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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 Staatblad 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 37 leden, waarvan 32 stemgerechtigde leden en 5 leden met
raadgevende stem.
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 de Eugène Vanstreels, aangesteld als een commissarisrevisor.



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



1.391.657,69 euro onderschreven door de gemeenten en volstort;
348.033,67 euro onderschreven door de Provincie en volstort;
271,03 euro onderschreven door Regionale Milieuzorg (nu Afvalmaatschappij Limburg) en
volstort;
108,41 euro onderschreven door IOK en volstort;
108,41 euro 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)

Elk aandeel van EcoWerf heeft een waarde van 10,84 euro.

Voor verdere details: zie bijhorende overzichtstabel.

Gemeente

Aantal aandelen

Nominaal bedrag

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

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

Totaal gemeentelijke
aandelen

128.368

1.391.657,69

10
10
25
32.103

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

32.148

348.521,52

160.516

1.740.179,21

IOK
Interrand
Regionale Milieuzorg
Provincie Vlaams-Brabant
Totaal andere
Totaal

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 Marc 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 Vlaams-Brabant
Mevrouw An Hermans
De heer Jo Stulens
De Heer Etienne Vermaelen



Leden met raadgevende stem
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw

Nieke Deleebeeck-Baudet
Rita Jonckers
Jeannine Meeus
Liesbeth Vanhemelryck

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

De heer Leon Pierco



Secretaris
De Heer Peter Standaert.

Algemeen Directeur

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

Voorzitter
Ondervoorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Secretaris - Algemeen Directeur

Het verslag van de commissarisrevisor wordt
bestuurders voorgelegd.

ter goedkeuring en ter ontlasting van de

De resultatenrekening 2006 van EcoWerf sluit met een overschot van 113.635,18 euro
tegenover een overschot van 50.028,95 euro in 2005. Meer details staan verder in dit verslag.

Personeel
Het totaal aantal personeelsleden dat op 31 december 2006 bij EcoWerf tewerkgesteld was,
bedraagt 222.

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
Kortenberg
Noodbosweg 100, 3070 Kortenberg,tel.02/755 22 18
Leuven
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele, tel. 016/29 64 43
Grauwmeer 99, 3001 Heverlee, tel. 016/40 07 35
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
Ernest Claesstraat, 3271 Zichem, tel. 0496/58 70 73
Tielt-Winge
Dorpsstraat, 3390 Tielt-Winge, tel. 016/50 29 11
Tremelo
Tremelobaan 35, 3118 Werchter, tel. 016/60 60 36
KMO-park in Leuven, gesloten in november 2006
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

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 voor een specifiek
lokaal project, waarvoor zij een extra bijdrage betaalt.
Volgende activiteiten werden in 2006 door het afvalpreventieteam uitgevoerd:
-

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

Op het gratis nummer 0800/97 0 97 kunnen de inwoners terecht met vragen over afval.
Gemiddeld blijkt ¼ van de vragen over de containerparken te gaan, ¼ over Diftar, ¼ om
klachten te melden en ¼ gaat over de sorteerregels. In 2006 ontvingen we 1.773 klachten,
waarvan 33,8% gegrond bleek. Aangezien we op jaarbasis meer dan 10 miljoen aansluitingspunten bedienen, komt dit neer op 1 terechte klacht per 17.200 aansluitingspunten, hetgeen
een verbetering is ten opzichte van 2005.

-

De uitgave van twee edities van het Kringloopnieuws

-

De opmaak van afvalkalenders

-

De organisatie van rondleidingen voor verenigingen en scholen

-

Het ter beschikking stellen van didactisch materiaal

-

Samenaankoop (subsidie OVAM):

-

Ondersteuning gemeentelijke compostmeesterwerking

Zowel in april als in september 2006 werd onze afvalkrant verspreid. Hierin kwamen onder
andere volgende items kwamen aan bod: infoavond herbruikbare luiers, éénmalige inzameling
van autobanden, keukenafvalbakje en composteerbare zakjes, Diftar- en restafvalcijfers,
subsidie van hakselaars en mulchmaaiers, composteercursussen, de werking van het
containerpark, juist aanbieden van PMD, een wedstrijd in verband met glas,... Uit deze wedstrijd
kwamen de meest gemaakte sorteerfouten naar boven.
Vijfentwintig gemeenten lieten de afvalkalender van 2007 door het afvalpreventieteam
opmaken. Om ervoor te zorgen dat de legende overzichtelijk bleef, werd voor de meeste
kalenders voor een groter formaat gekozen.

In 2006 organiseerden we in totaal 136 rondleidingen op onze containerparken, in de
kringlooptuin van Wakkerzeel, op het milieubedrijf van EcoWerf en in de infomobiel.
Naast materialen rond thuiscomposteren en kringlooptuinieren, zijn ook materialen rond
recyclage uitleenbaar. In 2006 maakten 23 scholen, compostmeesters of gemeenten hiervan
gebruik.
Samen met Interza werd een aankoopdossier opgemaakt en werden compostvaten,
beluchtingsstokken en compostbakken geleverd in 9 gemeenten.
•

Samen met VLACO werden vier compostcursussen en één opleiding tot compostmeester
georganiseerd. Voor de compostmeesters stond het volgende op het menu: een
bijscholing rond vaste planten en bodembekkers en rond ecologische bestrijdingsmiddelen, een workshop “wiglobouwen”, de jaarlijkse trefdag in Londerzeel en een uitstap
naar Het Vinne in Zoutleeuw en Yggdrasil in Vissenaken.

•

•

In maart werkten 10 compostmeesters mee aan de infostand rond thuiscomposteren op
het “opruim-, snoei- en compostmoment” in de Tuinen van Hoegaarden. Met enkele
andere compostmeesters werd een pool voor schoolcomposteren opgestart. Het is de
bedoeling om hiermee scholen te helpen met composteren in gemeenten waar geen
compostmeesters actief zijn.
In juni nam EcoWerf met de demotuin in Wakkerzeel deel aan Open Tuinen, een initiatief
van de Landelijke Gilde. Meer dan 250 mensen kwamen een kijkje nemen. Ook op 9
september stond de tuin open.

