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Intercommunale voor huisvuilverwijdering van Burcht en omliggende gemeenten 
Opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
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Voorwoord

De Raad van Bestuur van Ibogem licht u graag in over de activiteiten en de financiële werking van onze afvalintercommunale in het 
werkingsjaar 2017. 

De kernactiviteiten van Ibogem situeren zich op het vlak van de inzameling van huishoudelijk afval en het aanbod van herbruikbare 
goederen uit De Kringwinkel. 

De huis-aan-huisinzameling werd in 2017 van dichtbij opgevolgd om een nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Op de 
recyclageparken worden de bezoekers aangespoord om zoveel mogelijk materialen selectief aan te leveren. Ibogem streeft naar een 
zo groot mogelijk aandeel van recycleerbaarheid in de af te voeren stromen. In De Kringwinkel wordt dan weer gestreefd naar een 
zo hoog mogelijk cijfer voor hergebruik. Om de inwoners nog beter van dienst te zijn, werd ook in Zwijndrecht een pop-upwinkel 
geopend. 

Begin september kreeg Ibogem het bericht van de OVAM dat voor de aankoop van 100 ondergrondse containers een subsidie van 
€ 375.000 werd vastgelegd. De ondersteuning geeft de mogelijkheid om verder in te zetten op de inrichting van sorteerstraatjes op 
locaties waar dat een meerwaarde is.

Verder in dit jaarverslag vindt u een overzicht van de financiële resultaten van het bedrijf. 2017 was het laatste jaar van de verbran-
dingsrechten wat implicaties had op de bijdrage van de gemeenten.  

De Raad van Bestuur dankt alle vennoten en medewerkers voor hun positieve inzet en medewerking bij de realisatie van de doel-
stellingen van Ibogem. 

Namens de Raad van Bestuur

Wim Beeldens    Roger Heirwegh
Algemeen Directeur   Voorzitter



Duurzaam afvalbeleid voor drie gemeenten

Het bedrijf Ibogem
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Ibogem is de opdrachthoudende vereniging voor een duurzaam 
afvalbeleid voor de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht.

Publiek-private samenwerking
De gemeenten hebben bij wijze van beheersoverdracht een 
mandaat gegeven aan Ibogem om de afvalinzameling van het 
grondgebied te realiseren en voorzien hiervoor jaarlijks de be-
nodigde werkingsmiddelen. In het werkingsgebied van Ibogem 
waren er 83.520 inwoners gehuisvest.

Naast de drie gemeenten zijn er nog enkele andere publieke 
partners zoals MIWA, ISVAG, IGEAN en Verko. Ibogem is bo-
vendien een publiek-private samenwerking. De private partner 
Indaver heeft ca. 34% van de aandelen van Ibogem en stelt daar 
een aantal prestaties tegenover. Ibogem is zelf aandeelhouder bij 
Verko en Hooge Maey. De intercommunale Hooge Maey werd 
eind 2017 ontbonden. Haar activiteiten werden overgenomen 
door Indaver.

Eind 2017 werden onderhandelingen gevoerd met Verko over 
nieuwe voorwaarden en tarieven voor de afzet van GFT. Verko 
gaat een nieuwe verwerkingsinstallatie bouwen waar Ibogem 
als aandeelhouder kan genieten van gunstige voorwaarden. 
De onderhandelingen werden gevoerd samen met MIWA en 
IDM. De overeenkomst is bovendien een mooi voorbeeld van 

samenwerking tussen verschillende intergemeentelijke samen-
werkingsverbanden.

Algemene Vergadering
Het hoogste orgaan van Ibogem is de Algemene Vergadering. 
Die wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke 
aandeelhouder. Het aantal stemmen per aandeelhouder wordt 
bepaald door de verhoudingen bij de samenstelling van het 
kapitaal. De kapitaalsverhouding voor de publieke vennoten is 
gebaseerd op het aantal inwoners. 

