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EcoWerf heeft het tweede jaar van haar bestaan goed gepresteerd en kan een positieve balans voorleggen.
2005 is bovenal een veilig jaar geweest: er is extra werk gemaakt van veiligheid.
Vorming en opleiding van het personeel rond veiligheid kregen voorrang; verdere risicoanalyses werden
gemaakt, bijkomend veiligheidsmateriaal werd aangeschaft, veiligheidswerken werden uitgevoerd, …. Dit
alles resulteerde voor 2005 in een aanzienlijke daling van de graad van ernst van de arbeidsongevallen die
zich voordeden. EcoWerf dankt al haar personeelsleden voor de volgehouden inspanningen die zij leverden
om hun werkomgeving veiliger te maken.
Zo werd ook, - om nog veiliger te werken -, in de transportdienst het systeem “fini-fini” afgebouwd. Dit was
niet zo eenvoudig, want ingeburgerde gewoontes verander je niet zomaar. EcoWerf mocht daarbij rekenen
op de steun van de syndicale organisatie. Ik dank dan ook alle betrokkenen voor het begrip dat zij hiervoor
hebben opgebracht.
De klant blijft koning: ook in 2005 stond de dienstverlening aan de burger centraal. Zo hebben alle
personeelsleden zich ingezet voor de vlotte invoering van het DifTarsysteem in de huis-aan-huisophaling en
op het containerpark van een aantal gemeenten. Bij de invoering werd rekening gehouden met alle
problemen, echte of vermeende , die door de burger werden aangekaart. De reeds bereikte resultaten zijn
tot nu toe zeer positief.
Een vlotte communicatie met en gedegen informatie aan de burger was ook in 2005 een prioriteit bij
EcoWerf. De burger kan via de groene lijn steeds bij EcoWerf terecht; informatie over het recycleren en
sorteren van afval werd op grote schaal verspreid via het kringloopnieuws en tal van andere brochures en
folders. Sensibilisatie van de burger en aanzet tot preventie zijn steeds het streefdoel van deze
communicatie.
EcoWerf deed in 2005 belangrijke investeringen: het wagenpark werd vernieuwd, - waarbij ergonomie en
veiligheid de nodige aandacht kregen -, en er werd met de vernieuwing van de nabewerking van de
composteerinstallatie begonnen. EcoWerf heeft ook de aanzet gegeven voor de nieuwe transportsite, die de
werkomstandigheden voor ons personeel gevoelig zal verbeteren.
Belangrijk in 2005 was uiteraard ook dat EcoWerf voor de overslag en de verwerking van het restafval een
lange termijn contract afsloot met Indaver. Dit zal voor de deelnemende gemeenten een substantiële
besparing met zich meebrengen op de afvalfactuur.
De vooropgestelde positieve financiële resultaten voor 2005 hebben zich inmiddels geconcretiseerd. Dit zal
zich ook manifesteren in de uiteindelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten.
Tot slot, in 2005 blijven de restafvalcijfers in het werkingsgebied van EcoWerf de laagste - en dus de beste
- in Vlaanderen. Dit is het beste bewijs van de kwaliteit van het werk dat door al de personeelsleden van
EcoWerf werd geleverd. Ik dank hen dan ook voor hun inzet.

Freddy VRANCKX
Voorzitter
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1.


VENNOTEN EN KAPITAAL
EcoWerf , Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant

Opdrachthoudende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001.
Opgericht op 15 december 2003 te Leuven en waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004 onder het nr. 04007002.
De vereniging werd conform het decreet van 6 juli 2001 opgericht voor een duur van 18 jaar, die
aanvang neemt op de datum van de ondertekening van de statuten bij oprichting, zijnde 15 december
2003.



Statutenwijzigingen
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 juni 2004.



Vennoten
Zevenentwintig gemeenten van het arrondissement Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en drie
intergemeentelijke verenigingen zijn vennoot bij EcoWerf.
De Raad van Bestuur bestaat uit 32 stemgerechtigde leden en 5 leden met raadgevende stem, in totaal
37 leden.
Op de jaarvergadering van 23 juni 2004 werd de bvba Vanstreels, De Bom, van Driessche & co met
zetel te Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, vertegenwoordigd door de heren Jacques Van den Abeele en/of
Eugène Vanstreels, aangesteld als commissaris-revisor.



Kapitaal

Het onderschreven kapitaal van EcoWerf bedraagt € 1.740.179,21 en is volledig volstort.
Hiervan werd:
∗
∗
∗
∗
∗



€ 1.391.657,69 onderschreven door de gemeenten en volstort;
€
348.033,67 onderschreven door de Provincie en volstort;
€
271,03 onderschreven door Regionale Milieuzorg en volstort;
€
108,41 onderschreven door IOK en volstort;
€
108,41 onderschreven door Interrand en volstort.

Aandelen
Het kapitaal van EcoWerf wordt vertegenwoordigd door 160.516 aandelen, waarvan
*
*

128.368 aandelen van gemeentelijke aandeelhouders
32.148 aandelen van andere dan gemeentelijke aandeelhouders (provincie Vlaams-Brabant
en drie intergemeentelijke verenigingen)
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Elk aandeel van EcoWerf heeft een waarde van € 10,84. De overzichtstabel hieronder bevat verdere
details.
Gemeente
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Herent
Hoegaarden
Holsbeek
Huldenberg
Keerbergen
Kortenaken
Kortenberg
Landen
Leuven
Linter
Lubbeek
Oud-Heverlee
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Tielt–Winge
Tienen
Tremelo
Zoutleeuw
Totaal gemeentelijke aandelen

Aantal aandelen

Nominaal bedrag

2.648
2.184
2.488
2.728
3.144
2.480
2.312
1.904
4.248
5.120
2.272
2.680
2.368
2.344
3.136
4.520
5.536
33.368
2.688
3.304
2.336
3.888
7.752
3.096
13.304
3.376
3.144

28.707,38
23.677,09
26.972,80
29.574,68
34.084,60
26.886,07
25.064,76
20.641,56
46.053,24
55.506,73
24.631,11
29.054,30
25.671,86
25.411,67
33.997,87
49.002,03
60.016,65
361.747,74
29.414,03
35.919,18
25.324,94
42.150,42
84.040,65
33.564,22
144.230,76
36.599,75
34.084,60

128.368

1.391.657,69

IOK
Interrand
Regionale Milieuzorg
Provincie

10
10
25
32.103

108,41
108,41
271,03
348.033,67

Totaal andere

32.148

348.521,52

160.516

1.740.179,21

Totaal
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2. BESTUURSORGANEN - TOEZICHT - SECRETARIAAT
Raad van Bestuur van EcoWerf



Voor de gemeenten
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Herent
Hoegaarden
Holsbeek
Huldenberg
Keerbergen
Kortenaken
Kortenberg
Landen
Leuven
Linter
Lubbeek
Oud-Heverlee
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Zoutleeuw



Mevrouw Maggie Thielemans
De heer Hans Vandenberg
De heer Roger De Muylder
De heer Mark Cardoen
De heer Michel Baert
De heer Guido Langendries
De heer Bart Vlayen
Mevrouw Maria Saelmaekers
De heer Carlo Wouters
De heer Roger Castelein
De heer Jean Pierre Taverniers
De heer Hans Eyssen
De heer Jos Trappeniers
De heer Freddy Van Den Broeck
Mevrouw Griet Vandewijngaerden
De heer Johan Vleeracker
De heer Kris Colsoul
De heer Mark Verheyen
De heer André Vanherwegen
De heer Freddy Vranckx
De heer Marc Rom
De heer Dirk Jacobs
De heer Emilius Van der Auwera
De heer René Thuys
De heer André Hoebrechts
De heer Paul Vandyck
De heer Roger Mertens
De heer Bruno Dewelde
De heer Karel Rausch