Foto 1: uitstap met de compostmeesters naar Yggdrasil

-

Foto 2: milieu-uitstap naar Jemaco

Het uitvoeren van projecten in samenwerking met FOST Plus
•
•
•
•
•
•

•

In het schooljaar 2006-2007 werd het animatieproject voor basisscholen voortgezet: 77 klassen
kregen een geanimeerde uitleg over afval.
Op 01/06/2006 werd een milieu-uitstap georganiseerd: bij Indaver werd de
huisvuilverbrandingsoven en de recyclagelijn van kwikhoudend materiaal bezocht en bij Jemaco
werd duidelijk hoe afvalzakken gemaakt worden.
Vanaf 20 januari 2006 werd de TV-reeks ‘Pakweg’ op ROB TV uitgezonden. De afleveringen
gingen over het wel en wee van sorteren en per aflevering konden de kijkers een fiets of één
van de tien slaapzakken winnen.
Geïnteresseerde jeugdverenigingen kregen een PMD-container en papierkratten ter beschikking
voor inzameling in hun lokalen. Er werden ook folders, affiches en een infomap verspreid.
Midden september werd in elke brievenbus een folder met informatie over sorteren, recycleren
en afvalpreventie gepost.
Een spelletjesboekje met denkopdrachten rond verpakkingsafval stond eind 2006 ter
beschikking van scholen die dit wensen te gebruiken in het kader van acties rond afval.
Sorteerstickers: voor restafval, PMD, GFT, Papier en karton en glas werden sorteerstickers
opgemaakt om op 120- liter containers te kleven.

Figuur 1: de vijf nieuwe sorteerstickers

-

Het uitvoeren van afvalpreventieprojecten met steun van de provincie Vlaams-Brabant

Naast het ondersteunen van onze compostmeesters, kwamen volgende projecten aan bod:
•
Op 1 september 2006 ging het subsidiereglement voor de aankoop van een hakselaar of
mulchmaaier van start. Het doel hiervan was opnieuw de afvoer van snoeihout en gras naar het
containerpark te verminderen en tuiniers bewust te maken van de mogelijkheden van het
gebruik van houtsnippers in de tuin. In september werd een demomoment georganiseerd waar
hakselaars en mulchmaaiers gedemonstreerd werden en op 31 december 2006 waren 266
subsidies voor hakselaars en 190 subsidies voor mulchmaaiers uitbetaald.
•
In april 2006 werd in de burelen van EcoWerf een infoavond rond herbruikbare luiers
georganiseerd.
•
Samen met improvisatiegroep Inspinazie en de intercommunale Interza werd een voorstelling
ontwikkeld over afvalpreventie voor leerlingen van de basisschool. 37 scholen konden
deelnemen, met in totaal 1.894 leerlingen. De deelnemende klassen konden meedoen aan een
wedstrijd.

Foto 3 en 4: sfeerbeelden van het milieutoneel voor kinderen van de lagere school

•

•

-



Herent en Haacht lieten enkele stukjes openbaar groen analyseren door een ecologisch tuinarchitect. Enkele locaties werden bezocht en er werden tips gegeven voor een meer milieuvriendelijke aanpak. Tielt-Winge, die reeds in 2005 aan dit project deelnam, liet enkele
voorstellen in detail uitwerken.
Eind 2006 werden vier afvalstraten afgewerkt. Gemeenten, verenigingen en scholen kunnen
deze ontlenen om afval in te zamelen tijdens evenementen.

Vervolg testproject ‘biobags en geventileerde afvalbakjes’:

In 2005 vond in Tremelo een proefproject plaats: geïnteresseerde inwoners konden een geventileerd
afvalbakje en composteerbare zakjes afhalen. Het doel was na te gaan of op deze manier meer GFT
uit de huisvuilzak kan geweerd worden. In 2006 werd het testproject uitgebreid met de gratis
bedeling van composteerbare zakken om in de GFT-container te hangen, om hiermee niet-sorteerders
te overtuigen van het feit dat het inzamelen van GFT zuiver en hygiënisch kan. Na evaluatie blijkt dat
de deelnemers zeer tevreden zijn. Daarom werd in november beslist het project uit te breiden naar
andere geïnteresseerde gemeenten.

CONTAINERPARKEN

Contactpersoon: Willy Scheys – tel. 016/28 43 06
In de loop van 2006 werd een nieuw containerpark aangelegd in Kortenberg en in Zichem. Met deze twee
nieuwe parken baat EcoWerf eind 2006 maar liefst 24 containerparken uit en worden 39 parkwachters te
werkgesteld. Het nieuwe park in Kortenberg vervangt het oude en werkt volgens het principe van Diftar op
basis van gewicht.
In Scherpenheuvel-Zichem blijft het oude park in Messelbroek bestaan. De inwoners van de stad kunnen nu
op twee locaties met hun afval terecht. Nieuw voor hen is dat zij grof huisvuil kunnen aanbieden: voorheen
kon dat enkel via de huis-aan-huisophalingen. Met de opening van het nieuwe park in Zichem wordt
bovendien een einde gesteld aan de periodieke wijkinzamelingen van het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Ook
op het park in Messelbroek wordt in 2007 een KGA-kluis geplaatst.
In de toekomst zullen steeds meer containerparken werken volgens het principe van Diftar op basis van
gewicht of volume. In de loop van februari 2007 treden ook de parken van Lubbeek en Keerbergen in
werking met weegbruggen. De uitbreidingen voor deze parken werden in de loop van 2006 voorbereid en
uitgevoerd. In Oud-Heverlee is eveneens een parkuitbreiding voorzien. Voor de gemeente Haacht bevindt
de aanleg van een volledig nieuw park zich in de laatste fase.

Foto 5: het containerpark gelegen in Messelbroek

Wat het werkmateriaal betreft, werden twee nieuwe distributiewagens aangeschaft die de ingezamelde
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (A.E.E.A.) op de containerparken vervoeren naar het
overslagstation in Werchter. Hier zijn drie personen aan de slag.
Wegens het geringe succes werd beslist het KMO-containerpark in Wilsele te sluiten in het najaar van 2006.
Kleine en Middelgrote Ondernemingen kunnen sindsdien onder bepaalde voorwaarden en hoeveelheden
met hun bedrijfsafval, dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, op het containerpark van hun gemeente
terecht. Voor het afvoeren van ander afval dienen zij beroep te doen op een gespecialiseerde privéonderneming.
Door de dienst Afvalpreventie werden nieuwe informatiepanelen ontworpen en besteld. Voor elk park zijn
twee nieuwe panelen voorzien: op één paneel staan de officiële gegevens van het betreffende park, zoals
adres, openingsuren enzovoorts, op het andere paneel staat aan de hand van pictogrammen uitgelegd op
welke manier het parkbezoek vlot kan verlopen. Tevens werd door de dienst Afvalpreventie gestart met de
opmaak van een informatiefolder: naast informatie over de afvalsoorten die mogen aangebracht worden,
wordt ook de nieuwe regeling betreffende bestelwagens vermeld. Deze folders zullen in het voorjaar 2007
ter beschikking gesteld worden aan de gemeenten.