Jaarlijks zijn er twee vergaderingen waarop respectievelijk het 
jaarverslag en het budget worden voorgesteld aan de afge-
vaardigden en de bestuurders. Aan elke Algemene Vergadering 
gaat een gemeenteraadscommissie vooraf voor alle gemeen-
teraadsleden van de drie gemeenten. Ibogem is gehouden aan 
deze informatieverstrekking aan de aandeelhouders volgens het 
decreet. De commissies geven de gemeenteraadsleden ook de 
kans zich te  verdiepen in de werking van Ibogem. 

De Algemene Vergadering kwam samen op volgende data:

• 28 april 2017: gewone algemene vergadering
• 5 december 2017: buitengewone algemene vergadering.

Gemeentelijke deelnemers
Beveren 3 730 € 73 965,90 22 064 € 437 529,12 25 794 € 511 495,02

Zwijndrecht 1 566 € 31 053,78 9 262 € 183 665,46 10 828 € 214 719,24
Kruibeke 1 369 € 27 147,27 8 110 € 160 821,30 9 479 € 187 968,57

Stad Antwerpen 1 € 19,83 6 € 118,98 7 € 138,81

Andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Verko 1 € 19,83 9 € 178,47 10 € 198,30
MIWA 1 € 19,83 27 € 535,41 28 € 555,24
ISVAG 9 € 178,47 9 € 178,47

IGEAN milieu & veiligheid 4 € 79,32 4 € 79,32

Private deelnemer
Indaver 3 332 € 66 073,56 22 241 € 441 039,03 25 573 € 507 112,59

TOTAAL 10 000 € 198 300,00 61 732 € 1 224 145,56 71 732 € 1 422 445,56

VERDELING AANDELEN

TotaalVast deel  Veranderlijk deel 



Het bestuur tekent het beleid uit

Het team achter Ibogem

De Raad van Bestuur en het Directiecomité worden samen-
gesteld uit bestuurders die worden aangeduid door de drie 
gemeenten en Indaver. 

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van Ibogem. Het Di-
rectiecomité houdt zich voornamelijk bezig met het dagelijks 
bestuur en bereidt de dossiers voor die worden voorgelegd aan 
de Raad van Bestuur.
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BESTUURDERS PUBLIEKE VENNOTEN
voorzitter Heirwegh Roger Gemeente Beveren

1e ondervoorzitter Mertens Julien Gemeente Kruibeke
Hoppe Irene Gemeente Zwijndrecht
Maes Werner Gemeente Beveren
Smet Luk Gemeente Beveren
Weyers Jan Gemeente Beveren
De Kerf Jurgen Gemeente Beveren
Lierman Patricia Gemeente Zwijndrecht
Guido Paelinck Gemeente Kruibeke

BESTUURDERS  PRIVATE VENNOTEN
2e ondervoorzitter Bresseleers Tony Indaver

Maes Geert Indaver
Goddaert Eric Indaver

BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM
De Munck Stijn Gemeente Beveren
Brijs Greta Gemeente Kruibeke
Melis - De Lamper Denise Gemeente Zwijndrecht

vergaderdata 2017 11x

voorzitter Heirwegh Roger Gemeente Beveren
1e ondervoorzitter Mertens Julien Gemeente Kruibeke
2e ondervoorzitter Bresseleers Tony Indaver

Hoppe Irene Gemeente Zwijndrecht
algemeen directeur Beeldens Wim

vergaderdata 2017 23x

RAAD VAN BESTUUR

DIRECTIECOMITE

09.01 - 23.01 - 06.02 - 24.02 - 13.03 - 27.03  - 10.04 - 24.04 - 08.05 - 
22.05 - 12.06 - 26.06 - 10.07 - 25.07 - 10.08 - 11.09 - 25.09 - 16.10 - 
30.10 - 13.11 - 27.11 - 11.12 - 22.12

12.01 - 02.02 - 02.03 - 30.03 - 04.05 - 01.06 - 06.07 - 07.09 - 05.10 - 
02.11 - 07.12



Het personeel zorgt voor de uitvoering

Het team achter Ibogem
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Samen met zijn medewerkers voert de directeur het beleid uit 
van de Raad van Bestuur. Zij zorgen samen voor het beleids-
ondersteunend werk en staan in voor een vlot verloop van de 
dagelijkse werking.

