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I  Jaarverslag 2016 

IGL 

 

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg 

 

Opdrachthoudende Vereniging 

 

Opgericht op 6 mei 1967 in overeenstemming met de wet van 1 maart 1922 op de verenigingen van 

gemeenten tot het nut van het algemeen en de wetten van 18 mei 1873, 20 mei 1886, 15 mei 1901 en 

25 mei 1913 op de handelsvennootschappen. Akte nr. 1160-1 verschenen in de Bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van 27 mei 1967, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1967. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 22 mei 1976, goedgekeurd bij 

koninklijk besluit van 18 augustus 1976. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 1986; 

aanpassing van de statuten aan de wetten van 26 mei 1983, 5 december 1984 en 21 februari 1985, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 augustus 1987. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 30 mei 1988; aanpassing van de 

statuten aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 1 juli 

1987, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 augustus 1988. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 1989, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 augustus 1989. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 1993, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 september 1993. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 1997, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 juli 1997, gewijzigd bij ministerieel besluit van  

12 augustus 1997, en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 mei 1997 onder 

het nummer 970524-203. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2003, 

goedgekeurd, behoudens de artikelen 1, 9 en 25 bij ministerieel besluit van 1 december 2003 (BS 17 

december 2003) en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 september 2003 

onder het nummer 0100314. 

 

Maatschappelijke zetel 

 

IGL RPR Tongeren 0201.310.929 

Klotstraat 125 Telefoon: 089 32 39 50  E-mail: info@iglimburg.be  

3600 Genk  Fax: 089 36 17 97 http://www.iglimburg.be 

  http://extranet.iglimburg.be 

 

Volgnummer van het maatschappelijk dienstjaar: 49. 

 

mailto:info@iglimburg.be
http://www.iglimburg.be/
http://extranet.iglimburg.be/


    
     





        

  

    

   

 

         

 

  

               
          



      
 



            

     

              

               

                    
          





     
    
     

      

             
  

 

  
 


     

 

   
 


     

 

   
 


     

 

 
 


     

 

 
 


     

 

 
 


     

 

 
 


          

 

 
 

    







     

 

 
 


     

 

 
 


     

 

 
 


     

 

  
 


          

 

 
 


     

 

 
 


     

 

 
 


     

 

 
 


     

 

 
 


    





     

 

 
 


     

 

  
 


     

 

 
 


     

 

 
 


     

 

  
 


     

 

 
 


     

 

 
 


     



 
 


     

 

 
 


     

    





  

 
 
 


          

    

  


 
 


    







  

    



  

    

      

      
     
      
      
      
    
       

      
   
 
 

  
   
 
 

      
 
       

    

      
 
  

     
 
   
   
  
 
     
 

   

        
   
    

    
  
    

    

     

      

    





    



    

    
    
  

 

   

   
    
    
   
   

  
    

      

   

        
 

      

       
    
  
      
 
      

  

   

         
    
  
  
      
   
  

 
 
   

    
  

         
         
   
  
 
  

   
   
   

      
    
       
   
      

    

     

      

    







    

   
    
       
      
   
     
     

   
    
 
    

      
         
   
     
   
    
     
   
     
       
     
  
  
     

     

    
     
     
      
      

     

    
      
     
    
     
 
  
     

    

      
   

     

     

        
   
     
   

        

     

     

      
   

    







   

       
          
          

     
       
   

      
       
    
     

        

       

    
    
   
 
  

    






     

   

     
 

        

   
         
   
        

       

      
   

   
  
 
   
     
        

      
  

       

    





     

   

  

        

   
         
   
         

       

        

   
 
   
 
        

       

      
   

   
  
 
   
     
        

      
  

       

    





   

   

        

   
         
    
         

       

       

   
 
   
 
        

      

      
   

   
  
 
   
      
        

      
  

       

    





   

   

        

   
         
    
        

       

       

   
 
   
 
        

      

      
   

   
  
 
   
      
        

      
  

       

    





   

   

        

   
        
   
        

       

       

   
 
   
 
        

      

      
  

   
 
 
   
     
        

      
 

       



    

    

    

    





   

    

        

   
         
   
         

       

       

   
 
   
 
        

      

      
  

   
 
 
   
     
        

      
 

       

    





     

   

     

       

   
 
   
        

      

       

   
 
   
 
        

      

       

   
 
 
   
     
        

      

        

     

       

      

   

        

   
 
 
  
  
  
   

       

    
  

    





    

   

 

     
 
      
 
    
    

  
     

     
      
    
        
      

    



 

             
    
  
 

    





      

   

   

 
         
        

   
   

   
 
   
   

    
   

    


 
   
    
    

 

 
    
 
  

   
 
  

    
      
      
      
      

      
    
      
      

   

 

  

  
   

   
       
      

    







 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   
  
   
  
    

   
  
   
  
  

  
  
  
  
  

  
   

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



  
  

  

  

  

  







     



            

       
    

    





       

 

           
    

          
   
  
  
    
  
  

 
 
   

    
  

              

             
   
  
  
     
  
  

 
 
   

    
  

              
  

         
   
  
  
     
  
  

 
 
   

    
  