Figuur 2: nieuw informatiepaneel
voor het containerpark



Figuur 3: voorpagina van de nieuwe folder
van de containerparken

HUIS-AAN-HUISINZAMELING EN TRANSPORT

Contactpersoon: Wouter Janssens – tel. 016/28 43 49
De Transportdienst van EcoWerf zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval in de aangesloten
gemeenten. Deze dienst omvat de huis-aan-huisophalingen, de containerdienst en de glasdienst. EcoWerf
beschikt daarnaast over een eigen wasinstallatie en een team van mecaniciens en elektriciens die het
wagenpark dagelijks onderhouden. Dat wagenpark ziet er als volgt uit:

7X

Papier & karton

7 chauffeurs en 10 laders

15 X

Huisvuil, GFT

18 chauffeurs en 18 laders

5X

Huisvuil, GFT DifTar

5 chauffeurs en 7 laders

11 X

PMD

11 chauffeurs en 11 laders

1X

GLAS

1 chauffeur

1X

GLAS

1 chauffeur

2X

GLAS

2 chauffeurs

9X

CONTAINERS

10 chauffeurs

1X

COMPOST

1 chauffeur

Figuur 4 : overzicht van het wagenpark van EcoWerf

•

HUIS-AAN-HUISINZAMELING

Met een groep van ongeveer 100 mensen staat de ophaaldienst in voor de huis-aan-huisinzameling van het
afval van de inwoners. Jaarlijks wordt ongeveer 24.000 ton GFT, 20.000 ton huisvuil, 5.000 ton PMD en
15.000 ton papier & karton ingezameld. In sommige gemeenten worden bovendien de ophalingen van
snoeihout, oud ijzer en grof huisvuil verzorgd.

Foto 6: drie containerwagens in de typische kleuren van EcoWerf

Sinds 2005 werkt de afvalophaling van huisvuil en GFT in vijf gemeenten volgens het principe van
gedifferentieerde tarieven (Diftar). In Bertem, Boutersem, Hoegaarden, Kortenaken en Lubbeek wordt het
huisvuil en het GFT gewogen en betaalt de aanbieder naargelang de hoeveelheid afval dat opgehaald
wordt.
Een veertigtal vrachtwagens wordt dagelijks ingezet bij de huis-aan-huisinzameling van het afval. In al deze
vrachtwagens is veel aandacht besteed aan veiligheid en ergonomie: veiligheid voor onze mensen en voor
andere weggebruikers vormt voor EcoWerf immers een absolute prioriteit. Een bewijs hiervan is het
veiligheidslabel dat EcoWerf in december 2006 van Febetra en de provincie Vlaams-Brabant in ontvangst
mocht nemen.
Met de hulp van het afvalpreventieteam en met de financiële middelen van FOST Plus werden een aantal
van onze vrachtwagens uitgerust met nieuwe panelen met de positieve boodschap “Bedankt, u heeft weer
fantastisch gesorteerd”. Vanaf augustus werd bovendien een scherpere controle uit-gevoerd op de PMDzakken die inwoners aanbieden: inwoners die foutieve zakken gebruiken, zoals PMD-zakken zonder het logo
van EcoWerf of Interleuven, of die bidons of ander afval aan de buitenkant van hun blauwe zak binden,
kregen een verwittigingsbrief in hun bus met de reden waarom EcoWerf deze zakken in de toekomst niet
langer kan meenemen. Zakken met het logo van een andere intercommunale zorgen immers voor een
foutieve afrekening van de verwerkingsfactuur en afval aan de buitenkant van de blauwe zak leidt tot
verstoringen in het recyclageproces. Na deze actie van uitdelen van informatiebriefjes werden de foutieve
zakken geweigerd.

•

CONTAINERDIENST

Naast de huis-aan-huisinzameling zet EcoWerf dagelijks negen containerwagens in om de containers te
ledigen van onze containerparken. De volle containers worden afgevoerd naar een vijftiental verschillende
verwerkers. Eén wagen verzorgt de levering van compost aan huis.
•

GLASDIENST

Een derde luik van de transportdienst is de glasdienst. Drie glaswagens ledigen de meer dan 800 glasbollen
die over het ganse grondgebied verspreid staan en zorgen voor de afvoer van het glas naar de verwerker.
Deze wagens zijn voorzien van twee compartimenten, zodat het wit en gekleurd glas gescheiden blijft.



DIFTAR

Contactpersoon: Koen Daniëls – tel. 016/28 43 44
Diftar staat voor geDifferentieerde Tarieven en is inmiddels een bekend begrip in ons werkingsgebied. In de
loop van 2005 werd dit systeem ingevoerd bij de huis-aan-huisinzameling van huisvuil en GFT en ook op
enkele van onze containerparken. Diftar is een tariferingsysteem waar de prijs die de inwoners voor hun
afval betalen, rechtstreeks bepaald wordt door de aangeboden hoeveelheid en de aard van de fractie. De
resultaten tonen dat de beoogde doelstellingen, zoals onder andere minder huisvuil, niet gemist werden.
•

HUIS-AAN-HUISINZAMELING VAN HUISVUIL EN GFT

De totale hoeveelheid van huisvuil is met de invoering van Diftar opmerkelijk gedaald. De hoeveelheid
gesorteerd afval, met name de hoeveelheid ingezameld papier en karton, is zoals verwacht gestegen. Er
werd minder GFT opgehaald. Dit laatste komt onder meer door de toename van het aantal gezinnen dat er
voor kiest om thuis te composteren in een composthoop, -vat of -bak.
Intussen steeg het aantal aansluitpunten met actieve containers nog aanzienlijk. Dit betekent dat in 2006
nog heel wat inwoners in het Diftarsysteem instapten. Globaal gestart met 15.200 aansluit-punten,
evolueerde dit aantal in 2006 naar 16.200 aansluitpunten.
Al deze factoren in acht genomen, mogen we ons Diftarproject een succesverhaal noemen. Hopelijk
geraken in de loop van 2007 nog meerdere gemeenten overtuigd van het Diftarprincipe en kan zo verder
gewerkt worden aan een eerlijke afvalfactuur.
Gemiddeld werd na één werkingsjaar Diftar een daling van de ingezamelde hoeveelheid huisvuil vastgesteld
van 31% in de vijf deelnemende gemeente tezamen. Tijdens het tweede werkingsjaar bleef de aanvoer
huisvuil quasi stabiel, ondanks het gestegen aantal aansluitpunten. Per aansluitpunt wordt dus steeds
minder huisvuil aangeboden. Onderstaande grafiek geeft de huisvuilcijfers per inwoner in de vijf
aangesloten gemeenten.
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Grafiek 1: inzameling van huisvuil in de vijf Diftargemeenten

