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AANDEELHOUDERS, BESTUURSORGANEN EN PERSONEELSBESTAND 2021

1.1 Lijst der vennoten

IVVO is een zuivere opdrachthoudende vereniging volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur 
(22/12/2017). 
De statutaire duur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband is vastgelegd voor een periode van 
18 jaar (BAV 27/10/2020).

In 2020 werd een kapitaalsverhoging vanwege de kustgemeenten goedgekeurd rekening houdend met 
de toename van hun inwonersaantallen sinds hun toetreding en met een bijkomende correctie voor de 
tweedeverblijvers.
De volstorting van deze aandelen wordt gespreid over een periode van 5 jaar (2020 tem 2024). De waarde 
van één aandeel bedraagt 25,00 €. 

De aandeelhouderslijst ziet er per 31/12/2021 als volgt uit:

• Aandelen Mg (gemeenten-vennoten):

GEMEENTE Mg
ALVERINGEM 9.971
DIKSMUIDE 27.538
DE PANNE 26.314

HEUVELLAND 15.119
IEPER 61.144

KOKSIJDE 54.074
LO-RENINGE 5.796

MESEN 1.781
NIEUWPOORT 28.433

POPERINGE 34.406
VEURNE 20.057

VLETEREN 6.490
Subtotaal Mg 291.123

Het officiële inwonersaantal in ons werkingsgebied bedroeg 149.256 per 01/01/2021, exclusief  
2de verblijvers.
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• Aandelen Md (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kortweg IGSV):

IGSV Md
IMOG 10
IVBO 10
IVIO 10

MIROM MENEN 10
IVOO 10

MIROM ROESELARE 10
IVM 10
IDM 10

Subtotaal Md 80

 
Algemeen totaal: 291.203 materiële aandelen

IVVO is aandeelhouder in 7 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

IVBO  10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1989)
IVOO 10 B aandelen (A.V. dd. 27/04/1988)

MIROM ROESELARE 10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1988)
MIROM MENEN 10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1991)

IVIO  10 B aandelen (A.V. dd. 29/04/1992)
IMOG 10 B aandelen (A.V. dd. 27/10/1992)
IVM 10 B aandelen (A.V. dd. 20/12/2005)
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De samenstelling van het bestuur wijzigde door een wissel van de afgevaardigde bestuurder van  
Alveringem.

De Raad van Bestuur kwam 11 maal bijeen (op 12/01, 9/02, 9/03, 20/04, 11/05, 8/06, 13/07, 14/09, 
12/10, 9/11 en 14/12/2021).

De invulling van de 15 mandaten is als volgt: 1 bestuurder per gemeente verhoogd met 1 extra bestuurder 
met ander gender voor de 3 grootste gemeenten (Ieper, Koksijde en Poperinge).

De samenstelling ziet er per 31/12/2021 als volgt uit:

  GEMEENTE    BESTUURDER

  ALVERINGEM    Mevr. AVONTURE Karolien

  DE PANNE    Dhr. JANSSENS Wim

  DIKSMUIDE    Dhr. GOEMAERE Raphaël

  HEUVELLAND    Dhr. VANACKER Bart

  IEPER     Mevr. BOUTON Sarah

  IEPER     Dhr. DESPEGHEL Valentijn, voorzitter

  KOKSIJDE    Dhr. DECORTE Guido, ondervoorzitter

  KOKSIJDE    Mevr. PAELINCK Julie 

  LO-RENINGE    Dhr. MATTHYS Johan

  MESEN      Dhr. DEVELTER Kim

  NIEUWPOORT    Dhr. VANDEN BROUCKE Geert

  POPERINGE    Dhr. NOTEBAERT Kris

 POPERINGE     Mevr. MAES Myriam

  VEURNE     Mevr. DEZEURE Lies, ondervoorzitter

  VLETEREN    Mevr. GELDOF Josette   

  VLETEREN    Dhr. VANDERHAEGHE Jonas, adviserend lid

De leden van de raad van bestuur dienen jaarlijks een mandatenlijst in bij het Rekenhof.

De dagelijkse bedrijfsvoering wordt toevertrouwd aan het managementteam (MAT) volgens een huis-
houdelijk reglement goedgekeurd door de raad van bestuur. Het MAT is samengesteld uit de voorzitter 
en de 2 ondervoorzitters die hierbij de 3 regio’s vertegenwoordigen (Ieper, Veurne en kust) en 3 staf- 
medewerkers. Personeelszaken worden door het MAT beslist en door de raad van bestuur nadien  
bekrachtigd.

1.2  Samenstelling van de bestuursorganen - vergaderingen
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Zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering:

• de gemeenten-vennoten, zijnde:
 ALVERINGEM   DE PANNE   DIKSMUIDE  

 HEUVELLAND   IEPER    KOKSIJDE  

 LO-RENINGE   MESEN    NIEUWPOORT  

POPERINGE   VEURNE    VLETEREN

• de vennoten-intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zijnde:
 IVIO    MIROM Menen   IVOO 

IMOG    IVBO    IVM

MIROM Roeselare

Een STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING werd gehouden op 15/06/2021 ter goedkeuring van het  
activiteitenverslag en de jaarrekening van het dienstjaar 2020. 

Een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ter goedkeuring van het beleidsplan en begroting 2022 
ging door op 21/12/2021. 

De STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING ter goedkeuring van onderhavig jaarverslag, zal gehouden 
worden op 21/06/2022.

INFOVERGADERINGEN GEMEENTERAADSLEDEN

In het voorjaar werd 1 hybride infovergadering gehouden op 6/05/2021 met de agendapunten van de 
algemene vergadering van 15/06/2021.

In het najaar werd 1 fysieke infovergadering gehouden op 28/10/2021 met de agendapunten van de  
buitengewone algemene vergadering van 21/12/2021.

Het bestuurlijk toezicht is toevertrouwd aan de Vlaamse Regering volgens het Decreet Lokaal Bestuur 
dd. 22/12/2017. 

Een conceptnota regiovorming van de Vlaamse Regering dd. 9/10/2020 wil Vlaanderen indelen in vast 
afgebakende referentieregio’s met als doel een transparanter bovenlokaal samenwerkingslandschap te 
verkrijgen. Niet enkel toekomstige maar ook bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
zouden zich moeten conformeren hieraan tegen uiterlijk 2031. Op 12/03/2021 heeft de Vlaamse Re-
gering de 17 referentieregio’s definitief afgebakend. Deze principes zullen worden verankerd en verder 
uitgewerkt in het decreet lokaal bestuur. Voor IVVO komt dit neer op een behoud van de huidige 12 
gemeentevennoten en uitbreiding met 5 gemeenten. Voor heel wat afvalintercommunales betekent dit 
echter een versnippering door opslorping in naburige intercommunales. Hierbij heersen heel wat vraag-
tekens waarbij vanuit Interafval juridisch advies wordt ingewonnen.
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De personeelsformatie, omvat per 31/12/2021, 47 werknemers wat overeenstemt met 44,27 VTE.

In de bedrijfstak 1 (incl. overhead) zijn 34 personen (31,47 VTE) tewerkgesteld, in bedrijfstak 2 zijn dit 13 
personen (12,80 VTE).

Vastbenoemd personeel

1. DESAGHER Ann   secretaris Raad van Bestuur – diensthoofd, lid managementteam 

2. DEL’HAYE Johan    exploitatieverantwoordelijke biocompostering en  
     preventieadviseur, lid managementteam

3. MASSELIN Jan   diensthoofd boekhouding, financiën en  
     personeelsadministratie, lid managementteam

4. DEZWARTE Wim    chauffeur CE (4/5 + LBO)

Langdurig afwezig 

5. VERSTRAETE Bart   stationoverste (4/5 + LBO)        
                             

1.3 Commissaris

De heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor van het kantoor Auditas Bedrijfsrevisoren bv uit Roeselare, 
heeft een controlemandaat voor drie opeenvolgende boekjaren, zijnde 2020 – 2021 – 2022 (besluit AV 
dd. 16/06/2020).

1.4 Personeel
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Contractueel personeel
1. DEREKX Thierry   adjunct exploitatieverantwoordelijke biocompostering-  

     teamleider processen en technieken
2. FERYN Stijn   teamleider afvalinzameling regio Ieper
3. LAGATIE Laurens   teamleider afvalinzameling regio Veurne
4. SEYNHAEVE Debbie  adjunct verantwoordelijke dienst  

     boekhouding - personeel - financiën (32 u/wk)
5. GOUWY Daphné    communicatieverantwoordelijke - DPO
6. WILLAERT Michael  beleidsmedewerker
7. METSU Lieva    adm. medewerker boekhouding (13 u/wk)
8. TERMOTE-VERHALLE Yves  adm. techn. medewerker diftar
9. CARDINAEL Magaly   adm. medewerker klantendienst
10. DEGRYSE Ann    adm. medewerker klantendienst (34 u/wk)
11. FLORISSOONE Liesbeth  adm. medewerker klantendienst (70%)
12. WYCKAERT Shana   adm. medewerker klantendienst 
13. VAN GEEM Michaëlla  adm. medewerker klantendienst – compostering
14. POTTIER Elke   adm. medewerker klantendienst (tijdelijk)
15. BAUDEN Anthony    operator-technieker compostering
16. CALIS Salvino   operator-technieker compostering
17. DECONINCK Klaas   operator-technieker compostering
18. LEURELLE Jurgen   operator-technieker compostering
19. LODEWIJK Hein   operator-technieker compostering
20. VAN GYSEGHEM Thierry  operator-technieker compostering (4/5 + LBO)
21. CARON Vincent   hulpkracht - wielladerchauffeur compostering
22. COUCHEZ Matthijs  hulpkracht - wielladerchauffeur compostering
23. POISSONNIER Stijn  hulpkracht - wielladerchauffeur compostering
24. QUAGHEBEUR Davy  hulpkracht - wielladerchauffeur compostering
25. VANDAELE ARVIN   hulpkracht - wielladerchauffeur compostering
26. DEROO Davy   chauffeur CE
27. MERLEVEDE Manuel  chauffeur CE 
28. SANDERS Tom   chauffeur CE 
29. VAN EECKE Jasper   chauffeur CE – backup parkopzichter
30. ROBYN Hans   chauffeur C/adr - kga-medewerker
31. BARBIER Maxim   chauffeur CE –backup parkopzichter
32. BATTEU Jenny   parkopzichter groenpark
33. BILLIAU Wim   parkopzichter (4/5 + LBO)
34. CAILLIEZ Jeroen   parkopzichter
35. DEGRAVE Bram   parkopzichter
36. DEHONDT Johnny   parkopzichter
37. DERAMOUDT Andy  parkopzichter - diftartechnieker
38. LABEAU Marc   parkopzichter (4/5 + LBO)
39. MILLEVILLE Kristof   parkopzichter 
40. SOHIER Wilfried   parkopzichter (19 u/week)
41. VANDLEU Andy   parkopzichter - diftartechnieker
42. VOLCKAERT Marino  parkopzichter - backup diftartechnieker
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Het personeelsverloop kan als volgt samengevat worden:

Bedrijfstak 1:
-  Stijn Feryn kwam in dienst op 1/10/2021 als vervanger van Bart Verstraete in langdurig ziekteverlof.  

De functiebenaming van stationoverste werd gemoderniseerd naar teamleider afvalinzameling regio 
Ieper.

-  Laurens Lagatie kwam in dienst op 8/12/2021 als teamleider afvalinzameling regio Veurne, gezien het 
vertrek van Koen Van Litsenburgh.

- Frank Vanderfaeillie, in langdurig ziekteverlof, ging met pensioen op 1/04/2021.

- Jeroen De Baene, verantwoordelijke diftar-ICT, verliet IVVO na een langdurige afwezigheid. Gezien de 
vacature niet kon worden ingevuld, ging IVVO begin 2022 over tot een interne herverdeling van de  
taken gekoppeld aan een vernieuwd organogram. Voor IT-diensten wordt evenwel meer beroep  
gedaan op externe firma’s.