Voor de provincie
Mevrouw An Hermans
De heer Jo Stulens
De heer Etienne Vermaelen



Leden met raadgevende stem
Mevrouw Nieke Deleebeeck-Baudet
Mevrouw Rita Jonckers
Mevrouw Jeannine Meeus
Mevrouw Liesbeth Vanhemelryck
De heer Leon Pierco



Secretaris
De heer Peter Standaert - Algemeen directeur
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Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Ondervoorzitter - Bestuurder
Bestuurder
Voorzitter - Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder - Deskundige
Bestuurder - Deskundige

Directiecomité
De heer Freddy Vranckx
De heer Marc Verheyen
Mevrouw Griet Vandewijngaerden
De heer Michel Baert
De heer Guido Langendries
De heer Mark Cardoen
De heer Peter Standaert

Voorzitter
Ondervoorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Secretaris - Algemeen directeur

Het verslag van de commissaris-revisor wordt ter goedkeuring en ter ontlasting van de bestuurders
voorgelegd.
De resultatenrekening 2005 van EcoWerf sluit met een overschot van € 50.028,95 tegenover een
overschot van € 253.721,98 in 2004. Meer details vindt de lezer in de jaarrekening achter in dit verslag.

Personeel
Het totaal aantal personeelsleden dat op 31 december 2005 bij EcoWerf tewerkgesteld was, bedraagt
210.

Vestigingen
•

Hoofdzetel, burelen en GFT-composteerinstallatie:
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele – Tel. 016/28 43 00

•

Exploitatiegebouwen:
-

Overlaadstations:
. Messelbroek, Mannenberg 263, 3272 Messelbroek, tel. 013/77 46 03
. Tienen, Ambachtenlaan 38, 3300 Tienen, tel. 016/81 76 83
. Werchter, Tremelobaan 35, 3118 Rotselaar, tel. 016/60 89 51

-

Containerparken:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Begijnendijk, Prof. Scharpélaan, 3130 Begijnendijk, tel. 016/56 19 73
Bekkevoort, Nieuwstraat 16A, 3460 Bekkevoort, tel. 013/32 37 48
Bertem, Baanakker, 3060 Bertem, tel. 016/49 11 56
Boortmeerbeek, Mechelsebaan, 3190 Boortmeerbeek, tel. 015/51 85 73
Boutersem, Kerkomsesteenweg 65, 3370 Boutersem, tel. 016/73 47 16
Geetbets, Stationplein, 3450 Geetbets, tel. 011/58 65 99
Glabbeek, Steenbergstraat 44, 3380 Glabbeek, tel. 016/47 34 87
Haacht, Nieuwstraat, 3150 Wespelaar, tel. 016/60 69 13
Hoegaarden, Stationsstraat 30, 3320 Hoegaarden, tel. 016/76 73 26
Holsbeek, Bruul, 3220 Holsbeek, tel. 016/62 25 23
Keerbergen, Broekelei, 3140 Keerbergen, tel. 015/52 99 02
Leuven, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele, tel. 016/29 64 43
Leuven, Grauwmeer 99, 3001 Heverlee, tel. 016/40 07 35
Leuven, Diestsesteenweg 504, 3010 Kessel-Lo, tel. 016/47 01 13
Landen, Industrieterrein, 3400 Landen, tel. 011/83 23 08
Linter, Derde Lanciersstraat, 3350 Linter, tel. 011/78 49 27
Lubbeek, Bollenberg, 3210 Lubbeek, tel. 016/62 35 54
Oud-Heverlee, Bierbeekstraat 8b (loods), 3054 Blanden, tel. 016/40 52 51
Rotselaar, Beversluis, 3110 Wezemaal, tel. 016/58 53 23
Scherpenheuvel-Zichem, Mannenberg 263, 3272 Messelbroek, tel. 013/78 30 86
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. Tielt-Winge, Dorpsstraat, 3390 Tielt-Winge, tel. 016/50 29 11
. Tremelo, Tremelobaan 35, 3118 Werchter, tel. 016/60 60 36
. KMO-park Leuven, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele, tel. 016/29 64 43

-

Schietstand:
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele - Tel. 016/29.60.15

-

Truck-Wash:
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele - Tel. 016/28.43.00
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3. ACTIVITEITEN


AFVALPREVENTIE

Contactpersoon: An Depauw – tel. 016/28 43 42
Binnen het afvalpreventieteam coördineren en organiseren drie medewerkers acties rond het voorkomen
van afval. Zesentwintig gemeenten zijn voor deze dienstverlening bij EcoWerf aangesloten en betalen
hiervoor een jaarlijkse bijdrage van 0,36 euro per inwoner. Met dit geld wordt een basispakket van
activiteiten uitgevoerd. Daarnaast kan een gemeente opteren om een specifiek lokaal project uit te werken,
waarvoor zij dan een extra bijdrage dient te betalen.
De activiteiten van het afvalpreventieteam in 2005 waren de volgende:
-

Het geven van informatie en het opvolgen van klachten via de groene lijn

-

De uitgave van twee edities van het “Kringloopnieuws”

-

Het samenstellen en verdelen van infobrochures

-

De opmaak van afvalkalenders

-

De organisatie van rondleidingen voor verenigingen en scholen

-

Het ter beschikking stellen van didactisch materiaal

-

De ondersteuning van de compostmeesterwerking

Op het groene nummer 0800/97 0 97 kunnen de inwoners terecht met hun vragen over afval. Via deze
lijn kunnen bovendien klachten geuit worden over de huis-aan-huisophaling van afvalfracties, waarna
ze, in samenwerking met de transportdienst, onderzocht worden. In 2005 werden 1.622 klachten
geregistreerd. Iets minder dan de helft (46%) daarvan bleek gegrond. Aangezien er op jaarbasis
9.725.483 aansluitingspunten bediend worden, komt dit neer op één terechte klacht per 13.037
aansluitingspunten.

Deze afvalkrant komt in 168.225 brievenbussen terecht. Thema”s zoals de subsidie voor hakselaars,
het promoten van herbruikbare luiers, deelname aan Open Tuinen, werking van de
composteerinstallatie, de vernieuwde infomobiel, enz. stonden dit jaar in de kijker. In elke editie
verscheen een wedstrijd rond het sorteren van een bepaalde fractie, hetgeen een groot succes bleek.
Uit deze wedstrijden kwamen de meest gemaakte sorteerfouten naar boven.
Geregeld krijgt het afvalpreventieteam studenten of leerkrachten over de vloer met de vraag naar
informatie over het sorteren van afval en over afvalpreventie. Deze dienst beschikt over een aantal
brochures die hiervoor gebruikt kunnen worden. In 2005 werd een informatiebrochure over de diensten
van EcoWerf opgemaakt.
Vijfentwintig gemeenten kozen ervoor om de afvalkalender van 2006 door het afvalpreventieteam te
laten maken. Dit leidde tot vierendertig versies van de kalender.
In 2005 organiseerden we in totaal 158 rondleidingen op onze containerparken, in de kringlooptuin van
Wakkerzeel, op het milieubedrijf van EcoWerf en in de Infomobiel. Deze laatste werd in een nieuw jasje
gestoken.
Naast heel wat materiaal rond thuiscomposteren en kringlooptuinieren, zijn materialen rond recyclage
uitleenbaar. In 2005 maakten 21 scholen of verenigingen hiervan gebruik.
Ook in 2005 werd deze werking opgevolgd door de afvalpreventiedienst.
•

•

We organiseerden vijf compostcursussen voor beginners en één opleiding tot compostmeester.
Voor de compostmeesters stonden een bijscholing, een workshop rond de organisatie van “juni
compostmaand” en het Compostmeestercongres in Hasselt op het programma. Dit alles verliep
in samenwerking met VLACO.
Samen met Groen voor Groen werd een cursus rond schoolcomposteren georganiseerd. In juni
stonden negen compostmeesters met glans voor de klas.
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•
•

Op 15 oktober 2005 organiseerden we een uitstap naar EKOL en de kringlooptuin in Zichem.
In december volgden negen geïnteresseerde compostmeesters een rondleiding op de
composteerinstallatie van EcoWerf.

