Jaarverslag 2020
Conform de bepalingen van het Aanvaardingsplichtconvenant
afvalolie
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Inhoudsopgave

Conform het Aanvaardingsplichtconvenant moet het beheersorganisme Valorlub vóór 1 juli van
elk jaar aan de OVAM een jaarverslag overmaken dat de volgende gegevens vermeldt met
betrekking tot het voorgaande jaar:
1. Rapportagetaken van het beheersorganisme (Art. 18)
1.1. de totale hoeveelheid olie, uitgedrukt in kilogram, die door de producenten die
een toetredingsovereenkomst hebben gesloten met het beheersorganisme op de
markt is gebracht. Dit is inclusief de hoeveelheid olie die door hen werd
geproduceerd of ingevoerd voor eigen gebruik binnen hun inrichtingen;
1.2. de totale hoeveelheid biodegradeerbare olie, uitgedrukt in kilogram, die op de
markt is gebracht;
1.3. het percentage potentieel inzamelbare afvalolie;
1.4. de totale hoeveelheid afvalolie, uitgedrukt in kilogram, die in het kader van de
uitoefening van de aanvaardingsplicht binnen het Vlaamse Gewest werd
ingezameld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen afvalolie van
huishoudelijke oorsprong en afvalolie van bedrijfsmatige oorsprong;
1.5. de inrichtingen waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalolie werd verwerkt;
1.6. de totale hoeveelheden afvalolie, uitgedrukt in kilogram, die afgevoerd werden
naar regeneratie, andere recyclinghandelingen en andere nuttige toepassingen;
1.7. de totale hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram, basisolie en andere nuttige
componenten afkomstig van de verwerking van afvalolie en hun respectievelijke
toepassingen;
1.8. de totale hoeveelheid afvalstoffen, uitgedrukt in kilogram, afkomstig van de
verwerking van afvalolie, die verwijderd werd;
1.9. de evaluatie van de resultaten in functie van het behalen van de doelstellingen;
1.10. de uitvoering van het preventieplan;
1.11. het financieel beheer;
1.12. De omrekeningsfactor die gebruikt werd om de hoeveelheid afvalolie om te
rekenen van volume naar massa of omgekeerd.

2. Certificering van de gegevens (Art. 20)
3. Het preventieplan (Art. 6)
4. Lijst van tabellen, figuren, grafieken en bijlage
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1. Rapportagetaken van het beheersorganisme (Art. 18)

1.1. De totale hoeveelheid olie, uitgedrukt in kilogram, die door de producenten die een
toetredingsovereenkomst hebben gesloten met het beheersorganisme op de markt is
gebracht. Dit is inclusief de hoeveelheid olie die door hen werd geproduceerd of ingevoerd
voor eigen gebruik binnen hun inrichtingen

1.1.1 Rapportering op nationaal vlak
Op datum van 27 mei 2021 telde Valorlub 198 deelnemers (= declaraties 2020): zie bijlage 1
Tabel 1 geeft een overzicht van de hoeveelheden olie op de markt gebracht of voor eigen gebruik
in 2020 op basis van 168 definitieve aangiftes 2020 en 30 voorlopige aangifte 2020.

Tabel 1: Overzicht op de markt gebrachte hoeveelheden olie in kilogram in België

Situatie 2020 voor België
Smeer- en industriële olie

Als producent

Als invoeder

in kilogram

in kilogram

op de markt
gebracht

Huishoudelijke olie (1)

Professionele olie die gebruikte olie genereert*
+ first fill

Totaal in kilogram

voor eigen gebruik

op de markt
gebracht

voor eigen gebruik

Totaal
in
kilogram

2.976.516

247

1.909.679

1.613

4.888.055

50.243.915

866.771

8.542.963

34.626

59.688.275

53.220.431

867.018

10.452.642

Biodegradeerbare olie in kilogram

36.239

64.576.330

1.039.700

(1) : Huishoudelijke olie : motorolie in primaire verpakkingen van ≤ 25 kilogram

Conform het Convenant dat Valorlub op 26 februari 2020 heeft afgesloten met OVAM, zal
Valorlub de cijfergegevens van de producenten die een toetredingsovereenkomst hebben
gesloten en die 90% vertegenwoordigen van de totaal op de markt gebrachte hoeveelheden die
jaarlijks gerapporteerd worden in het kader van de aanvaardingsplicht, minstens eenmaal om de
drie jaar laten controleren door een onafhankelijke keuringsinstelling.
Valorlub doet hiervoor een beroep doen op het auditkantoor Mazars.
De audits op de definitieve aangiftes 2019 zijn omwille van COVID-19 nog niet afgerond. Valorlub
zal de rapporten overmaken aan OVAM zodra ze beschikbaar zijn.
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1.1.2. Hoeveelheden op de markt gebracht in Vlaanderen
In uitvoering van bepalingen in de milieubeleidsovereenkomsten van de drie gewesten hebben de
raad van bestuur en de vertegenwoordigers van de gewesten op 9 december 2014 de
verdeelsleutels vastgelegd van de hoeveelheden op de markt gebracht per gewest.
In het voorjaar 2021 is op basis van de meest recente informatie over de gehanteerde
parameters een update gebeurd:
Optie 1:
Deze verdeelsleutel is berekend op basis van de Europalub gegevens van 2015 over de op de markt
gebrachte hoeveelheden nieuwe olie in België. Uit deze gegevens blijkt dat 67,5 % van de op de markt
gebrachte olie gerelateerd is aan “automotive” en 32,5 % is bestemd voor de “industry”.
Als parameter voor het bepalen van de hoeveelheden “automotive” wordt de parameter “wagenpark”
gekozen (cijfers Statbel en het Federaal Planbureau 2021). Het aandeel van de bedrijfswagens wordt
bepaald op basis van een Indigov enquête (2011) naar de woonplaats van de gebruikers van een
bedrijfswagen.
Als parameter voor het “industry” gedeelte is gekozen voor de toegevoegde waarde van bedrijven
actief in de NACE 2008 nomenclatuur AA-CM. Het gaat hier om enkel productiebedrijven (Cijfers
Nationale Bank, regionale rekeningen 2019).
De conclusie van de oefening is dat er 64,1% op de markt komt in Vlaanderen, 5,9% in het Brussels
gewest en 30% in Wallonië.
Optie 2:
Deze verdeelsleutel wordt berekend op basis van het gemiddelde van de ingezamelde hoeveelheden
per gewest, over de laatste 5 jaar (2016-2020) zoals gerapporteerd door de operatoren van Valorlub.
De conclusie van de oefening is dat er 68,5% op de markt komt in Vlaanderen, 3,1% in het
Brussels gewest en 28,4% in Wallonië.
Volgende tabel geeft het resultaat van de verdeelsleutels volgens de twee opties, alsook het
finaal afgesproken resultaat:

Tabel 2: Overzicht op de markt gebrachte hoeveelheden olie in kilogram per regio
Inzamelpercentages per regio

Vlaams Gewest

Verdeelsleutel op de markt gebracht
per regio (optie 1)
Verdeelsleutel op de markt gebracht
per regio (optie 2)
Verdeelsleutel op de markt gebracht
per regio

BHG-RBC Waals Gewest

Totaal

64,1%

5,9%

30,0%

100%

68,5%

3,1%

28,4%

100%

66,5%

4,7%

28,8%

100%

Na intern overleg zijn de betrokken federaties opnieuw tot het besluit gekomen dat het vastleggen
van criteria voor een verdeelsleutel voor de op de markt gebrachte hoeveelheden per gewest niet
is aangewezen.
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De vastgelegde verdeelsleutels op de raad van bestuur van 9 december 2014 zijn het resultaat
van een theoretische oefening op basis van een aantal parameters en een aantal aannames. Er
bestaan echter geen parameters of criteria die op betrouwbare wijze “op de markt gebrachte
hoeveelheden” per gewest kunnen bepalen.
Het “nationaal” inzamelpercentage is immers het enige betrouwbare percentage en is gebaseerd op
gegevens van deelnemers en operatoren die beide worden ge-audit.
De Möbius studie van 2012 toont bovendien aan dat hoe meer parameters worden gebruikt in een
model, hoe groter de onzekerheid wordt en hoe onbetrouwbaarder het model wordt.
Deze conclusie wordt nog versterkt door de resultaten van de CIM-studie die aantonen dat er weinig
tot geen significant verschil is in het inzamelgedrag in de gewesten.
Voor het Vlaams gewest is dit geen issue.
Ter informatie wordt in tabel 3 een theoretisch overzicht gegeven van de hoeveelheden op de markt
gebracht in het Vlaams Gewest.

Tabel 3: Overzicht op de markt gebrachte hoeveelheden olie in kilogram in Vlaanderen 2020

Situatie 2020 voor Vlaanderen
Smeer- en industriële olie

Als producent

Als invoeder

in kilogram

in kilogram

op de markt
gebracht

Huishoudelijke olie (1)

Professionele olie die gebruikte olie genereert*
+ first fill

Totaal in kilogram

voor eigen gebruik

op de markt
gebracht

voor eigen gebruik

Totaal
in
kilogram

1.979.383

164

1.269.937

1.073

3.250.557

33.412.203

576.403

5.681.070

23.026

39.692.703

35.391.587

576.567

Biodegradeerbare olie in kilogram

6.951.007

24.099

42.943.259

691.401

(1) : Huishoudelijke olie : motorolie in primaire verpakkingen van ≤ 25 kilogram

1.2. De totale hoeveelheid biodegradeerbare olie, uitgedrukt in kilogram, die op de markt is
gebracht

De deelnemers aan het Valorlub-systeem hebben in 2020 1040 m³ biodegradeerbare olie op de
Belgische markt gebracht. Dit is een opmerkelijke stijging van bijna 45 % t.o.v. 2019 (718 m³).
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1.3. Het percentage potentieel inzamelbare afvalolie

In de loop van 2017 heeft het Duitse consulting bureau Oekopol een berekening gemaakt van de
potentieel inzamelbare olie in België.
Op de raad van bestuur van 26 maart 2016 heeft Till Zimmermann van Oekopol de methodiek en de
resultaten van hun studie “potentieel beschikbaar” voorgesteld.
Het resultaat van de studie is dat 64,2% van de op de markt gebrachte hoeveelheden in België
potentieel inzamelbaar is. De studie houdt ook rekening met de conversiefactor 1 liter = 0.85 kg.
De drie gewesten hebben de studie gevalideerd.

1.4. De totale hoeveelheid afvalolie, uitgedrukt in kilogram, die in het kader van de
uitoefening van de aanvaardingsplicht binnen het Vlaamse Gewest werd ingezameld.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen afvalolie van huishoudelijke oorsprong en
afvalolie van bedrijfsmatige oorsprong

Om de confidentialiteit van de gegevens te waarborgen zijn in dit jaarrapport enkel de
geglobaliseerde gegevens opgenomen. De details van de opgehaalde hoeveelheden per
operator zijn opgenomen in de “vertrouwelijke bijlage aan het jaarverslag 2020”.
1.4.1. Inzameling van afgewerkte olie
Tabel 4 geeft een overzicht van de ingezamelde hoeveelheden afgewerkte olie, opgesplitst in een
huishoudelijke stroom en een professionele stroom en dit zowel voor België als voor Vlaanderen.
Tabel 4: Overzicht van de ingezamelde afgewerkte olie in kilogram

Afgewerkte olie
Huishoudelijke olie in kilo

Vlaams Gewest

BHG

Waals gewest

België

% Vlaams
gewest

1.458.001

42.387

949.084

2.449.472

60%

Professionele olie in kilo

27.391.011

1.213.410

11.092.800

39.697.221

69%

Totaal afgewerkte olie

28.849.012

1.255.797

12.041.884

42.146.693

68%

Bron huishoudelijke olie: Wallonië: gevalideerde cijfers SPW-DSD, Brussel: gevalideerde cijfers
Net Brussel, Speedy/Q Team, Veolia en Renewi, Vlaanderen: jaardeclaraties operatoren 2020

Grafiek 1 geeft de evolutie van de ingezamelde afgewerkte olie per gewest weer
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Grafiek 1: Evolutie van de ingezamelde hoeveelheid afgewerkte olie per gewest

1.4.2. Inzameling van emulsies
Tabel 5 geeft een overzicht van de ingezamelde emulsies in België en in Vlaanderen, alsook het
aandeel van de olie in de emulsie.
De rapportering van emulsies die vallen onder het toepassingsgebied van de Convenant is nog
steeds een aandachtspunt. Sommige operatoren definiëren in hun informaticasystemen emulsies
als water/oliemengsels, onafhankelijk van de herkomst van de vloeistof en/of het percentage olie
in de vloeistof.
Algemeen wordt aangenomen dat het aandeel olie in “emulsies” ongeveer 5% bedraagt. Valorlub
houdt met dit percentage rekening om het aandeel van de olie te bepalen.
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Tabel 5: Overzicht van de ingezamelde emulsies in kilogram
Emulsies
Totaal emulsies in kilo
Aandeel olie = 5% van de emulsie

Vlaams Gewest

BHG

Waals gewest

België

% Vlaams
gewest

16.853.519

197.780

6.279.340

23.330.639

72%

842.676

9.889

313.967

1.166.532

72%

Grafiek 2 geeft de evolutie van de ingezamelde emulsies per gewest weer.