Versterking team
Door het succes van de pop-upkringwinkel in Zwijndrecht in het 
voorjaar werd beslist om vanaf september verder te gaan met 
drie vestigingen van De Kringwinkel. Om de winkels te kunnen 
bemannen werd een bijkomende medewerker aangeworven, 
telkens voor bepaalde duur. Stafmedewerker Elke Debaets is op 
9 januari gestart in de nieuwe functie voor kwaliteit en project-
management. 

Maatschappelijke rol
Traditiegetrouw wordt de dagelijkse werking mee ondersteund 
door de inschakeling van jobstudenten en medewerkers met 

een artikel 60-statuut. De jobstudenten worden ingezet voor 
het opvangen van het verlof van de vaste medewerkers. In sa-
menwerking met de OCMW’s van de drie gemeenten worden 
mensen geselecteerd met een artikel 60-statuut en toegevoegd 
aan een bepaalde dienst. 

Ibogem vervult als overheid op die manier de taak van 
bevordering van sociale en maatschappelijke integratie van 
bepaalde minderheidsgroepen. In dat kader zijn er in 2017 ook 
twee ondersteunende krachten vanuit de Penitentiaire Instelling 
Beveren het team van de textielsortering komen versterken. Via 
het Herstelfonds kunnen de gedetineerden uren presteren. Daar 
staat dan een vergoeding tegenover voor hun slachtoffers. 

NAAM IN DIENST UIT DIENST IN DIENST UIT DIENST
ALGEMENE DIRECTIE KRINGWINKEL
Beeldens Wim 01.12.12 Vandenhende Ruud (DH) 05.04.13

Ammar Nadra 01.11.07
STAF Bosmans Patrick 01.07.85
Cools Maja 08.10.14 Chevalier David 30.08.17 31.12.17
Debaets Elke 09.01.17 De Loose Kathy 01.08.08

De Maeyer Dennis 15.07.08
ADMINISTRATIE De Ridder Myriam 24.04.12
Quintelier Peter (DH) 14.07.11 Menten Georges 30.03.78
Cappaert Elke 01.11.05 Mkitharyan Katchatur 05.07.11
De Bock Brigitte 01.06.07 Van Hove Karolina 02.03.15
Mendonck Joke 17.01.00 Van Buynder Dany 01.05.07
Meyntjens Karine 01.04.01 Van Damme Pascal 15.02.11
Verniers Sandra 17.10.11 Van Hal Paul 01.01.04

Van Royen Yorick 03.01.17
RECYCLAGEPARKEN Willems Ingrid 15.09.15
Hellemans Nicky (DH) 21.03.16 Winters Kurt 01.11.05
De Vos Guy 03.11.14
Goossens Theofiel 06.09.11 FACILITY
Hajrizi Fekim 04.08.09 De Keyser Dirk (DH) 13.03.78
Heyrman Steve 01.12.08 Ismail Khadija 08.05.17
Inghels Dirk 13.03.78 Van Steelandt Freddy 13.03.78
Kusé Benny 06.03.02 Van den Broek Ann 15.05.17
Van Cleemput Albert 01.03.02
Verstraeten Werner 01.05.88 TRANSPORT

Van Hove Guido 20.03.78
Vriesacker Stefaan 01.12.06

PERSONEEL 2017



Het team achter Ibogem
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Afvalophaling aan huis als dienstverlening

Huis-aan-huisinzameling
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Voor de inzameling van huishoudelijk afval laat de Vlaamse 
Overheid de keuze aan de gemeenten: de ophaalmethode of 
de brengmethode. Voor Ibogem blijft de huis-aanhuisinzame-
ling een belangrijke dienstverlening naar de burgers. Samen 
met de private ophaler wordt gestreefd naar een vlotte inza-
meling met zo weinig mogelijk overlast en verkeershinder.