Foto 1: uitstap met de compostmeesters naar EKOL
-

Het uitvoeren van projecten in samenwerking met FOST Plus

FOST Plus lanceert geregeld projecten rond selectief inzamelen en recyclage van verpakkingsafval.
•
•
•
•

•

In het schooljaar 2005-2006 werd het animatieproject voor basisscholen voortgezet.
Negenenzestig klassen uit de lagere school kregen een geanimeerde uitleg over afval.
We ondersteunden de campagne van FOST Plus naar onderhoudspersoneel van basisscholen
door de bedeling van didactisch en ondersteunend materiaal.
Op 27 oktober 2005 werd een bezoek gebracht aan twee bedrijven uit de sector van
papierrecyclage.
We werkten samen rond het gebruik van de glasbollen en de preventie van sluikstorten. Er
werd een tv-spot opgemaakt om het sluikstorten in de omgeving van glasbollen tegen te gaan
en in drieëntwintig van onze gemeenten werden infopanelen met sorteerinstructies naast de
glasbollen geplaatst.
In december 2005 werkte EcoWerf mee aan de opnames van “Pakweg”, een tiendelige tvreeks die in 2006 op de regionale tv-zender ROB TV uitgezonden wordt en die handelt over
verpakkingsafval.
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-

De opmaak en het opvolgen van samenaankoopdossiers

-

Het uitvoeren van regionale en lokale afvalpreventieprojecten in samenwerking met en met steun van
de provincie Vlaams-Brabant

Het gezamenlijk aankopen van afvalpreventieve en didactische materialen levert de gemeenten heel
wat voordelen op. In 2005 werd een aantal aankoopdossiers ter subsidiëring door OVAM voorbereid en
werden de gekochte materialen over de gemeenten verdeeld. Het gaat om materialen voor
compostdemoveldjes, pakketten herbruikbare luiers, compostvaten, beluchtingsstokken en compostbakken (laatste drie in samenwerking met Interza).

Naast de ondersteuning van de compostmeesters, voerden wij de volgende projecten uit:
•

•

•

•

Op 15 september 2005 ging de subsidieperiode voor hakselaars van start, met als doel de
aanvoer van snoeihout op het containerpark te verminderen en te sensibiliseren omtrent de
mogelijkheden van het gebruik van houtsnippers in eigen tuin. Begin oktober demonstreerden
we enkele hakselaars voor meer dan 500 geïnteresseerden. Reeds midden oktober was het
voorziene budget van dit project uitgeput. In totaal kwamen 419 subsidieaanvragen binnen
waarvan er 382 uitbetaald werden.
Betreffende de herbruikbare luiers organiseerde EcoWerf met acht gemeenten enkele
infoavonden en voor de kinderopvang twee rondetafelgesprekken, en verspreidde zo heel wat
informatie. Deze gemeenten gaven een financiële ondersteuning via de verkoop van goedkope
pakketten of via een subsidie voor de aankoop van deze luiers.
Kringlooptuingedachte in openbaar groen: Bertem, Boutersem, Tielt-Winge en Zoutleeuw lieten
enkele stukjes openbaar groen analyseren door een ecologische tuinarchitect. Er werden
voorstellen geformuleerd en kleine ontwerpen gemaakt voor een meer milieuvriendelijke
aanpak en met oog voor kringlooptuinieren.
Aanpassingen kringlooptuin Wakkerzeel: in deze tuin werden enkele nieuwe items aangebracht
(vlinderkastje, insectenwand) en enkele bestaande elementen veranderd (composthoek,
kindvriendelijke aspecten en ombouw van het vijvertje). In juni 2005 nam EcoWerf met deze
tuin deel aan Open Tuinen, een initiatief van de Landelijke Gilde. Meer dan 500 mensen namen
een kijkje en volgden één van de rondleidingen.

Foto 2: demonstratiedag van de houthakselaars
-

Medewerking aan de opmaak van een video over DifTar

-

Testproject “biobags en geventileerde afvalbakjes” in Tremelo:

Ter ondersteuning van de gemeenten die DifTar (gedifferentieerde tarieven, zie verder) invoerden of
willen invoeren, werd een video opgenomen in samenwerking met de medewerkers van de
DifTardienst.

In de periode tussen 1 september en 1 december vond in Tremelo een proefproject plaats: alle
geïnteresseerde inwoners konden gratis een geventileerd afvalbakje met bijbehorende composteerbare
zakjes afhalen. Het doel van deze test was nagaan of op deze manier meer GFT uit de huisvuilzak
geweerd kan worden. De resultaten van twee sorteeranalyses, de lichte daling van het ingezamelde
huisvuil en de lichte stijging van het ingezamelde GFT tijdens de testperiode, suggereren dat het
gebruik van dit inzamelsysteem de aanwezigheid van GFT in de huisvuilzak wel degelijk kan
verminderen. Dit project zal, na de verwerking van een enquête, in 2006 geëvalueerd worden.
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Foto 3: een geventileerd afvalbakje
met bijbehorend composteerbaar zakje



CONTAINERPARKEN

Contactpersoon: Willy Scheys – tel. 016/28 43 06
EcoWerf baat 22 containerparken uit en stelt er 35 personeelsleden te werk. In het overslagstation te
Werchter zijn drie personen aan het werk.
In 2005 is intensief gewerkt aan het DifTarproject. DifTar staat voor “gedifferentieerde tarieven” en dit
volgens het principe dat de klant betaalt voor de gevraagde dienstverlening. De individuele aanrekening
veronderstelt echter dat de uitbating van het containerpark wordt geautomatiseerd, zodat de bezoeker kan
worden geïdentificeerd en de afvalstoffen die hij aanbrengt geregistreerd en aangerekend.
In vier containerparken van EcoWerf – namelijk in die van Bertem, Hoegaarden, Holsbeek en Boutersem –
werd een DifTarsysteem ingevoerd. De regeling “DifTar op basis van volume” is er van kracht. Voor het
gemeentelijk containerpark van Herent werden voorbereidingen getroffen om het park uit te rusten met
een DifTarsysteem op basis van gewicht.
Op het containerpark van Keerbergen is een aanvang genomen met uitbreidingswerken, inclusief DifTar op
basis van gewicht. Het containerpark van Kortenberg wordt vernieuwd en ook uitgerust met een dergelijk
DifTarsysteem.
In 2005 hielden we aanbestedingen voor de vernieuwing van het containerpark te Scherpenheuvel-Zichem
en Haacht. Er liep bovendien een aanbesteding voor de uitbreidingswerken van het park van Oud-Heverlee
en Lubbeek.



HUIS-AAN-HUISINZAMELING EN TRANSPORT

Contactpersoon: Bruno Nijs – tel. 016/28 43 08
Ook in 2005 verzorgde de transportdienst de ophaling en het vervoer van verschillende afvalfracties van de
27 aangesloten gemeenten. Het gaat – afhankelijk van de gemeente – om PMD, GFT, papier en karton,
huisvuil, grof huisvuil, snoeihout, oud ijzer en glas.

Personeel
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Op 31 december 2005 waren 101 chauffeurs en laders in dienst. Er zijn bovendien vier dispatchers
tewerkgesteld. Onderstaande tabel geeft een beeld van het aantal in- en uitdiensttredingen in het
afgelopen werkjaar.