Wat de inzameling van GFT betreft zijn de resultaten nog spectaculairder: gemiddeld werd na één
werkingsjaar Diftar voor de vijf gemeenten een daling van de ingezamelde hoeveelheid vastgesteld van
maar liefst 45%! Tijdens het tweede jaar Diftar daalde de ingezamelde hoeveelheid GFT nog meer, zoals
ook in onderstaande grafiek is weergegeven.
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Grafiek 2: inzameling van GFT in de vijf Diftargemeenten

Heeft deze daling van de ingezamelde hoeveelheden tot ontwijkgedrag geleid? Dit is de vraag van een
aantal critici. Navraag bij de deelnemende gemeenten leert dat er geen aantoonbare stijging van
ontwijkgedrag of in de hoeveelheid sluikstorten werd vastgesteld. Het blijft echter raadzaam dit grondig op
te volgen en waar nodig op te treden of bij te sturen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor het
gemeentebestuur, dat de nodige controles dient uit te voeren. EcoWerf wil hier, waar nodig, ondersteuning
bieden.
•

CONTAINERPARKEN

Na de installatie van het Diftarsysteem op basis van volume in de containerparken van Bertem, Boutersem,
Hoegaarden en Holsbeek werden in 2006 de eerste Diftarcontainerparken op basis van gewicht uitgerust.
De containerparken in Herent en Kortenberg werken nu op basis van gewicht en zijn daarom voorzien van
de nodige slagbomen, weegbruggen en registratieapparatuur. Aan de ingaande weegbrug wordt eerst het
brutogewicht geregistreerd. Na het deponeren van de fracties wordt aan de uitgaande weegbrug de tarra
en het te betalen gewicht berekend. Op deze manier werken we verder aan de vermindering van de
afvalberg en aan een eerlijke verdeling van de verwerkingskosten. Daarnaast kunnen de inwoners van de
gemeente op het containerpark ook, zoals vroeger, terecht met afval waarvoor ze niet hoeven te betalen.
Ook in de gemeenten Keerbergen en Lubbeek werden reeds de eerste voorbereidingen getroffen om de
bestaande infrastructuur om te vormen tot Diftarcontainerparken op gewicht. Deze parken zullen
functioneel worden tijdens het eerste trimester van 2007.



COMPOSTERING

Contactpersoon: Martina Kinders – tel. 016/28 43 15
In 2006 lag de aanvoer van composteerbaar materiaal iets hoger dan in 2005: de totale aanvoer bedroeg
43.397 ton. De invoering van het Diftarsysteem in vijf gemeenten liet zich niet langer voelen. In totaal werd
meer dan 16.000 m³ compost verkocht.
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, organisch bedrijfsafval (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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Grafiek 3: Aanvoer van organisch afval naar de composteersinstallatie in 2006

In 2006 was de composteerinstallatie tien jaar operationeel. In het kader van “juni compostmaand” werd de
installatie opengesteld voor het publiek.

Foto 7: geïnteresseerde bezoekers krijgen een rondleiding

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van het organisch materiaal dat de afgelopen tien
jaar in onze composteerhal terecht kwam.
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Grafiek 4: aanvoer van organisch afval in de composteerinstallatie van EcoWerf de afgelopen tien jaar.

•

DE UITGEVOERDE PROJECTEN

Het grootste project in 2006 was de volledige vernieuwing van de nabewerkinginstallatie die het materiaal
dat uit de hal komt behandelt. De nieuwe machine beslaat een veel kleinere oppervlakte dan de oude en
laat toe om tot drie keer sneller te werken dan voorheen. Met behulp van sterrenzeven, windzifters en
transportbanden wordt het materiaal dat uit de hal komt gezeefd. Het grote voordeel van de nieuwe
installatie ligt in de mogelijkheid om de fijnheid van de compost te sturen.

Foto 8: de nieuwe nabewerkingsinstallatie

In 2006 nam de verkoop en levering van compost in bigbags aan huis een aanvang. Inwoners uit het
arrondissement Leuven kunnen daarmee compost laten leveren, verpakt per kubieke meter. Met dit
initiatief verbetert onze dienstverlening en wordt de verkoop van onze compost gestimuleerd. In totaal
werden maar liefst 226 bigbags aan huis afgeleverd!

Foto 9: een vrachtwagen met bigbag

Figuur 5: promotieaffiche voor de verkoop van bigbags

De opknapbeurt van de beluchtingsvloer in de composthal kende een vervolg: een gedeelte van de
halvloer werd nogmaals vernieuwd. Hierbij werden zowel de beluchtingsbuizen als het kiezelbed vervangen,
waardoor een optimale beluchting van het composterend materiaal behouden blijft. Ook het filtermateriaal
van één van de biofilters werd vervangen met het oog op een optimale verluchting.
•

KWALITEITSOPVOLGING

Aan de kwaliteitsopvolging van de compost werd ook dit jaar de nodige aandacht besteed. Op deze manier
slaagde EcoWerf er zonder probleem in het VLACO-label te behouden. Dit label, dat uitgereikt wordt door
de Vlaamse Compostorganisatie, garandeert dat EcoWerf compost produceert van de allerhoogste kwaliteit.



VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

Contactpersoon: Peter Standaert - 016/28 43 01
EcoWerf heeft vijf mensen in dienst die instaan voor de overslag van papier en karton en huisvuil op de site
in Wilsele. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (A.E.E.A.) worden gecentraliseerd te
Werchter door drie werknemers. PMD en grof huisvuil worden overgeslagen bij en door Van Gansewinkel in
Kampenhout. De andere afvalstoffen worden rechtstreeks aangeleverd bij de verwerkers of opgehaald op
de containerparken door de verwerkers. Enkel GFT en enkele groenfracties worden door EcoWerf
gecomposteerd te Wilsele. In de tabel hieronder vindt de lezer een overzicht van de verwerkers of
beheerders van de afvalstoffen die EcoWerf in haar werkingsgebied inzamelt.