- In het kader van de verlenging van de statutaire duur van de werking van IVVO werd het personeels-
behoeftenplan uitgebreid met een nieuwe functie van beleidsmedewerker. Michael Willaert kwam in 
dienst op 26/04/2021.

- Lieva Metsu ging op pensioen op 31/12/2021. Haar taken worden voortaan uitbesteed aan Team  
Account uit Ieper.

- Shana Wyckaert kwam in dienst op 1/03/2021 ter vervanging van Aldijana Rec.

-   De progressieve werkhervatting van Liesbeth Florissoone werd opgetrokken van 24u/week naar een 
nieuwe arbeidsovereenkomst aan 70%.

- De klantendienst werd uitgebreid met 1 tijdelijke medewerker voor opstart van een aantal nieuwe pro-
jecten (25/11/2021-28/02/2022) en in het vooruitzicht van de opvang van een zwangerschapsverlof.

- Andy Vanbleu, logistiek medewerker, verkoos terug te vallen op zijn vorige functie. Een vacature voor 
een adjunct teamleider Veurne staat momenteel open.

 

Bedrijfstak 2:
- Naar aanleiding van de uitdiensttreding van Stefaan Cool kwam Hein Lodewijk op 12/07/2021 in dienst 

als operator/technieker.

- Naar aanleiding van de uitdiensttreding van Klaas Vandenberghe kwam Arvin Vandaele op 17/02/2021 
in dienst als hulpkracht-wielladerchauffeur. 

IVVO heeft sinds 2020 een aantrekkelijk fietsbeleidsplan ingevoerd. 

Vorig jaar werden niet minder dan 1770 verplaatsingen per fiets naar het werk geregistreerd. In totaal 
werd 27.968 km gefietst door 60% van het personeel. Dit komt neer op een CO2 besparing van 6,15 ton 
wat overeenstemt met 280 bomen.

Daarnaast neemt 30% deel aan het ruime aanbod van een fietslease.
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Tenslotte wordt jaarlijks een waardebon verloot van 200 € onder het personeel dat meer dan 50 werk-
dagen per fiets naar het werk komt.

De wisselbeker van fietsheld werd doorgegeven tijdens een vakbondsoverleg aan Yves Termote- 
Verhalle, die eveneens de cheque van 200 € voor aankoop van sportartikelen in ontvangst nam! 

Het BOC vond driemaal plaats. Volgende zaken werden gerealiseerd:

• een grondige actualisatie van het arbeidsreglement en het personeelsstatuut (contractuelen)

• een uitbreiding van het personeelsbestand met een beleidsmedewerker en extra personeel klan-
tendienst

• een aanpassing van de uurroosters, waardoor alle parkwachters een ononderbroken weekend  
hebben van 2 opeenvolgende dagen

• een toekenning van een ploegenpremie aan het gft-personeel

Een gezamenlijke personeelsactiviteit met partner kon niet doorgaan gelet op de geldende covid- 
maatregelen. In het najaar werd evenwel een BBQ georganiseerd voor alle personeel in een tent op 
onze hoofdsite.
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Voorwoord

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

Overslagstations

De aanvoer van huishoudelijk en gelijkgesteld afval op de overslagstations daalde lichtjes. 
De totale aanvoer bedroeg 27.159 ton, een afname met 385 ton ( -1,4%):
• overslagstation Ieper: 9.418 ton restafval (-4,0%) 
• overslagstation Veurne: 18.121 ton restafval (+0,0%)

Evolutie afvoer overslag restafval: 

Daarnaast werd 2.793 ton gft-afval van de kustgemeenten via het overslagstation Veurne afgevoerd door 
naar onze gft-installatie.
Tenslotte wordt het rollend materieel ingezet voor transport van groenafval van de recyclageparken naar 
onze verwerkingseenheid, voor compostleveringen in bulk en voor de afvoer van de lichte fractie van de 
gft-site.

Alle kmo’s die aanleveren op onze overslagstations dienen een contract af te sluiten waarin de sorteerver-
plichtingen conform het Vlarema zijn opgenomen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2021

2.1 Bedrijfstak 1: afvalinzameling en -verwijdering
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De afvoer van het huishoudelijk restafval gebeurde het voorbije jaar naar de verbrandingsovens van  
Brugge, Oostende, Roeselare en Eeklo. 

De werkingsbijdragen aan de gemeentenvennoten zijn bijdragen per ton restafval (huisvuil, grofvuil,  
gemeentevuil).

Het investeringsprogramma voor vernieuwing van rollend materieel was beperkt tot de aankoop van één 
oplegger. Een prijsvraag voor vervanging van een persoplegger leverde geen offertes op. De firma Legras, 
jarenlange trouwe leverancier, liet weten dat hun gamma volledig is overgeschakeld naar walking-floors. 
Bijgevolg werd een nieuwe prijsvraag gelanceerd voor een walking floor met daknetten ifv de voorziene 
wijzigingen van overslagmethodiek op de overslagsite Veurne in de nabije toekomst.

In ons meerjarenplan is de vernieuwing van de overslagsite te Veurne opgenomen. De bouw van een 
multifunctionele overslaghal moet het huidige, verouderde overslaggebouw vervangen. Een nieuwe over-
slagwerkwijze zal een oplossing moeten bieden aan onze noden: 

• Door het creëren van buffercapaciteit kan verhoogde aanvoer in piekperiodes aan de kust flexibel op-
gevangen worden. Hiervoor stappen we af van het principe om noodgedwongen te bufferen in onze 
opleggers. 

• Naast overslag van rest- en gft-afval is er dringend nood aan overslag van diverse selectieve fracties 
(pmd, pk, harde plastics,…) voor het lossen van ondermeer de sorteerstraatjes. 

• De controle op de sorteerplicht wordt verbeterd door het lossen op een stortvloer ipv rechtstreeks in 
een oplegger. 

• Gezien persopleggers niet meer beschikbaar zijn op de markt en maatwerk uitermate duur, kan dit op-
gevangen worden door te werken met een wiellader en walking floors, waarbij het grofvuil eventueel 
voorverkleind dient te worden om hetzelfde laadvermogen te behalen. 

• Milieutechnisch biedt dit los- en laadsysteem talrijke voordelen waaronder minder waaivuil en stof 
tijdens het lossen, een aparte stockage met percolaatopvang voor gft-afval,…

Studiebureau Sweco uit Kortrijk werd aangeduid als ontwerper voor de opmaak van een voorontwerp 
voor een nieuwe overslaghal te Veurne.
Uit de verschillende voorstellen viel de keuze voor een brede hal van ca. 3484 m² of 8000 m³ piekcapaci-
teit. Het recyclagepark kan op de huidige locatie blijven met een beperkte uitbreidingsmogelijkheid.
Een aanpalend perceeltje industriegrond met een oppervlakte van 421m² werd aangekocht van Aquaduin 
ter omsluiting van de nieuw te bouwen loods. Hierbij wordt een aparte toegang met een 2de weegbrug 
voorzien via de Ondernemingenstraat om de verkeerscirculatie te verbeteren richting uitrit aan de Albert 
I-laan. 

De omgevingsvergunning werd verleend op 31/03/2022. Bijgevolg kan de gunning van de uitvoering van 
de opdracht gebeuren aan de Tijdelijke Maatschap Vandewalle/Vantornhaut uit Aalter.
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Werking van de intergemeentelijke recyclageparken

De aanvaardingsplicht en de selectieve inzameling van matrassen diende volgens het gewijzigde Vlarema 
van start te gaan vanaf 1/01/2021. 

De aanvaardingsplicht houdt in dat de producenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van de 
inzameling van matrassen via de lokale besturen. Concreet betekent dit dat burgers hun matrassen gratis 
moeten kunnen deponeren op het park. 

De selectieve inzamelplicht houdt in dat de matrassen dan ook als aparte afvalstroom worden ingeza-
meld. Hierop gold een tijdelijke uitzondering gezien Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een  
gedoogbeleid toeliet tot eind juni 2021. Intussen sloot IVVO de modelovereenkomst onderhandeld door 
Interafval af met Valumat voor de periode 2021 tem 2026 waarbij de sector instaat voor de financiering 
van de inzameling en recyclage van selectief ingezamelde matrassen via de parken. Bovendien moeten 
matrassen aangeboden via de grofvuilinzameling aan huis tevens gratis aanvaard worden, waarbij de mo-
gelijkheid bestaat tot aanrekening van een dienstverleningstarief. 

IVVO organiseerde een prijsvraag die gegund werd aan de firma Matras Recycling Europe. Op de gratis 
zone van elk park staan meerdere matraskarren mobiel opgesteld om deze fractie droog te kunnen sta-
pelen.

In tegenstelling tot 2020 was er geen opgelegde Covid- 
sluiting van de recyclageparken. Quasi alle afvalfracties  
gingen in hoeveelheid in stijgende lijn. De afzetmarkten 
van recycleerbare fracties evolueerden in positieve zin. De 
reservatiemodule op de parken in eigen beheer (Veurne, 
Ieper en Vleteren) werd aangehouden.
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Voor landbouwfolie zette IVVO haar jaarlijkse campagne voort. Via een voor- en najaarsactie werd in 
totaal 486 ton ingezameld (442 ton vorig jaar).

Voor de ophaling van de gerecupereerde afvalstoffen op de parken heeft de IVVO lopende overeenkom-
sten met private afnemers.

Een nieuwe prijsvraag voor houtafval resulteerde in een daling van de verwerkingskosten.
Toenemende selectiviteit van de fracties blijft een uitdaging naar de circulaire economie en moet het 
aandeel grofvuil nog doen afnemen.

Uit het subsidiedossier van de perscontainers werden één pers aangekocht voor het recyclagepark te 
Poperinge.

Ingezamelde afvalstoffen en hoeveelheden:
In deel 3 van onderhavig jaarverslag vindt u een overzicht van de aard en de hoeveelheden huishoudelij-
ke afvalstoffen per gemeente.

Regionaal overslagstation specifieke afvalstromen (ROS)

Afdeling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
Door het gratis selectief inzamelen van schadelijke huishoudelijke producten, kunnen we voorkomen 
dat deze stoffen zomaar in geconcentreerde vorm illegaal in de huisvuilzak, de riolering, de bodem of de 
lucht terecht komen, met alle daaruitvloeiende milieubelastende gevolgen voor fauna, flora en de mens. 
Sensibilisering blijft heel belangrijk.

De actieve deelname aan de selectieve KGA-inzamelingen door de bevolking, zowel via de recyclage-
parken als via de wijk- en/of huis-aan-huis ophalingen, leverde 471.287 kg op of 3,16 kg per inwoner 
(stijging met 2,1%).
Het KGA is samengesteld uit volgende deelstromen: 
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Afdeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA)
Ter uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst (kortweg MBO) AEEA fungeert IVVO als ROS. Volgens 
het Ministerieel Besluit van 1995 ontvangen we een parkvergoeding en ROS-vergoeding voor deze AE-
EA-fracties, alsook voor TL-lampen en rookmelders.

De AEEA worden op de recyclageparken gestockeerd in de volgende fracties: 
 

 

Het transport van de boxpaletten naar onze ROSsen gebeurt door IVVO.

In totaal werd er 1.319.267 kg AEEA ingezameld, wat neerkomt op 8,8 kg per inwoner, een stijging met 
7,9%. Hiervan werd 896.000 kg of 68% van de ingezamelde hoeveelheid afgevoerd in eigen beheer naar 
onze ROSsen.

Indien gekozen wordt voor een alternatief voor de klassieke Recupelhuisjes voor de stapeling van AEEA op 
de parken, kan een tussenkomst van Recupel verkregen worden.

IVVO beschikt over een mobiel heftoestel om het tillen van grote toestellen in de gesloten containers met 
een verplichte vullingsgraad van min. 80% ergonomisch te vereenvoudigen.