Meer textiel dankzij 
containers
Vanaf 1 januari 2017 werd gestart met een nieuwe overeen-
komst voor de inzameling van textiel met containers op de 
parken en op openbaar domein. Voor deze opdracht werden 
twee verschillende partners aangesteld. Omwille van het ma-
tige succes voor de huis-aan-huisinzameling de voorgaande 
jaren werd beslist om vanaf 2017 geen inzamelingen aan huis 
meer te organiseren. De containers op openbaar domein 
bewijzen hun nut: er werd nog meer textiel ingezameld dan 
de voorgaande jaren. 

Restafval onder norm
Sinds 1 januari 2017 moeten de restafvalcijfers anders bekeken 
worden volgens het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke 
afvalstoffen. Bij de nieuwe cijfers moet rekening gehouden 
worden met het zwerfvuil, veegvuil, straatvuilbakjes en ver-
gelijkbaar bedrijfsafval. Het PMD-residu moet niet langer in 
rekening worden gebracht. Nieuw is ook dat de gemeenten 
ingedeeld worden volgens een lijst van clusters van Belfius. 
Zo vallen Beveren en Zwijndrecht in dezelfde cluster met een 
norm van 147 kg/inwoner. Kruibeke is ondergebracht in een 
andere cluster en krijgt een norm opgelegd van 129 kg/inwo-
ner. Voor Ibogem geldt een globale norm van 143 kg/inwoner.

Nieuwe methodiek
De nieuwe metingen geven aanleiding tot andere cijfers dan 
voorheen waardoor vergelijking met de voorgaande jaren niet 
meer realistisch is. Ook de gemeenten moeten hun meetme-
thodiek en rapportering aanpassen voor de volgende jaren en 
afstemmen zodat een volledig beeld kan gemaakt worden van 
de hoeveelheid restafval.

Globaal valt Ibogem net onder de norm. Voor de gemeen-
ten apart is er wel een onderscheid te noteren. Beveren en 
Zwijndrecht scoren goed, Kruibeke zit boven de norm. Ibogem 
probeert samen met de gemeenten te bekijken hoe het cijfer 
verder naar beneden kan gebracht worden.

PMD

1.034,17 ton 
12,38 kg/inw

GFT

4.190,01 ton 
50,17 kg/inw

Snoeihout

285,14 ton 
3,41 kg/inw

Grofvuil

137,88 ton 
1,65 kg/inw

Textiel

486,46 ton 
5,82 kg/inw

Glas

1.775,54 ton 
21,26 kg/inw

Papier & karton

4.259,37 ton 
51,00 kg/inw

Restafval

9.758,34 ton 
116,84 kg/inw
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RESTAFVAL (kg/inwoner) t.o.v. NORM
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Laag PMD-residu
Het PMD-residu steeg in 2017 weer licht, van 11,05% in 2016 
naar 11,34% in 2017. Het resultaat blijft echter nog steeds ver 
onder het gemiddelde van België. De stijging geeft echter wel 
aan dat het voor de bevolking nog steeds moeilijk blijft om in 
de PMD-zak enkel de juiste materialen te steken. De sorteer-
boodschap blijft voor sommige mensen onduidelijk. 

P+MD
Om die reden heeft Ibogem, samen met de zeven andere 
Oost-Vlaamse intercommunales, zich in maart 2017 achter de 
invoering van de P+MD zak gezet. Met een uitbreiding van de 
PMD-zak, waarbij de P enkel staat voor flessen en flacons, naar 
een zak voor alle plastic verpakkingsmateriaal hoopt men zo 
om de sorteerboodschap duidelijker te maken en het restafval 
te verminderen.