Grafiek 2: Evolutie van de ingezamelde hoeveelheid emulsies per gewest
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1.5. De inrichtingen waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalolie werd verwerkt

Baufeld Mineraalolieraffinaderij, Krabbenkamp 11, 47138 Duisburg (D)
Verwerkingsmethode: R9
Appendix to Düsseldorf district council communication of 30 November 2007 -52.02.16.02-BMD:
Competent
authority

Düsseldorf
district
council

Recovery facility
Name and number of
the recovery facility

Address

Baufeld
Mineralölraffinerie
Duisburg GmbH & Co.
KG
E11215132

Krabbenkamp 11,
D-47138 Duisburg

Waste identification
Recovery
operation
(+R-code)
R9

Technologi
es
employed
Oil rerefining*

R9
Oil rerefining*
R9

Oil rerefining*

Total preconsented
quantity

Period of validity

Code

A3020 "Waste mineral
oils unfit for their
originally intended use"
A4060 "Waste
oils/water,
hydrocarbons/water
mixtures, emulsions"
AC 060 "Hydraulic
fluids"

from

to

(kg/litre)

26.11.2007

25.11.2017

40 000 000 kg/a

7 000 000 kg/a

3 000 000 kg/a

Herraffinage van olie:
Bij de toepassing van de basismethodes voor de zuivering wordt de afgewerkte olie
uitgedroogd bij ongeveer 150°C zodat droge olie wordt bekomen (die geen water of lichte
brandstofolie bevat). De droge olie heeft nog een temperatuur van 140°C en is de
grondstof voor de verdamper (dunne laag verdamper) die functioneert in een hoog vacuüm
(opgewekt door een stoomstraal-uitstootsysteem) en bij een temperatuur van 360°C zodat
afdampingsproduct en bitumen worden geproduceerd.
Het afdampingsproduct wordt gemengd met volaarde en ondergaat opnieuw vacuüm
distillatie/fractionering zodat het wordt opgedeeld in fracties bij 320°C.
De resulterende minerale oliefracties ondergaan vervolgens filtrage/raffinage zodat spindelolie,
basisolie en gasolie ontstaan.
De afgewerkte volaarde, die nu minerale olie bevat, wordt gebruikt om warmte te produceren in
de cementindustrie.
Alle niet condenseerbare gassen die het product zijn van het raffinageproces worden verbrand
om warmte te produceren. Het proceswater dat wordt geproduceerd, wordt gezuiverd in de eigen
proceswaterzuiveringsinstallatie van de fabriek, alvorens te worden toegevoegd aan de
stadswaterzuiveringsinstallatie.
Samenvatting: dehydratatie, verdamping in dunne laagjes, fractionering, filtratie.
Productie van basisolie.
De behandelingsinstallatie werd gecertificeerd DIN EN ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2008 en
heeft het TUV Rheinland Group certificaat nr. 01 400 0375 ontvangen voor de behandeling van
afgewerkte olie.

Jaarverslag 2020 t.b.v. de OVAM v1.0 van 30 juni 2021

9

Output van de verwerkingsinstallatie:
Baufeld Mineralölraffinerie, Krabbenkamp 11, 47138 Duisburg (D)
Producten

Q in %

Basisolie
Gasoil
Asfalt
Water

75 %
10 %
10 %
5%

bestemming
productie van smeermiddelen
brandstof
bitumen industrie
waterzuivering

KS-Recycling, Raifeissenstrasse 38, 47665 Sonsbeck (D)
Verwerkingsmethode: R9
In de distillatie-installaties vindt het eigenlijke recyclageproces van oude olie en van
oplosmiddelen plaats, waaruit hoogwaardige smeermiddelen, stookolie volgens de DIN-kwaliteit
en oplosmiddelen in oorspronkelijke kwaliteit worden vervaardigd. De distillatie-installaties
bestaan uit afzonderlijke distillatiebanen, zoals de bijbehorende neveninstallaties
(energiecentrales, afvoerluchtzuiveringsinstallaties, enz.). Aan de distillatie-installaties zijn
omvangrijke installaties voor de sedimentvrijmaking voorzien om door sedimentvrije
voorproducten een foutloze werking van de volledig geautomatiseerde distillatieprocessen te
garanderen. De behandelingsmethode lijkt op de behandelingsmethode van Baufeld.

Figuur 1. Verwerkingsschema afgewerkte olie KS Recycling
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KS Recycling heeft een TUV SUD-certificaat nr. 12 150 13987/01 TMS ontvangen voor de
behandeling van afgewerkte olie. De behandelingsinstallatie werd gecertificeerd met ISO 9001 en
ISO 14001.
Output van de verwerkingsinstallatie:
KS-Recycling, Raifeissenstrasse 38, 47665 Sonsbeck (D)

Producten

Q in %

Basisolie
Gasoil
Asfalt
Water

75 %
10 %
10 %
5%

bestemming
productie van smeermiddelen
brandstof
bitumen industrie
waterzuivering

Mineralölraffinerie (Mineraalolieraffinaderij) Dollbergen, Bahnhofstrasse 81, 31311 Uetze (D)
Verwerkingsmethode: R9

Figuur 2. Verwerkingsschema Dollbergen

1) Alle afgewerkte oliën en vloeistoffen die olie bevatten en die voor de verwerkingsinstallaties
worden geleverd door tankwagens, tankwagons of door de scheepvaart, worden bij ontvangst
onderworpen aan een kwaliteitsanalyse in overeenstemming met de op dat moment geldende
Verordening op Afgewerkte Olie. Alleen ongemengde verzamelde hoeveelheden afgewerkte olie
worden gebruikt voor de smeermiddelrecyclage, aangezien alleen deze typen een ecologische
recyclage met gesloten circuit in de zin van bronbehoud garanderen. Met andere kwaliteiten is
slechts een neerwaartse recyclage naar vloeibare en zware olie mogelijk.
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(2) Afhankelijk van het voorgaande worden afgewerkte oliën en vloeistoffen die olie bevatten in
verschillende opslagtanks opgeslagen en dan worden ze, in overeenstemming met hun
bestemming, herbehandeld in verschillende behandelingslijnen. Voor Dollbergen is de
belangrijkste en meest complexe behandelingslijn deze voor de productie van basisolie, de basis
van de smeermiddelenproductie die daarop volgt. Bij het terugwinnen van de basisolie ondergaat
de afgewerkte olie verschillende verwerkingsstadia.
(3) Dehydratatie van de afgewerkte olie wordt bereikt door de atmosferische distillatie of in een
gedeeltelijk vacuüm. De doelstelling van de fabriek is de uitscheiding van water en zeer vluchtige
fracties van koolwaterstof (bv. nafta) van de afgewerkte olie naar een residu van ongeveer 0.1 –
0.2 wt./% door distillatie.
(4) De uitgedroogde olie wordt dan naar een verdampingseenheid gebracht waar ze in een eerste
distillatiestadium wordt ontdaan van gasolie fracties, alvorens het gewenste ruwe distillaat te
produceren in de volgende distillatiestadia. Deze ruwe distillaten bevatten koolwaterstofketens in
het distillatiebereik van ongeveer 320°C tot 540°C. De distillatieresidu’s die ook voorkomen in de
verdampingseenheid vormen het distillatiebezinksel en bevatten essentieel de additieven die
oorspronkelijk werden gebruikt in de afgewerkte olie, samen met partikels van roet en zware
metalen.
Voor de productie van de basisoliefracties die op de markt worden gevraagd, wordt het
gewonnen ruwe destillaat dan in het toestel voor gefractioneerde distillatie gebracht, waar de
gewenste viscositeit wordt geproduceerd. Bij de verwerking beperkt Dollbergen zich tot de
productie van drie verschillende viscositeitsgraden van de beginfracties van de basisolie.
(5) Voor de verwijdering van de resterende ongewenste residu’s in de beginfracties van de
basisolie (bv. polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAH], minieme deeltjes of vuil of
onstabiele organische bestanddelen), worden deze behandeld met een geschikt oplosmiddel in
een vloeistof-vloeistofextractie-eenheid. De basisolie die ontdaan is van alle resterende
onzuiverheden vormt nu de geraffineerde fase, samen met een klein gedeelte van oplosmiddel.
Het oplosmiddel dat de onzuiverheden bevat, vormt de extractiefase. Zowel de geraffineerde als
de extractiefases worden nu afgescheiden van het oplosmiddel in de volgende distillatie-eenheid.
Het oplosmiddel dat zo volledig teruggewonnen werd, kan nu opnieuw terug in het
extractieprocédé worden ingevoerd. Het raffinaat of Kernsolvat® dat zo wordt gewonnen, worden
nu opgeslagen in het tankpark en kan direct worden verkocht als een basisolie van hoge kwaliteit
of verder worden verwerkt in de eigen mix- en vulinstallatie voor diverse
smeermiddeltoepassingen (bv. motorolie, hydraulische olie, aandrijfolie, industriële
smeermiddelen, enz.). Het extract dat voorkomt bij een gemiddeld percentage van 9% kan ofwel
worden verkocht als een ingrediënt voor huisbrandolie of worden gebruikt in de eigen
stoomproducerende installatie. Vernieuwend aan de extractietechnologie die op eigen initiatief
werd ontwikkeld door de Mineraalolieraffinaderij Dollbergen GmbH is dat ze volledig functioneert
zonder de productie van afval, op een milieuvriendelijke manier en met het behoud van de
hulpbronnen.
De afgewerkte oliën gerecycleerd door Dollbergen worden opnieuw op de markt gebracht in
België onder de vorm van motorolie.
Aan de Mineraalolieraffinaderij Dollbergen werd een TUV NORD-certificaat nr. 007.11 toegekend
voor de behandeling van afgewerkte olie. Het behandelingscentrum werd DIN gecertificeerd met
ISO 9001-2000 en DIN en ISO 14001-2005.
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Output van de verwerkingsinstallatie:
Mineraalolieraffinaderij Dollbergen, Bahnhofstrasse 81, 31311 Uetze (D)
Secundaire resulterende producten (afscheidingsproducten/overblijvende producten):


Gebruikt water van de eerste distillatiefase (distillatie van de afgewerkte olie) – van 6 tot
10% van de initieel afgewerkte olie.
Het water ondergaat een voorbehandeling die bestaat uit verschillende distillatiestadia,
wordt dan gezuiverd in de zuiveringseenheid van het afgewerkte fabriekswater
(precipitatie / uitvlokking, biologische behandeling).



Fractie van het lage kookpunt (extracten, oplosmiddelen, enz.) – van 1 tot 1,5%
Ze wordt gebruikt in de thermische terugwinninginstallatie van de fabriek, voor de
energievoorziening van de raffinaderij van petroleum van Dollbergen of, in dit geval, van
de diverse distillatie-installaties.



Fractie van stookolie afkomstig uit de eerste fase van de distillatie in vacuüm – van 10 tot
15%
De fractie van diesel en huisbrandolie (huisbrandolie R-LS volgens DIN 51603-4) wordt
gebruikt als afscheidingsproduct van de behandeling van afgewerkte oliën in de
energiecentrale van de fabriek of in dit geval, in de warmtegeleidende ovens, met een
daaropvolgende reiniging van de verbrandingsgassen voor de interne energievoorziening
in de raffinaderij. De overschotten die niet worden gebruikt door de fabriek worden
gebracht naar de installaties die in overeenstemming met de federale wet op de
bescherming tegen emissies erkend zijn als equivalente hoogwaardige installaties voor
de huisbrandolie.



Gedeelte onderaan de kolom (residu van de distillatie in het hoogvacuüm) – van 8 tot
12%
Het wordt behandeld met zware olie van de raffinaderij, zodat een gereduceerde olie
wordt gevormd die bestemd is voor de staalfabriek.
Hij kan onder andere direct worden overgebracht naar de industrie van bitumen, waar hij
wordt gebruikt als mengbestanddeel bij de productie van geregenereerd bitumen,
constructieasfalt, enz.



