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Kennisname.

Tijdens dit achttiende werkingsjaar heeft de intercommunale vereniging Hooge 
Maey verder uitvoering gegeven aan haar opdracht om op een veilige manier, 
zonder hinder of risico ten opzichte van haar omgeving, de exploitatie van haar 
stortplaats op een ecologische en economische wijze te voeren en de nazorg van de 
sanering van haar site verder te zetten.

De aanvoer van afvalstoffen naar de stortplaats Hooge Maey bedroeg in 2016 
40.817 ton tegenover 43.007 ton in 2015. 

Sinds 2007 is de aanvoer naar de stortplaats Hooge Maey sterk afgenomen. Dit kan 
in de eerste plaats toegeschreven worden aan de stijging en de optimale benutting 
van de aanwezige verbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Brandbaar afval moet bij 
wet verwerkt worden in afvalverbrandingsinstallaties. Datgene wat er niet kan 
verwerkt worden wegens een gebrek aan verbrandingscapaciteit, mag gestort 
worden. Hiervoor worden jaarlijks stortafwijkingen toegestaan. Voor 2017 zouden 
geen stortafwijkingen worden toegekend.

Sinds 1 januari 2015 is de intercommunale onderworpen aan 
vennootschapsbelasting en werden de toen geldende milieuheffingstarieven 
drastisch verhoogd. Deze verhoging heeft als consequentie, gezien de aard van 
deze heffing als verworpen kost in de berekening van het fiscaal resultaat, een 
stijging van de vennootschapsbelasting tot gevolg. Om de gevolgen hiervan te 
compenseren werden bovenop het basistarief van 52 EUR een taxcompensatie 
gerekend. De taxcompensatie bedraagt steeds 51,49 % van de overeenkomstige 
milieuheffing. Deze  doorrekening aan de klant zal zijn effect hebben op de 
aanvoer.
De Raad van Bestuur stelt voor om het basistarief waaraan restafval zal aanvaard 
worden niet te wijzigen en het basistarief te handhaven.

De stortplaats opereert in dit “stortlandschap” als een stand alone installatie. De 
kans om op deze manier deze activiteit verder te rentabiliseren is uitermate klein. 
Daartegenover staat ook dat er nog veel stortcapaciteit voorhanden is.

De ontvangen stortgelden inclusief de tijdelijke overslag bedroegen 2.404.610 EUR 
in 2016, inclusief de taks compensatie, t.o.v. 3.121.924 EUR in 2015. De 
ontvangen stortgelden inclusief de tijdelijke overslag  vertegenwoordigen 53 % van 
de totale bedrijfsopbrengsten. 



Gezien er echter een sterke fluctuatie is van de productie van afval doorheen het 
jaar werd op de Hooge Maey een diversificatieproject ontwikkeld dat de tijdelijke 
opslag van brandbare afvalstoffen op een stortplaats behelst. De bedoeling van 
deze tijdelijke opslag van brandbaar afval is om te dienen als buffercapaciteit voor 
de verbrandingsinstallaties. Het kan de opvangfunctie van de stortplaatsen op een 
andere manier invullen. Door een uitbreiding van de vergunning kan tot 22 oktober 
2020 57.000 ton industrieel afval en 6.750 ton slib opgeslagen worden. De 
ontvangen gelden voor tussenopslag bedroegen 214.865 EUR in 2016.

Een ander belangrijk deel van de opbrengsten zijn de vergoedingen voor 
elektriciteitsproductie, namelijk 473.016 EUR of 10,4 % van de bedrijfsopbrengsten 
exclusief de milieuheffingen. Op dit ogenblik zijn er 4 gasmotoren met een 
gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 4,05 MWe in dienst. 
In het kader van de te ontvangen groenestroomcertificaten (GSC) stelde de 
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) dat, door een 
wijziging in het energiedecreet, het recht van de Hooge Maey om nog GSC te 
ontvangen is geëindigd in augustus 2014. Deze inkomsten, ongeveer 1,5 mio EUR 
op jaarbasis, vielen vanaf juni 2014 weg. Deze beslissing van de VREG werd 
bestreden bij de Raad van State. In haar zitting van 2 februari 2017 vernietigt de 
Raad van State de beslissing van de VREG van 9 juli 2013 waarbij niet wordt 
ingegaan op het verzoek om een aantal biogasmotoren te beschouwen als nieuwe 
productie-installaties. 

Na overleg heeft de VREG reeds de principiële beslissing genomen, maar nog niet 
formeel toegekend, tot uitkering van de groenestroomcertificaten (GSC) voor de in 
respectievelijk in 2005, 2007 en 2009 geplaatste stortgasinstallaties.

De intercommunale beschikt over 550 m² zonnepanelen gelegen op de flanken van 
de stortplaats. Deze hernieuwbare energiebron levert 81,25 MWu aan elektriciteit of 
een omzet van 26.812,5 EUR.

Uit onderzoek is gebleken dat de Hooge Maey een geschikte locatie is om 
windturbines te bouwen. Een overeenkomst met het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen werd afgesloten. Zij geeft de Intercommunale Vereniging Hooge Maey 
een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de terreinen. Vleemo nv heeft 
gezorgd voor de plaatsing en exploitatie van twee windmolens. De opstalvergoeding 
voor beide windturbines bedroeg 135.055 EUR.