Deze activiteiten gebeuren volgens een kwaliteitsborgingsysteem, geauditeerd conform het Vlarema.



20

Fost Plus project

Voor de selectieve inzameling van verpakkingsafval is de glasinzameling toegewezen aan Garwig uit 
Houthulst, de papierinzameling aan Ruimdienst Dekeyser uit Brugge en de pmd-inzameling aan de vol-
gende ophalers: Eco Lys uit Komen (sector Ieper), Suez uit Beerse (sector kust tem 30/06/2021) en Garwig 
uit Houthulst (sector Veurne en sector kust vanaf 1/07/2021). 
Een nieuwe prijsvraag werd gelanceerd met start per 1/01/2022 voor:
• Papier/karton inzaling hah en rp: gegund aan tijdelijke maatschap West-Recyclage (Remondis-Dekey-

ser), contract tem 2027
• Pmd inzameling hah en rp: gegund aan Garwig, contract tem 2027

De nieuwe erkenning voor 5 jaar loopt van 2019 tem 2023. Om te voldoen aan de verplichting van 64% 
recyclage van plastics tegen 2025 werd de invoering van de nieuwe blauwe zak gradueel ingevoerd en 
heeft in 2021 een volledige dekkingsgraad in België behaald. De uitsortering in 14 materialen gebeurt in 5 
nieuwe sorteercentra. De pmd van regio IVVO werd door Fostplus gegund aan Val’Up in Mons na overslag 
bij Garwig te Houthulst. Deze installatie is operationeel sinds eind vorig jaar. 

Op 1/04/2021 werden de sorteerregels uitgebreid na de verspreiding van een introductiepakket in alle 
postbussen. Voor de parkwachters en milieumedewerkers werd een online opleiding georganiseerd. Via 
infobladen, website en Facebook werd telkens één verpakking belicht met de betrokken sorteerinstructie.
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Een nieuwe prijsvraag werd gelanceerd voor zakken die voldoen aan de Vlarema-verplichtingen (min 80% 
recyclaat), wat resulteerde in een duurdere aankoopprijs, dus een afname van de marge voor de gemeen-
ten.

Sinds begin 2021 is de hoeveelheid pmd in stijgende lijn. Gemiddeld werd 21,6 kg per inwoner ingezameld 
(+20,4%) wat wellicht voor 2022 verder zal toenemen naar 24 kg per inwoner in de nieuwe blauwe zak.

Evolutie pmd per inwoner per maand in kg:

Een samenvatting van de inzamelresultaten van de Fostplus fracties vindt u hierbij. De stijgengde con-
sumptie aan huis omwille van Covid-19 alsook de uitbreiding van de pmd sorteerregels weerspiegelen 
zich in een stijging van glas en pmd-afval. 

Glas  
(kg)

Glas  
(kg/inw)

P/K 
(kg)

P/K  
(kg/inw)

Pmd  
(kg)

Pmd  
(kg/inw)

Totaal 2021 6.806.192 45,6 10.245.840 68,6 3.228.560 21,6
Totaal 2020 6.541.080 43,8 10.259.160 68,8 2.681.310 18,0
Verschil 2020-2021 (kg) 265.112 1,8 - 13.320 - 0,1 547.250 3,7

Verschil 2020-2021 (%) 4,1% - 0,1% 20,4%
Aandeel park 9,3% 25,4% 7,4%
Aandeel brengpunt 90,7% 6,0% 5,4%
Aandeel hah 0,0% 68,6% 87,2%
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Tenslotte voegen we hierbij een evolutie van de Fostplus fracties (per inwoner per jaar in kg) over de 
voorbije 10 jaar.

De recyclagemarkten zijn vastgelegd door Fostplus. Enkel voor de fractie papier/karton dragen de lokale 
besturen de ophaalkosten (56%) en opbrengsten (68%) voor het niet verpakkingsgedeelte.
De recyclage van papier is gegund aan Belfibres voor 3 jaar tem 2022. De papieropbrengst, gekoppeld aan 
de Filpapindex, klom fors uit een diep dal en bedroeg gemiddeld 117 €/ton (vgl gem 34 €/ton in 2020). Een 
welgekomen opbrengst die integraal wordt doorgestort aan onze gemeenten!

Hieronder vindt u een evolutie van de gemiddelde jaaropbrengsten van papier/karton in €/ton (verdeels-
leutel 68/32 voor gemeenten/Fost Plus).
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Diftar klantendienst

Diftar staat voor GeDIFferentieerde TARifering. Dit betekent dat de burger betaalt in functie van de aard 
en de hoeveelheid huishoudelijk afval welke hij aanbiedt. IVVO maakt gebruik van diftarregistraties per 
gewicht omdat dit systeem het eerlijkste is.

Het softwarepakket in de backoffice, in beheer door de klantendienst van IVVO, verwerkt de diftar inza-
melgegevens van de huis-aan-huis inzamelingen, alsook de gegevens van de diftar recyclageparken.
Doorrekening aan de gemeenten gebeurt aan de hand van een beheersvergoeding per aansluitpunt en 
per recyclagepark.

De burger krijgt toegang tot zijn afvalhistoriek via ons klantenportaal. Dit portaal werd gebruiksvriende-
lijker gemaakt. Inloggen kan met rijksregisternummer, eID of Itsme. Het aantal gebruikers van ons klan-
tenportaal is gestegen van 4.036 naar 13.077. Bij het versturen van de betalingsuitnodigingen worden de 
bijlagen met details van alle ledigingen niet meer automatisch meegestuurd maar zijn raadpleegbaar via 
dit portaal. Gebruikers van dit portaal kunnen bovendien hun betalingsuitnodigingen per mail aanvragen. 
En tenslotte kan men tijdig zijn saldo eenvoudig verhogen met de Payconic betaalfunctie. Met deze pa-
pierbesparing proberen we een belangrijke milieubesparing na te streven gezien er jaarlijks zo’n 70.796 
betalingsuitnodigingen opgemaakt worden.

Een nieuw service- en onderhoudscontract werd afgesloten met onze IT-leverancier dat ruimere onder-
steuning en meer toepassingen biedt voor deze diftar maatsoftware. De software werd uitgebreid met 
integratie itsme (klantenportaal), opzet facturatiemodule bedrijvencontainers, opstart softwarekoppeling 
ondergrondse afvalcontainers en optimalisatie registratie 2de verblijvers.

Diftar aan huis

De gft- en/of restafvalinzameling aan huis gebeurt door 15 ophaalwagens dewelke zijn uitgerust met 
boordapparatuur en weegsystemen ter beschikking gesteld door IVVO. 

De overgang naar Remondis als diftarophaler per 1/01/2021 met aanpassing van een aantal ophaaldagen 
en –zones verliep naar algemene tevredenheid. De ophaling van de diftar rest- en gft-containers in alle 10 
gemeenten (uitz. Koksijde en De Panne die dit uitvoeren in eigen beheer) is opgenomen in dit contract 
dat loopt tem 2024 met verlengmogelijkheid van 2 jaar. Hiervoor werden 8 voertuigen uitgerust met  
diftarapparatuur ter beschikking gesteld door IVVO.
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In deze overeenkomst is eveneens de uitbreiding met restafvalcontainers in Poperinge en Veurne per 
1/04/2021 opgenomen. Er werd een overgangsperiode met de bestaande restafvalzakken voorzien die 
liep tot eind juni (Veurne) en tot eind augustus (Poperinge). Nadien is het gebruik van de container ver-
plicht, tenzij de burger kiest om te werken met de nieuwe uniforme kleine restafvalzak van 33 liter. 
De opstart van diftarrestafvalcontainers in Poperinge (8116 containers) en Veurne (4026 containers) 
vormde en groot succes. Bovendien werden ook veel extra gft-containers aangevraagd.

Stad Diksmuide besloot als voorlaatste gemeente ook in te stappen in het verhaal van restafvalcontainers 
met gewichtsdiftar. Dit was niet voorzien en hiervoor werd een nieuwe prijsvraag voor de inzameling uit-
geschreven die gegund werd aan de firma Dekeyser met opstart vanaf 4/04/2022.

Een pilootproject werd opgestart in Poperinge en Veurne waarbij zelfstandigen en kmo’s ook kunnen 
deelnemen aan de diftarophalingen door het afsluiten van een contract met IVVO. Een kostendekkende 
aanrekening gebeurt hierbij via facturatie met btw ipv via het gemeentelijk retributiereglement. Hierbij 
zorgen we ervoor dat gelijkaardig bedrijfsafval kan ingezameld worden via de reguliere rondes in contai-
ners tot 1100 liter. De tonnages en bijhorende kosten zijn boekhoudkundig afsplitsbaar. 

Een grotere 2de hands bestelwagen werd aangekocht voor het uitvoeren van diftar nazorg regio Veur-
ne-kust in eigen beheer.

In totaal staan 82.521 containers met elektronische chip op locatie. De mutaties, omruilingen, nieuwe aan-
vragen, inning retributies, informatieverstrekking en klachtenopvolging gebeurt door onze klantedienst. 
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Diftar op recyclageparken

Alle recyclageparken zijn uitgerust met toegangscontrole en weegbruggen voor de registratie van de frac-
ties waarvoor een retributie is verschuldigd. 

Bij aanvoer van betalende fracties en onvoldoende saldo is betalen verplicht bij het verlaten van het park. 
Een softwareaanpassing zorgt ervoor dat de parkwachter via de operatorkaart misbruiken kan rechtzet-
ten. Indien wordt vastgesteld dat de bezoeker op de betaalzone een verkeerde fractie heeft aangevinkt op 
de selectiezuil, kan dit direct door de parkwachter rechtgezet worden zodat een rechtzettingsaanvraag via 
onze klantendienst overbodig wordt.

De reservatiemodule op de recyclageparken van Ieper, Veurne en Vleteren wordt aangehouden. Hierdoor 
is de burger gespaard van wachtrijen. Voor IVVO is de personeelsinzet en afvoer beter in te plannen.

Gezien het stijgende aanbod aan verschillende afvalfracties en de toenemende complexiteit voor de bur-
ger, was er nood om duidelijkere infoborden te plaatsen bij de verschillende afvalfracties. Om op die ma-
nier de bezoeker beter te helpen met het sorteren.
Meer dan 200 nieuwe sorteerpanelen werden voorzien op de recyclageparken van Ieper, Heuvelland, Vle-
teren en Veurne, alsook op het groenpark van Ieper. Enerzijds helpen deze sorteerpanelen de burgers om 
de juiste container te vinden. Anderzijds zijn de sorteerinstructies per type afval goed gevisualiseerd met 
pictogrammen en zie je snel of je afval al dan niet thuis hoort in een bepaalde container.