Aard afvalstof

Verwerker

A.E.E.A.
Autobanden
Batterijen
Bermmaaisel
Boomstronken

Textiel

Recupel vzw in Brussel
Recytyre vzw in Brussel
Bebat vzw uit Sint-Stevens-Woluwe
De Winter in Herent en de eigen composteerinstallatie
In de biofilters van de eigen composteerinstallatie, De Winter in
Herent
Empty Cartridge Collection bvba uit Zonhoven
Celis in Lubbeek en De Coninck in Veltem
SGS Ewacs te Melsele
eigen composteerinstallatie
Celis in Lubbeek en De Coninck in Veltem
GRL Glasrecycling in Lummen
De Winter in Herent en de eigen composteerinstallatie
Indaver in Beveren
Kringloopcentra ’t Spit (Leuven) en Hageland (Tienen)
Indaver in Beveren
Sita Recycling Services in Beerse
Le petit Liège in Limbourg
‘s Jongers in Werchter, Lion in Wilsele
VLAR Papier in Tisselt
FIM in Westerlo
Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH in Duitsland en Indaver in
Willebroek
Haviland in Asse-Zellik, Road Sweeper Renting en FSC in
Tessenderlo
Celis in Lubbeek, Van Gansewinkel in Kampenhout
De Winter in Herent, de eigen composteerinstallatie en als
houtsnippers naar particulieren en gemeenten
Michiels Recycling in Aarschot, Recom in Geetbets, Celis in
Lubbeek en V.B.A. in Boortmeerbeek, DSV in Aarschot en De
Coninck in Veltem
Kringloopcentra ’t Spit (Leuven) en Hageland (Tienen)

Vlak glas

GRL in Lummen

Cartridges
Eterniet/Cellenbeton
Frituurolie
GFT
Gips
Glas
Gras, bladeren en haagscheersel
Grof huisvuil
Herbruikbare goederen
Huisvuil
KGA & motorolie
Kurk
Oude metalen
Papier en karton
Piepschuim
PMD
Slib
Sloophout
Snoeihout
Steenafval

Tabel 1: overzicht van de bestemming van onze afvalstoffen



SAMENSTELLING EN HOEVEELHEID HUISHOUDELIJK AFVAL

Contactpersoon: Gerda Bleus – tel. 016/28 43 13
Uit de bijgevoegde grafieken met de afvalcijfers blijkt dat er weinig beweging merkbaar is in de
samenstelling van de aangeboden afvalstoffen ten opzichte van vorige jaren. De resultaten op het gebied
van restafval behoren nog steeds tot de beste in Vlaanderen: al onze aangesloten gemeenten zamelen
minder dan 150 kg restafval per inwoner per jaar in, een norm van het Vlaamse Gewest waaraan alle
Vlaamse gemeenten tegen het einde van 2007 moeten voldoen.
Van alle ingezamelde afvalstoffen wordt meer dan 75% verwerkt tot een nieuwe grondstof. De overige
25% worden bijna integraal verbrand met energierecuperatie. Afval wordt dus grondstof en energie!
Hiermee is de kringloop gesloten.

Ingezamelde afvalfracties 2006
(472 kg/inwoner)
Containerpark (overige);
147 kg/inw

KGA; 3 kg/inw
Restafval; 113 kg/inw

Papier/karton; 79
GFT; 84 kg/inw

PMD; 16 kg/inw

Glas; 31 kg/inw

GROENE PIJL: recyclage tot grondstof - 76%
RODE PIJL: verbranding met energierecuperatie - 24%
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OUDE STORTPLAATSEN

Contactpersoon: Louis Vignero – tel. 016/28 43 17
In juni 2006 is op de oude stortplaats van Wilsele een systeem voor slibontwatering opgestart. Hier kunnen
de aangesloten gemeenten zowel veegvuil als kolkenslib aanvoeren. Na ontwatering wordt het slib
afgevoerd naar de slibzuiveringsinstallatie van zusterintercommunale Haviland in Grimbergen. Het voordeel
van dit systeem ligt in het feit dat op deze manier geen water vervoerd moet worden en de af te leggen
afstand van het veegvuil en slib van de gemeente naar de zuiveringsinstallatie verkleind wordt.

Foto 10: rust en groen op de oude stortplaats in Pellenberg

Na 8 jaar is de gasproductie op de oude stortplaats van Pellenberg afgenomen. Daarom werden de
bestaande motoren voor elektriciteitsproductie vervangen door één kleinere motor. Met minder gastoevoer
levert deze motor toch nog een goed rendement op: vanaf midden juli produceerde deze motor 248.587
kWh. Daarnaast wordt nog steeds percolaat opgepompt en afgevoerd naar een erkende waterzuivering. In
2006 werd op die manier 1.076 ton percolaat gezuiverd.
Op en rond de stortplaats van Pellenberg worden geen herbiciden gebruikt en daarom werd besloten om
twee keer per jaar een kudde schapen uit te zetten voor telkens 3 maanden. Deze maaien het gras op een
gemakkelijke manier! De hoeveelheid wild, zoals reeën, torenvalken, marters, vossen enzovoorts, blijft op
een zeer hoog peil. Door de rust en de overvloedige aanwezigheid van voedsel is in de winter de stortplaats
ook erg gegeerd bij kleine zangvogels.
In Binkom werd het voetbalveld opnieuw aangelegd. Door het vervangen van de lemige toplaag beschikt de
gemeente Lubbeek nu over een prima speelveld. De gemeente heeft er bovendien een kantine laten
bouwen door Interleuven. EcoWerf zal de terreinen overdragen aan de gemeente en hiermee zal een
belofte glansvol worden ingelost. Het veld werd officieel in gebruik genomen door FC Binkom in september
2006.



TECHNISCHE DIENST

Contactpersoon techniek: Dirk Dechamps – tel. 016/28 43 22
De technische dienst bestaat uit vijf mecaniciens, drie elektriciens, drie garagisten en vier
magazijnmedewerkers. Wegens herstructurering van de dienst en het vertrek van enkele personeels-leden,
werden drie nieuwe werknemers aangeworven.
Ook in 2006 verzette de technische dienst heel wat werk om op het gebied van mechanica, elektriciteit en
voertuigen, het bedrijf als een gesmeerde machine te laten draaien. Hieronder vindt de lezer een overzicht
van de voornaamste realisaties.
-



Het archief van EcoWerf werd opgeruimd en opnieuw geordend. Bovendien wordt er gewerkt aan een
continue verbetering van de werking van het magazijn.
Tijdens de jaarlijkse grote onderhoudswerken werden de nodige aanpassingen en verbeteringswerken uitgevoerd aan de installaties van de composteerhal.
Er werden aanpassingen uitgevoerd aan de waterbehandeling van het afvalwater waarmee in de
wasplaats de vrachtwagens hun wasbeurt kregen.
De elektrische installaties van al de containerparken werden in orde gemaakt en goedgekeurd door
de nodige instanties. Hiervoor werden de plannen op punt gesteld.
Veiligheid is een belangrijk gegeven in deze afdeling. Zo kregen alle medewerkers de
veiligheidsopleidingen “valbeveiliging voor het werken op hoogte” en “BA4/BA5” voor het werken aan
of in de nabijheid van elektrische installaties.
Met de bouw van de transportsite werd een aanvang genomen. De garagisten kijken al uit naar hun
nieuwe locatie! Deze site zal zeker een technische verbetering brengen in de conservering en het
onderhoud van het wagenpark.