2004
2005

2005

Totaal 31/12
Aangenomen
Uit dienst
Overplaatsing andere dienst

Aantal
103

Chauffeurs
57

Laders
46

+17
-17
-2

+9
-9
-2

+8
-8
0

Totaal 31/12
101
55
Tabel 1: In- en uitdiensttredingen in 2005 op de transportdienst

46

Het aantal chauffeurs is met twee voltijdse equivalenten gedaald, terwijl het aantal laders stabiel is
gebleven. Door de afschaffing van het “fini-fini-systeem” – systeem waarbij de laders en chauffeurs naar
huis mogen na het beëindigen van hun dagtaak – was er een algemene stijging van het aantal overuren.
Daarom zijn we genoodzaakt het aantal personeelsleden in deze dienst op te voeren. In 2006 gaan we over
tot de aanwerving van enkele personeelsleden om dit op te vangen.

Ingezamelde fracties
Onderstaande tabel geeft een zicht op de huis-aan-huisinzameling door EcoWerf van enkele belangrijke
afvalfracties.
2005
PAPIER EN KARTON
PMD
RESTAFVAL
GFT

In ton
Aantal rondes
13.878 ton
1.121
4.934 ton
1.662
18.054 ton
2.160
20.897 ton
1.734
Tabel 2: Huis-aan-huisinzamelingen in 2005

In km
124.635 km
204.756 km
263.211 km
175.174 km

Ten opzichte van 2004 is het aantal ton dat ingezameld werd licht verminderd. Dit is onder andere het
gevolg van de beslissing van de stad Diest om vanaf 1 januari 2005 de afvalinzameling niet meer door
EcoWerf te laten gebeuren.

Foto 4: drie ophaalwagens in de typische kleuren van EcoWerf
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Materiaal en investeringen
In 2005 werden zeven vrachtwagens vernieuwd: één kleine wagen, geschikt voor ophaling op moeilijk
bereikbare plaatsen, werd uitgerust met een DifTarweegsysteem en zes containerwagens werden
vervangen. Verder is de oplevering van twaalf nieuwe ophaalwagens voorzien voor het eerste kwartaal van
2006.
7X

PAPKA

7 chauffeurs en 10 laders

15 X

HV, GFT

18 chauffeurs en 18 laders

5X

HV, GFT DifTar

5 chauffeurs en 7 laders

11 X

PMD

11 chauffeurs en 11 laders

3X

GLAS

3 chauffeurs

1X

GLAS

1 chauffeur

1X

GLAS

1 chauffeur

9X

CONTAINERS

9 chauffeurs

1X

COMPOST

1 chauffeur

53 VRACHTWAGENS

56 chauffeurs en 46 laders

Veiligheid en kwaliteit
Het aantal controles op de baan werden opgevoerd. Eén van de dispatchers oefent fulltime controle uit op
de veiligheid en kwaliteit tijdens de huis-aan-huisinzamelingen. Er werden bovendien opleidingen
georganiseerd om veiligheid en kwaliteit te verhogen.
Bij de aanschaf van nieuwe wagens gaat veel aandacht naar veiligheid (dodehoekcamera, fluostripping aan
de zijwanden enz.) en ergonomie (lage instap, airco, automatische versnellingen).
In 2005 was de aankoop van boordcomputers en de bijhorende back office gepland om efficiëntie en
kwaliteit te verhogen. Wegens talrijke verschuivingen in het landschap van de leveranciers zal deze
aankoop pas gebeuren in 2006.
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Foto 5: twee laders aan het werk



DIFTAR

Contactpersoon: Koen Daniëls – tel. 016/28 43 44
In de loop van 2005 werd een systeem van gedifferentieerde tarieven (DifTar) ingevoerd bij de huis-aanhuisinzameling van GFT en huisvuil in vijf gemeenten en op enkele van onze containerparken.

Huis-aan-huisinzameling van GFT en huisvuil
In het voorjaar startten de gemeenten Bertem, Boutersem, Hoegaarden, Kortenaken en Lubbeek met de
huis-aan-huisophalingen volgens het DifTarprincipe. Sinds maart wordt in deze gemeenten het huisvuil en
het GFT gewogen en aangerekend naargelang de aangeboden hoeveelheid. De inwoners betalen dus
concreet voor het afval dat zij aanbieden. Samen met het promoten van een milieubewust aankoopbeleid
en het aanreiken van alternatieven zoals thuiscomposteren, streven we naar een eerlijke afvalfactuur en
een vermindering van de afvalberg.
Werkwijze
Na een intensieve informatiecampagne, waarbij elk gezin bezoek kreeg van een enquêteur, werden de
nodige stappen ondernomen om het DifTarproject te automatiseren: in de groene GFT-container en in elke
nieuwe grijze huisvuilcontainer werd een elektronische chip geplaatst. Deze wordt in het computersysteem
gekoppeld aan de adresgegevens van de inwoner en aan de containergegevens.
De ophaalwagens werden uitgerust met een boordcomputer en een weeginstallatie, waardoor de containers
automatisch gewogen worden. Bij elke ophaling wordt de betreffende container twee keer gewogen: één
keer vóór de lediging en één keer na de lediging. Enkel het verschil tussen deze twee gewichten, berekend
door de boordcomputer, wordt geregistreerd en aangerekend. Het te betalen bedrag wordt afgehouden van
het voorschot dat elk gezin op een gemeentelijke rekening gestort heeft.
De volledige nazorg van dit project wordt door het DifTarteam van EcoWerf afgehandeld. Hieronder vallen
de interventies die door ons technisch personeel uitgevoerd worden en het volledige
opvolgingsmanagement (informatie en klachtenbehandeling via het groene nummer, mutaties, opmaak
betalingsuitnodigingen, …).
Resultaten
De inspanningen van zowel de inwoners als de gemeentebesturen resulteerden reeds na 10 maanden
werking in de beoogde opzet. Sinds de invoering van DifTar daalden de aangeboden hoeveelheden huisvuil
en GFT immers gevoelig: het huisvuil daalde met 25%, het GFT daalde zelfs met 41% ten opzichte van het
vorige jaar. De onderstaande grafieken vergelijken de hoeveelheid afval in kilogram per inwoner van de
afgelopen twee jaar.
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Inzameling van huisvuil
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Grafiek 1: Inzameling van huisvuil in de vijf DifTar-gemeenten
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Grafiek 2: Inzameling van GFT in de 5 Diftar-gemeenten

Containerparken
Voor de implementatie van DifTar op onze containerparken werd een samenwerking gestart met de
gemeenten Bertem, Boutersem, Hoegaarden, Huldenberg en Holsbeek. Deze vijf gemeenten kozen voor
een DifTar-systeem op basis van volume. Dit wil zeggen dat de prijs van een bezoek aan het containerpark
berekend wordt op basis van het vervoermiddel waarmee de inwoner naar het containerpark komt.
Ieder gezin ontving een toegangskaart en informatiefolder, waarin de werking van het DifTarpark uitgelegd
werd. Door deze toegangskaart is het containerpark uitsluitend toegankelijk voor inwoners van de
gemeente. Op die manier roepen we het afvaltoerisme een halt toe.
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Foto 6: DifTar op het containerpark
De bestaande infrastructuur werd aangepast zodat een bezoek aan het containerpark en de betaling vlot
kunnen verlopen. Aan de ingang werden een slagboom en een aanmeldzuil geplaatst waar de inwoner, na
controle van de toegangskaart, de reden van zijn bezoek en de af te leveren afvalstoffen kan aanduiden.
Betaling kan nadien via Bancontact of Proton.
De administratieve nazorg van het geheel wordt door EcoWerf voorzien. Ook hier zorgt ons DifTar-team
voor de volledige opvolging: het verwerken van mutaties, het aanmaken en verzenden van nieuwe
toegangskaarten, het beantwoorden van de groene lijn, het aanmaken en verzenden van gemeentelijke
overzichten enz.