             

 

 

    
   
  
  
    
  
  

 
 
   

    
        
  

         

         
   
   

    





 
  
  
    
  
  

 
 
   

    
         
 
    

  

         
       

 

        


  
   
  

   
          
          



 

             
    
    

    







   




  
  
    
     

   

 
     
  



     
        

       
        
      


       
      
      
    
   

     
     


     
 
 

 
 
 

    
  
     

 
   
   

       

     
      
    
    

    





 

   

  

  
       

   
 

     
    
        
  

  

       

  

   
 
 

  
          
   

   
 
   

     

    





          

   

    

    
      
     
      
 
        
   
     

    
       
      
  
        
     

    

    
    
         
     
   
        
 
    
   
  

   
     
      
   
        
    
    
  

    





  

 

   

        
       
       
  

       
    
         

            
       



             

 

  
  
          
  

  
    

   

       
  

       
    
   

      
   
  

    





       

 

       
         


       
         
          
  

 

            
         


     
    

         
            
             

            
         

     
    

         
            
             

             
            
  

      

      



    

    

    

    



        
   



          


    







            


 
                  
             

        

 

       

           
       



          
          




          
 



        

              
            
       



             
   
             
           
  

    





        
    

   

 

   
 
  
  

 
     
    

 
 
 

 
     
    

   
        
       
       
        

    

 
     
    
   
   
   

   
  
  

 

   
 
  
  

 
     
    

 
     
    

   
        
       
      
         

    

    


   
 
  
  

 
     
    

 
     

    





   
    



      

             
              
               
  
 

    





  

 

       
      
         
    

     
       
        

     

       

         
         
         
    
    

 

           

     

       
     
  
 
      

       
           
  
 
      

             

    







 

                     
        

                  
                      
                    
  

  
 
                
      

          
  
   
   
   
    
    
   
             

                     
              
       

 

                

                  
                 
                       
     
                    
                     
                     
                      
                      
                     
            

   

    

 
                     
         
                    



                 

                   
    

        

 
                     
                

    





      

                  
                    
               
                 
                 
                        
                   
      
                        
                
                 
                    
         

    





Ondernemingsnummer 0 201 310  929

                                        

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen brengt de Raad van Bestuur verslag
uit over de activiteiten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in
Limburg, Opdrachthoudende Vereniging (OV) tijdens het voorbije boekjaar en wordt de
jaarrekening 2016 ter goedkeuring voorgelegd.

Activiteiten

De activiteiten van IGL en in het bijzonder van haar vier activiteitencentra: BuSO De Wissel, Ter
Heide, AZERTiE en Secretariaat worden uitgebreid toegelicht in een afzonderlijk verslag.
Dit administratief verslag is ter beschikking op het IGL Extranet in de rubriek jaarverslagen
(http://extranet.iglimburg.be/basispagina/jaarverslagen).

Resultaat

Het resultaat van IGL bedraagt -263 492 EUR, hoofdzakelijk omwille van de correctie in de
berekening van de provisie voor het vakantiegeld, en het overgedragen resultaat is gelijk aan
111 596 EUR.

De resultaten per activiteitencentrum zijn als volgt:
 Ter Heide: een verlies van 122 784,22 EUR en een over te dragen resultaat van 72 128,90 EUR,
 BuSO De Wissel: een verlies van 12 677,27 EUR en een over te dragen resultaat van 41 380,58

EUR,
 AZERTiE: een verlies van 99 277,77 EUR en een over te dragen resultaat van -767,31 EUR,
 Secretariaat: een verlies van 28 753,22 EUR en een over te dragen resultaat van -1 146,44 EUR.

De geventileerde balans en resultatenrekening per activiteitencentrum zijn als bijlage toegevoegd.

Belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening 2016

Na het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2016 hebben zich geen gebeurtenissen
voorgedaan die op de resultaten en de financiële positie van de vereniging een belangrijke invloed
hebben. Wij dienen geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum mede te delen die een ernstig
nadeel zouden kunnen berokkenen aan de vereniging.

Ondernemingsrisico

dan de
normale rbonden aan de bedrijfsvoering. Derhalve zijn er geen omstandigheden die de
ontwikkeling van de vereniging aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.
De Raad van Bestuur oordeelt dat de jaarrekening een volledige en getrouwe voorstelling is van de
resultaten en de financiële positie van IGL.





Bijkomende inlichtingen

Er werden geen werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De vereniging geeft geen bijkantoren.

De vereniging heeft geen financiële instrumenten uitgegeven en er hebben zich in 2016 geen
wijzigingen in het kapitaal voorgedaan, noch zijn er eigen aandelen verworven.

In de loop van het boekjaar hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen
geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vereniging.