Distillaat van het procedé in het vacuüm (smeeroliebestanddelen voor de productie van
basisolie) – de 65 à 70%
Het wordt geraffineerd door de vloeistof-vloeistofextractie met behulp van een selectief
oplosmiddel. Het wordt nog gefractioneerd voor de productie van verschillende
viscositeitgraden. De basisolie die wordt bekomen, wordt gecommercialiseerd of intern in
de raffinaderij gebruikt, voor de productie van smeermiddelen. Het extract wordt gebruikt
als huisbrandolie.

Rekening houdend met de technologische behandeling die wordt toegepast voor de productie
van basisolie (geherrafineerd) op basis van afgewerkte olie, gaat het om een recyclageproces in
het kader van een geïntegreerde milieubescherming. Alle afscheidingsproducten/residu’s die
worden bekomen, worden gecommercialiseerd of hergebruikt na de behandeling ervan.
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CILA (Cie Industrielle des Lubrifiants d’Aulnoye) (industriële maatschappij van
smeermiddelen van Aulnoye), Rue Voltaire 39, 59620 Aulnoye-Aymeries (F)
Verwerkingsmethode: R9
Proces: dehydratatie, centrifugeren, filtratie, ontkleuring, additievering
Productie van snij-olie en kettingzaagolie.
CILA is een door l’ADEME erkend centrum voor de regeneratie van heldere afgewerkte oliën.
CILA behandelt geen voertuigmotorolie. CILA is een erkende installatie voor de
milieubescherming (ICPE, hangt af van de DRIRE).
Output van de verwerkingsinstallatie: schema
CILA (Cie Industrielle des Lubrifiants d’Aulnoye), Rue Voltaire 39, 59620 Aulnoye-Aymeries
Producten
Snijolie
Water

Q in %
98 %
2%

bestemming
metaalindustrie, bosbouw
waterzuivering

Indaver, Poldervliet, 2030 Antwerpen (B)
Verwerkingsmethode: R1(als steunbrandstof voor de draaitrommeloven)
Vloeibare afvalstoffen worden via het tankwagenpark aangeleverd, waar ze via bovengrondse
leidingen naar de oven worden verpompt. Viskeuze afvalstoffen, die niet te verpompen zijn,
worden overgebracht naar een pastatank en vloeibare stoffen die zo weinig mogelijk mogen
gemanipuleerd worden, kunnen via directe injectie naar de oven worden gevoerd.
Van de draaitrommel gaat het naar de naverbrandingskamer zodat de gevaarlijke afvalstoffen bij
temperaturen van 1.100 tot 1200°C en hoger volledig worden uitgebrand.
De verbrandingsgassen worden dan door een stoomketel geleid waar de geproduceerde warmte
wordt gerecupereerd en met behulp van een turbo-alternator in de eigen installaties omgezet in
elektriciteit. Vervolgens worden de gassen in een elektrofilter ontstoft, in een viertrappige natte
gaswassing gewassen met verschillende chemicaliënstromen, tenslotte door een dioxinefilter
geleid en via de schoorsteen geloosd. Zo bevatten de gassen geen schadelijke en hinderlijke
stoffen meer, en voldoen ze aan de strengste milieunormen.
Indaver realiseert haar beleidsdoelstellingen dankzij geïntegreerde kwaliteitssystemen. Zowel op
vlak van beheer als verwerking van afvalstoffen levert Indaver een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Indaver voldoet aan de strengste externe en interne normen op het gebied van veiligheid en
milieu, streeft naar een maximale beschikbaarheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
De verwerkingsinstallatie van Indaver beschikt over volgende certificaten: OHSAS 18001: 2007,
ISO 9001 (2000) en ISO 14001 (1996). Daarnaast onderschreef Indaver het Responsible Care
programma van de Federatie der Chemische Nijverheid van België.
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Figuur 3. Verbrandingsproces draaitrommeloven Indaver

De rookgassen van de statische oven in Antwerpen worden via de dioxinefilter en de schouw van
de draaitrommeloven naar de lucht geleid.
Figuur 4 geeft een overzicht van de hoeveelheid verwerkte afvalstoffen, de hulpstoffen die
worden ingezet bij het verwerkingsproces en de hoeveelheid reststoffen die ontstaan na
verwerking. De reststoffen bestaan uit vaste restproducten, luchtemissies en lozingwater.

Figuur 4. Massabalans draaitrommeloven Indaver
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Holcim, Rue des Fabriques 2, 7034 Obourg (B)
Verwerkingsmethode: R1

1.Grondstoffen

2. Verbranding

3. Malen

4. Verzending

Figuur 5. Overzicht van het productieproces van cement

1. Grondstoffen
Bij Holcim produceren ze het basismateriaal van cement, de klinker, op basis van een poreus
kalksteenmineraal, het krijt. Het krijt wordt gebroken en aangemengd met andere grondstoffen
voor het wordt gebakken. Het krijt speelt 80 % mee in de fabricatie van de klinker. In onder meer
Obourg (B) en Lumbres (F) wordt het krijt gewonnen in steengroeves. Het krijt wordt naar de
fabriek gebracht waar ze worden gebroken.
De chemische samenstelling van krijt volstaat niet voor de voorbereiding van de klinker. Ze moet
worden aangevuld met andere materialen om een juiste dosering te bereiken van kalk,
kiezelaarde, aluinaarde en ijzeroxide. De mengeling hiervan wordt verdund, gezeefd en daarna
opgeslagen in homogeniseringsbekkens waar het deeg voortdurend wordt geroerd.
2. Verbranding
Dit deeg wordt in een roterende oven gegoten die meer dan 200 meter lang is. Het deeg
verplaatst zich naar het laagste gedeelte van de oven, waar het een temperatuur van 1500°
bereikt. Het bakproces veroorzaakt de fusie tussen kalk en kiezelaarde, wat resulteert in klinker.
Hierbij wordt afgewerkte olie gebruikt*. Na het bakken volgt een snel afkoelingsproces. De
klinker, die op deze manier wordt gevormd, heeft hydraulische eigenschappen (verharding na
vermenging met water). De klinker wordt daarna opgeslagen voor vermaling.
3. Malen
De klinkerkorrels worden gereduceerd tot poeder om het cement zijn actieve hydraulische
eigenschappen te geven. Hieraan voegen we een kleine hoeveelheid calciumsulfaat toe,
calciumsulfaat toe wat als bindingsregelaar fungeert tijdens de hydratatie van het cement.
Naargelang het type gefabriceerd cement voegen we nog andere elementen toe (hoogovenslak,
vliegas, kalksteenmeel).
4. Verzending
Daarna wordt het cement opgeslagen in silo’s voor het in bulk wordt verzonden of verpakt in
zakken.
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* Geocycle beheert voor de groep Holcim alle activiteiten voor de verwerking van industrieel afval
en de opwaardering ervan in de cementfabriek.
Holcim heeft van de Office wallon des déchets (nu SPW-DSD) een vergunning als erkende
installatie voor de valorisatie, eliminatie, voorverwerking of hergroeperingscentrum voor gevaarlijk
afval, afgewerkte olie en PCB/PCT.
Output van de verwerkingsinstallatie:
Geen residueel afval wegens de zeer hoge verbrandingstemperaturen in cementovens.

Holcim France, Rue Macaux, 62380 Lumbres (F)
Verwerkingsmethode: R1
Zie Holcim Obourg

Trafolube GmbH, Krabbenkamp 11, 47138 Duisburg (D)
Verwerkingsmethode: R9
Verwerking van afvaloliën met behulp van een multibuisreactor
De verzamelde afvaloliën worden ontdaan van onzuiverheden, water en onoplosbare
oxidatieproducten. De toepassing van deze methode is beperkt tot bepaalde afvaloliën, in het
bijzonder afvaloliën van transformatoren en smeeroliën met een zeer laag gehalte aan
additieven. De volgende beschrijving heeft betrekking op afvaloliën van transformatoren.
Met de multibuisreactor kunnen opgeloste verouderingsstoffen, die slechts in kleine
hoeveelheden in de afgewerkte transformatoroliën aanwezig zijn, verwijderd worden.
Hiervoor is een adsorptieproces geschikt, dat in de chemische industrie, met name in de
analytische scheikunde gebruikt wordt. Het adsorptieproces wordt zowel als scheidingsproces
voor de scheiding van mengsels alsook als reinigingsproces voor (met schadelijke stoffen)
verontreinigde gassen of vloeistoffen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de raffinage van
plantaardige oliën, gist, bier en suiker.
Voor de zuivering van minerale afvaloliën zijn bepaalde soorten bleekaarden geschikt, die onder
meer door de activering van natuurlijk voorkomende mineralen, o.a. LECA (licht uitgezet
kleiaggregaat) of bauxiet worden verkregen. Een hoofdbestanddeel van de als bleekmiddel
gebruikte bleekaarde is vaak aluminiumoxide. Geactiveerd aluminiumoxide dat vooral als
dragermateriaal in de chromatografie of voor katalysatoren gebruikt wordt, wordt verkregen uit
aluminiumhydroxide. Door gedeeltelijke dehydratatie verkrijgt men overgangsaluminiumoxiden,
waaruit bij 800 °C de geactiveerde Al2O3 ontstaat. Met behulp van dergelijke adsorptiemiddelen
en de optimalisatie van geschikte adsorptievoorwaarden kunnen in overeenstemming met de
vastgelegde kwaliteit voor de afvaloliën basisoliën worden gerecycleerd, die kwalitatief aan alle
producteisen voldoen.
Voor het verbeteren van het proces en de daaropvolgende snellere filtratie worden de afvaloliën
verwarmd tot ongeveer 60 °C. Dit gebeurt met behulp van een warmtewisselaar.
De vereiste hoeveelheid warmte wordt door een thermische olie-oven verkregen.
De gebruikte afvalolie van transformatoren wordt met behulp van een pomp in precies
vastgelegde hoeveelheden en doorlooptijden in de buisreactoren ingevoerd. Na een
programmarun is de oliekwaliteit afhankelijk van de ingangskwaliteit zichtbaar verbeterd. Dit
proces wordt voortgezet totdat de gewenste oliekwaliteit voldoet aan de vooraf bepaalde
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specificaties. De recyclagefase van de afvalolie kan worden voortgezet totdat er geen
vermindering in de kleurindexwaarden meer is.
Daarna volgt een regeneratiefase van het adsorptiemiddel. De nog in de kolom aanwezige olie
wordt eerst uitgeblazen. Het adsorptiemiddel bevat daarna nog slechts een kleine hoeveelheid
olie. Deze hoeveelheid olie wordt gebruikt om het adsorptiemiddel te regenereren. Door middel
van een elektrische verwarming, wordt de bleekaarde verwarmd tot ongeveer 400 °C. De
resterende hoeveelheid olie en organische verontreinigingen worden door de gecontroleerd
toegevoerde lucht geoxideerd. De temperatuur bereikt daarbij 800 °C. De regeneratie verloopt
over 4 uren. De afkoelfase tot op kamertemperatuur duurt ook enkele uren.
De stroom uitlaatgassen wordt voor de scheiding van oliedruppeltjes in een condensator met
druppelafscheiders gevoerd. Voor de nabehandeling van de uitlaatgassen worden normale
katalysatoren gebruikt. De reactivering van het adsorptiemiddel en dus de resulterende
temperaturen kunnen altijd door het beperken van de luchttoevoer worden geregeld en gestopt.
De luchttoevoer gebeurt via een compressor en een ventilator. Na het beëindigen van de reactie
en de daaropvolgende afkoeling door het inblazen van lucht, is het adsorptiemiddel gereactiveerd
en kan het opnieuw voor de recyclage van afvaloliën van transformatoren gebruikt worden.
De reactivering kan meermaals herhaald worden. De adsorptiemiddelen hebben een levensduur
van meer dan twee jaar.
Trafolube heeft een TUV Rheinland-certificaat nr. 01 400 0101462 ontvangen voor de
behandeling van afgewerkte olie. De behandelingsinstallatie werd gecertificeerd met ISO
9001:2008.