Diftar retributiereglementen

Het IVVO modelreglement werd aangepast op de volgende punten: 
• toevoeging van de dienstverleningstarieven bronophaling asbest
• toevoeging van de tarieven voor papieren gft zakken (8l en 40l)
• aanbiedingskost horeca schrappen wegens stopzetting ter beschikking stelling biodegradeerbare inli-

ners
• striktere beperking van de hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval via retributie. Bedrijven die meer 

wensen aan te bieden dienen een contract af te sluiten met IVVO (aanrekening huur containers en 
verwerkingskosten per type afval via facturatie) of met een private afvalophaler.
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Asbest bronophaling

Voor bronophalingsprojecten geldt een subsidiepercentage van 90% van de inzamel- en stortkosten. IVVO 
heeft een subsidieaanvraag ingediend eind 2018 maar door ontoereikend budget belandde onze aanvraag 
in de wachtrij. Uiteindelijk kon na 2 jaar een mooi subsidiebedrag vastgelegd worden tbv 799.620,00€ 
(MB 3/12/2020, projectduur 3 jaar). 
Onze beleidsmedewerker kreeg als eerste opdracht dit project op de rails te zetten tegen 2022 door op-
maak modelreglementen, voeren van prijsvragen voor aankoop kuub- en platenzakken, pbm’s, prijsvragen 
voor ophaling zakken en containers en voor de verwerking van het gebonden asbest.
De doelgroep voor deelname werd vastgelegd als volgt: particulieren, openbare diensten, verenigingen 
en kmo’s. Specifiek voor landbouwbedrijven en scholen verwijzen we door naar het protocol met de 
OVAM dat in een ruimere subsidie voor deze sector voorziet. 
Ons model retributiereglement met de dienstverleningstarieven werd goedgekeurd door alle gemeen-
teraden. De bijdrage voor de projectdeelnemer bedraagt 30€/zak met een max. van 6 zakken en 170€/
container met een max. van 2 containers. Via de opmaak van een reglement met de algemene voorwaar-
den heeft IVVO zich ingedekt tegen mogelijke calamiteiten.
Om het project kostendekkend te maken worden de bijdragen van onze gemeenten geraamd op 109.000€ 
gedurende de projectduur.
Onze website werd uitgebreid met een aanvraagformulier en betaalmodule.
De verhoogde vrijstelling van asbest op de parken van 1000 kg per gezin, in het leven geroepen om de 
wachttermijn van ons subsidiedossier bronophaling op te vangen, valt terug op 200 kg per gezin vanaf 
2022.
De kickoff van ons project werd gegeven tijdens een persconferentie op 21/12/2021 te Vleteren.
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Communicatie en sensibilisering

 

 

 

Website

De IVVO website is een vaak ingezet medium. Dit wordt gebruikt om de burger accuraat te informeren 
over campagnes, activiteiten en richtlijnen. Bovendien kunnen (aan)vragen digitaal overgemaakt worden 
aan de klantendienst. Het intranet bevat documenten en verslagen die kunnen geconsulteerd worden 
door bestuursleden, personeel en milieuambtenaren.  

In 2021 kent de website 145.299 unieke gebruikers en 514.106 paginaweergaven. Tegenover het jaar 
daarvoor is dit een stijging van 31% unieke gebruikers en 24% paginaweergaven. De website wint meer 
en meer aan belang. 

Smartphones en tablets blijven een belangrijke rol spelen want 59% van de bezoekers maken hiervan 
gebruik om de website te raadplegen. 41% maakt nog steeds gebruik van een pc. 

Afvalkalender 

Sensibilisering van de burger voor een correct en milieubewust sorteergedrag gebeurt door de versprei-
ding van een afvalkalender in nauw overleg met de milieudiensten. 

Op de kalenders staan tweemaandelijks advertenties die de bevolking op herhaalde wijze informeren en  
sensibiliseren rond milieuthema’s in de brede zin en komen tegemoet aan onze contractuele verplichtingen  
met beheersorganismen.

Recycle! App

Ophaaldata kunnen naast de gedrukte afvalkalender ook online of in de 'Recycle! app' geraadpleegd 
worden. De app is gratis voor de bevolking en geeft alle informatie inzake ophaaldata, openingsuren 
recyclageparken, inzamelpunten en sorteerregels weer. Al deze informatie wordt op adres gepersonali-
seerd. In 2021 waren er 9.317 unieke Recycle! app gebruikers.
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Klantenportaal ‘mijn diftar’

Naast de website is er ook het IVVO-klantenportaal, de burger kan dit portaal gebruiken om hun afval-
cijfers van het recyclagepark alsook van de diftar ophalingen aan huis te raadplegen. Het huidig saldo op 
de diftarrekening wordt hier weergegeven, bovendien kan de gebruiker het saldo hier aanzuiveren. Een 
andere optie binnen dit portaal is de mogelijkheid om de betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen.

Pers

Afhankelijk van de actuele thema's worden er ook vaak persberichten uitgestuurd of persconferenties 
georganiseerd om mensen op de hoogte te brengen van acties, veranderingen,... binnen IVVO.
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Sociale media
 
IVVO is op vandaag actief op verschillende sociale media-kanalen: Facebook, LinkedIn en Instagram.
De laatste twee (LinkedIn en Instagram) zijn profielen die eerder occasioneel worden gebruikt en enkel 
indien dat specifiek kanaal wenselijk is voor een bepaalde boodschap.

Facebook is een van de belangrijkste kanalen waar we op inzetten. Het aantal volgers is in 2021 met 69% 
gestegen van 1.300 volgers naar meer dan 2.200 volgers. Gezien alle lagen van de bevolking hiermee op 
een simpele manier te bereiken zijn is Facebook een perfecte aanvulling voor andere mediakanalen en 
een manier om onze boodschap te brengen tot bij mensen die we met traditionele media (advertenties, 
website, gemeentelijk infoblad,...) niét bereiken. We posten regelmatig berichten, variërend van nieuws-
items (zoals asbest, pmd, vacatures, zwerfvuilacties, compostacties,..). Bepaalde berichten boosten we 
om een groter of een zeer specifiek publiek te bereiken.
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Helaas is er in 2021 een stijging van 21% zwerfvuil doordat in 2020 geen grote opruimactie kon doorgaan 
vanwege corona, hieronder de cijfers:

Aantal deelnemende 
verenigingen  

Zwerfvuil (kg) Pmd-afval(kg)

2015 109 22.205 3.722
2016 141 23.049 3.447
2017 153 19.993 3.315

2018 177 21.205 4.706
2019 200 21.904 3.738
2020 \ \ \
2021 218 26.592 6.628
Stijging 2021 tov 2020 9% 21% 77% 

 

Grote opruimactie

In 2020 ging de grote zwerfvuilopruimactie niet door omwille 
van corona. In 2021 heeft IVVO een alternatief, de maand van 
de netheid, voorzien waarbij elke deelnemende vereniging  
tussen 1 maart en 31 maart kon opruimen in eigen bubbel. Met 
behulp van de app ‘WePlog’ kan elk lid van de vereniging zien 
waar er al opgeruimd werd op het aangeduide traject. Niet 
alleen verenigingen maar iedereen die zwerfvuil wil ruimen of 
wil ploggen kan gratis gebruik maken van de WePlog app. De 
app toont op basis van kleurcodes aan welke buurt een op-
ruimbeurt kan gebruiken of welke recent al opgeruimd werd. 
De verenigingen die opruimden in hun verschillende bubbels 
kregen een subsidie van 200 € per opgeruimd traject van 16 
km wegberm. Hiervoor heeft IVVO een budget van 43.600 € in 
het verenigingsleven gepompt.
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Operatie Proper 

Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen. Mooimakers voert  
onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes, ondersteunt op een proactieve manier 
alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. In 2017 startten zij met een beloningssysteem 
waar scholen en verenigingen kunnen op intekenen. Wie zich een jaar lang inzet om zwerfvuil tegen te 
gaan op eigen terreinen of in de omgeving van school/clublokaal ontvangt een mooie beloning tussen 150 
en 1.500 euro. In 2021 mochten we aan 27 scholen een beloning van in totaal €15.600 overhandigen. Elke 
gemeente bezorgde de symbolische beloningscheque corona-proof aan de scholen.
 
Volgende scholen mochten een beloning in ontvangst nemen:

• Basisschool De Ster Poperinge
• De Klaproos Zillebeke
• De Klimrank Poperinge
• De Pinker (Kwadrant) Poperinge
• De Strandloper Oostduinkerke
• De Torteltuin Poperinge
• Heilige Familie Ieper
• Koningsdale Ieper
• Sint Pietersschool Adinkerke
• Sint-Pietersschool De Panne
• SMSI Immaculata Ieper
• 't Saam Diksmuide
• VBS Beerst
• VBS Boezinge

• VBS De Ark Koksijde
• VBS De Droomvlieger Veurne
• VBS De Ladder Lo-Reninge
• VBS Het Nestkastje Dikkebus
• VBS Houtmarkt Veurne 
• VBS Klavertje Drie Vleteren
• VBS Nieuwkerke
• VBS Oogappel -Lo-Reninge
• VBS Oostduinkerke
• VBS Sint-Benedictus Poperinge
• VBS Sint-Franciscus Poperinge
• VBS Sint-Michiels Ieper
• VBS Vladslo
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Provinciaal overlegplatform

Het provinciaal afvaloverlegplatform, dat de klemtoon legt op de begeleiding van afvalpreventie- 
projecten, organiseerde volgende campagnes in de schoot van de werkgroep communicatie:

• Handhavingsweek zwerfvuil
Deze campagne werd in 2021 voor de zesde 
keer georganiseerd in West-Vlaanderen en 
voor de vijfde keer in Vlaanderen. Tijdens 
deze week is er extra aandacht voor 
overtredingen inzake zwerfvuil en sluikstort. 
De handhavingsweek liep in 2021 van 4 
oktober tot 10 oktober. Er werden niet enkel 
boetes uitgeschreven maar ook burgers beloond 
met een gadget voor hun goed gedrag.

• Let’s do it in je buurt in de vuilbak
Sinds 2013 kan iedereen een stukje buurt claimen via de site van Mooimakers om op die plaats zwerfvuil 
op te ruimen. Het aantal vrijwilligers (Mooimakers) groeit zeer sterk. De vrijwilligers worden normaalge-
zien elk jaar bedankt op een terugkomdag. In 2021 was samenkomen met grotere groepen niet moge-
lijk. De vrijwilligers werden individueel door de gemeenten beloond op basis van een geschenk, bv. een  
geschenkmand van de wereldwinkel.

Hoffelijkheidscampagne 

Als lid van Interafval, het overlegplatform voor alle Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverban-
den binnen de VVSG, zijn we nauwer en sneller betrokken bij wijzigingen en knelpunten in het afvalbeleid. 

In 2021 organiseerden we voor de 6de keer een hoffelijkheidscampagne in de ‘Week van het afvalteam’. 
Dit vond plaats van 15 tot 21 november. Deze campagne roept de burgers op om hun dankbaarheid te 
tonen aan de mensen die het hele jaar door instaan voor hun afval. Dit jaar konden mensen dit door een 
strik rond hun afvalcontainer of afvalzakken te knopen of door een tekening aan het raam te hangen.  
Vanuit IVVO werden de afvalophalers en parkwachters getrakteerd op een mand fruit. 
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Evenementenkits 

Voor evenementen beschikt IVVO over ontleenbare kits bestaande uit containers van 240 liter voor restaf-
val en pmd. In 2021 werden deze kits voor 29 verschillende evenementen ontleend binnen het IVVO-wer-
kingsgebied. Een aantal evenementen werden ook geannuleerd vanwege de corona maatregelen. 

Werkgroep milieuambtenaren 

Een werkgroep met de milieuambtenaren van IVVO kwam viermaal samen om intergemeentelijke 
initiatieven te concretiseren, om in te spelen op bovenlokale acties en om de nieuwe projecten voor te 
bereiden zoals selectief inzamelen van matrassen, bronophaling asbest,... 

Kringwinkel West
 
Het hergebruik van goederen wordt verder gestimuleerd via onze nauwe samenwerking met de Kring- 
winkel West. Inzameling gebeurt via haalmethode na afroep of brengmethode naar één van de vier  
winkels. Daarnaast is het ook mogelijk om op het recyclagepark van Nieuwpoort of Ieper 'Kringwinkel 
spullen' binnen te dragen tijdens de inzamelnamiddagen. 

Doelgroepenwerking Fost Plus 

Doelgroepenwerking via de scholen wordt ondersteund door 
interactieve animatielessen Viesvuilland, LABO en Ik zie wat jij 
niet ziet i.s.m. Fost Plus. Het aanbod voor het secundair onder-
wijs werd in een nieuw jasje gestoken en vervangen door zijn 
voorganger Da's proper.

Daarnaast kan het Afvalspel Mister Jekkes en de interactieve 
tentoonstelling gratis worden ontleend door scholen. 
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Coachingstrajecten 
 
Stad Ieper en Nieuwpoort bereidden zich voor in 2021 aan de verdere uitwerkingsfase van het coaching-
straject. Hiervoor werken ze, samen met IVVO en de Mooimakers, aan een integrale aanpak van hun 
zwerfvuilbeleid. 