COMPOSTERING

Contactpersoon: Martina Kinders – tel. 016/28 43 15
In 2005 was de aanvoer van composteerbaar materiaal opvallend minder dan in 2004: met 42.437 ton lag
de aanvoer 5.209 ton lager dan het werkjaar voordien. De intrede van het DifTar-systeem in enkele
gemeenten speelde hierbij een belangrijke rol. In totaal werd er ongeveer 14.500 ton compost gemaakt.
Het aangevoerde materiaal is van verschillende bronnen afkomstig: het groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
van de huishoudens uit gemeenten aangesloten bij EcoWerf, gras, bladeren en haagscheersel dat via de
containerparken ingezameld wordt, het GFT van andere intercommunales of collega-composteerders,
bermmaaisel, organische biologisch afval (OBA) met of zonder dierlijke bijproducten. Dierlijke bijproducten
zijn etensresten die dierlijk materiaal zoals restjes vlees of vis bevatten. Onderstaande grafiek geeft een
uitsplitsing van de onderlinge verhoudingen van de verschillende aangevoerde materialen.
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Aanvoer naar de composteringsinstallatie in 2005
8%

2%
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GFT uit het werkingsgebied van
EcoWerf
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Gras, bladeren en haagscheersel

5%
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GFT van andere intercommunales en
composteerders
75%

OBA (zonder dierlijke bijproducten)
OBA (met dierlijke bijproducten)

Grafiek 3: Aanvoer van organisch afval naar de composteringsinstallatie in 2005
De uitgevoerde projecten
Om de werking op het narijpingsveld efficiënter te maken, kocht EcoWerf een laadschop aan voor één van
de tractoren. Verder werd het filtermateriaal van een biofilter vervangen. Deze nieuwe inhoud van de
biofilter zorgt voor een betere luchtzuivering.
Ook de beluchtingsvloer in de composthal kreeg een opknapbeurt: de halvloer werd vernieuwd tot op de
folie, door het plaatsen van beluchtingsbuizen en het leggen van nieuwe kiezel. Ook hiermee wordt aan een
betere beluchting gewerkt, hetgeen de kwaliteit van onze compost alleen maar ten goede kan komen. Eind
2005 werd het startsignaal gegeven voor de volledige vernieuwing van de nabewerking. Hier wordt in het
voorjaar van 2006 aan gewerkt.

Foto 7: een zicht op de composteerhal
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Kwaliteitsopvolging
De kwaliteitsopvolging gebeurde nog intensiever dan in 2004, omwille van het VLACO-lastenboek dat ons
werd opgelegd. Dit lastenboek, gestoeld op ISO 9001:2000, legt de voorwaarden vast voor het
composteringsproces, de selectie van grondstoffen, de productkwaliteit en de informatievoorziening aan de
klant. Het bracht voor ons heel wat extra maatregelen en administratie mee. Dankzij de bijdrage van elke
werknemer zijn we in deze opvolging geslaagd.



VERWERKING VAN HUISVUIL EN GROF HUISVUIL

De onderhandelingen met Indaver, die in 2004 reeds tot een ontwerpovereenkomst leidden, werden in
2005 verder uitgediept. Op 1 juli 2005 trad het contract in werking. EcoWerf en Haviland – de
afvalintercommunale van het arrondissement Halle-Vilvoorde – kochten samen 116.785 verbrandingsrechten voor een totaal bedrag van 34.807.099 euro, waarvan 12.143.510 euro voor EcoWerf. Met deze
verbrandingsrechten kunnen 60 Vlaams-Brabantse gemeenten gedurende 18 jaar huisvuil en grof huisvuil
verbranden bij Indaver in Beveren. De verwerking van deze fracties is dus gegarandeerd voor een lange
periode en bovendien aan gunstige voorwaarden. Voor de gemeenten van EcoWerf bedraagt de besparing
op jaarbasis minimum 800.000 euro.



VERWERKING VAN ANDERE AFVALSTOFFEN

EcoWerf heeft negen mensen in dienst die instaan voor de verwerking van de andere afvalstoffen dan
degene die in de composteerhal verwerkt worden. Deze werknemers werken in de overslagstations, als
portier of in de wasstraat.
Voor de andere afvalstoffen zijn de afzetkanalen af te lezen uit onderstaande tabel.

Aard afvalstof

Verwerker

AEEA

Recupel in Brussel

Batterijen

Bebat vzw

Bermmaaisel

Cartridges

BIOSS in Kortenaken, De Winter in Herent en de eigen
composteerinstallatie
In de biofiltes van de eigen composteerinstallatie, De Winter in
Herent
Empty Cartridge Collection bvba

Eternit/Ytong

Celis in Lubbeek en De Coninck in Veltem

Boomstronken

Glas

GLR Glasrecycling in Lummen

Gras, bladeren en haagscheersel

De Winter in Herent en de eigen composteerinstallatie

Gyproc/kalk
Herbruikbare goederen

Celis in Lubbeek en De Coninck in Veltem
Kringloopcentra “t Spit en Hageland

KGA & motorolie

BIFFA APTC in Mol

Kurk

Le petit Liège in Limbourg (Bilstain)

Oude metalen
Papier en karton

“s Jongers in Werchter, Lion in Wilsele
VLAR Papier in Tisselt

Piepschuim

Verpola in Brugge, Isobo in Westerlo, FIM in Westerlo

PMD
Slib

Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH in Duitsland
Haviland in Asse-Zellik, Road Sweeper Renting en Aitich Group in
Tessenderlo
Celis in Lubbeek, Van Gansewinkel in Kampenhout

Sloophout
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Snoeihout

De Winter in Herent, de eigen composteerinstallatie en als
houtsnippers naar particulieren en gemeenten
Steenafval
Michiels Recycling in Aarschot, Recom in Geetbets, Celis in Lubbeek
en V.B.A. in Boortmeerbeek
Textiel
Kringloopcentra “t Spit en Hageland, Curitas in Machelen
Tabel 3: overzicht van de bestemming van onze afvalstoffen, andere dan GFT en huisvuil


SAMENSTELLING EN HOEVEELHEID HUISHOUDELIJK AFVAL

Contactpersoon: Gerda Bleus – tel. 016/28 43 13
Uit de bijgevoegde grafieken met de afvalcijfers blijkt dat er nog maar heel weinig beweging merkbaar is in
de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen. De resultaten op het gebied van restafval zijn nog steeds
de beste in Vlaanderen.
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GEMIDDELDE

103,0

102,7

104,3

101,8

114,1

60

40

20
110,8

110,5

110,7

110,0

113,1

123,6

128,9

135,2

130,4

125,5

129,2

132,8

130,3

127,9

127,8

124,3

121,4

133,8

129,5

124,7

122,1

2004

ZOUTLEEUW

78,2

84,6

84,1

94,0

93,7

94,4

94,6

97,4

96,1

105,7

102,7

100,6

98,4

95,1

96,1

97,6

104,2

103,8

106,5

106,5

104,6

103,3

99,6

99,5

97,8

94,4

90,8

103,7
102,4

116,3

2003

TREMELO

73,8

77,7

83,8

110,2

110,1

106,1

104,1

129,4
127,6

(huisvuil, grof vuil, gemeentevuil en opkuis glas,
incl. containerparken)