Starke & Sohn Mineralölwerk GmbH, Aue, Hannover, Niebull (D)
Verwerkingsmethode: R9
De gebruikte olie, voornamelijk transformator- en turbineolie met een pcb-besmettingsgraad van
< 20 ppm volgens DIN EN 12766-1,2, wordt geanalyseerd in het laboratorium voor minerale oliën.
De geanalyseerde olie wordt daarna in de tank voor afvalolie gepompt. Het verwerkingsproces
zal afhankelijk van de vervuilingsgraad in verschillende tanks gebeuren. Verschillende processen
kunnen met elkaar gecombineerd worden. Het verwerkingsproces kent volgende stappen:
1. Diepbedfilter
2. Geroerde reactor
3. Buisreactor (MRR)
4. Ontgasser
Het resulterende afval uit het proces, bijvoorbeeld vervuilde stoffen, filters, olie, schimmel of
afvalwater, wordt op correcte wijze verwerkt. Starke & Sohn GmbH wordt elk jaar door RWTÜV
Systems GmbH gecontroleerd volgens DIN ISO 9001:2001-normen, en zij zijn erkend als
afvalverwerkingsfaciliteit.
De gerecycleerde olie wordt op de markt gebracht als basisolie of isolatieolie.
Hoeveelheid nuttig toegepast materiaal in verhouding tot het restafval = 100% nuttige toepassing.
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STR Tecoil, Paksuniementie 15-17, Hamina (FI)
Verwerkingsmethode: R9
Chemical Engineering Partners is een procestechnologiebedrijf dat een gamma aan producten en
diensten aanbiedt voor reraffinage van afval-/ gebruikte smeeroliën.
Reraffinage raffineren is de term die gebruikt wordt om het gebruik van chemische
procestechnologie te beschrijven om de smeerbasis uit afvalsmeermiddelen te onttrekken. Water,
brandstof, additieven en bezinksels worden van de basisvoorraad gescheiden. Het
zuur/kleiproces is het gekende en het gevestigde reraffinageproces. Dit proces is goedkoop bij
installatie maar niet noodzakelijk goedkoop bij de werking in vergelijking met alternatieven. De
kwaliteit en opbrengst van het eindproduct moeten ook verbeterd worden. De afvalproducten van
het proces hebben het niet-realiseerbaar gemaakt. In werkelijkheid is het in de meester Westerse
landen momenteel verboden.
De technologie van CEP voor reraffinage is gebaseerd op vacuümdistillatie (door gebruikt te
maken van veegfilmverdamping) en hydrobehandeling (ook gekend als hydro-afwerking). Dit is
de succesvolste, zuurvrije commerciële methode van reraffinage. Bovendien behandelt het
volledige proces van CEP gebruikte olie om basisolie te produceren die voldoet aan de
specificaties van de API-groep II.
Het gepatenteerde reraffinageproces van CEP is een procedure in zes stappen die bestaat uit:







Voorbehandeling
Verwijdering en water en lichte fracties
Verwijdering van fracties van brandstof
Scheiding van het smeermiddel door distillatie
Conversie van smeermiddel via hydrobehandeling naar een basisvoorraad
Splitsen van de basisvoorraad in de gewenste delen via fractionering.

De enige fractie die niet gerecupereerd kan worden uit gebruikt smeermiddel, is water. Alle
andere fracties van het eindproduct worden als producten beschouwd en zijn REACHgeregistreerd. De fracties van het eindproduct zijn: 70% basisolie, 13% brandstof, 12%
bitumenvloeimiddel. Het waterresidu bedraagt gemiddeld 5%.
Methode voor afvoer van de niet-recupereerbare fractie na recuperatie: Water wordt ter plaatse
behandeld in de waterzuiveringseenheid. De slotbehandeling wordt uitgevoerd in de
gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie voor afvalwater.
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Figuur 6. Verwerkingsschema afgewerkte olie STR Tecoil

Output van de verwerkingsinstallatie:
Producten

Q in %

Basisolie
Gasoil
Asfalt
Water

70 %
13 %
12 %
5%

bestemming
productie van smeermiddelen
brandstof
bitumen industrie
waterzuivering

Puraglobe GmbH, Hauptstrasse 30, Elsteraue (D)
Verwerkingsmethode: R9
Het hylube-proces werd ontwikkeld door de Amerikaanse Firma UOP en in Tröglitz voor het eerst
in een wereldwijde productiefaciliteit gebruikt. Het proces is gebaseerd op de volgende
processtappen:


Gebruikte olie wordt via tank- of ketelwagen aangeleverd en in een wachttank gepompt.
Na analyse en vrijgave komt het in een voorraadtank terecht.



Vanuit de voorraadtank wordt de olie via buisleidingen en diverse containers in een
speciale menger gepompt en daar met heet waterstofgas (300-400 °C, 70 bar)
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vermengd. Daarbij verdampt het grootste deel van de gebruikte olie. In een volgende
container wordt dampen gescheiden van de vloeibare fase (bottoms).


De bottoms worden gestript om vluchtige koolwaterstoffen uit te stoten en vervolgens als
zware stookolie in de producttank gepompt.



De gasfase (mengsel van circulerend gas en koolwaterstoffen) komt vanuit de menger in
twee met elkaar verbonden hydrogeneerreactoren terecht. In deze met speciale
katalysatoren gevulde reactoren worden ongewenste metalen, zwavel, stikstof, zuurstof
en halogenen alsook oxidatie van dubbele verbindingen onder hoge temperaturen (300350 °C) en druk (70 bar) verwijderd.

o

Na de katalytische behandeling wordt het product dat de tweede hydrogeneerreactor
verlaat, afgekoeld en geneutraliseerd.

o

Vervolgens wordt het koolwaterstofmengsel via vacuümdistillatie opgedeeld. Het
resultaat van het hylube-proces zijn naast koppelproducten (zware stookolie, nafta,
diesel) vooral kwalitatief hoogwaardige basisoliefracties.

Output van de verwerkingsinstallatie:
Producten

Q in %

Basisolie
Gasoil
Asfalt
Water

75 %
10 %
10 %
5%

bestemming
productie van smeermiddelen
brandstof
bitumen industrie
waterzuivering

Certificatie:
ISO 9001: Environmental Management
ISO 14001: Environmental Mgmt Systems
ISO 50001: Energy Management
ISO TS 14021 (NSF): Environmental Labels & Declarations
ISO TS 14067 (NSF): Carbon Footprint of Products

Osilub, 4991, route de la Plaine, 76700 GONFREVILLE L’ORCHER (FR)
Verwerkingsmethode: R9
Osilub heeft een raffinagetechniek ontwikkeld die is afgeleid van de industrie van de fijnchemie:
een vacuümdistillatie met dunfintechniek.
Deze techniek is gebrevetteerd na jarenlang onderzoek in samenwerking met het CRITT (Centre
Régional pour l’Innovation et le transfert de Technologie) van Toulouse, l’ENSIACET (Ecole
Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques) en ADEME
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Figuur 7. Verwerkingsschema afgewerkte olie Osilub

Output van de verwerkingsinstallatie:
Producten

Q in %

Basisolie
Gasoil
Asfalt
Water

65 %
11 %
19 %
5%

bestemming
productie van smeermiddelen
brandstof
bitumen industrie
waterzuivering

De verwerkingsinstallatie beschikt over volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

Cimenteries CBR, Rue des Trois Fermes, 4600 Visé (B)
Verwerkingsmethode: R1
Productieproces cement:
https://www.youtube.com/watch?v=fGXS8KX8Ako
Eco verantwoordelijkheid 2016:
http://www.cbr.be/sites/default/files/assets/document/sustainability_update_okt_2016_b_nl.pdf
CBR Lixhe beschikt over de certificaten ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS
18001 (veiligheid).
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Eco Huile, Z.I. de Port-Jérôme, 73170 Lillibonne (FR)

Figuur 7. Verwerkingsschema afgewerkte olie Eco Huile

1-2 Omschrijving
⚫ Tankwagens brengen de afvalolie naar ECO HUILE. Van elke tank wordt een staal
afgenomen voor analyse in het interne laboratorium. We controleren vier parameters:





Watergehalte
Chloorgehalte
Pcb-gehalte (polychloorbifenyl)
Infrarood absorptie

 Conforme analyse
lossen van de tankwagen (zie schema: opslag)
 Het regeneratieproces omvat drie opeenvolgende en continue stappen:

 Atmosferische distillatie
Water (~6%) (ter plaatse gezuiverd)
Scheiding van de olie en
Lichte koolwaterstoffen (~3%)
Opmerking: De waterdampen en lichte koolwaterstoffen worden gecondenseerd en
vervolgens gedecanteerd. Het water wordt naar het verwerkingsstation gestuurd en de
lichte koolwaterstoffen worden opgeslagen in twee speciale tanks.

 Vacuümdestillatie (‘flash’-kolom)
Scheiding van de snij-olie en de kolombodemfractie bestaande uit additieven, oxides en
verschillende gebruikte zware verbindingen.
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 Vacuümcondensatie
De verdampte snijolie wordt in een selectieve condensatiekolom (of gepakte kolom) geleid.
Naarmate de dampen door de gepakte leidingen stijgen, koelen ze af en condenseren ze op
plateaus met circulerende terugvloeileidingen die de condensatie of verdamping verbeteren
om te komen tot zuiverdere eindproducten. Op die manier worden de gasolie en basisoliën
gerecupereerd.

Output van de verwerkingsinstallatie:
Producten
Basisolie
Gasoil en licht distillaat
Heavy fuel
Water

Q in %
60 %
10 %
24 %
6%

bestemming
productie van smeermiddelen
brandstof
brandstof
waterzuivering
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1.6. De totale hoeveelheden afvalolie, uitgedrukt in kilogram, die afgevoerd werden naar
regeneratie, andere recyclinghandelingen en andere nuttige toepassingen.
1.7. De totale hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram, basisolie en andere nuttige
componenten afkomstig van de verwerking van afvalolie en hun respectievelijke
toepassingen.
1.8. De totale hoeveelheid afvalstoffen, uitgedrukt in kilogram, afkomstig van de
verwerking van afvalolie, die verwijderd werd.

Aangezien het gaat over dezelfde output worden puntje 16, puntje 1.7 en puntje 1.8 samen
behandeld.
Om de confidentialiteit van de gegevens te waarborgen zijn in dit jaarrapport enkel de
geglobaliseerde gegevens opgenomen. De details van de opgehaalde hoeveelheden per
operator zijn opgenomen in de “vertrouwelijke bijlage aan het jaarverslag 2019”.
1.6.1. Ophalers en recuperanten
Het aanleveren van de gegevens gebeurt door ophalers en recuperanten die door Valorlub zijn
gehomologeerd. Een ophaler die ook een activiteit als recuperant uitoefent, maakt een declaratie
als ophaler en een declaratie als recuperant.
De declaraties van de recuperanten bevatten hoeveelheden aangeleverd zowel door Valorlub
gehomologeerde operatoren als niet door Valorlub gehomologeerde operatoren. Zij rapporteren
in hun instroom ook de hoeveelheden die ze in onderaanneming van niet gehomologeerde
Valorlub inzamelaars zelf hebben ingezameld. De herkomst is dan wel te controleren. De
gegevens over de gerapporteerde uitstromen van ophaler naar recuperant en instromen van
recuperanten van diezelfde ophalers komen grotendeels overeen.
1.6.2. Behandeling door “recuperanten”
Valorlub definieert een recuperant als volgt: “de natuurlijke of rechtspersoon, die vertrekkende
van gebruikte olie een voorbereidende fase in het recyclageproces uitvoert dat mogelijks een
toegevoegde waarde aan het materiaal geeft, wat economisch gezien impliceert dat deze eerste
fase gevolgd wordt door recyclage of energetische valorisatie.”
In de praktijk blijkt de kwaliteit van de opgehaalde afgewerkte olie bij garagisten en
transportbedrijven van dien aard dat geen enkel recuperant een voorbehandeling dient te doen
op dit type olie. Voor wat betreft de olie afkomstig van de industrie is dit afhankelijk van
recuperant en de kwaliteit van de opgehaalde afgewerkte olie.
Recyc-Oil behandelt enkel de afgewerkte olie afkomstig van de industrie. Uit kwaliteitsanalyses
blijkt dat gemiddeld voor garage- en transportbedrijven en industrie er 4 tot 5 procent water in de
afgewerkte olie wordt gevonden. Er wordt ook minder dan 1 procent sediment gevonden in deze
afgewerkte olie. Recyc-Oil voert de afgewerkte olie af naar verschillende bedrijven die de
afgewerkte olie verwerken.
Avista Oil zamelde enkel afgewerkte olie in, sinds 2011 ook in beperkte emulsies. Het
merendeel van de afgewerkte olie gaat naar moederbedrijf Dollbergen (D), alwaar het wordt
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verwerkt tot basisolie. Dollbergen accepteert maximum 10% water in de opgehaalde afgewerkte
olie. Volgens analyses bij Dollbergen beperkt de hoeveelheid water in de olie aangeleverd door
Avista Oil zich tot gemiddeld 3%. Bij het oppompen van de afgewerkte olie uit de opslagtanks
wordt er wel op gelet dat het water dat zich onderin de tanks bevindt, niet mee wordt opgezogen.