Er wordt een vuilnisbakkenplan opgesteld en enkele hotspots van zwerfvuil en sluikstort worden aan-
gepakt. Communicatie handhaving, participatie, omgeving en infrastructuur gaan hand in hand om het 
zwerfvuil- en sluikstortprobleem zo integraal mogelijk aan te pakken. Na het tweejarige project, wordt het 
coachingstraject afgerond en worden de genomen maatregelen verder gezet in het dagelijkse afvalbeleid 
van de gemeenten.

Beheersorganismen: Bebat en Recupel 

IVVO communiceert op regelmatige basis over de campagnes van Bebat, de organisatie die instaat voor het 
inzamelen, sorteren en recycleren van batterijen. Zo deelden we in 2021 opnieuw gratis batterijtesters uit 
op de recyclageparken. Hiermee willen we de bevolking aanmoedigen om batterijen die nog niet leeg zijn 
in een lagere toepassing te gebruiken. Naast Bebat is er ook Recupel, deze organisatie staat in voor de 
inzameling en de verwerking van afgedankte elektronische apparaten en lampen. Hun inzamelacties en 
communicatiecampagnes worden ook zoveel mogelijk ondersteund vanuit IVVO vanuit een contractueel 
vastgelegd communicatiebudget.
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2.2 Bedrijfstak 2: gft-compostering

Werking 

Op technisch vlak verwerkte de composteringsinstallatie het voorbije jaar maximaal het aangeboden 
huishoudelijke gft-afval beschikbaar op de markt. Het groenafval van de recyclageparken in onze regio 
wordt tevens binnen getrokken. Tenslotte wordt (energierijk) bedrijfsafval in beperkte mate verwerkt 
tijdens de dalperiodes.

Door herinvesteringen en procesoptimalisaties blijft deze installatie voldoen aan de huidige technische 
standaarden en is ze klaar voor de toekomst. 

Als belangrijkste onderhoudskost noteren we het voorbije jaar de vervanging van de sorteertrommel met 
bijhorende omkasting en trechter in de ontvangsthal. 
Volgende investeringen zijn gegund en momenteel in uitvoering:
 
• Plaatsing van 3 regenwateropslagtanks van elk 20 m³ als gebruik voor proceswater
• Plaatsing van een ontwateringspers om lichte fractie efficiënter te behandelen
• Levering van een nieuwe wiellader 
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Vergunningen

De gft-installatie beschikt over een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur. De exploitatie werd 1 
keer bezocht door de milieuinspectie 
De gft-installatie beschikt over een OVAM-erkenning voor de verwerking van categorie 3-materiaal in 
toepassing van EG-Verordering nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet 
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Deze erkenning dient 5-jaarlijks vernieuwd 
en loopt tot 26/11/2025.

De Vlarem wetgeving legt de verplichting op tot het opstellen van een milieuzorgsysteem. In 2021 werd 
een eerste versie van een milieuhandboek opgesteld die het milieuzorgsysteem beschrijft. De bedrijfs-
voering van de gft installatie werd door de bestendige deputatie getoetst aan de GPBV regelgeving. Uit 
het evaluatieverslag blijkt dat er geen aanpassingen dienen te gebeuren van de in de omgevingsvergun-
ning opgelegde bijzondere voorwaarden. Ikv de noodprocedures werd een rioolafsluiter geplaatst op het  
lozingspunt om mogelijke calamiteiten op te vangen.

IVVO beschikt een kwaliteitssysteem dat beantwoordt aan het lastenboek van VLACO voor het bereiken 
van het Vlaco-kwaliteitslabel. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het mijden van plastieken folies in het 
inkomend materiaal. IVVO wenst hierbij een voorbeeldfunctie op te nemen. De bioafbreekbare zakken als 
inliner om de gft-recipiënten proper houden worden niet langer aangekocht. Voortaan bieden we papie-
ren zakken te koop aan van 8 en 45 liter.
Daarnaast zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van een sensibiliseringcampagne voor het ver-
mijden van fruitstickers in het gft-afval.

De aanvoer van gft-afval neemt jaar na jaar toe en dwingt de piekcapaciteit gedurende het seizoen struc-
tureel te overschrijden. Daarnaast voorziet een Europese richtlijn in de verplichting om organisch afval 
selectief in te zamelen tegen eind 2023. Met het vooruitzicht van de opstart van een selectieve gft-inza-
meling in naburige intercommunales wenst IVVO haar capaciteit uit te breiden in functie van deze noden. 
Een studieopdracht werd recentelijk uitgeschreven. 
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Aard en hoeveelheid van de verwerkte afvalstromen 

Hierbij geven we een evolutie van de aangeleverde hoeveelheden bio-afvalstoffen van de afgelopen 
jaren, bestaande uit Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft) en structuurmateriaal (groenafval).

Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkte jaartonnages:

De verdeling van de aanvoer ziet er als volgt uit: 

TON GFT OBA GROEN TOTAAL

Totaal 2021 35.363,86 9.345,54 15.878,58 60.587,98
Totaal 2020 31.799,80 9.051,39 12.884,55 53.735,73
Evolutie 20-21 3.564,06 294,15 2.994,04 6.852,25

Evolutie (in%) +11,2% +3,2% +23,2% +12,8%
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Het aangeleverde gft- en groenafval is afkomstig van onze gemeentevennoten, vennoot intercommunales 
en derden. 

De aanvoer van gft van onze gemeenten steeg voor het 2de jaar op rij fors met gemiddeld 12,5%. De 
grootste stijging kwam vanwege de gemeenten Poperinge (+29,7%) en Veurne (+37,4%) door de op-
start van de inzameling van restafval via gewichtsdiftar vanaf 1/04/2021 waardoor veel bijkomende gft- 
containers werd aangevraagd. 

Het inzamelgemak van organisch keukenafval door de burger werd gefaciliteerd door het aanbieden van 8 
liter papieren keukenemmerzakjes, gratis af te halen op het recyclagepark. Sinds 2022 worden deze zakjes 
te koop aangeboden tegen een retributie van €6 per bundel van 80 stuks via de parkshop.

De ervaring leert dat de selectieve inzameling van gft-afval in minicontainers de beste resultaten oplevert 
naar kwaliteit. Pluspunt is dat een container zich uitstekend leent tot exacte tarifering per aangeboden kg, 
volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Gemeenten met full diftar, maw tarifering van zowel restafval 
als gft-afval per kg, leveren over het algemeen meer gft per inwoner aan.

Zowel de gemeenten als de burger hebben er alle baat bij om organisch afval selectief in te zamelen: uit 
milieuoogpunt (recyclage ipv verbranden) en uit economisch oogpunt (verwerkingsprijs vergisten-com-
posteren = slechts 40% van verwerkingsprijs verbranden, een principe dat in die zin wordt doorgerekend 
aan de burger via een contantbelasting per gewicht).

Hieronder vindt u een spreiding van de aanvoer op maandbasis:
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Hierbij vindt u de evolutie van de ingezamelde gft-hoeveelheden in de IVVO-gemeenten berekend op 
basis van de vaste inwoners. Participatie van de burger aan de gft-inzameling gebeurt op vrijwillige basis, 
met als insteek dat organisch afval dient vermeden in het restafval.
Gemiddeld werd 58 kg gft-afval per inwoner ingezameld (tov 52 kg vorig jaar). 
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Eindproducten 

Uit bovenvermelde afvalstoffen werden de volgende producten gegenereerd: 

• Gft-compost, gekeurd door FOD (ontheffing) en VLACO (kwaliteitslabel). De afzet (≈ 20000 ton) als 
bodemverbeterend middel gebeurde naar gemeenten, particulieren, (tuin)aannemers en groot- 
afnemers. Er werd voldaan aan de voorwaarden van de kwaliteiteitsaudits.

• Brandbare residuen (zgn. lichte fractie, zeefoverloop en uitval), bestaande uit brandbare verontreini-
gingen (plastics,…) en (composteerbare) zakken, welke wordt afgevoerd naar een biomassacentrale  
(≈ 3700 ton of 6,1% van de input)

• Concentraat, nevenproduct van de indamper van de waterzuivering.

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

• Elektriciteit uit biogas, in casu ‘groene energie’, toegepast voor eigen verbruik en voor levering aan 
het openbaar net. In 2021 werd in totaliteit 6195 groenestroomcertificaten geproduceerd (6600 GSC 
in 2020 of -6,1% door verbruik van de elektrische breker ipv de vroegere breker op diesel, geplande 
onderhoudsstilstand van een motor en verlies van een energierijke OBA-stroom).

       Netto leverde de installatie, na aftrek eigen verbruik en opname uit het net, een overschot van 2954 
       MWh (3372 MWh in 2020 of -12,4%).

• Afvalwarmte, gebruikt deels voor de vergisting (35-37°C), deels voor de aanmaak van gezuiverd afval-
water via verdamping onder verlaagde druk, na biologische zuivering. De 2 motoren met een totaal 
vermogen van 1400 kW zijn gedefinieerd als kwalitatieve WKK omdat ze afvalwarmte hergebruiken 
waardoor deze WKK-certificaten genereren. Restwarmte wordt nuttig toegepast in het administratief 
gebouw, het sanitair blok voor het technisch personeel en voor de vacuumindamper. Hiervoor werden 
er 6.251 warmtekrachtcertificaten bekomen (5.856 WKK in 2020 of +6,7%). 
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• Afvalwater, zoveel mogelijk aangewend voor eigen proces (>90% recycling) Een 5-daagse meet- 
campagne werd uitgevoerd in het kader van de heffingen op afvalwater. 

• Proceslucht, gezuiverd door gaswasser en biofilter.

De de massabalans van de uitgaande stromen ziet er als volgt uit.
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Compostverkoop
 
IVVO beschikt over het Vlaco-label waardoor onze compost zowel in bulk wordt verkocht als in handige 
zakken van 40 l op een aantal reyclageparken. Deelnemers aan gemeentelijke bebloemingswedstrijden 
kunnen deze zakken aankopen tegen voordeeltarief. 
De voorjaarsactie ‘2halen=1betalen’ werd herhaald. Thuisleveringen van compost in bigbags van 1 m³ 
nemen verder toe.
Lokale afzet is en blijft een aandachtspunt. Gemeenten-vennoten kunnen compost gratis afnemen bij 
IVVO voor eigen groenvoorziening. De burger als leverancier van organisch afval via de gft-container en 
het recyclagepark kan het organisch stofgehalte van zijn tuin op peil houden door lokaal aankoop van 
compost op de recyclageparken. De lokale afzet van ca. 22.000 ton compost levert een besparing op van 
maar liefst 29360 ton CO2.
Naast compost biedt IVVO ook sierschors aan als afdekmateriaal, zowel in bulk als in bigbags. 
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OVERZICHT HUISHOUDELIJK AFVAL PER GEMEENTE 2021

3.1 Huishoudelijke restafvalcijfers

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 (goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering dd. 16/09/2016) bevat doelstellingen waarbij de gemeenten worden ingedeeld op ba-
sis van sociaal-economische kenmerken volgens de Belfius clusters.
De clusterindeling met de geactualiseerde doelstellingen volgens de Belfiusstudie 2018 is als volgt:

GEMEENTE Cluster Omschrijving cluster Norm incl vgl-
baar BA

MESEN V4 woongemeente met toenemend aantal jongeren 130 kg/inw
LO-RENINGE V7 landbouwgemeente 141 kg/inw

VLETEREN 
ALVERINGEM 
 HEUVELLAND

V8 landelijke woongemeenten met eerder  
vergrijzende bevolking

136 kg/inw

IEPER 
POPERINGE 

VEURNE 
DIKSMUIDE

V12 gemeenten en kleine steden met centrum- 
functie en economische activiteit

141 kg/inw

NIEUWPOORT 
KOKSIJDE 
DE PANNE

V16 kustgemeenten 258 kg/inw

 
In het uitvoeringsplan is een maximum restafvalcijfer vastgelegd per cluster van gemeenten, te behalen 
tegen uiterlijk 2022. 
Indien het restafvalcijfer 2016 reeds lager lag dan de norm van dit plan, dan geldt het restafvalcijfer 
2016 als maximum. Kortweg, het restafval mag niet toenemen t.o.v. het restafvalcijfer berekend voor het 
dienstjaar 2016.