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
De bedrijfsjuriste van EcoWerf ondersteunt de verschillende productieve diensten bij het contracten-beheer,
de interpretatie en implementatie van bestaande en nieuwe wetgeving, de behandeling van
aanbestedingsdossiers en de opvolging van gerechtelijke procedures.
De bedrijfsjuriste staat daarnaast in voor de redactie, het nazicht en de eventuele publicatie van
vennootschapsdocumenten, zoals verslagen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.
Verder blijft zij het aanspreekpunt voor milieuambtenaren en ambtenaren van technische diensten van
gemeenten bij vragen rond wetgeving.
In het afgelopen jaar werden een aantal hangende dossiers verder behandeld, namelijk:
-

De firma WCS BELGIUM, één van de inschrijvers die het Diftarproject niet kreeg toegewezen,
dagvaardde EcoWerf in 2005 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven en voor de Raad van
State, ter vernietiging van de overeenkomst die EcoWerf sloot met de meest gunstige inschrijver
PLASTIC OMNIUM, respectievelijk het gunningbesluit van EcoWerf. WCS BELGIUM liet in september
2005 weten dat zij afstand wenste te doen van beide hangende procedures. Deze afstand werd voor
beide rechtscolleges geacteerd, zodat de dossiers in 2006 succesvol konden worden afgesloten.

-

-

-

Aan de splitsing van Interleuven en de oprichting van EcoWerf werd verder gevolg gegeven. De
overdracht van het gebouw van IGO en de schietstand aan de provincie Vlaams-Brabant ter
vergoeding van haar scheidingsaandeel, wacht op de verdere afronding van de laatste
bodemonderzoeken. Deze dienen te worden uitgevoerd op de grond waarop beide gebouwen staan.
Er wordt verwacht dat het saneringsdossier kan worden afgerond in de loop van maart 2007 en dat
de overdracht kort daarna kan plaatsgrijpen.
Het plein dat deel uitmaakt van de nieuw aan te leggen transportsite, waarop voertuigen en kleiner
logistiek materiaal zal worden gestald, wordt aangelegd op een perceel grond van Aquafin dat paalt
aan de site van EcoWerf. De eerste onderhandelingen met Aquafin over de ter beschikking stelling
van deze grond sprongen af. Uiteindelijk werd toch een overeenkomst van recht van opstal met
Aquafin onderhandeld en ondertekend. Deze zal in het eerste semester van 2007 worden verleden bij
authentieke akte.
Het aanbestedingsdossier voor het sorteren van het PMD werd bij algemene offerteaanvraag
uitgeschreven en gepubliceerd in de loop van oktober 2005. Op 25 november 2005 werden
verschillende offertes ingediend. Omdat de nieuwe overeenkomst met FOST Plus niet kon worden
ondertekend in de loop van 2005, werd de gunning van dit dossier uitgesteld. In juni 2006 werd
uiteindelijk een akkoord bereikt met FOST Plus en werd de opdracht gegund aan de nv Indaver. De
PMD-sortering wordt integraal bekostigd door FOST Plus.

In 2006 werden een aantal belangrijke aanbestedingsdossiers begeleid, zoals:
-

-

De aanbestedingen die kaderen in de realisatie van het bouwproject van de nieuw aan te leggen
transportsite. Dit houdt zowel het dossier in voor de bouw van een opslagruimte voor compost en een
garage voor vrachtwagens, als het dossier voor de bouw van een herstelwerkplaats en een wasplaats
voor vrachtwagens. Beide aanbestedingen werden uitgeschreven bij openbare aanbesteding en op 19
juni 2006, respectievelijk 17 oktober 2006 gegund. De firma HEIJMANS BOUW kwam er in beide
gevallen als beste uit.
Het dossier voor de bouw van een slibontwateringsbekken, dat bij openbare aanbesteding werd
uitgeschreven en op 22 februari 2006 werd gegund aan de firma CEI – DE MEYER.
De aanbestedingsdossiers voor de aanleg van de infrastructuur en de uitrusting voor nieuwe
containerparken in Kortenberg, Haacht, Tremelo en Scherpenheuvel-Zichem en de uitbreiding van de
bestaande parken in Oud-Heverlee, Keerbergen en Lubbeek.
Het aanbestedingsdossier voor de aankoop en levering van twee distributiewagens voor de dienst
containerparken werd uitgeschreven in 2006 en gegund op 19 januari 2007 aan de firma Truck &
Coach Service Leuven, met het merk VOLVO.

Het sociaal overleg dat werd gevoerd bij EcoWerf in de loop van 2006 nam een belangrijk deel van de
juridische agenda in beslag. Op 13 december 2006 werd een Protocol van Akkoord ondertekend tussen
EcoWerf en de representatieve vakorganisaties, waarin een nieuwe regeling werd getroffen inzake verlof,
en arbeidstijden en waarin EcoWerf het principieel engagement op zich neemt de geldende weddenschalen
te herzien. Dit laatste is met het oog op de gelijkschakeling met de wedden die worden toegepast in lokale
en regionale besturen (barema’s Kelchtermans). In 2007 kent dit overleg een vervolg.
Voor het administratieve en financiële beheer van de Diftarinzameling heeft EcoWerf gegevens nodig uit het
bevolkingsregister van de gemeenten. EcoWerf kreeg daarbij toelating deze te raadplegen en te gebruiken.
Voor het gebruik van het rijksregisternummer, dat deel uitmaakt van deze gegevens, heeft EcoWerf de
machtiging nodig van de Commissie ter bescherming van de Privacy. De juridische dienst verzorgde de
aanvraag bij deze Commissie en het daarbij horende juridische dossier.

•

ADMINISTRATIE

Contactpersoon : Wim Peeters – tel. 016/28 43 25
Het derde werkingsjaar van het Intergemeentelijk milieubedrijf liet toe een aantal procedures en
werkmethoden te verfijnen. Onder administratie vallen de personeelsdienst, de dienst informatica en Diftar,
de boekhouding en het secretariaat.