1.6.3. Verwerkingsinstallaties
De werking en de output van de verwerkingsinstallaties waar Belgische ophalers naar afvoeren,
is uitvoerig beschreven in puntje 4 van dit jaarverslag.
In 2020 is bijna 96% van de in België ingezamelde afgewerkte olie richting verwerking naar
basisolie gegaan(R9). Iets meer dan 4% is energetisch gevaloriseerd in cementovens of als
steunbrandstof (R1).

1.6.4. Output van de verwerkingsinstallaties
1.6.4.1. Berekeningswijze
De berekening van de totale hoeveelheid basisolie, andere nuttige componenten en afvalstoffen
die moeten verwijderd worden, zal voor de stromen “afgewerkte olie” en “emulsies” apart worden
behandeld. De berekening is een theoretische oefening en gaat uit van een aantal aannames.
De berekening gebeurt op basis van de declaraties van de ingezamelde hoeveelheden van de
inzamelaars en recuperanten, en de aanname dat de ingezamelde afgewerkte olie bij garages en
industrie gemiddeld 5% water en 1% sediment bevat. Deze aanname is gebaseerd op de
analyseresultaten van de recuperanten of de verwerkers.
Om de berekening te vereenvoudigen gaan we ervan uit dat deze gemiddelde percentages
gelden voor alle voorverwerking en verwerking. We gaan er met anderen woorden van uit dat de
recuperanten de afgewerkte olie op hun site níet voorbehandelen, maar wel rechtsreeks afvoeren
naar eindverwerking. De percentages van 5% water en 1% slib worden dan in rekening gebracht
bij de eindverwerker. Deze berekeningswijze heeft geen enkele invloed op het eindresultaat.
Voorts wordt ook rekening gehouden met de verwerkingstechnieken bij recuperanten en de
output van de verwerkingsinstallaties zoals beschreven in puntje 3 van dit jaarverslag.
Aangezien Recyc-Oil een verzamelpunt is van allerhande olie, emulsies, olie-watermengsels en
allerhande afgewerkte olie die niet in het toepassingsgebied van de Aanvaardingsplichtconvenant
vallen, is er voor het berekenen van deze afvoer naar verwerkingsinstallaties rekening gehouden
met de procentuele verdeling van de totale afvoer naar de verschillende verwerkingsinstallaties,
waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de stromen “afgewerkte olie” enerzijds met afvoer
voor herrafinage en ander hergebruik (R9) en energetische valorisatie (R1) en anderzijds de
stroom emulsies met afvoer naar de cementindustrie (energetische valorisatie: R1).
1.6.4.2. Afgewerkte olie
Rekening houdend met het voorgaande komen we voor de stroom “afgewerkte olie” tot de
vaststelling dat zowel voor België als voor Vlaanderen 94% van de ingezamelde afgewerkte olie
als nuttige toepassing wordt verwerkt.
Tabellen 6 en 7 geven een overzicht van de verschillende fracties als resultaat van de
verschillende verwerkingsprocessen, uitgedrukt in kilogram en procenten in België en in
Vlaanderen.
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Tabel 6: Overzicht fracties als resultaat van de verschillende verwerkingsprocessen in België
(afgewerkte olie)

Fractie

Aantal kg

%

Nuttige toepassing
Aantal kg Aandeel Verwerking

Water

Verwijdering
Aantal kg

Aandeel Verwerking

2.107.335

5%

2.107.335

5% D6

421.467

1%

421.467

1% D1

Hoofdbestanddeel R9

27.056.615

64%

27.056.615

Hoofdbestanddeel R1

2.832.068

7%

Gasoil

4.524.028

11%

Asfalt

2.197.046

Zware (stook)olie

Sediment

Nafta
Totaal

64,2% R9

0

2.832.068

6,7% R1

0

4.524.028

10,7% R9

0

5%

2.197.046

5,2% R5

0

3.008.134

7%

3.008.134

7,1% R9

0

0

0%

0

0,0% R9

0

42.146.693

100%

39.617.891

94,0%

2.528.802

6%

Tabel 7: Overzicht fracties als resultaat van de verschillende verwerkingsprocessen in
Vlaanderen (afgewerkte olie)

Fractie

Aantal kg

%

Nuttige toepassing
Aantal kg Aandeel Verwerking

Water

Verwijdering
Aantal kg

Aandeel Verwerking

1.442.451

5%

1.442.451

5% D6

288.490

1%

288.490

1% D1

Hoofdbestanddeel R9

19.246.739

67%

19.246.739

Hoofdbestanddeel R1

1.172.367

4%

Gasoil

3.225.358

11%

Asfalt

1.720.090

Zware (stook)olie

Sediment

Nafta
Totaal

66,7% R9

0

1.172.367

4,1% R1

0

3.225.358

11,2% R9

0

6%

1.720.090

6,0% R5

0

1.753.517

6%

1.753.517

6,1% R9

0

0

0%

0

0,0% R9

0

28.849.012

100%

27.118.071

94,0%

1.730.941

6%

1.6.4.3. Emulsies
Tabellen 8 en 9 geven een overzicht van de output van de verwerking van emulsies in België en
in Vlaanderen:
Tabel 8: Overzicht fracties als resultaat van de verschillende verwerkingsprocessen in België (emulsies)

Fractie

Aantal kg

%

22.165.764

95%

7.639

0%

7.639

0% R9

1.158.981

5%

1.158.981

5% R1

23.332.383

100%

1.166.619

5%

Nuttige toepassing
Aantal kg Aandeel Verwerking

Water
Hoofdbestanddeel R9
Hoofdbestanddeel R1
Totaal
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Aantal kg

Aandeel Verwerking

22.165.764

95% D6

22.165.764

95%
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Tabel 9: Overzicht fracties als resultaat van de verschillende verwerkingsprocessen in
Vlaanderen (emulsies)

Fractie

Aantal kg

%

Nuttige toepassing
Aantal kg Aandeel Verwerking

Water

16.010.843

95%

Hoofdbestanddeel R9

5.604

0%

5.604

0% R9

Hoofdbestanddeel R1

837.072

5%

837.072

5% R1

16.853.519

100%

842.676

5%

Totaal

Verwijdering
Aantal kg

Aandeel Verwerking

16.010.843

95% D6

16.010.843

95%

1.6.4.4. Toepassingen

De uitbreiding van de rapportering die is opgenomen in het Convenant zal ook in Vlarema 8
worden vastgelegd. Deze uitbreiding ligt in het verlengde van de bezorgdheid van overheden
(regionale, maar ook de Europese) om ook de output te kennen van de verwerkingsinstallaties.
Valorlub heeft echter geen contractuele band met deze verwerkers en heeft beroep gedaan op de
recuperanten die olie afleveren bij de verwerkers om deze informatie te verkrijgen, maar ook zij
krijgen deze (confidentiële) gegevens niet vast.
Recuperanten hebben ook geen contract met verwerkers maar hebben een louter
klant/leverancier-relatie.
Er zijn 2 opties: zelf deze verwerkers contacteren of via een externe partij. Het bestuursorgaan
van 24 juni 2021 heeft ervoor gekozen om in eerste instantie deze informatie zelf op te vragen.
Als blijkt dat we de informatie om welke reden dan ook niet ontvangen, kunnen we overwegen om
een externe partij in te schakelen.

1.9. De evaluatie van de resultaten in functie van het behalen van de doelstellingen

1.9.1. Inzameldoelstelling
1.9.1.1. Inzameldoestelling “nationaal”

Grafiek 3 geeft de op de markt gebrachte en ingezamelde hoeveelheden weer, alsook het
inzamelpercentage. Vanaf het jaar 2015 wordt rekening gehouden met de potentieel inzamelbare
hoeveelheid en de conversiefactor liter/kilogram van de Oekopol-studie.
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Grafiek 3: Evolutie van de op de markt gebrachte en ingezamelde hoeveelheden
1.9.1.2. Inzameldoestellingen “regionaal”
Tabel 10 geeft een overzicht van de inzamelpercentages per regio, berekend volgens het model
besproken in punt 1.2 van dit jaarverslag.
Inzamelpercentages per regio

Vlaams Gewest

Hoeveelheden op de Belgische markt
gebracht in ton in 2020
Verdeelsleutel op de markt gebracht
per regio
Hoeveelheden op de markt gebracht
per regio in ton in 2020
Inzamelbare hoeveelheden per regio
in ton in 2020
64,2%
Ingezamelde hoeveelheden per regio
in ton in 2020
Inzamelpercentage per regio

BHG-RBC Waals Gewest

Totaal
64.567

66,5%

4,7%

28,8%

100%

42.937

3.035

18.595

64.567

27.566

1.948

11.938

41.452

29.692

1.266

12.356

43.314

107,7%

65,0%

103,5%

104,5%

Tabel 10: Overzicht van de inzamelpercentages per regio
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1.9.2. Recyclagedoelstelling
Tabellen 11 en 12 geven de uiteindelijke percentages nuttige toepassingen weer voor de stromen
“afgewerkte olie” en emulsies.

Tabel 11: Overzicht van de fracties van afgewerkte olie voor nuttige toepassing en verwijdering
Afgewerkte olie
Vlaanderen

R1

Water

5%

Sediment

1%

Oliefractie

94%

Totaal per verwerking
Totaal

Nuttige toepassing
R5

R9

Verwijdering
D1
D6
5%
1%

4,1%

6,0%

4,1%
100%

83,9%
89,9%

94%

6%

In 2020 kende in totaal 94% van de ingezamelde afgewerkte een nuttige toepassing, zijnde
89,9% recyclage via regeneratie, herraffinage en hergebruik (R5 en R9) en 4,1% via
energetische valorisatie (R1).
In 2020 is bijna 96% van de in België ingezamelde afgewerkte olie richting verwerking naar
basisolie gegaan(R9). Iets meer dan 4% is energetisch gevaloriseerd in cementovens of als
steunbrandstof (R1).
Grafiek 4 geeft de verwerking weer van de afgewerkte olie in Vlaanderen

Grafiek 4: verwerking van afgewerkte olie in Vlaanderen
De recyclagedoelstellingen voor afgewerkte olie worden dus gehaald.
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Tabel 12 geeft een overzicht van de fracties van emulsies voor nuttige toepassing en
verwijdering. Zoals reeds eerder aangegeven, wordt ervan uitgegaan dat deze gemiddeld 5% olie
bevat.
Tabel 12: Overzicht van de fracties van emulsies voor nuttige toepassing en verwijdering
Emulsies
Fractie
Water

%

R1

Valorisation
R5

R9

Elimination
D1
D6

95%

Oliefractie
Totaal

5%

95%
5%

100%

0%
94%

6%

1.10. De uitvoering van het preventieplan

Zie puntje 3: “Het preventieplan”

1.11. Het financieel beheer

1.11.1. Afsluiting boekjaar 2020 (zie bijlage 2)
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Valorlub VZW (“de vereniging”) heeft
Nico Houthaeve van Deloitte Bedrijfsrevisoren op de algemene vergadering van Valorlub van 24 juni
2021 het commissarisverslag toegelicht. Dit bevat het verslag over de jaarrekening alsook de overige
door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.
Deloitte Bedrijfsrevisoren werd benoemd in de hoedanigheid van commissaris door de algemene
vergadering van de leden van 23 juni 2020, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Het
mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering van de leden die beraadslaagt over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2022. Deloitte heeft de wettelijke controle van de jaarrekening
van Valorlub VZW uitgevoerd gedurende 16 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 4 049 (000) EUR en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 490 (000)
EUR.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de
financiële toestand van de vereniging op 31 december 2020 alsook van haar resultaten
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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. Wij hebben bovendien de door IAASB
goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op
huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. 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.”
Het volledige verslag zal worden overgemaakt aan Valorlub, de betrokken federaties en de
vertegenwoordigers van de gewesten per e-mail.
De algemene vergadering heeft de financiële staten op het einde van het boekjaar 2020
goedgekeurd in de vergadering van 24 juni 2021.

1.11.2. Budget 2021 (zie bijlage 2)
Op voorstel van de raad van bestuur keurde de algemene vergadering op 4 december 2020 het
budget van 2021 goed. Dat sloot af op minus 205.600 euro. Het bestuursorgaan heeft op basis
van de afrekening van 2019 de kosten recyclageparken Vlaanderen bijgesteld naar 1.350.000
euro, wat betekent dat het budget 2021 nu afsluit op minus 405.600 euro.
De reserves zijn gezakt tot ongeveer het niveau van de kosten van een werkingsjaar.
Dit is de absolute minimum limiet. Valorlub moet de marktomstandigheden in 2021 goed in de gaten
houden en eventueel maatregelen nemen om in 2022 opnieuw break-even te draaien. Dit kan door
kosten te drukken en/of bijdragen te verhogen.