Het restafvalcijfer wordt berekend door de som van huisvuil, gemeentevuil (incl. straat- en veegvuil), grof-
vuil en vergelijkbaar bedrijfsafval (beperkt tot gemiddeld 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse 
ophaling of één container van 22,5 kg restafval). 
Gelijkaardig bedrijfsafval (in grotere hoeveelheid dan maximaal vastgelegd voor het vergelijkbaar bedrijfs-
afval) mag afgesplitst worden indien ingezameld via een aparte ronde en de aanrekening kostendekkend 
via een aparte boekhouding gebeurt. Een pilootproject werd opgestart in Poperinge en Veurne waarbij 
bedrijven een contract kunnen afsluiten met IVVO. Dit scenario wordt verder uitgerold in andere gemeen-
ten in de loop van 2022.
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Gemiddeld voor IVVO werd 160,7 kg restafval per inwoner geproduceerd (norm IVVO = max. 164 kg/inw 
tegen 2022). Dit komt neer op een afname met 7,7 kg/inwoner met -4,6% niettegenstaande een aantal 
gemeenten de cijfers van veegvuil pas sinds 2021 hebben gerapporteerd. 

7 van de 12 gemeenten hebben hun clusternorm nog niet bereikt. De gemiddelde overschrijding van de 
norm per gemeente bedraagt 8 kg per inwoner. Mesen heeft een opmerkelijk hoog restafvalcijfer. Dit 
vergt verder onderzoek.

Volgende actiepunten moeten de gemeenten onder de norm van 2022 te geraken:
• intensieve sensibilisering rond de inhoud van de nieuwe blauwe zak
• voorsortering van grofvuil (matrassen en houtafval)
• afsplitsing van bedrijfsafval via facturatie 
• intensieve sensibilisering rond gebruik papieren zakjes voor sortering organisch keukenafval

Hierna volgt een berekening van het restafvalcijfer per gemeente, de evolutie tov het vorige jaar en de 
vergelijking met de norm:

 
KG/INW/JAAR Huisvuil  

incl  
vglbr BA  

(1)

Gemeen-
tevuil 

 (2)

Grofvuil 
hah  
(3)

Grofvuil     
RP 
(4)

Restafval 
incl  

vglbr BA 
(1+2+3+4)

Norm 
nieuwe 

afvalplan 
2022

Verschil 
tov vorig 

jaar

NIEUWPOORT 220 17 2 26 266 258 -0,5%
KOKSIJDE 197 0 0 13 210 243 2,6%
DE PANNE 232 5 2 19 257 254 4,1%
VEURNE 100 2 3 17 123 141 3,7%

ALVERINGEM 99 1 10 17 127 131 -3,6%
LO-RENINGE 91 1 0 18 110 107 -0,2%
DIKSMUIDE 122 2 0 26 150 141 6,9%

IEPER 107 2 0 22 131 128 5,0%
POPERINGE 86 2 0 21 109 115 6,1%

MESEN 143 0 0 14 157 130 -0,9%
VLETEREN 102 0 0 18 120 120 -3,3%

HEUVELLAND 101 1 3 30 135 129 5,9%
Totaal restafval 2021 135,9 3,0 1,2 20,6 160,7 164 - 4,6%
Totaal restafval 2020 142,2 3,8 1,9 20,5 168,4

Evolutie -4,4% -21,5% -34,9% 0,5% - 4,6%
 

Besluit

De IVVO-norm van max. 164 kg per inwoner werd dus voor het eerst behaald. 
Het behalen van de individuele doelstellingen van dit uitvoeringsplan komen voor de meeste IVVO-ge-
meenten binnen handbereik.
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Evolutie restafvalcijfer (kg/inw/jaar)
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3.2 Totaal aanbod huishoudelijk afval

Gemiddeld werd er 558 kg afval per inwoner (of + 23 kg/inw) in het werkingsgebied van IVVO ingezameld, 
bestaande uit:
• 28,8% of 161 kg restafval per inwoner, bestemd voor verbranding
• 71,2% of 397 kg selectief ingezameld afval per inwoner, bestemd voor hergebruik of recyclage

Ter info: 
535 kg huishoudelijk afval per inwoner in 2020, bestaande uit 168 kg restafval en 367 kg selectieve fracties 
(verdeling 31%/69%)

De selectieve fracties zijn voor 2/3 samengesteld uit:
1) Organische afval (gft- en groenafval): 
 Gemiddeld 150 kg/inw = 38% van de selectieve fracties
2) Papier/karton: 
 Gemiddeld 69 kg/inw = 17% van de selectieve fracties
3) Hol glas: 
 Gemiddeld 46 kg/inw = 11% van de selectieve fracties

Evolutie totaal selectieve afvalfracties (kg/inw/jaar)

Overzicht ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen per gemeente

Op de volgende pagina’s volgt een overzicht per gemeente van de diverse huishoudelijke afvalstoffen. 
Bemerk evenwel dat de selectieve stromen van de gemeentediensten (bv. snoeihout van onderhoud van 
gemeentelijke plantsoenen) alsook vergelijkbaar bedrijfsafval naar aard en hoeveelheid hier tevens in 
opgenomen zijn.
Specifieke bedrijfafvalstoffen (bv. inzamelactie landbouwfolie, bermmaaisel, marktafval, strandafval,…) 
zijn hier niet in opgenomen.
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JAARBALANS 2021

4.1 Toelichting bij de financiële toestand

Resultaat IVVO

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een globale winst van 416.751 EUR (ter info resultaat 2020: winst 
van 547.128 EUR). 

Jaarrekening

De jaarrekening geauditeerd door de commissaris wordt hierbij toegevoegd.

Toelichting bij de financiële toestand

In deel 6 (verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering) wordt in hoofdstuk 4 een toelich-
ting gegeven over de financiële toestand van IVVO.
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4.2 Jaarrekening
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SAMENVATTING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING

In overeenstemming met het wetboek van vennootschappen, conform artikel 454 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in toepassing van arti-
kel 32 §2 van de statuten van de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Vuilverwijdering 
en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland, IVVO, hebben wij de eer u verslag uit te brengen 
over de werking van onze vereniging tijdens het boekjaar 2021 en u de jaarrekening, afgesloten per 31 
december 2021 ter goedkeuring voor te leggen.

1. BESTUURLIJK

IVVO is een zuivere opdrachthoudende vereniging volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur 
(22/12/2017). 
In 2020 werd een kapitaalsverhoging vanwege de kustgemeenten goedgekeurd rekening houdend met 
de toename van hun inwonersaantallen sinds hun toetreding en met een bijkomende correctie voor de 
tweedeverblijvers. De volstorting van deze aandelen wordt gespreid over een periode van 5 jaar (2020 
tem 2024). 

Er was één bestuurderswissel in de raad van bestuur vanwege het lokaal bestuur Alveringem. 

De dagelijkse bedrijfsvoering wordt toevertrouwd aan het managementteam (MAT) volgens een huishou-
delijk reglement goedgekeurd door de raad van bestuur. Het MAT is samengesteld uit de voorzitter en de 2 
ondervoorzitters die hierbij de 3 regio’s vertegenwoordigen (Ieper, Veurne en kust) en 3 stafmedewerkers. 
Personeelszaken worden door het MAT beslist en door de raad van bestuur nadien bekrachtigd.

Een conceptnota regiovorming van de Vlaamse Regering wil Vlaanderen indelen in vast afgebakende refe-
rentieregio’s met als doel een transparanter bovenlokaal samenwerkingslandschap te verkrijgen. Niet en-
kel toekomstige maar ook bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zouden zich moeten 
conformeren hieraan tegen uiterlijk 2031. Op 12/03/2021 heeft de Vlaamse Regering de 17 referentiere-
gio’s definitief afgebakend. Deze principes zullen worden verankerd en verder uitgewerkt in het decreet 
lokaal bestuur. Voor IVVO komt dit neer op een behoud van de huidige 12 gemeentevennoten en uitbrei-
ding met 5 gemeenten. Voor heel wat afvalintercommunales betekent dit echter een versnippering door 
opslorping in naburige intercommunales. Hierbij heersen heel wat vraagtekens waarbij vanuit Interafval 
juridisch advies wordt ingewonnen.

2. PERSONEEL

De personeelsformatie bevat 47 personen (44,3 VTE), waarvan 34 personen in bedrijfstak 1 en 13 perso-
nen in de gft-verwerkingseenheid. 
Een nieuwe functie van beleidsmedewerker werd gecreëerd en ingevuld om onze gemeenten proactief te 
ondersteunen.

Het BOC kwam driemaal samen. Ondermeer volgende zaken werden gerealiseerd:
• een grondige actualisatie van het arbeidsreglement en het personeelsstatuut (contractuelen)
• een aanpassing van het personeelsstatuut met toevoeging van een beleidsmedewerker en uitbreiding 

personeelsbestand klantendienst
• een aanpassing van de uurroosters, waardoor alle parkwachters een ononderbroken weekend heb-

ben van 2 opeenvolgende dagen
• een toekenning van een ploegenpremie aan het gft-personeel



104

3. ACTIVITEITEN

3.1. Bedrijfsactiviteit 1: AFVALINZAMELING EN –VERWIJDERING

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 werd goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering dd. 16/09/2016 en bevat doelstellingen waarbij de gemeenten worden ingedeeld 
volgens sociaal-economische kenmerken in Belfius clusters. 
Deze Belfiusstudie werd herhaald in 2018, waardoor de clusterindeling als volgt wijzigt:
• cluster ‘kustgemeenten’ (V16): Nieuwpoort, Koksijde, De Panne
• cluster ‘gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit’ (V12): Ieper, Po-

peringe, Veurne, Diksmuide
• cluster ‘landelijke gemeenten met eerder vergrijzende bevolking’ (V8): Vleteren, Alveringem, Heuvel-

land 
• cluster ‘landbouwgemeente’ (V7): Lo-Reninge
• cluster ‘woongemeente met toenemend aantal jongeren’ (V4): Mesen
Indien het restafvalcijfer 2016 lager lag dan de norm, dan geldt het cijfer 2016 als maximum, maw de 
hoeveelheid restafval mag niet toenemen tov 2016.
Het restafvalcijfer wordt berekend door de som van huisvuil, straat- en veegvuil, grofvuil en vergelijkbaar 
bedrijfsafval (beperkt tot max. 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container 
van 22,5 kg restafval). 
Gelijkaardig bedrijfsafval (in grotere hoeveelheid dan maximaal vastgelegd voor het vergelijkbaar bedrijfs-
afval) mag afgesplitst worden indien ingezameld via een aparte ronde en de aanrekening kostendekkend 
via een aparte boekhouding gebeurt.
Gemiddeld voor IVVO werd 160,7 kg restafval per inwoner geproduceerd, dit is een afname met 7,7 kg 
per inwoner of -4,6% (norm IVVO = max. 164 kg/inw tegen 2022). 
Het behalen van de clusterdoelstellingen van dit uitvoeringsplan komen voor de meeste IVVO-gemeenten 
binnen handbereik.
De gemiddelde overschrijding van de norm bedraagt 8 kg per inwoner. Mesen heeft een opmerkelijk hoog 
restafvalcijfer. Dit vergt verder onderzoek.
Volgende actiepunten moeten de gemeenten helpen om de norm te behalen in 2022:
• intensieve sensibilisering rond de inhoud van de nieuwe blauwe zak
• voorsortering van grofvuil (matrassen en houtafval)
• afsplitsing van bedrijfsafval via facturatie 
• intensieve sensibilisering rond gebruik papieren zakjes voor sortering organisch keukenafval

Een directe korting op de werkingsbijdragen aan de gemeenten-vennoten werd toegekend van 17,5 EUR/
ton restafval conform de aandeelhoudersovereenkomst.