Voor de Raad van Bestuur
11 mei 2017

Henri Vandermeulen Guido Vandebrouck
Secretaris Voorzitter





Ondernemingsnummer 0 201 310  929

                             

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Interne schulden/vorderingen
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  
Verbindingsrekening kapitaal 1.148.874,14 1.148.796,66
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A. Inkopen grond- en hulpstoffen 0,00 0,00

B. Diensten en diverse goederen 3.073.994,82 2.703.072,94
  
  
  
C. Bezoldigingen en sociale lasten 28.055.392,04 26.201.314,34
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 1.053.094,22 1.054.514,71
E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten -7.646,12 -400.000,00
  

  

G. Andere bedrijfskosten 38.904,73 33.764,09
  
  
A. Kosten van schulden 34.927,20 42.250,24
C. Andere financiële kosten 226,19 216,72

Interne financiële kosten
  
  
A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering 7.381,00 0,00
D. Minderwaarde realisatie vaste activa 0,00 0,00
E. Andere uitzonderlijke lasten 0,00 89,00
  
  
  
  

  
  
  
  
  







  
  
A. Werkingsopbrengsten 29.958.628,39 29.285.532,09
  

Ter Heide Autisme
Internaat
Semi-internaat
Nursingtehuis
Dagcentrum
Convenant  
RTH

  
  
  
  
  
B. Andere bedrijfsopbrengsten 1.546.238,39 1.355.820,98
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Interne verrekening herstructurering 74.001,72 72.599,96
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A. Inkopen grond- en hulpstoffen 0,00 0,00

B. Diensten en diverse goederen 253.875,18 252.278,29
  
  
C. Bezoldigingen en sociale lasten (1) 221.985,81 203.339,40



 

  
  
  
  

  

  

  

  

  
D. Afschrijvingen en waarde verminderingen 81.405,43 81.710,57
E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
  

  

G. Andere bedrijfskosten 884,54 11.997,15
  
  
A. Kosten van schulden 2.281,04 2.552,84
C. Andere financiële kosten 12,00 47,35
  
  
A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering 966,08 1.599,60
B. Andere uitzonderlijke kosten voorgaand boekjaar 0,00 0,00
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1) De lonen en sociale lasten van het onderwijzend personeel zijn ten laste van het Ministerie van
de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, en zijn dan ook niet opgenomen in deze
rekening.









  
  
A. Werkingsopbrengsten 419.432,73 454.362,87
  
  
  
  
  
B. Andere bedrijfsopbrengsten 67.247,54 63.111,46
  
  
  
  
  
  
Vergoeding herstructureringskosten 3.113,88 3.113,88
  
  
B. Opbrengsten uit vlottende activa 797,41 2.371,51

Interne financiële opbrengsten 0,00 0,00
C. Andere financiële opbrengsten 56.499,31 69.788,77
  
  
A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa 0,00 0,00
D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 1.800,00 500,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten 68,40 143,20
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B. Diensten en diverse goederen 217.491,32 226.404,62
  
  
  
  
C. Bezoldigingen en sociale lasten 1.728.415,34 1.699.167,91
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 31.929,71 90.707,80
E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.950,00 0,00
  

  

G. Andere bedrijfskosten 1.719,75 1.817,53
  
  
A. Kosten van schulden 0,00 0,00
C. Andere financiële kosten 7,50 0,02

  
A. Uitzonderlijke afschrijv. en waardevermindering 0,00 0,00
E. Andere uitzonderlijke lasten  
  
  
  
  

  
  
  
  
  









  
  
A. Werkingsopbrengsten 1.864.797,81 1.863.929,78
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
B. Andere bedrijfsopbrengsten 27.629,11 27.177,63
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Interne verrekening herstructurering 0,00 19.752,01
  
  
B. Opbrengsten uit vlottende activa 431,07 1.384,15

Interne financiële opbrengsten 0,00 0,00
C. Andere financiële opbrengsten -7.500,00 24.819,73
  
  
A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa 0,00 0,00
D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 0,00 0,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 2,98
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A. Inkopen grond- en hulpstoffen 0,00 0,00

B. Diensten en diverse goederen 101.125,87 54.225,02
  
  
  
C. Bezoldigingen en sociale lasten 47.747,59 393,25
  
  
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 349,50 349,50
E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 177.331,56 0,00
G. Andere bedrijfskosten 6,92 7,26

Interne verrekening herstructurering 77.115,60 95.465,85
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAAL KOSTEN 403.862,93 151.096,80
  
  
  
  











  
  

A. Werkingsopbrengsten 143.677,80 143.188,74
  

B. Andere bedrijfsopbrengsten 0,00 0,00
  
  
  

B. Opbrengsten uit vlottende activa 646,32 2.604,09
Interne financiële opbrengsten 0,00 0,00
C. Andere financiële opbrengsten 0,00 0,00

  
  

D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 0,00 0,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten 230.785,59 0,00

  

TOTAAL OPBRENGSTEN 375.109,71 145.792,83
  
  
  
  







 
          

    

             
 

  
     

  

    

    

        

   

    

    

    



    

    

    

          

          

        

       

    

          

    





             
  

     
       




     

     

        

        

      

    

     

    

     

     

      

     

    

     

     

      

     

  

    

    

    

 

        

  

    

 




    

    

    

    





      


       




      
      
       
    

     

        

        

      

    


       




      
      
      
       

     

        

        

      

    

       

   

   

   

     

       
      
   

    





         

   

      
   

      

      

       

          

         

        

       
     

      

      

       

        


    

    

     

    










