheel en 

is ondeelbaar. 

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering 

van 12 augustus 2020, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan.  Ons mandaat 

loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening 

afgesloten op 31 december 2022.  Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van 

de Vereniging uitgevoerd gedurende 10 opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vereniging, die de 

balans op 31 december 2020 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar 

afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van 30.806.534,58 EUR en 

waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 1.861.389,19 EUR. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de 

financiële toestand van de Vereniging per 31 december 2020, alsook van haar resultaten over 

het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van 

toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) 

zoals van toepassing in België.  Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden 

zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de 

controle van de jaarrekening” van ons verslag.  Wij hebben alle deontologische vereisten die 

relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze 

met betrekking tot de onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vereniging de voor onze 

controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  
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Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw 

beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht 

voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het 

gevolg is van fraude of van fouten. 

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten 

van de mogelijkheid van de Vereniging om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, 

indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het 

gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft 

om de Vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch 

alternatief heeft dan dit te doen. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of 

de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van 

fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is 

opgenomen.  Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is 

geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking 

van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.  Afwijkingen kunnen zich voordoen als 

gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische 

beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat 

van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na.  De wettelijke controle biedt 

geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vereniging, noch van de 

efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de 

Vereniging ter hand heeft genomen of zal nemen.  Onze verantwoordelijkheden inzake de 

door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder 

beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele 

oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de 

controle.  We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen 

van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  Het risico 

van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien 

die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij 

fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met 

als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden 

geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de Vereniging; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan 

gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;  
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 het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen 

controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking 

tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan 

over de mogelijkheid van de Vereniging om haar continuïteit te handhaven. 

Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop 

betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen 

inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen.  Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de 

Vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en 

van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen 

weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.  

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing 

van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze 

controle. 

* 
* * 

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, 

van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen 

te worden neergelegd en voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het 

naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de 

Vereniging. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris 

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene 

versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is 

het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het 

jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire 

voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen 

uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, 

alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.  

Aspecten betreffende het jaarverslag 

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat 

dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld 

overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen.  
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In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het 

overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag 

een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins 

misleidend is.  In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u 

geen afwijking van materieel belang te melden.  

Vermelding betreffende de sociale balans 

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, 

§ 1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als 

qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel 

belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het 

kader van onze opdracht. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

 Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die 

onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening, en ons 

bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven 

tegenover de Vereniging. 

Andere vermeldingen 

 Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding 

gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften. 

 De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt 

overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. 

 Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de 

statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of 

genomen.  

Roeselare, 21 april 2021. 

BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

Commissaris 

vertegenwoordigd door 

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor 
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