Niet-particulier afval
Het niet-particulier afval is voornamelijk afkomstig van de 
gemeenten en hun partners en wordt ingezameld met rol-
containers of ondergrondse containers. Om te voldoen aan 
de voorwaarden van het uitvoeringsplan voor de inzameling 
van bedrijfsafval heeft Ibogem hiervoor een aparte bedrijfs-
entiteit binnen de boekhouding. Om de werkelijke kosten per 
klant te kennen werd vanaf 1 september de ophaler verplicht 
om de juiste gewichten in kaart te brengen. Voor de klanten 
veranderde er niks.

Huis-aan-huisinzameling
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PMD-RESIDU 2013-2017

Ibogem België (excl. Brussel)

(ton) rolcontainers ondergrondse

REST 545,19 418,60
PMD 51,41 15,50
GLAS 38,84 33,12
P&K 119,96 53,20
GFT 83,16 3,90

NIET PARTICULIER AFVAL 2017
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AANTAL ONDERGRONDSE CONTAINERS

particulier niet-particulier

2012 De Nieuwe Notelaar Bijlstraat Beveren
Hof ter Noten Oude Zandstraat Beveren

2013 Residentie Oude Scheepswerf Scheepsbouwerstraat Rupelmonde
S&R De Meerminnen Meerminnendam Beveren

2014 Appartementen Van Goethem Paul Van Goethemstraat Burcht

2015 WZC Briels Kalishoekstraat Melsele

2016 WZC Craeyenhof Kloosterstraat Burcht

2017 Residentie Velodroom Meerminnendam Beveren
Residentie Lindenpark Bankwegelhof Beveren

ONDERGRONDSE CONTAINERS 2012-2017

Ondergrondse 
afvalinzameling
Ibogem blijft samen met de gemeenten uit haar werkings-
gebied werk maken van ondergrondse afvalinzameling. Eind 
2017 werden nog drie ondergrondse containers geplaatst in 
het project Rietvelden in Kallo. Die zullen in het voorjaar van 
2018 in gebruik genomen worden.

Brengmethode
In overleg met de gemeenten werden in 2017 een aantal zones 
in kaart gebracht waar de komende jaren nog sorteerstraatjes 
kunnen worden ingericht op openbaar domein. De klassieke 
inzamelwijze huis-aan-huis zal in die zones vervangen wor-
den door de brengmethode: inwoners kunnen hun afval op 
elk moment naar de ondergrondse containers brengen. 

In het najaar werd een marktbevraging georganiseerd voor 
een raamcontract van aankoop van 100 ondergrondse con-
tainers. Vlaanderen geeft daarbij een financiële ondersteuning 
van 50%. De eerste containers zullen geplaatst worden in de 
lente van 2018.



Meer bezoeken aan recyclagepark

Recyclageparken
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In 2017 kwam er zo’n 6% meer bezoekers naar de verschillen-
de recyclageparken. In totaal werd bijna 9% meer materiaal 
binnengebracht. 

Hoge aanvoer groenafval
Het stijgend aantal inwoners zorgt voor meer bezoeken, maar 
vooral de hogere aanvoer van groenafval speelt hier een rol 
in. De goede weersomstandigheden gaven aanleiding tot een 
aanvoer van 400 ton groenafval meer dan in 2016. Hiervoor 
zijn uiteraard veel meer verplaatsingen nodig dan anders. We 
stellen ook vast dat veel burgers enkel en alleen voor groen-
afval naar het park komen.

25% bezoekt zowel gratis als betalend
In Rupelmonde is het aantal bezoeken per inwoner dan weer 
markant hoger dan op de andere parken. Veel bewoners 
komen daar met de fiets of te voet naar het park.

De combinatie van bezoeken aan de gratis en betalende zone 
bleef zoals in 2016 op een verhouding van 25% steken. 