TIELT-WINGE

SCHERPENHEUVEL

ROTSELAAR

OUD-HEVERLEE

LUBBEEK

LINTER

63,7

70,6

92,0

97,8

103,9

102,1

111,7

140

LEUVEN

LANDEN

KORTENBERG

KORTENAKEN

KEERBERGEN

HULDENBERG

HOLSBEEK

HOEGAARDEN

HERENT

HAACHT

GLABBEEK

GEETBETS

77,2

76,1

90,1

87,3

85,7

100

BOUTERSEM

BOORTMEERBEEK

76,9

74,6

71,9

120

BIERBEEK

BERTEM

67,9

80

BEKKEVOORT

BEGIJNENDIJK

hoeveelheden in kg/inw

RESTFRACTIE OPGEHAALD PER INWONER 2003 - 2005
2005

160
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GEMIDDELDE

20
84,6
88,9

87,2
85,6

82,1

74,5
77,8
77,9

77,3

73,5
75,5
74,0

89,0
91,0
91,3

88,0
86,1

83,0

84,4

87,0

94,0
92,7

99,8
112,4

110,4
105,8

99,2
100,9

99,8

97,7

134,3
130,6

125,6

140,4
142,4
136,9

151,6
157,2
148,7

2004

ZOUTLEEUW

67,9
64,3

65,6

77,7

79,8
78,9

78,4
77,3

72,8

72,4

87,0

89,2

94,8
94,5

100,3
102,1

118,5

121,9
121,8

2003

TREMELO

TIENEN

TIELT-WINGE

SCHERPENHEUVEL

ROTSELAAR

OUD-HEVERLEE

LUBBEEK

LINTER

LEUVEN

49,6

57,9

84,5

92,5

89,2

112,3

110,3

127,9
132,9

160

LANDEN

KORTENBERG

KORTENAKEN

KEERBERGEN

HULDENBERG

HOLSBEEK

HOEGAARDEN

31,7
32,0
27,9

40

HERENT

HAACHT

83,8

80,3

100

GLABBEEK

GEETBETS

66,3

78,0
80,8
82,1

120

BOUTERSEM

BOORTMEERBEEK

BIERBEEK

82,7

84,0
84,2

140

BERTEM

77,8

80

BEKKEVOORT

0,0

0
54,9
59,0
57,8

60

BEGIJNENDIJK

hoeveelheid GFT in kg/inw

GEMIDDELDE GFT-PRODUCTIE PER INWONER
2003-2005
2005
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70,0
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79,1

77,9
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83,5
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ZOUTLEEUW

73,5

72,5

77,1

77,9
75,6

73,3

72,5

70,5

77,1
77,3

76,3

74,5

72,8

70,8

68,1

66,1
67,4

64,2

67,2

64,1
66,4

63,0
60,8

60,1

78,0

77,4

74,9

73,4
71,9

78,9

78,9
76,7

74,3
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73,7
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68,9
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75,9
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84,8
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60
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Hoeveelheid in kg/inw
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6

GEMIDDELDE

8
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15,7
16,1

13,7

16,0

16,6
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STORTPLAATS PELLENBERG

Contactpersoon: Louis Vignero – tel. 016/28 43 17
De sinds 1998 afgedekte stortplaats te Pellenberg levert via het proces van gasonttrekking biogas op. Dit
was goed voor 310.522 kWh elektriciteit. Eveneens werd 2.619,19 ton percolaat opgepompt en afgevoerd
voor verwerking. De reeën, torenvalken, hazen, marters, vossen enz. genieten volop van het aanwezige
groen en van de rust.

Foto 8: rust en groen op het oude stort in Pellenberg



TECHNISCHE DIENST

Contactpersoon techniek: Gust Van Roey – tel. 016/28 43 22
Contactpersoon aankoop: Etienne Andries – tel. 016/28 43 23
Op deze dienst zijn vijf mecaniciens, drie elektriciens, drie garagisten en twee magazijniers aan de slag.
Ook in 2005 verzette deze dienst heel wat werk om op het gebied van mechanica, elektriciteit en
voertuigen het bedrijf als een gesmeerde machine te laten lopen. Hieronder vindt de lezer een overzicht
van de voornaamste realisaties.
-

Composteerhal:
Begin 2005 werd de omzetmachine in de composteerhal voorzien van een nieuwe laadarm. Deze arm
schept de compost op. Door onze mensen werd bovendien een nieuwe golfrandband ontworpen met
een langere levensduur dan de vorige. Ook de beluchtingspijpen werden gedeeltelijk vernieuwd. Deze
zijn noodzakelijk om het organisch materiaal tijdens het composteringsproces te beluchten.

-

Administratief gebouw:
In het administratief gebouw werd nieuwe databekabeling getrokken en in dienst gesteld om aan de
groeiende noden van informatie te kunnen voldoen.

-

Containerparken:
Om de containerparken beter te bedienen werden in de loop van 2005 tientallen herstellingen
uitgevoerd aan containers. Sluitingen werden hier en daar vervangen, net zoals klapnetten. Deze
laatste zorgen ervoor dat tijdens het transport geen materialen uit de container kunnen.

-

Naar veiligheid kunnen we volgende punten aanhalen:
• Op de oprit naar het stortplatform werden verkeerslichten geplaatst. Deze komen zowel de
snelheid van het lossen als de veiligheid ten goede.
• Er werd een systeem van toegangscontrole en tijdregistratie voorzien.
• Op verschillende plaatsen werden haken gemonteerd. Hieraan kunnen de werknemers zich
tijdens gevaarlijke werkzaamheden vasthaken om zich te beveiligen.
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Ook zijn we erg opgetogen over een nieuwe verreiker die we aanschaften. Deze is
multifunctioneel inzetbaar.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Onder de ondersteunende diensten valt zowel de juridische dienst als de gehele administratie.

JURIDISCHE DIENST
Contactpersoon: Sabine Thulie – tel. 016/28 43 48
Met ingang van 1 januari 2005 is de bedrijfsjuriste voltijds tewerkgesteld bij EcoWerf. Zij ondersteunt de
verschillende productieve diensten bij de interpretatie en implementatie van bestaande en nieuwe
wetgeving. Daarnaast houdt zij zich bezig met het contractenbeheer, de behandeling van
aanbestedingsdossiers en de opvolging van gerechtelijke procedures.
De bedrijfsjuriste staat ook in voor de redactie en het nazicht van de op te stellen vennootschapsdocumenten (verslagen van de algemene vergadering, raad van bestuur enz.) en de eventuele publicatie
daarvan. Verder blijft zij de vraagbaak voor informatie rond nieuwe wetgeving voor milieuambtenaren en
ambtenaren van technische diensten van gemeenten, voor motivering van bestuurshandelingen, voor
vragen in verband met openbaarheid van bestuur enz.
In het afgelopen jaar werden een aantal hangende dossiers verder behandeld:
-

De firma WCS BELGIUM, één van de inschrijvers die het DifTarproject niet kreeg toegewezen,
dagvaardde EcoWerf in november 2004 in kortgeding. Het doel was de overeenkomst die EcoWerf
sloot met de meest gunstige inschrijver PLASTIC OMNIUM, te horen schorsen. Deze zaak werd
gepleit in januari 2005 en de vordering van WCS BELGIUM werd afgewezen. Vervolgens leidde
WCS een procedure in voor de Rechtbank van Eerste Aanleg en voor de Raad van State ter
vernietiging van de overeenkomst met PLASTIC OMNIUM, respectievelijk het gunningbesluit van
EcoWerf. Deze zijn beide nog hangende.