1.11.3. Bijdragen deelnemers
De algemene vergadering van 23 juni 2020 keurde volgende bijdragen voor 2021 goed:
•
•
•

Huishoudelijke olie: € 0,22 per liter
Professionele olie die gebruikte olie genereert: € 0,02 per liter
Olie die geen gebruikte olie genereert: € 0 per liter

Huishoudelijke olie wordt gedefinieerd als motorolie in verpakkingen kleiner of gelijk aan 25 kilogram.
Professionele olie wordt gedefinieerd als alle olie, andere dan huishoudelijke olie, die afvalolie
genereert, inclusief first fill.
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De bijdrage op huishoudelijke olie stijgt t.o.v. de vorige jaren, de bijdrage op professionele olie blijft
stabiel op € 0,02 per liter.
De stijging van de bijdragen heeft te maken met het inperken van het verwachte verlies. Al jaren na
elkaar realiseert Valorlub negatieve resultaten. Hierdoor zijn de reserves gedaald, maar nog steeds
werkbaar. Valorlub zal de evolutie de komende jaren nauwlettend in het oog houden en indien
noodzakelijk de bijdragen bijsturen.
De stijging van de bijdrage op huishoudelijke olie is onontbeerlijk om kruissubsidiëring tussen de
huishoudelijke en professionele stroom te vermijden.
De nieuwe bijdragen voldoen aan de door de gewesten in de
milieubeleidsovereenkomsten/convenanten vastgelegde principes. Zij verzoenen de wens zowel voor
het beheersen van de reserves als maximaal het principe van het vermijden van kruisfinanciering.

1.11.4. Vergoedingen
1.11.4.1. Vergoedingen voor professionele gebruikers:
De algemene vergadering van 4 december 2020 keurt volgende vergoedingen voor professionele
gebruikers voor het jaar 2021 goed:
85 euro voor hoeveelheden ≤ 2.500 liter op jaarbasis.
De resultaten van de enquêtes uitgevoerd door Valorlub bij de operatoren en Manuela bij de
leden van Traxio matchen duidelijk niet. Op die manier is het voor Valorlub niet mogelijk om
degelijk beleid te voeren.
Naar de toekomst toe is het noodzakelijk om een nieuwe benchmark te creëren om zo goed
mogelijk de vergoedingen in te schatten.

1.11.4.2. Vergoedingen voor operatoren:
De algemene vergadering van 2 oktober 2020 keurde volgende vergoedingen operatoren voor
het jaar 2021 goed:
Vergoeding voor ophaling:
€ 0,5 / ton met een minimum van € 500
Vergoeding voor afvoer recuperanten:
€ 0,25 / ton voor energetische valorisatie (R1)
€ 1 / ton voor regeneratie en ander hergebruik (R9)
Vergoeding voor tijdig ingediende maanddeclaraties:
€ 50 per maand vanaf de maand maart (maximum € 500)
Vergoeding voor administratie van de uitbetaling van de vergoedingen aan professionele
gebruikers:
€ 5 / goedgekeurd dossier
Deze vergoedingen zijn identiek aan de vergoedingen voor 2020. Er zijn voorlopig geen signalen
om deze vergoedingen te wijzigen.
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1.11.5. Minimale kostendekking
OVAM heeft het beheerplan 2020-2028 goedgekeurd met een belangrijke voorwaarde:
op het moment dat de minimale eisen voor UPV-systemen zijn omgezet in Vlaamse wetgeving
toont Valorlub aan dat het financieel plan voldoet aan de voorwaarde inzake minimale
kostendekking.
Op de guidelines van de EU is het nog steeds wachten, waarschijnlijk komen die er niet meer.
Valorlub heeft de uitvoering van de studie naar de minimale kostendekking (80%) toegewezen aan
Möbius. Zij zijn gekozen na vergelijking van de twee ingezonden offertes (FFact en Möbius).
De kick-off meeting vindt plaats op 29 juni 2021. De resultaten zouden moeten bekend zijn eind 2021,
zodat we de vergoedingen voor de professionele gebruikers 2022 op de algemene vergadering van 8
december kunnen vastleggen. Veel zal afhangen van de bereidheid tot medewerking van de
inzamelaars.
Het is belangrijk om de meest recente kosten in rekening te brengen. De kosten bestaan grofweg uit
twee componenten: de werkingskosten bij de inzamelaar en de gate fee bij de verwerkers.
Werkingskosten zijn voor een deel vast en een deel variabel in functie van de ingezamelde
hoeveelheden. Die zijn over de jaren heen praktisch niet sterk gewijzigd. Het moet vrij eenvoudig zijn
om deze in kaart te brengen.
De gate fee van de verwerkers wordt bepaald door marktmechanismen waardoor sterke
schommelingen kunnen ontstaan in prijzen en kosten, wat ook invloed heeft op de kostenstructuur van
inzamelaars. Deze bepaalt dan weer de kosten voor professionele gebruikers en dat heeft gevolgen
voor de vergoedingen die Valorlub uitkeert.

1.12. De omrekeningsfactor die zal gebruikt worden om de hoeveelheid afgewerkte olie om
te rekenen van volume naar massa (of omgekeerd), wordt bepaald in onderling overleg
tussen de OVAM en het beheersorganisme Valorlub

Valorlub hanteerde in het verleden steeds volgende omrekeningsfactor: 1 liter = 0,89 kilogram.
Uit de studie van Oekopol naar de potentieel inzamelbare resultaten is gebleken dat met
volgende omrekeningsfactor moet worden gerekend: 1 liter = 0,85 kilogram.
Aangezien de Oekopol studie gebaseerd is op gegevens van 2015, zijn Valorlub en de OVAM
overeengekomen om vanaf 2015 met deze omrekeningsfactor te werken om de
inzamelpercentages te bepalen (zie ook grafiek 3: Evolutie van de op de markt gebrachte en
ingezamelde hoeveelheden).
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2. Certificering van de gegevens (Art. 20)

2.1. Certificering van het rapportagesysteem

Conform de bepalingen van het Convenant zal Valorlub in 2021 het rapportagesysteem laten
certificeren.

2.2. Controle op de naleving van de samenwerkingsovereenkomst met de inzamelaars

Valorlub laat jaarlijks de jaardeclaraties van de inzamelaars en recuperanten controleren door
een externe entiteit. In Vlaanderen voert OWS de controles uit, in Wallonië Comase.
Valorlub bezorgt jaarlijks tegen eind oktober de verslagen aan OVAM.

2.3. Controle op de cijfergegevens van de producenten die een toetredingsovereenkomst

hebben gesloten met Valorlub

Zoals afgesproken in de Convenant zal Valorlub de cijfergegevens van de producenten die een
toetredingsovereenkomst hebben gesloten met het beheersorganisme die 90%
vertegenwoordigen van de totaal op de markt gebrachte hoeveelheden die jaarlijks gerapporteerd
worden in het kader van de aanvaardingsplicht, minstens eenmaal om de drie jaar controleren
door een onafhankelijke keuringsinstelling.
De audits op de definitieve aangiftes 2019 zijn gestart in juli 2020 en worden uitgevoerd
bedrijfsrevisoren Mazars. Volgende bedrijven zijn geselecteerd.

De audits op de definitieve aangiftes 2019 zijn omwille van COVID-19 nog niet afgerond. Valorlub
zal de rapporten overmaken aan OVAM zodra ze beschikbaar zijn.
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3. Het preventieplan (Art. 6)
Het preventieplan is gericht op het sensibiliseren van zowel de huishoudelijke als de
professionele gebruiker. Valorlub besteedt jaarlijks een belangrijk deel van het budget aan de
communicatie naar deze doelgroepen. In 2020 is ongeveer 830.000 euro gespendeerd aan
diverse acties. Voor 2020 bedraagt het communicatiebudget 900.000 euro.
Het detail van de communicatiecampagne is aan OVAM bezorgd.

3.1. Communicatieplan 2020

De campagne 2020 is geëvalueerd door de VAR (Vlaamse audiovisuele regie) en onze mediapartner
Universal Media (UM).
De voornaamste conclusies van de DIVA-studie door de VAR:
• Beide campagnes worden door een derde van de luisteraars herinnerd. Linken aan Valorlub is
nog moeilijk maar daar heeft de nog wat lage merkbekendheid ook invloed op.
• Qua likeability scoren beide campagnes rond het BAN (boodschap van algemeen nut)
gemiddelde. Het zijn vooral nuttige spots die ook relevant en creatief zijn.
• Voor sommigen zijn de spots wat te luidruchtig en is niet alles even goed verstaanbaar.
Daarnaast zetten beide spots een mooie positieve boodschap in de kijker met aandacht voor
milieu en de premie spreekt luisteraars aan.
• De spot zet luisteraars aan om vaker afvalolie in te leveren en dit ook aan te bevelen in hun
omgeving.

De voornaamste conclusies van de posttest door UM:
Ook al hebben we minder B2B profielen bevraagd in 2020 (Andere methodologie en doelgroep van de
studie) merken we toch een significante daling voor het lezen van de vakbladen (19% in 2019 vs. 50%
in 2020). (Hypothese: Mogelijks door Covid-19 maatregelen waarbij vakbladen minder ter beschikking
worden gesteld op de werkvloer?)
Het radiogebruik is zowel voor de B2B profielen als voor de 35-54yo vrij vergelijkbaar.
De themazenders worden over het algemeen zeer weinig bekeken door de B2B profielen, bij de 3554yo is vooral National Geographic een populaire themazender.
Het gebruik van Gmail is significant gedaald van 2019 t.o.v. 2020 bij de B2B profielen. Ook bij de 3554yo zien we een hoog aantal respondenten die de afgelopen 2 weken hun Gmail niet bezocht
hebben.
52% van de B2B profielen herkent de Valorlub-campagne (2020). Dit is heel vergelijkbaar met de
vorige meting. (36% herkenning bij 35-54yo).
De herkenning van de radiospot is vrij vergelijkbaar voor B2B profielen en 35-54yo, maar radiogebruik
is dan ook zeer vergelijkbaar voor beide profielen.
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De videospot scoort lager dan 2019, maar ook lagere aanwezigheid in 2020.
De print campagne heeft een significant hogere herkenningsscore bij de B2B profielen dan bij de 3554yo, maar de vakbladen worden dan ook voornamelijk door de B2B profielen gelezen.

3.2. Communicatieplan 2021

Op basis van de posttest 2020 zijn de volgende mediakanalen voorgesteld voor de
communicatiecampagne 2021:
Radio:
Goede basis voor activatie en extra boost. Verfijning selectie o.b.v. laatste cijfers marktaandelen en
selectiviteit nodig, inclusief posttest-resultaten. Selectiviteit zenders naar doelgroepen optimaliseren.
Huidige campagne theoretisch nog steeds in lijn met curves. Wear-out te evalueren eventueel na
eerste golf in april. Systematisch te versterken met online audio.
Vakbladen:
Bereik begint te tanen, maar mogelijk impact Covid naar verspreiding. Op specifieke doelgroep B2B
nog wel relevant. Online aanwezigheid binnen deze titels levert nauwelijks zichtbare traffic, maar
beperkt budget.
Geïntegreerd voorstel PMG laat toe om verschillende doelgroepen te dekken, maar op zich geen
directe meerwaarde. Budget herverdeeld. Geen nood om selectie breder te maken.
Online
Basisondersteuning via search en programmatic in always-on, optimalisatie in de landings.
Onlinevideo:
De verschillende targeting mogelijkheden lieten vermoeden dat het contextuele luik onder performantie
zit qua uitkijkratio. Niettemin levert dit wel een goede CTR, ook al is dat niet de KPI. Ruimte voor
optimalisatie zit daar dus zeker bv door het aandeel in de mix van contextuele targeting aan te passen
en eventueel een andere focus door keyword-targeting o.b.v. context, eerder dan categorieën.
Sowieso blijven we daar wel streven naar completion.
Social: vergroot formaat heeft een positieve impact op CTR en uiteindelijk ook visibiliteit. Blijft
aangeraden om door te zetten in boost-periodes volgend jaar en mogelijk iets te verhogen.
IO- boost en native hebben bij de ook een optimalisatie gekend door het jaar. Verder door te zetten in
2021 met best scorende partners.
Consumenten:
10% van het totaalbudget behouden om een ondersteuning naar deze doelgroep te garanderen.
Enerzijds always on in online.
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Ondersteuning programmatic bannering / facebook/ gmail / search.
Budget voor communicatie naar scholen blijft eveneens behouden via Guido
Biodegradeerbaar:
Het plan 2020 zal worden geoptimaliseerd in 2021, via always on, specific en programmatic targeting.
Het budget PMG 2020 zal worden gerecupereerd om te worden ingezet voor online ads.
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Bijlage 1: Lijst van deelnemers

ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA

Beemdenstraat 16

2340

BEERSE

BE

ACTION BELGIUM

Perenmarkt 15

NL-1681 PG

ZWAAGDIJK-OOST

NL

AERZEN BELGIUM NV

Arthur de Coninckstraat 11

3070

KORTENBERG

BE

AGRIMADIS BVBA

Luchthavenlaan 27 bus 32

1800

VILVOORDE

BE

AG-TEC NV

Boomsesteenweg 174

2610

WILRIJK

BE

ALLIFT MICHIELSENS NV

Belcrownlaan 3

2100

DEURNE

BE

ANDREAS STIHL NV

Veurtstraat 117

2870

PUURS

BE

ANTWERP LION OIL WORKS NV

Vlaamsekaai 2 - 5

2000

ANTWERPEN

BE

APG MOTO BELGIUM BVBA

Voort 40

3272

TESTELT

BE

ATLAS COPCO BELGIUM NV

Brusselsesteenweg 346

3090

OVERIJSE

BE

AUTO 5 SA

Boulevard Paepsemlaan 20

1070

BRUXELLES

BE

AVANT MACHINERY

Tiensesteenweg 240

3800

SINT-TRUIDEN

BE

AVISTA OIL Deutschland GmbH

Bahnhofstrasse 82

D-31311

UETZE

DE

AVR

Meensesteenweg 545

8800

ROESELARE

BE

BEHERMAN MOTORS NV

Industrieweg 3

2880

BORNEM

BE

BEKEN SERVICES BVBA

Latstraat 25

3360

LOVENJOEL

BE

BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT
COMPANY (BLE)
BELGIAN SHELL NV

Rijksweg 93

2870

PUURS

BE

Kantersteen 47

1000

BRUSSEL

BE

BELGO AMERICAN OIL STORAGE NV

Wijnegembaan 6

2900

SCHOTEN

BE

BELUB SA

Rue du petit Chêne 6 A 12

4000

LIEGE

BE

BERGERAT MONNOYEUR NV

Brusselsesteenweg 340

3090

OVERIJSE

BE

BEROIL NV

IZ Centrum-Zuid 3023-6

3530

HOUTHALEN

BE

BETA OILS EVBA

Sluizenstraat 55

2900

SCHOTEN

BE

BIHR SAS

7 rue Robert Schuman

F-68870

BARTENHEIM

FR

BIKE DESIGN BVBA

Vriesenrot 14

9200

DENDERMONDE

BE

BLOUNT EUROPE SA

Rue Emile Francqui 5

1435

MONT-SAINT-GUIBERT

BE

BMW Belgium Luxembourg NV

Lodderstraat 16

2880

BORNEM

BE
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BONDIS BVBA

Cleydaellaan 16/1

2630

AARTSELAAR

BE

BOUWMAN ETTEN IMPORT BV

Oude IJsselweg 14

NL-7075 DL

ETTEN

NL

BP EUROPA SE - BP BELGIUM

Amocolaan

2440

GEEL

BE

BRENNTAG NV

Nijverheidslaan 38

8540

DEERLIJK

BE

BREZAN AUTOPARTS NV

Hoogkamerstraat 345 C

9140

TEMSE

BE

BRICO BELGIUM SA

Chaussée de Zellik 65

1082

BRUXELLES

BE

BRP EUROPEAN DISTRIBUTION SA

Skaldenstraat 125, Gate 8

9042

DESTELDONK

BE

BW & C BVBA

Battelsesteenweg 471

2800

MECHELEN

BE

CARGOTEC BELGIUM NV

Heizegemweg 7

2030

ANTWERPEN

BE

CARREFOUR BELGIUM SA

Avenue des Olympiades 20, b PB 704

1140

EVERE

BE

CEBEKO NV

Bruggestraat 193

8820

TORHOUT

BE

CENTRAL AUTO NV

Italiëlei 103

2000

ANTWERPEN

BE

CHEVRON BELGIUM BVBA

Technologiepark Zwijnaarde 2

9052

GENT

BE

CITROËN BELUX SA

Avenue de Finlande 4 - 8

1420

BRAINE L'ALLEUD

BE

COFABEL

Peperstraat 4 A

3071

ERPS-KWERPS

BE

COMPACT MACHINERY SPRL

Avenue des Artisans 45A

7822

GHISLENGHIEN

BE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE BENELUX
BVBA
CONWAY NV

Generaal De Wittelaan 5

2800

MECHELEN

BE

Laagstraat 63

9140

TEMSE

BE

CORA SA

4eme Rue ZI

6040

JUMET

BE

CRECO BV

Einsteinstraat 90 - 92

NL-1446 VG

PURMEREND

NL

D.I.P. SAS

117 Traverse de la Montre CS 60114

F-13923

MARSEILLE CEDEX 11

FR

DAF TRUCKS NV

Luxemburgstraat 17

9140

TEMSE

BE

DATOS NV

Boomsesteenweg 985

2610

WILRIJK

BE

DE RAUW Albien

Kruisabeel 28

9280

WIEZE

BE

DECEUNINCK HENDRIK BVBA

Blekerijstraat 85

8870

IZEGEM

BE

DEMALUB BV

Kezelberg 53

8560

WEVELGEM

BE

DENICOL MOTOR OILS

Kromstraat 54

2520

RANST

BE

DEWULF OLIECENTER BVBA

Kezelberg 53

8560

MOORSELE

BE

D'IETEREN NV

Maliestraat 50

1050

BRUSSEL

BE

D'IETEREN SPORT SA

Rue de l'Atelier 27

1480

TUBIZE

BE
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DK RENTAL NV

Sprietestraat

8792

WAREGEM

BE

DP-OIL NV

Heersestraat 9

3870

HEERS

BE

EG Retail Nederland

Genuakade 4

NL-8263 CG

KAMPEN

NL

ENI BENELUX BV

Postbus 9410

NL-3007 AK

ROTTERDAM

NL

EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL
BVBA
FIRMA THOMAS BVBA

Hermeslaan 2

1831

MACHELEN

BE

Brusselsesteenweg 144

1785

MERCHTEM

BE

FMA NV

Ertbruggestraat 108c

2110

WIJNEGEM

BE

FORD MOTOR COMPANY BELGIUM NV

Hunderenveldlaan 10

1082

SINT-AGATHA-BERCHEM

BE

FREDERIC KONINCKX MOTORS BVBA

Prins Boudewijnlaan 9 - Unit 9

2550

KONTICH

BE

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV

Heideveld 54

1654

HUIZINGEN

BE

FULLWOOD

Cardijnlaan 10

8600

DIKSMUIDE

BE

GOVI PRODUCTION COMPANY NV

Landegemstraat 8

9031

DRONGEN

BE

GROEP GENERALFREIN-STAPPERS

Bergensesteenweg 223A

1600

SINT-PIETERS-LEEUW

BE

HARLEY-DAVIDSON BENELUX BV

POSTBUS 75

NL-2280 AB

RIJSWIJK ZH

NL

HELLA BENELUX BV

Langlaarsteenweg 168

2630

AARTSELAAR

BE

HERMACON BVBA

Lerenveld 33

2547

LINT

BE

HERMANS COMPANY BVBA

Koolbrandersweg 1

2310

RIJKEVORSEL

BE

HERMANS HEFTRUCKS BVBA

Beersebaan 71

2310

RIJKEVORSEL

BE

HERMAX LUBRICANTS BVBA

Graaf De Granvellelaan 30/003

2650

EDEGEM

BE

HEUSDENS LUC NV

Lichtenberglaan 1001

3800

SINT-TRUIDEN

BE

HILAIRE VAN DER HAEGHE NV

Boomsesteenweg 174

2610

WILRIJK

BE

HOCO PARTS

Harselaarseweg 104

NL-3771 MB

BARNEVELD

NL

HONDA MOTOR EUROPE Ltd BELGIAN
BRANCH
IAS Industrial Automotive Services BVBA

Doornveld 180-184

1731

ZELLIK

BE

Nieuwlandstraat 6C

9120

MELSELE

BE

INGELBEEN-SOETE BVBA

Noordkaai

8870

IZEGEM

BE

ISUZU BENELUX NV

Pierstraat 233

2550

KONTICH

BE

ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

Rue du Bosquet 4

1348

LOUVAIN-LA-NEUVE

BE

IVECO BELGIUM NV

A. Gossetlaan 28A, bus 3

1702

GROOT-BIJGAARDEN

BE

JARSKI OIL COMPANY BVBA

Ambachtstraat 15

3980

TESSENDERLO

BE

JCB BELGIUM NV

Nijverheidslaan 1501

3660

OPGLABBEEK

BE
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JORIS VAN DIJCK NV

Grensstraat 6 - 8

2200

HERENTALS

BE

JUNGHEINRICH NV

Esperantolaan 1

3001

LEUVEN

BE

JVD TRADING COMPANY NV

Grensstraat 6 - 8

2200

HERENTALS

BE

KAWASAKI MOTORS EUROPE NV

Jacobus Spijkerdreef 1 - 3

NL-2132 PZ

HOOFDDORP

NL

KLUBER LUBRICATION BELGIUM
NETHERLANDS SA
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL NV

Rue Cardinal Mercier 100

7711

DOTTIGNIES

BE

Mechelsesteenweg 586

1800

VILVOORDE

BE

KOREAN MOTOR COMPANY NV

Pierstraat 229

2550

KONTICH

BE

KRAMP NV

Klaverbladstraat 24

3560

LUMMEN

BE

KRAUTLI NV

Industrialaan

1702

DILBEEK

BE

KROON-OIL BV

Postbus 149

NL-7600 AC

ALMELO

NL

KTM SPORTMOTORCYCLE BELGIUM SA

Rue des Poiriers 1

5030

GEMBLOUX

BE

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V./S.A

Petroleumkaai 7

2020

ANTWERPEN

BE

KYMCOLUX SA

Rue Bommel 5 (BP 152)

L-4940

HAUTCHARAGE

LU

LIDL BELGIUM GMBH & CO KG

Guldensporenpark 90 BLOK J

9820

MERELBEKE

BE

LUKOIL BELGIUM NV

Medialaan 50

1800

VILVOORDE

BE

LUYCKX NV

Abdijlaan 33

2960

BRECHT

BE

MABO-LIFTING NV

Mallekotstraat 48

2500

LIER

BE

MACOIL COMPANY NV

Drukkerijstraat 15

9240

ZELE

BE

MAN TRUCK & BUS NV

Brusselsesteenweg 406

1730

KOBBEGEM

BE

MARI-TEAM BV

Noorderveld 11

2960

BRECHT

BE

MARLY SA

Rue Egide Van Ophem 40 A b 2

1180

BRUXELLES

BE

MASCHIO GASPARDO BENELUX BVBA

Bergstraat 36 B

3945

HAM

BE

MAVOM NV

Handelsweg 6

NL-2404 CD

ALPHEN AAN DEN RIJN

NL

MAXEDA DIY SUPPLY CHAIN SA

Chaussée de Zellik 65

1082

BRUXELLES

BE

MAZDA MOTOR BELUX NV

Blaasveldstraat 162

2830

WILLEBROEK

BE

MERCEDES-BENZ BELUX SA

Avenue du Péage 68

1200

BRUXELLES

BE

MERCEDES-BENZ TRUCKX BELUX NV

Tollaan 68

1200

BRUSSEL

BE

MMB MACHINES BVBA

Industrielaan 23

9320

EREMBODEGEM

BE

MOBIS PARTS EUROPE NV

Neusenberg 2

3583

BERINGEN

BE

MOOOF NV

Rijksweg 440

8710

WIELSBEKE

BE

Jaarverslag 2020 t.b.v. de OVAM v1.0 van 30 juni 2021

42

MOTEO TWO WHEELS EUROPE NV

Satenrozen 8

2550

KONTICH

BE

MOTOR SNELCO BV

Bedrijfsweg

NL-8304 AA

EMMELOORD

NL

MOTORHUIS JOS en FELIX BVBA

Hasseltsesteenweg 143

3580

BERINGEN

BE

MOTRAC HANDLING & CLEANING NV

Noorderlaan 612, Haven 380

2030

ANTWERPEN

BE

MPM International Oil Company BV

Cyclotronweg 1

NL-2629 HN

DELFT

NL

MYLUBRICANTS SAS

Avenue de la Dame 14 (Zone Euro
2000)
Adr. Mulderweg 9 - 11

F-30312

CAISSARGUES

FR

NL-5657 EM

EINDHOVEN

NL

NISSAN BELUX SUCC. BELGE DE NISSAN
WEST EUROPE SAS
NYCO-STPC SA

Bist 12

2630

AARTSELAAR

BE

Rue de l'Ancienne Potence 22

7503

FROYENNES

BE

OPEL BELGIUM NV

Bourgetlaan 20 b 2

1130

BRUSSEL

BE

OPTIMAL BENELUX BVBA

Zuunstraat 120

1070

BRUSSEL

BE

OPTIMOL TRIBOTECHNIK NV

Bollinckxstraat 43

1070

BRUSSEL

BE

OUTILAC-DE MUNTER NV

Rue Joseph Wettinck 31

4101

JEMEPPE-SUR-MEUSE

BE

PETRO DERIVA SERVICE NV

Herdersstraat 38

8800

ROESELARE

BE

PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV

Ingberthoeveweg 4

2630

AARTSELAAR

BE

PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG SA

Avenue de Finlande 4 - 8

1420

BRAINE L'ALLEUD

BE

PIAGGIO VESPA BV

Minervum 7272, Postbus 5687

NL-4801 EB

BREDA

NL

PLAN-IT SA

Chaussée de Zellik 65

1082

BRUXELLES

BE

PMO NV

Roesbruggestraat 2

8972

PROVEN

BE

POWER OIL NV

Vlamingstraat 33-35

8560

WEVELGEM

BE

PROLUB SA

Rue du Mont d'Orcq 5 / 2

7503

FROYENNES

BE

PYPE PRODUCTS BVBA

Bruggestraat 66

8840

STADEN

BE

RAG MAASEIK NV

Diestersteenweg 70

3680

MAASEIK

BE

REAL VERHUUR NV

Kluizenhof 25

9170

SINT-GILLIS-WAAS

BE

REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT
BELGIUM
RENAULT V.I. BELGIQUE