In tegenstelling tot 2020 was er geen opgelegde Covid-sluiting van de recyclageparken. Quasi alle af-
valfracties gingen in hoeveelheid in stijgende lijn. De afzetmarkten van recycleerbare fracties evolueerden 
in positieve zin. De reservatiemodule op de parken in eigen beheer (Veurne, Ieper en Vleteren) werd 
aangehouden.

De aanvaardingsplicht van matrassen diende volgens het gewijzigde Vlarema van start te gaan vanaf 
1/01/2021. Gezien de onderhandelingen met Valumat langer duurden en een akkoord rond de mode-
lovereenkomst met Interafval pas eind 2020 werd bereikt, liet minister Demir een gedoogbeleid toe tot 
eind juni 2021. IVVO organiseerde een prijsvraag die gegund werd aan de firma Matras Recycling Europe. 
Op de gratis zone van elk park staan meerdere matraskarren mobiel opgesteld om deze fractie droog te 
kunnen accepteren.
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Op 1/04/2021 werden de pmd-sorteerregels uitgebreid na de verspreiding van een introductiepakket in 
alle postbussen rond de nieuwe blauwe zak. Gemiddeld werd 21,6 kg per inwoner ingezameld (+20,4%) 
wat wellicht voor 2022 verder zal toenemen naar 24 kg per inwoner. Het pmd-afval van regio IVVO werd 
door Fostplus gegund aan de firma Val’Up in Mons na overslag bij Garwig te Houthulst. Deze installatie is 
ondertussen operationeel sinds eind vorig jaar.

Onze subsidieaanvraag voor een bronophalingsproject werd uiteindelijk na 2 jaar wachten goedgekeurd. 
Een mooi subsidiebedrag tbv 799.620,00 euro werd vastgelegd voor het bedienen van ca. 1780 locaties 
tijdens een projectduur van max. 3 jaar. 
Dit project werd in globaliteit voorbereid door opmaak van modelreglementen, voeren van prijsvragen 
voor aankoop kuub- en platenzakken en pbm’s, prijsvragen voor ophaling zakken en containers en voor de 
verwerking van het gebonden asbest. Het project ging van start in december 2021.
De doelgroep voor deelname werd vastgelegd als volgt: particulieren, openbare diensten, verenigingen 
en kmo’s. Specifiek voor landbouwbedrijven en scholen verwijzen we door naar het protocol met de 
OVAM dat in een ruimere subsidie voor deze sector voorziet. 
De bijdrage voor de projectdeelnemer bedraagt 30 €/zak met een max. van 6 zakken en 170 €/container 
met een max. van 2 containers zoals voorzien in de retributiereglementen. 
Om het project kostendekkend te maken gingen onze gemeenten akkoord om het saldo geraamd op 
109.000 € gedurende de projectduur op zich te neemen.
Onze website werd uitgebreid met een aanvraagformulier en betaalmodule.
De verhoogde vrijstelling van asbest op de parken van 1000 kg per gezin, in het leven geroepen om de 
wachttermijn van ons subsidiedossier bronophaling op te vangen, valt terug op 200 kg per gezin vanaf 
2022.

Onze klantendienst beheert de diftar inzamelgegevens tem de facturatie van de huis-aan-huis inzamelin-
gen en de recyclageparken. In totaal staan er 82.521 containers die vallen onder de retributieregeling uit 
in ons werkgebied. De burger krijgt toegang tot zijn afvalhistoriek via ons klantenportaal. Dit portaal werd 
gebruiksvriendelijker gemaakt. Inloggen kan met rijksregisternummer, eID of Itsme. Het aantal gebruikers 
van ons klantenportaal is gestegen 4.036 naar 13.077. Bij het versturen van de betalingsuitnodigingen 
worden de bijlagen met details van alle ledigingen niet meer automatisch meegestuurd maar zijn raad-
pleegbaar via dit portaal. Gebruikers van dit portaal kunnen bovendien hun betalingsuitnodigingen per 
mail aanvragen. En tenslotte kan men tijdig zijn saldo proactief verhogen met de payconic betaalfunctie. 
Met deze papierbesparing proberen we een belangrijke milieubesparing na te streven gezien er jaarlijks 
zo’n 70.796 betalingsuitnodigingen opgemaakt worden.

De overgang naar Remondis als diftarophaler per 1/01/2021 met aanpassing van een aantal ophaaldagen 
en –zones verliep naar algemene tevredenheid. De ophaling van de diftar rest- en gft-containers in alle 10 
gemeenten (uitz. Koksijde en De Panne die dit uitvoeren in eigen beheer) is opgenomen in dit contract dat 
loopt tem 2024 met verlengmogelijkheid van 2 jaar. 
De opstart van diftarrestafvalcontainers in Poperinge (8116 containers) en Veurne (4026 containers) 
vormde een groot succes. Bovendien werden ook veel extra gft-containers aangevraagd. 

Een pilootproject werd opgestart in Poperinge en Veurne waarbij zelfstandigen en kmo’s ook kunnen deel-
nemen aan de diftarophalingen door het afsluiten van een bedrijvencontract met IVVO. Een kostendek-
kende aanrekening gebeurt hierbij via facturatie met btw ipv via het gemeentelijk retributiereglement. 
Hierbij zorgen we ervoor dat gelijkaardig bedrijfsafval kan ingezameld worden via de reguliere rondes in 
containers tot 1100 liter. De tonnages en bijhorende kosten zijn boekhoudkundig afsplitsbaar.
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Het model retributiereglement opgemaakt door IVVO werd aangepast op de volgende punten: 
• toevoeging van de dienstverleningstarieven bronophaling asbest
• toevoeging van de tarieven voor papieren gft zakken (8l en 40l)
• aanbiedingskost horeca schrappen wegens stopzetting ter beschikking stelling biodegradeerbare  

inliners
• striktere beperking van de hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval via retributie. Bedrijven die meer 

wensen aan te bieden dienen een contract af te sluiten met IVVO (aanrekening huur containers en 
verwerkingskosten per type afval via facturatie) of met een private afvalophaler.

Alle parken volgen dit model en kunnen rekenen op een korting van 25% op de jaarlijkse beheersvergoe-
ding.

Sensibilisering van de burger rond een correct sorteergedrag en afvalpreventie gebeurde via de afvalka-
lender met 2 maandelijkse advertenties, de website, sociale media, de Recycle App en artikels voor de 
gemeentelijke infobladen. De bezoeken aan onze website (145.299 unieke gebruikers en 514.106 pagina-
weergaven) en Facebook (2200 volgers) namen fors toe. 59% van de bezoekers gebruikt een smartphone 
of tablet om de website te raadplegen. 

Scholen maakten gretig gebruik van de gratis vormingssessies i.s.m. Green Planet en selectieve inzamel-
recipiënten.

De grote zwerfvuilopruimactie ging opnieuw door coronaproof in de maand maart. 218 verenigingen 
ruimden een traject van 16 km wegbermen op in hun eigen bubbel. Het feit dat de grote zwerfvuiloprui-
mactie in 2020 niet kon doorgaan vertaalt zich in de zwerfvuilcijfers. 26,5 ton zwerfvuil werd opgeruimd, 
een stijging van 21% tegenover het jaar 2019. 

De provinciale werkgroep ‘afvalcommunicatie’ waar IVVO deel van uitmaakt, focust zich op zwerfvuil. 
Volgende campagnes werden verder gezet:
• Let’s do it in je buurt in de vuilbak, waarbij een jaarlijkse terugkomdag om de langdurige vrijwilligers 

te belonen voor hun tomeloze inzet werd geannuleerd vanwege corona. In plaats van een bedan-
kingsmoment kreeg elke vrijwilliger een geschenk.

• Vlaamse handhavingsweek ism de Mooimakers.
• Hoffelijkheidscampagne ‘Week van het afvalteam’ ism Interafval.
• Operatie Proper, ism de Mooimakers met beloningssysteem voor scholen en verenigingen. De 27 deel-

nemende scholen werden individueel bedankt door de gemeente. De totale beloning voor alle scho-
len samen bedroeg 15.600€.

Een werkgroep met de milieuambtenaren van IVVO kwam viermaal samen om intergemeentelijke 
initiatieven te concretiseren, om in te spelen op bovenlokale acties en om de nieuwe projecten voor te 
bereiden zoals selectief inzamelen van matrassen, bronophaling asbest,... 

Besprekingen werden gevoerd via INTERAFVAL (het overlegplatform voor alle Vlaamse intergemeentelij-
ke samenwerkingsverbanden binnen de VVSG) rond actuele thema’s en nieuwe regelgeving. In 2021 werd 
voor de 6de keer een hoffelijkheidscampagne voor de afvalophaler en parkwachter georganiseerd onder 
de vernieuwde noemer ‘Week van het Afvalteam'.
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3.2. Bedrijfsactiviteit 2: AFVALVERWERKING: GFT-COMPOSTERING

De gft-vergistingsinstallatie verwerkte 60.588 ton organische afvalstoffen, dit komt neer op een globale 
stijging met 12,8%. 
De aanvoer van gft van onze gemeenten steeg voor het 2de jaar op rij fors met gemiddeld 12,5%. De 
grootste stijging kwam vanwege de gemeenten Poperinge (+29,7%) en Veurne (+37,4%) door de opstart 
van de inzameling van restafval via gewichtsdiftar vanaf 1/04/2021 waardoor veel bijkomende gft-contai-
ners werden aangevraagd.

De directe korting op de werkingsbijdragen aan de gemeenten-vennoten bedraagt conform de aandeel-
houdersovereenkomst 2020-2023 22 EUR/ton voor gft-afval en 10 EUR/ton voor groenafval. 

De energieopbrengsten kenden een gemengd beeld: 
• 6.195 groenestroomcertificaten in 2021 tov 6.600 in 2020 => daling met 6,1%. Elektriciteit op het net 

geplaatst 2.954 MWH (tgo 3.372 MWH in 2020) of -12,4%. Deze evolutie is toe te schrijven aan ver-
bruik van de elektrische breker ipv de vroegere breker op diesel, stilstand van één van de biogasmo-
toren nav gepland groot onderhoud, verlies energierijke OBA-stroom en overschakeling naar mobiele 
breker die op elektriciteit werkt (voorheen aangedreven met diesel).

• 6.251 warmtekrachtcertificaten in 2021 (tov 5.856 in 2020 excl overdracht inhaalcertificaten 2019) => 
stijging met 6,8% met dank aan de optimaal functionerende indamper 

Door herinvesteringen en procesoptimalisaties blijft onze installatie voldoen aan de huidige technische 
standaarden en is ze klaar voor de toekomst. Als belangrijkste onderhoudskosten noteren we het voorbije 
jaar de vervanging van de sorteertrommel met bijhorende omkasting en trechter in de ontvangsthal. Een 
aantal investeringen werden gegund maar lopen vertraging op bij de uitvoeren waaronder plaatsing van 
regenwateropslagtanks en plaatsing ontwaterpers voor een efficiëntere droging van de lichte fractie.

Het organisch afval werd verwerkt tot compost. De geproduceerde Vlaco-gekeurde compost beschikt over 
het Vlaco-label dankzij ons doorgedreven kwaliteitszorgsysteem. De verkoop gebeurt in zakken van 40 
liter via recyclageparken of in bulk waarbij de voorjaarsactie ‘2 halen=1betalen’ succesvol blijft. De afzet 
van 22.000 ton compost als bodemverbeterend middel leverde een besparing op van maar liefst 29.360 
ton CO2-equivalent. 