De waterzuivering zuivert het afvalwater van stortplaats, sanering en extern 
aangevoerd afvalwater. Het is een performante installatie met een unieke 
combinatie aeroob-anaeroob.  In 2016 werd 19.040 ton extern geproduceerd water 
in de installatie van de Hooge Maey gezuiverd. Dit vertegenwoordigt een omzet van 
222.317 EUR.

De opbrengsten uit gronden, die aangevoerd werden voor verwerking in de dijken 
van de stortplaats, bedroegen 106.238 EUR.
 
Opbrengsten uit opstalrechten bedroegen 708.589 EUR. Belangrijk hierbij is de 
overeenkomst die de intercommunale vereniging Hooge Maey afsloot met Indaver 
nv. De stortplaatsen van de Hooge Maey en Indaver grenzen aan elkaar. Tussen 
beide taluds is een niet-benutte ruimte van ongeveer 497.000 m³. Iets meer dan 
de helft ligt langs de kant van de Hooge Maey. In deze overeenkomst worden de 
voorwaarden vastgelegd voor het opvullen van deze ruimte met afval.
In 2016 is hiervoor een vergoeding van 566.432 EUR ontvangen. 

Tevens is er een intentieverklaring getekend waarbij nv Indaver, AMORAS en de 
intercommunale Hooge Maey gaan onderzoeken of het economisch en technisch 
haalbaar is om de aangrenzende valleien eveneens als deponie te kunnen uitbaten.



Op basis van grondwater-monitoring toonden metingen geen relevante 
verontreinigingen die verband houden met de activiteiten van de stortplaats.

Op de terreinen van de intercommunale vereniging Hooge Maey staat een 
proefproject waar het telen van algen in bioreactoren onderzocht wordt, met als 
doel de haalbaarheid van algenkweek aan te tonen met productie van waardevolle 
producten als gevolg. De Hooge Maey werkt in dit project samen met de 
constructeur van de bioreactoren Proviron. 

Gezien de intercommunale in de loop der jaren heel wat knowhow heeft opgedaan 
op het vlak van stortplaatstechnologie. In dat kader stelt de Intercommunale 
Vereniging Hooge Maey dit ter beschikking aan een privé-investeerder die een 
project ontwikkelt voor het ontgassen van de plaatselijke stortplaats met de stad 
Chaohu in China.

In de loop van 2016 werd een strategienota opgesteld en besproken. Deze nota gaf 
aan dat er geen rendabele toekomst meer is voor de Intercommunale gezien de 
aard van de activiteiten: de dalende aanvoer naar de stortplaats, een dalende 
energieproductie, een performante waterzuivering die evenwel relevante 
investeringen behoeft om deze te rentabiliseren binnen een concurrentiele 
omgeving. Deze nota werd uitvoerig besproken en toegelicht aan alle deelnemers. 
De Raad van Bestuur is er zich ten volle van bewust van de problemen die zich in 
dat verband kunnen stellen zoals op vlak van liquiditeit en waardebepaling 
immaterieel actief. In dat kader werd in december 2016 een taskforce opgericht die 
als doel heeft om op korte termijn voor deze problemen een oplossing te vinden 
dewelke voor eind 2017 dient geïmplementeerd te zijn, dit met respect voor de 
belangen van alle deelnemers.
 
De toekomstige activiteiten en de strategie, samen met de begroting 2017 van de 
intercommunale, werden op de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 
december 2016 toegelicht. 

In 2016 bedroegen de bedrijfsopbrengsten 4.540.514 EUR. Het balanstotaal 
bedraagt 32.828.707,77 EUR. Het resultaat na belasting is een winst van 
304.217,84 EUR.

Na verwerking van het overgedragen verlies van vorig jaar is er dit jaar een over te 
dragen verlies van 143.727,17 EUR.
In toepassing van artikel 96, 6de lid W. Ven. dient de Raad van Bestuur zich uit te 
spreken over de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van 
continuïteit. De Raad van Bestuur is van mening dat uitzonderlijke en éénmalige 
kosten van boekjaar 2015 aan de grondslag liggen van dit verlies. Er dient 
daarenboven te worden opgemerkt dat ondanks het verlies de vennootschap in het 
huidige boekjaar een positief cash - flow kan voorleggen. In de volgende boekjaren 
worden geen nieuwe uitzonderlijke kosten verwacht met een negatieve impact op 
het bedrijfskapitaal. Alle voorgaande elementen samen maken dat de Raad van 
Bestuur van oordeel is dat de opstelling van de jaarrekening in de veronderstelling 
van continuïteit gewettigd is.

Toevoeging aan de wettelijke reserve: 0,00 EUR
Vergoeding van het kapitaal: 0,00 EUR 
Te bestemmen winst van het boekjaar: 304.217,84 EUR
Over te dragen verlies: 143.727,17 EUR

De raad van bestuur stelt voor om voor het gedeelte van het variabele deel van het 
kapitaal dat in overeenstemming met artikel 8 van de statuten de inbreng van de 
gebruiksrechten vertegenwoordigt, en vertegenwoordigd wordt door de aandelen R, 



terug te storten naar de aandeelhouders op basis van de geboekte afschrijvingen 
op de corresponderende activa, die overeenkomt met 131.482,73 EUR.

Provinciale vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur: gedeputeerde Rik Röttger.