PERSONEEL

Het personeelsverloop is momenteel een zorgenkind van het milieubedrijf. Zowel het financiële luik,
attitudeproblemen, als een tekort op de arbeidsmarkt voor bepaalde beroepen spelen hierbij een rol. De
uitdaging is telkens opnieuw de gepaste persoon te vinden die professioneel geschikt is en wiens
verwachtingspatroon overeenstemt met ons aanbod wat betreft financiële voorwaarden, inhoudelijke taken,
verlofregeling, teamwerking en collegialiteit.

Foto 11: groepsfoto van enkele personeelsleden van EcoWerf

De materiële en financiële steun voor medewerkers die een rijbewijs C wensten te behalen heeft eind 2006
zijn vruchten afgeworpen: drie laders behaalden dit rijbewijs en werden geleidelijk als chauffeur op de baan
ingeschakeld. Ook zal in 2007 aan enkele geschikte personeelsleden deze kans geboden worden.
Ondanks de nodige aandacht die besteed werd aan de dialoog met de medewerkers en de afgevaardigden
van de syndicale organisaties, werd 2006 gekenmerkt door een korte periode van sociale onrust. Er werd
getracht een compromis te bereiken en de discussiepunten op te lossen. Als één van de belangrijkste
elementen bevat het Protocol van Akkoord de intentieverklaring om af te stappen van huiseigen barema’s
en over te gaan naar een gelijkaardige verloning volgens de krachtlijnen Kelchtermans. Het begeleiden van
deze moeilijke en vermoedelijk financieel significante overgang zal in 2007 de belangrijkste taak zijn voor
de personeelsdienst. EcoWerf zal de komende jaren de financiële en administratieve gevolgen hiervan zo
goed mogelijk trachten in te schatten en op te vangen.
Het per 1 januari 2006 operationele rookbeleid is helemaal ingeburgerd. De geboden rookstop-begeleiding
heeft een zeer beperkt succes geboekt. Toch is EcoWerf tevreden met elke medewerker die overtuigd is te
stoppen met roken.
Zoals ook vorig jaar gesteld werd, maken de verschillende werkregimes het moeilijk ten volle te profiteren
van het elektronisch tijdregistratiesysteem. EcoWerf hoopt in 2007 over te gaan tot investering in een
informatiezuil waardoor de medewerkers rechtstreeks een aantal gegevens kunnen consulteren en op die
manier de personeelsdienst minder te belasten.
In 2006 werd de nodige aandacht aan vorming besteed. Het veelvoud aan functies maakt het opmaken van
een algemeen vormingsplan tot een heuse uitdaging. Enkele voorbeelden van vormingsmomenten die in

2006 plaatsvonden: investeringsopleiding bij de installatie van de nieuwe GFT-nabewerking, vorming
heftruckbestuurder, verkeersveiligheid chauffeurs, verantwoordelijkheid leidinggevenden, elektriciteit BA4
en BA5. Aan bepaalde groepen van medewerkers wordt ook de mogelijkheid geboden de marktevoluties te
volgen door bezoeken aan gespecialiseerde beurzen.
Met meer dan 200 werknemers blijft constante aandacht voor personeelsbeleid noodzakelijk en staan er
nog heel wat uitdagingen te wachten.

INFORMATICA - DIFTAR

EcoWerf is tevreden over de invoering van de Diftarsystemen: zowel de huis-aan-huisinzameling als de
inzameling op de containerparken verlopen vlot. Enkele kleinere knelpunten nagelaten, bleken de
investeringen in de gebruikte technische hulpmiddelen de juiste. De kwaliteiten van de administratieve en
technische medewerkers garanderen een correcte verwerking van de gegevens en behandeling van vragen.
De vernieuwing van het informaticapark en de gedeeltelijke vernieuwing van de telecommunicatie is eind
2006 zonder noemenswaardige problemen gestart en doorgevoerd.

BOEKHOUDING

Na de opstartwerkzaamheden van het volledig zelfstandig worden, betekende 2006 voor de boekhouding
een terugkeer naar een rustige werkdruk. Dit rustige ritme valt mooi samen met de tijdelijke
arbeidsduurvermindering in het kader van het wettelijke systeem van loopbaanonderbreking, waar twee
van de drie medewerkers van de boekhouding momenteel van genieten.
De financiering van EcoWerf verliep zoals gepland. De stevige marktconcurrentie zorgde voor gunstige
rentevoorwaarden. In 2006 is de eerste lening voor de financiering van de composteringsinstallatie volledig
terugbetaald.
Na drie jaar zelfstandige werking was het mogelijk een overzicht van de financiële situatie en het
thesaurieverloop op te maken. Dit werd met de verschillende financiële partners doorgenomen, waarna
geconcludeerd werd dat EcoWerf zich in een gezonde financiële toestand bevindt. Dit financiële overzicht
bewees nogmaals dat de aankoop van de verbrandingsrechten enerzijds een zeer positieve invloed had op
de kostprijs van het restafval, maar anderzijds een verslechtering van de financiële ratio’s tot gevolg had.
Bij nieuwe investeringen zal dan ook op de gevolgen voor de financiering moeten gelet worden.
Tenslotte werden alle taken binnen de wettelijke termijnen volbracht en werd een verbetering van de
bestaande procedures en afsluitwerkzaamheden nagestreefd.

SECRETARIAAT

Het jaar 2006 werd op het secretariaat gekenmerkt door de zoektocht naar een juiste professionele
samenwerking tussen de medewerkers. Het respect voor het correct uitvoeren van de taken blijft hierbij
belangrijk. Deadlines voor de verwerking van ophaalgegevens met bijhorende rapportering werden tijdig en
correct behaald. In 2007 zal verder bijzondere aandacht naar de werksituatie en werkverdeling uitgaan.
De eerste inventarisatie van de administratieve processen rond de verschillende afvalfracties werd
afgerond. Het nut van deze werkzaamheden liet toe om bij de invoering of wijziging van afvalfracties,
inzamelmethodes, verwerkers of containerparken onmiddellijk de administratieve processen aan te passen
en de juiste personen in te lichten. Op dit stramien zal verder gebouwd worden.
In 2006 verzorgde het secretariaat de organisatie van een studiereis voor de gemeentevennoten.
Gedurende twee dagen konden de leden van de Raad van Bestuur en de afgevaardigden van de
aangesloten gemeenten een indruk opdoen van het verloop van de opgehaalde glasfractie en de
recuperatie hiervan in nieuwe materialen, zoals nieuwe flessen of bokalen en ook isolatiematerialen.