-

De splitsing van Interleuven en de oprichting van EcoWerf werden verder afgerond. De
gemeentelijke vennoten die de overstap naar EcoWerf niet maakten – Aarschot, Diest en Tervuren
– kunnen hun aandeel in het vermogen opvragen. Over de uitbetaling van dit scheidingsaandeel
werd in de loop van 2005 een regeling getroffen met Diest en Tervuren. De overdracht aan de
provincie Vlaams-Brabant van het gebouw van IGO en de schietstand wacht op de verdere
afronding van bodemonderzoeken. Deze dienden te worden uitgevoerd op het personeel grond
waarop deze beide gebouwen staan.

Bijzondere aandacht ging in 2005 naar de behandeling een aantal belangrijke aanbestedingsdossiers, zoals:
-

het aanbestedingsdossier voor levering en plaatsing van het machinepark ter ombouw van de
nabewerking van de composteringshal. Deze aanbesteding werd uitgeschreven bij algemene
offerteaanvraag en op 21 september 2005 gegund aan de firma SIEBERG BV.

-

het dossier voor de ophaling en verwerking van het papier en karton, dat bij algemene
offerteaanvraag aanbesteed en werd gegund aan VLAR PAPIER NV op 3 mei 2005. Dit verliep in
samenspraak met FOST Plus.

-

het aanbestedingsdossier voor de verwerking van het Klein Gevaarlijk Afval (KGA), werd
uitgeschreven bij algemene offerteaanvraag en op 7 december 2005 gegund aan SGS EWACS
(verwerking van frituurolie en -vetten) en aan SITA Recycling (verwerking motorolie,
gasontladingslampen en overige KGA).
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-

het aanbestedingsdossier voor het sorteren van het PMD, werd bij algemene offerteaanvraag
uitgeschreven en gepubliceerd in de loop van de maand oktober 2005. Op 25/11/2005 werden
verschillende offertes ingediend. Daar de in de loop van 2005 geplande nieuwe overeenkomst met
FOST Plus niet kon worden ondertekend, werd de gunning van dit dossier uitgesteld.

Ook de juridische begeleiding en finalisering van het contract met Indaver voor de verwerking van het
huisvuil van de Provincie Vlaams-Brabant, stond vooraan op de agenda.

ADMINISTRATIE
Contactpersoon : Wim Peeters – tel. 016/28 43 25
Op administratief vlak werd het tweede werkingsjaar van EcoWerf gekenmerkt door het bijsturen van de
processen die in het eerste werkingsjaar werden opgesteld. Waar het noodzakelijk was, volgden
aanpassingen op het vlak van personeelsbezetting, werkwijze en timing. Onder administratie vallen de
personeelsdienst, de dienst informatica, de boekhouding en het secretariaat.
•

Personeelsdienst

In 2005 werd het organigram, dat eind 2004 een evaluatie en aanpassing onderging, verder ingevuld. Door
de terbeschikkingstelling van een aantal personeelsleden en de deeltijdse invulling van enkele functies
bleek er immers geen optimale personeelsbezetting. De lezer vindt op de volgende bladzijde het
organigram zoals dat ingevuld was op 1 januari 2006.
Vooreerst werd een einde gesteld aan de terbeschikkingstelling van personeelsleden binnen de twee
intergemeentelijke verenigingen EcoWerf en Interleuven. Dit liet EcoWerf toe de functies van bedrijfsjurist
en diensthoofd administratie in te vullen. De directiesecretaresse nam haar taken op vanaf mei. De
personeelsdienst kreeg vanaf het begin van het jaar versterking, waardoor permanentie van deze dienst
verzekerd is. Ten slotte werd in juni de functie van informaticus ingevuld.
Op managementniveau was de interne promotie van twee medewerkers tot respectievelijk diensthoofd
exploitatie en diensthoofd veiligheid, milieu en kwaliteit een belangrijke stap naar een garantie voor een
continue, kwaliteitsvolle dienstverlening. Eveneens wordt belang gehecht aan doorgroeimogelijkheden voor
uitvoerende functies. De materiële en financiële steun voor de medewerkers die een rijbewijs C wensen te
behalen is hiervan een treffend voorbeeld.
Ook in 2005 ging de nodige aandacht naar de dialoog met de syndicale organisaties. Hun medewerking
werd bijzonder op prijs gesteld bij de afbouw van het “fini-fini-systeem” van onze transportdienst. Na een
eerste evaluatie blijkt deze afbouw een lichte stijging te veroorzaken van het aantal medewerkers. Wij
durven te hopen dat deze meerkost gecompenseerd wordt door de niet altijd meetbare voordelen, zoals de
daling van het aantal arbeidsongevallen en de ernst ervan, een afname van het aantal schadegevallen, een
vermindering van het aantal klachten en de langere loopbaan van onze laders.
In nauw overleg met de vakbondsafgevaardigden werd het rookbeleid opgesteld. Vanaf 1 januari 2006
wordt dit beleid operationeel en zullen onze rokende personeelsleden steun ontvangen in de vorm van
rookstopbegeleiding.
Het in gebruik genomen tijdregistratiesysteem begint, na de nodige kinderziektes, zijn vruchten af te
werpen. De verschillende werkregimes, ontstaan door het erg diverse takenpakket van de personeelsleden,
maken het echter niet gemakkelijk de standaardisatie ten volle te benutten.
Traditiegetrouw besteedt onze organisatie veel aandacht aan vorming. Wij trachten hierbij al onze
werknemers aan bod te laten komen. Veel aandacht ging dit jaar naar veiligheid. Tevens kwamen
onderwerpen zoals klachtenmanagement en schrijfstijl aan bod.
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De coördinatie van het administratief en geldelijk statuut was mogelijk dankzij de medewerking van onze
bedrijfsjuriste en de nieuwe personeelsmedewerker.
Waar we in 2004 mochten vermelden dat het verloop onder bedienden en arbeiders als een succes kon
worden omschreven, moeten we vaststellen dat 2005 een minder gunstig beeld vertoonde. In deze
statistieken moeten we echter rekening houden met enkele loopbaanonderbrekingen die definitief werden.
Voor de cijfers hieromtrent verwijzen wij de lezer naar de sociale balans, achteraan dit jaarverslag.
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•

Dienst informatica

Zoals aangekondigd vormde de grootste investering in 2005 de implementatie van het DifTarsysteem voor
de huis-aan-huisinzameling en de containerparken. Het hardwaregedeelte betrof, naast de aanschaffing van
de noodzakelijke server en werkposten, de installatie en het operationeel maken van de communicatie
tussen de hoofdzetel en de verschillende containerparken. De vrachtwagens werden uitgerust met
boordcomputers en weegsystemen.
Het softwaregedeelte werd in nauwe samenspraak met onze externe partner geanalyseerd en ontwikkeld.
Deze nauwgezette oefening had tot gevolg dat we nu over een compleet en flexibel softwaregeheel
beschikken, dat het huidige beheer en toekomstige ontwikkelingen aankan.
De taken van de pas aangestelde informaticus bestonden in 2005 vooral uit het leren kennen van de
(informatica)omgeving en het reeds doorvoeren van een aantal aanpassingen. De vernieuwing van het pcpark wordt daarom uitgesteld tot 2006.
•

Boekhouding

In onze afdeling boekhouding werd verder werk gemaakt van het optimaliseren van de processen, met
name van het boekhoudplan. Dit laat ons toe doelgerichter details op te vragen en rapporten op te maken.
Het softwarepakket kende een uitbreiding met de module van investeringen, waardoor alle investeringen
beter opgevolgd worden en de budgettering vlotter zal verlopen.
Veel belang werd gehecht aan het tijdig bijwerken van de dagelijkse boekhoudkundige verrichtingen. Een
objectief waar we in 2005 wederom goed in geslaagd zijn.
De BTW-herziening op investeringen werd binnen de wettelijke termijn tot een goed einde gebracht en had
belangrijke financiële gevolgen. Deze problematiek blijft één van de meest ingewikkelde aspecten van onze
boekhouding.
Wat de financiering betreft werden gunstige financiële voorwaarden bekomen bij het afsluiten van de
verschillende leningen. De balansstructuur werd zeer sterk beïnvloed door het afsluiten van de lening met
betrekking tot de aanschaffing van de verbrandingsrechten.
•

Secretariaat

De voltijdse personeelsbezetting werd in 2005 gerealiseerd en werpt reeds zijn vruchten af. Er werd gestart
met de inventarisatie van de administratieve processen rond de verschillende afvalfracties. Alle betrokken
partijen werden geïdentificeerd. De broncijfers (weeggegevens e.d.) werden vergeleken met de doelcijfers
(facturatie, afvalcijfers, afvalstoffenregisters enz.) en op elkaar afgestemd.