Zwaarveld 16

9220

HAMME

BE

Hunderenveldlaan 10

1082

BRUSSEL

BE

SADAPS BARDAHL ADD&LUB SA

Rue du Mont des Carliers 3

7522

TOURNAI

BE

SCANIA BELGIUM NV

Antoon van Osslaan 1, b 28

1120

NEDER-OVER-HEEMBEEK

BE

SCHMITZ CARGOBULL BELGIUM BVBA

Skaldenstraat 121, b A4

9042

GENT

BE

SERVICE BEST INTERNATIONAL BV

De Run 4271

NL-5503 LM

VELDHOVEN

NL

NEWCO EUROPE BV
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SMT Belgium NV/SA

Woluwelaan 9

1800

VILVOORDE

BE

SOGELUB SA

Rue de la Terre à Briques 13

7522

MARQUAIN

BE

SSANGYONG MOTORS BELUX NV

Satenrosen 8

2550

KONTICH

BE

STAR OIL BVBA

Zuidlaan 153

9230

WETTEREN

BE

STILL NV

Vosveld 9

2110

WIJNEGEM

BE

STOOP - VAN DE PUTTE BVBA

Beverpark, Gentsesteenweg 309 D16

9120

BEVEREN

BE

SUBARU BENELUX NV

Leuvensesteenweg 555, b 1

1930

ZAVENTEM

BE

SUZUKI BELGIUM NV

Satenrozen 8

2550

KONTICH

BE

SYNTIX NV

Bedrijvenpark De Veert 3

2830

WILLEBROEK

BE

TADANO Belgium Bvba

Industrieterrein 2/13

3290

DIEST - WEBBEKOM

BE

TECHNOMAT SA

Parc Artisanal 9

4671

BARCHON

BE

TESLA Belgium BVBA

Boomsesteenweg 8

2630

AARTSELAAR

BE

TESTCENTRUM DE LILLE NV

Hulstsestraat 2

8860

LENDELEDE

BE

TMHE Logistics AB

Geleegweg 1

2610

WILRIJK

BE

TORREKENS ALBRECHT

Magerstraat 19

9420

ERPE-MERE

BE

TOTAL BELGIUM SA

Rue du Commerce 93

1040

BRUXELLES

BE

TOYOTA BELGIUM SA

Leuvensesteenweg 369

1932

ZAVENTEM

BE

TRIKE CENTER BELGIUM BVBA

Velpenstraat 39

3545

HALEN

BE

TRIUMPH MOTORCYCLES BV

Opaalstraat 16

NL-1812-RH

ALKMAAR

NL

TVH EQUIPMENT NV

Brabantstraat 193

8790

WAREGEM

BE

TVH PARTS NV

Brabantstraat 15

8790

WAREGEM

BE

TYLCO LUBE

Gentse Steenweg 117 Bus 24

9160

LOKEREN

BE

UNICARRIERS BELGIUM BVBA

Technologielaan 31

1840

LONDERZEEL

BE

UNIL LUBRICANTS NV

Bergensesteenweg 713

1600

SINT-PIETERS-LEEUW

BE

USOCORE NV

Vosveld 15

2110

WIJNEGEM

BE

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740

TERNAT

BE

VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV

Provinciebaan 71

2235

HOUTVENNE

BE

VAN HAUT NV

Hogenakkerhoekstraat 4

9150

KRUIBEKE

BE

VAN HECK INTERPIECES NV

Havendoklaan 14

1800

VILVOORDE

BE

VAN LAECKE LUC BVBA

Schatting 8

8210

ZEDELGEM

BE
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VAN LOOCK ENGINEERING BVBA

Koolmijnlaan 441-1

3550

HEUSDEN-ZOLDER

BE

VAN MEEUWEN LUBRICATION NV

Postbus 7

NL-1380 AA

WEESP

NL

VAN RAAK CHEMICALS NV

Toekomststraat 1

2381

WEELDE

BE

VANNESTE AGRI SERVICES BVBA

Proosdijstraat 78

8020

HERTSBERGE

BE

VANOMETAAL NV

Oudenaardestraat 45

8570

VICHTE

BE

VDL BUS ROESELARE NV

Schoolstraat 50

8800

ROESELARE

BE

VELLEMAN NV

Legen Heirweg 33

9890

GAVERE

BE

VERHOEVEN BELGIUM NV

Nederwijk Oost 278

9400

NINOVE

BE

VEROLUB NV

Klaverbladstraat 2A, IZ 2421

3560

LUMMEN

BE

VIC VAN ROMPUY NV

Joseph Van Instraat 9

2500

LIER

BE

VLAAMSE OLIECENTRALE NV

Lierseweg 310

2200

herentals

BE

VOLVO CAR BELGIUM NV

Hunderenveldlaan 10

1082

BRUSSEL

BE

VOLVO GROUP BELGIUM NV

Smalleheerweg 31

9041

OOSTAKKER

BE

VRANCX LUBRICANTS NV

Embeke 40

9500

GERAARDSBERGEN

BE

VROMAN NV

Oudenaardestraat 49

8570

VICHTE

BE

WACKER NEUSON BV

Z.5 MOLLEM 15

1730

ASSE (MOLLEM)

BE

WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL NV

Durmakker 7

9940

EVERGEM

BE

WIRTGEN BELGIUM BVBA

Schoonmansveld 19a

2870

PUURS

BE

WOLFOIL CORPORATION NV

Georges Gilliotstraat 52

2620

HEMIKSEM

BE

XENUM NV

Bedrijvenpark De Veert 3

2830

WILLEBROEK

BE

YORK SAS

Avenue de Draguignan 1394

F-83088

TOULON Cedex 9

FR

ZF Services Belgium NV

Antoon Van Osslaan 1 bus 26

1120

BRUSSEL

BE
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Bijlage 2: Budget en resultaat 2020, budget 2021
2020
RESULTA(A)T

2021
BUDGET

Professionele olie in m³ / Huiles professionnelles en m³

6.188
75.180

5.870
74.100

Tota(a)l

81.368

79.970

200
20

220
20

2.568.690
2.741.216

2.773.400

vzw VALORLUB a.s.b.l.
Huishoudelijk olie in m³ / Huiles ménagères en m³

Tarief Huishoudelijk in €/m³ / Tarif Ménager en €/m³
Tarief Professioneel in €/m³ / Tarif Professionnel en €/m³
Omzet / Chiffre d'affaires
Aangiftes deelnemers / Déclarations adhérents
Correctie op de aangiftes + nieuwe deelnemers + retroactieve
vergoedingen
Correction sur les déclarations + nouveaux adhérents + indemnités
rétroactives
Netto financiële opbrengsten / Produits financiers nets

TOTAAL INKOMSTEN / TOTAL RECETTES

-172.526

0

0

2.568.690 2.773.400

Operationele kosten / Coûts opérationnels

120.000

115.000

Vergoeding professionele gebruikers
Indemnité utilisateurs professionnels

360.000

500.000

1.350.000

1.350.000

0

14.000

Werkingskosten / Charges d'exploitation

243.584

300.000

Personeelskosten / Charges de personnel

114.577
9.681
14.259
6.403
6.159
89.677
2.828

Vergoeding CP / Indemnité PAC
PCB verontreiniging / Contamination PCB

Huur,kantoor,telecom,… / Loyer, accessoires de bureau, telecom,…
Participatie in kosten Recydata / Participation dans les frais Recydata
Overige / Divers
Verzekeringen / Assurances
Externe consultancy, studies / Consultation externe, études
Belastingen / Impôts
Sensibilisering / Sensibilisation
Waardeverminderingen / Réductions de valeur

TOTAAL KOSTEN / TOTAL COÛTS
TOTAAL RESULTAAT/JAAR / RESULTAT TOTAL/AN
Provisies voorgaande jaar
Provisions de l'année passée

RESULTAAT BOEKJAAR / RESULTAT EXERCICE
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833.707

900.000

8.191

0

2.915.483 3.179.000
-346.792

-405.600

-142.801

-489.593

-405.600
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Bijlage 3: Aandeel huishoudelijk en professioneel in het resultaat 2020

vzw VALORLUB a.s.b.l.

RESULT 2020
HH-MEN

RESULT
2020 PROF

RESULT
2020 TOT

6.188
8%

75.180
92%

81.368
100%

200

20

1.237.611
45%

1.503.605
55%

2.741.216

-77.893

-94.634

-172.526

0

0

0

1.159.719
45%

1.408.971
55%

2.568.690
100%

9.126

110.874

120.000

360.000

360.000

Olie in m³ / Huiles en m³
Olie in % / Huiles en %
Tarief in €/m³ / Tarif en €/m³
Omzet / Chiffre d'affaires in euro
Omzet / Chiffre d'affaires in %
Correcties / corrections
Netto financiële opbrengsten / Produits financiers nets 50/50

TOTAAL INKOMSTEN / TOTAL RECETTES
% inkomsten / % recettes
Operationele kosten / Coûts opérationnels
Vergoeding professionele ontdoeners / Indemnité détenteurs
professionnels
Vergoeding CP lopend / Indemnité PAC courant
PCB verontreiniging / Contamination PCB

1.350.000

1.350.000

0

0

121.792

121.792

243.584

83.794

749.913

833.707

Waardeverminderingen / Réductions de valeur

7.535

655

8.191

TOTAAL KOSTEN / TOTAL COÛTS

1.572.248

1.343.234

2.915.483

Terugname provisies / Restition des provisions

159.671

-16.870

142.801

TOTAAL KOSTEN / TOTAL COÛTS

1.731.919
57%

1.326.364
43%

3.058.284
100%

Werkingskosten / Charges d'exploitation
Sensibilisering / Sensibilisation

% kosten / % Coûts

RESULTAAT BOEKJAAR / RESULTAT EXERCICE
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Bijlage 4: Reserves 2015-2021

Forecast beschikbare reserves / Prévision réserves disponibles

in € / en €
Resultaat van het boekjaar
Résultat de l'exercice
Resultaatsverdeling van het boekjaar
Répartition du résultat de l'exercice
Reserveringen reservefonds
Constitution sûreté
Beschikbare reserves / jaar
Réserves disponibles / an

Beschikbare reserves / einde boekjaar
Réserves disponibles / fin exercice
Totale Resultaatsverdeling
Répartition total du résultat
Reserveringen reservefonds
Constitution sûreté
Totale reserves / einde boekjaar
Réserves totales / fin exercice

Jaarverslag 2020 t.b.v. de OVAM v1.0 van 30 juni 2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
BUDGET

-260.654

-367.033

-631.987

-11.370

-176.816

-489.593

-405.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-260.654

-367.033

-631.987

-11.370

-176.816

-489.593

-405.600

2.724.457

2.357.424

1.725.437

1.714.067

1.537.251

1.047.658

642.058

720.000

720.000

720.000

720.000

720.000

720.000

720.000

3.444.457

3.077.424

2.445.437

2.434.067

2.257.251

1.767.658

1.362.058
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