Tevens zorgt het secretariaat er ook voor dat de organisatie van de vergaderingen van het overlegcomité,
Directiecomité, Raad van Bestuur en de halfjaarlijkse Algemene Vergaderingen vlekkeloos verloopt.
Op kwartaalbasis worden de gemeentevennoten aan de hand van grafisch en statistisch materiaal op de
hoogte gehouden van de ingezamelde afvalfracties, zowel huis-aan-huisinzameling als inzameling op de
containerparken.


PREVENTIEDIENST

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 de volgende:
-

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.

Het sensibiliseren 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, enzovoorts.
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 2006 onder andere:
-

het opstellen van de veiligheidsaffiches en -nieuwsbrieven “de EcoWeetjes”;
het inrichten van rookstopsessies en het begeleiden van rokers die willen stoppen met roken;
het organiseren van veiligheidsopleidingen zoals:
•
"Veiligheid bij de huisvuilophaling: verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden", voor
chauffeurs en laders van de transportdienst;
•
"Verkeersveiligheid: defensief rijden, de gordel, alcohol en drugs" voor meerdere chauffeurs
van de transportdienst;
•
“Elektriciteit BA4 – BA5” voor enkele medewerkers van de technische dienst en de
compostering;
•
"Inzameling KGA" voor de dienst containerparken;
•
“Veilig werken met vorkheftrucks” voor enkele medewerkers van de technische dienst.

Foto 12: opleiding ‘veilig werken met vorkheftrucks’

Foto 13: opleiding ‘verkeersveiligheid’

De periodieke taken van de preventieadviseur kunnen opgesplitst worden in het opstellen van verslagen en
het jaarverslag PBW en het organiseren van een jaarlijkse rondgang met een afvaardiging van het
Syndicaal Overlegcomité PBW.
Occasionele taken zijn het adviseren en begeleiden van aankopen van arbeidsmiddelen (ophaalwagens,
perscontainers, enzovoorts) en persoonlijke beschermingsmiddelen (valbeveiliging, enzovoorts), het
verstrekken van adviezen voor nieuwbouw of verbouwingen (de aanleg van nieuwe containerparken,
nieuwe transportsite en garage, enzovoorts) en het onderzoeken van arbeidsongevallen.
Een overzicht van de arbeidsongevallen in de beide grafieken hieronder leert ons dat het aantal
arbeidsongevallen met werkverlet in 2006 een kleine daling kende en dat de ernst, uitgedrukt in het aantal
verletdagen, in 2006 een kleine stijging kende. De cijfers van 1991 tot en met 2003 zijn deze van de dienst
afvalverwerking van Interleuven. Ze worden als volgt berekend:
Frequentiegraad =

aantal ongevallen x 1.000.000
aantal uren blootstelling aan het risico

Ernstgraad = aantal kalenderdagen werkverlet x 1.000
aantal uren blootstelling aan het risico
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Grafiek 5: frequentiegraad van de arbeidsongevallen sinds 1991

Ernstgraad

25,06 *

5

4

3,54

3,34
3,08

3

3,35

3,29
2,83

2,61 2,54
2,26

2

1,58

1,51

2,05

2,24

1,76
1,36

1,56

1

0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

* Om de cijfers te kunnen vergelijken, wordt het dodelijk arbeidsongeval van 2004 in deze
cijfers apart weergegeven.
Grafiek 6: ernstgraad van de arbeidsongevallen sinds 1991



DE MILIEUCOÖRDINATOR

Contactpersoon: Willy Yserbijt – tel. 016/28 42 19
In 2006 ging de meeste aandacht van de externe milieucoördinator naar de start van de bouw van de
transportsite, de opvolging van een aantal bodemonderzoeken en –saneringen en het opstarten van de
vernieuwde slibontwatering.
De bouw van de transportsite ging van start. Deze site is gelegen op de oude stortplaats naast de
composteerinstallatie. EcoWerf volgt de werkzaamheden op en overlegt regelmatig met de milieucoördinator. Op deze site gaat veel aandacht naar het zuinig omspringen met water. Zo is onder andere een
manuele truckwas voorzien, waar meer dan 70% van de benodigde hoeveelheid water kan verminderd
worden ten opzichte van het huidige waterverbruik. Voor de huidige wasstraat werd in 2006 een primaire
waterzuivering geïnstalleerd. De werking ervan wordt opgevolgd door de milieucoördinator.
De containerparken van Messelbroek en Boortmeerbeek kregen in het kader van de bodemsanering een
verdere opvolging. De resultaten van de grondwateranalyse van het park van Boortmeerbeek evolueren
gunstig, waardoor de monitoring stopgezet kan worden.
Het bodemsaneringproject voor de oude tankplaats is omwille van de bouw van de nieuwe tankplaats
uitgesteld tot na 2008. Er werd eveneens een bodemsaneringsplan opgemaakt voor de vervuiling aan de
vroegere KGA-opslag, naast de Vunt. Het saneringproject werd ondertussen goedgekeurd, waardoor de
actieve sanering zal kunnen plaatsvinden in de loop van 2007.
De overslag van PMD werd stopgezet op het overslagstation in Messelbroek. De mechanische installaties in
Werchter, Messelbroek en Tienen werden ondertussen ontmanteld.
De opvolging van de oude stortplaats te Pellenberg beperkte zich tot een minimum. Het percolaat wordt er
verder afgevoerd en een nieuwe gasturbine werd geïnstalleerd als antwoord op de verminderde gasontwikkeling. De oude reeds vrijgegeven stortplaats van Binkom werd ingericht als een sportterrein en is
klaar voor overdracht aan de gemeente Lubbeek. De oude stortplaats van Meensel zit in de nazorgfase.

In uitvoering van de functie als milieucoördinator werden er 11 adviezen opgemaakt. Aan bedrijfsinterne
milieuzorg werden bijna 800 uren besteed, hetgeen opvallend minder is dan de voorgaande jaren. Een
aantal taken, zoals de opvolging van de kwaliteit van de geproduceerde compost, werden immers
uitgevoerd door het eigen personeel van EcoWerf. Het nieuwe diensthoofd voor milieu en veiligheid waakt
bovendien over interne milieu- en preventieaspecten, waardoor de milieucoördinator gedeeltelijk ontlast is.
Ook in 2006 werden geen vaststellingen gedaan van overtredingen van de milieuwetgeving door EcoWerf.
In 2007 zal aandacht worden besteed aan de opvolging van de transportsite, de diverse bodemonderzoeken
en saneringsplannen, de energieaspecten en het verder inbouwen van het duurzaamheid in de gehele
beleidsvoering.

4. JAARREKENING PER 31.12.2006


JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2006