Foto 9: groepsfoto van enkele personeelsleden van EcoWerf
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DE PREVENTIEADVISEUR

Contactpersoon: Guy Vanweser – tel. 016/28 42 09
Begin 2004 heeft EcoWerf zich aangesloten bij de preventiedienst van Interleuven. Het takenpakket van
deze dienst richt zich op Preventie, Bescherming en Welzijn (PBW) op het werk.
De
-

vaste taken van de preventieadviseur zijn:
het bezoeken van de verschillende werkplaatsen
het sensibiliseren van het personeel omtrent preventie, veiligheid en welzijn op het werk
samenwerken met de arbeidsgeneesheer en officiële instanties inzake welzijn en veiligheid
het geven van veiligheids- en welzijnsvorming
de opvolging en implementatie van veiligheids- en welzijnswetgeving

Jaarlijks organiseert de preventieadviseur een rondgang met de afvaardiging van het Syndicaal
Overlegcomité.
De sensibilisatie van de werknemers heeft betrekking op het dragen van de aangeboden persoonlijke
beschermingsmiddelen, het stimuleren tot en het overtuigen van het naleven van de veiligheidsinstructies,
het organiseren van het onthaal van nieuwe personeelsleden met betrekking tot PBW enz.
Naast een permanente vorming van de leden van de preventiedienst zorgt deze dienst ook voor een
overdracht van de opgedane kennis naar de werknemers. Hieronder viel in 2005 onder andere:
•
•
•
•

•

Het toelichten aan de transportdienst van de veiligheidsrichtlijnen die van toepassing zijn op de
laders en chauffeurs.
Het organiseren van infosessies voor het personeel over werktevredenheid in het kader van de
opleiding mobbing. De resultaten van de bevragingen werden voorgesteld.
Het maken van de veiligheidsaffiches en –nieuwsbrieven “ de EcoWeetjes”.
Het organiseren van de veiligheidsopleiding zoals:
“Valbeveiliging bij werken in de hoogte” voor medewerkers van de technische dienst en de
compostering.
“Verkeersveiligheid: defensief rijden, de gordel, alcohol en drugs” voor meerdere chauffeurs
van de transportdienst.
“Elektriciteit BA4 – BA5” voor sommige medewerkers van de technische dienst en de
compostering.
“Asbestinzameling op containerparken” voor de dienst containerparken.
Organiseren van vergaderingen met de werkgroep Rookbeleid met als doel het rookbeleid op punt
te stellen tegen 1 januari 2006.

Foto 10: opleiding verkeersveiligheid
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De periodieke taken kunnen opgesplitst worden in het opstellen van periodieke verslagen PBW, het
jaarverslag PBW en het organiseren van een jaarlijkse rondgang PBW samen met een afvaardiging van het
Syndicaal Overlegcomité PBW.
Occasionele taken zijn het adviseren en begeleiden van aankopen van arbeidsmiddelen (ophaalwagens,
perscontainers, GFT-nabewerking enz.) en persoonlijke beschermingsmiddelen (valbeveiliging enz.), het
verstrekken van adviezen voor nieuwbouw of verbouwingen (de aanleg van nieuwe containerparken,
nieuwe transportsite en garage enz.) en het onderzoeken van arbeidsongevallen.
Een overzicht van de arbeidsongevallen vindt de lezer in de onderstaande grafieken.
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Grafiek 4: Frequentiegraad van de arbeidsongevallen in 2005
Frequentiegraad =

aantal ongevallen x 1.000.000_____
aantal uren blootstelling aan het risico

Deze grafiek toont een lichte stijging van het aantal arbeidsongevallen met werkverlet, rekening houdend
met het aantal uren blootstelling aan het risico van ongevallen. De onderstaande grafiek stelt ons echter
gerust met een daling in de ernst van de ongevallen. De inspanningen om arbeidsongevallen te voorkomen
dienen continu te gebeuren.
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Grafiek 5: Ernstgraad van de arbeidsongevallen in 2005
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DE MILIEUCOÖRDINATOR

Contactpersoon: Willy Yserbijt – tel. 016/28 42 19
Ook in 2005 werd aandacht besteed aan de opvolging van de bodemonderzoeken die werden uitgevoerd
naar aanleiding van de splitsing van de Intercommunale Interleuven. Omdat het veelal ging om klasse I en
II inrichtingen diende voor bijna elke inrichting een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden,
vooraleer de melding inzake overname kon plaatsvinden. Voor de site te Wilsele stelden we een vervuiling
met organisch oplosmiddel vast. Momenteel wordt het beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt. Voor het
containerpark van Messelbroek en van Boortmeerbeek werd in het verleden een saneringsplan opgemaakt,
waarbij een monitoring van de vastgestelde verontreiniging werd opgelegd.
Er werd heel wat tijd besteed aan de problematiek van het afvalwater. De composteringsinstallatie loosde
slechts 65 m³ afvalwater. Een nieuwe milieuvergunningsaanvraag werd opgemaakt voor de wasstraat, in
functie van de aanpassing van de primaire waterzuivering. Deze wordt in het voorjaar van 2006
geïnstalleerd. Tevens werd de grondwaterwinning volledig afgebouwd en buiten werking gesteld. Er werd
gekozen voor het maximale gebruik van het opgevangen hemelwater en voor het hergebruik van het
afvalwater, gezuiverd door Aquafin. Dit water wordt geregeld onderzocht en ontsmet in het kader van de
arbeidsveiligheid.
Op de oude stortplaats naast de composteringsinstallatie komt een nieuwe transportsite. Hiervoor maakte
de milieucoördinator een nieuwe vergunningsaanvraag op. De aanvraagprocedure zal een afronding kennen
in april 2006, waarna gestart kan worden met de bouwwerken.
Voor de oude stortplaats te Pellenberg werd de verdere afvoer van het percolaat en de
onderhoudswerkzaamheden opgevolgd in het kader van de uitvoering van het nazorgplan. Specifieke
problemen hebben zich hier in de loop van 2005 niet voorgedaan. We troffen voorbereidingen om in het
begin van 2006 voor de eerste maal een onderhoudskapping van de beplanting uit te voeren.
De oude stortplaats van Binkom, die al was vrijgegeven door OVAM, werd ingericht als sportterrein. Deze
wordt overgedragen aan de gemeente Lubbeek. Voor de oude stortplaats van Meensel werd een
nazorgplan opgemaakt, dat eind 2005 werd goedgekeurd door OVAM en Aminal. De nazorg werd
vastgelegd op 10 jaar.
Aan bedrijfsinterne milieuzorg werden in totaal 1.539 uren besteed, hetgeen minder is dan de voorgaande
jaren. Een aantal taken werden immers uitgevoerd door het personeel van EcoWerf zelf. EcoWerf stelde
bovendien een interne verantwoordelijke aan voor milieu en veiligheid. Verder werden geen formele
vaststellingen gedaan van mogelijke overtredingen van de milieuwetgeving door EcoWerf.
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