De gft-installatie beschikt over een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur. De exploitatie werd 1 
keer bezocht door de milieuinspectie. 
De gft-installatie beschikt over een OVAM-erkenning voor de verwerking van categorie 3-materiaal die 
werd vernieuwd en loopt tot 26/11/2025.
De Vlarem wetgeving legt de verplichting op tot het opstellen van een mlieuzorgsysteem. In 2021 werd 
een eerste versie van een milieuhandboek opgesteld die het milieuzorgsysteem beschrijft. De bedrijfsvoe-
ring van de gft-installatie werd door de bestendige deputatie getoetst aan de GPBV regelgeving. Uit het 
evaluatieverslag blijkt dat er geen aanpassingen dienen te gebeuren van de in de omgevingsvergunning 
opgelegde bijzondere voorwaarden. Ikv de noodprocedures werd een rioolafsluiter geplaatst op het lo-
zingspunt om mogelijke calamiteiten op te vangen.
IVVO beschikt een kwaliteitssysteem dat beantwoordt aan het lastenboek van VLACO voor het bereiken 
van het Vlaco-kwaliteitslabel. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het mijden van plastieken folies in het 
inkomend materiaal.

De aanvoer van gft-afval neemt jaar na jaar toe en dwingt de piekcapaciteit gedurende het seizoen struc-
tureel te overschrijden. Daarnaast voorziet een Europese richtlijn in de verplichting om organisch afval 
selectief in te zamelen tegen eind 2023. Met het vooruitzicht van de opstart van een selectieve gft-inza-
meling in naburige intercommunales wenst IVVO haar capaciteit uit te breiden in functie van deze noden. 
Een studieopdracht werd recentelijk uitgeschreven. 
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4. JAARREKENING

4.1 Gebeurtenissen van het boekjaar en commentaar op de jaarrekening

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een globale winst van 416.751 EUR (ter info resultaat 2020: winst 
van 547.128 EUR). 

BALANS
Het balanstotaal is 15,9 mio EUR, een daling met 0,6 mio EUR tov 2020, waarvan 48,8% gevormd wordt 
door materiële vaste activa. 
De daling van het balanstotaal is voornamelijk toe te wijzen aan de daling van de materiële vaste activa 
met 0,8 mio EUR

Het eigen vermogen stijgt van 12,1 mio EUR naar 12,2 mio EUR wat goed is voor een solvabiliteit van 
76,4% (eigen vermogen / balanstotaal x 100). 

De openstaande leningen en kredieten bij de banken (looptijd > 1 jaar) belopen 0,17 mio EUR (0,17 mio 
EUR lager dan vorig jaar). 
De handelsschulden bedragen 1,5 mio EUR, deze zijn met 0,6 mio EUR gedaald tgo vorig boekjaar.

De overige schulden stijgen van 0,37 mio € in 2020 naar 0,77 mio EUR. Dit betreft door te storten retribu-
ties. De stijging is o.a. te verklaren omdat retributies HAH restafval Ieper en Veurne nu via IVVO verlopen.

RESULTATENREKENING
Om het netto—resultaat te bepalen per bedrijfstak worden er onderlinge kosten en opbrengsten ver-
rekend tussen beide bedrijfstakken Dit gebeurt extra-comptabel en heeft geen effect op de totale net-
to-winst van IVVO. 

De totale omzet bedraagt 14,6 mio EUR (12,8 mio EUR in 2020) en steeg met 14%.

Bedrijfstak 1 heeft een verlies van 18.076 EUR (tgo winst 118.092 EUR in 2020).
Bedrijfstak 2 heeft een winst van 434.827 EUR (tgo 429.036 EUR in 2020). 
De globale winst van IVVO bedraagt aldus 416.751 EUR (547.128 EUR in 2020). 

Belangrijk om te vermelden is dat er aan de gemeenten-vennoten een bijdragevermindering op de aan-
geleverde tonnages en op beheersvergoedingen werd toegekend van 1.036.049 EUR in 2021 (cfr. 982.547 
EUR in 2020). 

Bespreking bedrijfstak 1 (afvalinzameling en -verwijdering)
De kosten in bedrijfstak 1 zijn 19,32% hoger dan vorig jaar, de opbrengsten stegen met 17,63%.
De belangrijkste tendenzen langs de kostenkant zijn:
• De aankopen (klasse 60): een stijging van 24,52% o.a. door éénmalige opstartkosten gewichtsdiftar 

Poperinge en Veurne ad 128 K EUR , toename doorstorting opbrengsten papier&karton aan gemeen-
telijke vennoten +265 K €, bijkomende ophaalkosten hah restafval Ieper/Poperinge/Veurne +760 K € 
en tenslotte stijgende transport-en verwerkingskosten fracties RP +104 K €

• De diensten en diverse goederen (klasse 61) stijgen met 16,90% tgo 2020.
• Stijgende softwarekosten (+105 K €), toegenomen kost onderhoud en verbruik wagenpark (+ 33 K €) 

en gestegen portkosten (+15 K €) zijn hier de voornaamste oorzaken.
• De personeelskosten (klasse 62) overstijgen het budget met 3,25%.
• Enerzijds werd er 0,5 VTE extra ingezet om de drukte in de nazorg op te vangen, anderzijds was er een 

indexering van de weddes in oktober (niet voorzien in budget) en ten slotte werd een langdurig zieke 
op overslag Ieper (vastbenoemde die in payroll blijft) vervangen vanaf oktober 2021.
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De stijging van de opbrengsten is voornamelijk te danken aan:
• hogere opbrengsten papier&karton (+538 K €)
• doorrekening kosten ophaling hah restafval Ieper/Poperinge/Veurne +786 K €

Ondanks de opstartkosten van gewichtsdiftar rest (Poperinge/Veurne) kon het nettoverlies beperkt 
worden tot 18 K € wat beduidend beter is dat het verlies dat werd gebugetteerd namelijk 148 K €.

Bespreking bedrijfstak 2 (afvalverwerking, in casu gft-compostering)
2021 was een uitzonderlijk goed jaar dankzij een stijging van de tonnages van aanvoer GFT en OBA’s met 
11,29%. Het GFT afkomstig van de gemeentelijke vennoten blijft eveneens verder stijgen in 2021.

Tendenzen langs de opbrengstenzijde:
• De omzet is 7,58% hoger dan vorig jaar, deze stijging hield geen gelijke tred met de toename van de 

aangevoerde tonnages. De energie-opbrengsten volgden immers niet de trend van de gate-fees.
• Dit valt te verklaren omdat er enerzijds een energierijke afvalstroom wegviel hetgeen een nefaste 

invloed had op de energie-productie anderzijds kenden we een 3-tal weken geplande stilstand op een 
biogasmotor en tenslotte verbruikt de stationaire breker nu elektriciteit daar waar de mobiele breker 
voorheen op diesel draaide. Bovendien bevatte de omzet in 2020 105 K € ‘inhaalfacturatie WKK’s van 
2019’ hetgeen de vergelijkbaarheid tussen de omzet van beide boekjaren vertekent.

• De sterke daling van de andere bedrijfsopbrengsten is te wijten aan het wegvallen van een BTW-her-
ziening in ons voordeel (door minder gunstig BTW-verhoudingsgetal), daling VOP-premie en daling 
schadevergoeding verzekeraar arbeidsongevallen

Evolutie kosten:
• de aankopen (klasse 60) stijgen aanzienlijk met 15,53% doch dit ligt in lijn met de stijging van het ton-

nage aan GFT verwerkt in onze installatie
• diensten en diverse goederen liggen ongeveer op hetzelfde niveau van 2020 ondanks de renovatie van 

de trommelzeef die 136 K € kostte (ook terugname voorzieningen groot onderhoud hiervoor).

Er werden voor een totaal bedrag van 156 K EUR voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellings-
werken aangelegd in 2021. Er werd tevens een bedrag van 162 K EUR van deze voorzieningen teruggeno-
men. Dit is logisch gezien de vele ongeplande grote onderhoudswerken die in 2021 dienden uitgevoerd.
 
De netto-winst vóór niet-recurrente elementen beliep 434.826 EUR (tov 377.714 EUR in 2020). Dit is 
een uitmuntend resultaat wetende dat er in 2021 43.670 EUR meer kortingen werden toegekend aan 
de gemeentelijke vennoten.

IVVO realiseerde een positieve cashflow van 1,64 mio EUR .
Deze werd aangewend om de investeringen ad 0,71 mio EUR (excl niet-aftrekbare BTW) volledig met 
eigen middelen te betalen en om 0,43 mio EUR vervallende schulden terug te betalen.
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INVESTERINGEN (bedragen excl. niet-aftrekbare BTW)
In de loop van 2021 werden slechts 710 K EUR van de 1028 K EUR gebudgetteerde investeringen uitge-
voerd.
 
De voornaamste investeringen van 2021 waren: 

BEDRIJFSTAK 1
• aankoop diftarcontainers hah    360 K EUR
• walking floor OS Veurne     76 K EUR
• renovatie vergaderzaal hoeve    51 K EUR
• kosten voorontwerp overslagstation Veurne 121 K EUR
• omheining OS Veurne    19 K EUR 
• vervanging bestelwagen klantendienst  10 K EUR    

BEDRIJFSTAK 2
• voorschotfact. ontwatering lichte fractie   20 K EUR
• vervanging heftruck    14 K EUR
• vernieuwing airco controlekamer   14 K EUR
• epoxy vloer biofiltergebouw   11 K EUR

4.2 Risico’s en onzekerheden
De risico’s of onzekerheden waarmee IVVO geconfronteerd wordt zijn deze die gangbaar zijn in de sector 
van de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval. 

Voor het boekjaar 2021 moest er geen responsabiliseringsbijdrage betaald worden. Volgens de simulaties 
ontvangen van de pensioendienst zou IVVO pas vanaf 2026 een responsabiliseringsbijdrage moeten beta-
len. Gezien het bedrag vrij beperkt is (afgerond een kleine 8.000 EUR), oordeelt de raad van bestuur dat 
er geen aanleiding is om nu reeds een provisie aan te leggen hiervoor.

5. VERWERKING VAN HET RESULTAAT
 
De raad van bestuur stelt voor om de winst van het boekjaar (416.750,70 EUR) over te boeken naar de 
beschikbare reserves cfr artikel 38 van de statuten.
De beschikbare reserves bedragen derhalve 2.658.002,91 EUR per 31/12/2021.

6. WAARDERING IN CONTINUÏTEIT

De raad van bestuur stelt voor om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te  
behouden. 
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 7. VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS EN HAAR 
VERTEGENWOORDIGERS

De raad van bestuur bevestigt dat er tot op heden, sinds het afsluiten van het boekjaar 2021, geen ande-
re belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die de vennootschap in belangrijke mate kunnen 
beïnvloed hebben.
 
Er werden geen onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd.

Er is geen gebruik gemaakt van andere financiële instrumenten.

De raad van bestuur bevestigt dat tijdens het boekjaar 2021 geen beraadslaging plaatsvond of beslissing 
werd genomen waar, op grond van artikel 6:64 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang bij de te nemen beslissing meedeelden.

De raad van bestuur houdt eraan alle deelnemers-vennoten en medewerkers te danken voor hun positie-
ve inzet en medewerking.

De raad van bestuur vraagt aan de statutaire algemene vergadering de aldus afgesloten jaarrekening per 
31 december 2021 en de hierin voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren. 

De raad van bestuur verzoekt tevens de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders 
voor de vervulling van hun mandaat en aan de commissaris en haar vertegenwoordigers voor zijn controle 
gedurende het boekjaar 2021.

Ieper, 19 april 2022

Namens de Raad van Bestuur,

   

        
Valentijn Despeghel,   Lies Dezeure,   Guido Decorte,
voorzitter   ondervoorzitter  ondervoorzitter