71%

70%

64%

29%

30%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

RP Melsele

RP Rupelmonde

RP Verrebroek

BEZOEKERS RECYCLAGEPARKEN 2017

betalend gratis

Beveren Kruibeke Zwijndrecht Extern

RP Melsele 39 192 4 384 30 513 33
RP Rupelmonde 1 764 45 730 565 0
RP Verrebroek 42 154 127 212 3

TOTAAL 83 110 50 241 31 290 36
# bezoeken/inwoner 1,73 3,03 1,65

Particulieren Gemeentelijke NP Andere NP totaal

RP Melsele 72 383 224 1 515 74 122
RP Rupelmonde 46 933 112 1 014 48 059
RP Verrebroek 41 198 25 1 273 42 496

TOTAAL 160 514 361 3 802 164 677

BEZOEKERS RP 2017 - PER HERKOMST

BEZOEKERS RP 2017 - PER CATEGORIE

RP Melsele
RP Rupelmonde
RP Verrebroek

TOTAAL
# bezoeken/inwoner

RP Melsele
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RP Verrebroek

TOTAAL
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Betere circulatie op 
park Melsele
Op het recyclagepark van Melsele werden nog enkele aan-
passingswerken gedaan om de circulatie van voertuigen op 
het park te optimaliseren. Vanaf de ingang werd de rijbaan 
verbreed zodat bezoekers die afval in de containers willen 
deponeren, met hun wagens de andere bezoekers niet meer 
hinderen. Andere voertuigen kunnen vlot passeren en meer-
maals rondrijden op het park. De wachttijden aan de contai-
ners verminderen hierdoor en aan de ingang zijn er zelfs geen 
wachttijden meer. 

Druktebarometer
Sinds de invoering van de druktebarometer kunnen bezoekers 
van thuis uit kijken op de website of het druk is of niet op 
het park en zo hun bezoek zelf optimaal inplannen. Eind 2017 
werd vastgesteld dat er nog wachtrijen zijn aan de uitgang. 
Door de vlotte afhandeling bij de ingang komen er te veel 
en te snel opeenvolgende voertuigen binnen waardoor het 
drukker wordt aan de uitgang. Omdat een beperking op het 
aantal bezoekers niet aan de orde was, heeft het bestuur 
beslist om een tweede weegbrug aan de uitgang te voorzien. 
De voorbereidende werken hiervoor zijn eind 2017 opgestart.

Recyclageparken
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Asbest enkel nog in  
Verrebroek
Begin juni werd het asbeststort van SVK in Sint-Niklaas 
gesloten. Vanuit de omgeving kwamen er klachten over de 
veiligheid en gezondheid van de buurtbewoners. De over-
heden namen hun verantwoordelijkheid en beslisten om het 
stort te sluiten. Omdat asbest nu eenmaal een stroom is die 
moet aanvaard worden op de recylcageparken, ging Ibogem 
op zoek naar een andere inzamelaar. Deze werd gevonden in 
OVMB in Gent.

Veilige inzameling
De commotie die ontstond rond SVK bracht ook een aantal 
andere zaken in beweging. De federale overheidsdiensten gin-
gen actief de recyclageparken bezoeken om garant te kunnen 
staan voor een veilige en verantwoorde manier van asbestin-
zameling op de parken. Als gevolg van die inspectiebezoeken 
werden een aantal richtlijnen uitgevaardigd voor de veiligheid 
van de medewerkers van de gemeenten en intercommunales. 

Die richtlijnen deden Ibogem besluiten om te kiezen voor een 
optimale inzamelwijze die helaas alleen op het park van Ver-
rebroek kon gerealiseerd worden. Vanaf 1 oktober 2017 kon 
er geen asbest meer aangeleverd worden op de parken van 
Melsele en Rupelmonde.

Afvoerstroom Verwerker ton 2017 2017 t.ov. 2016

AEEA MIWA 509,43 1,39%
asbest SVK / OVMB 126,98 6,03%
banden Alfamet 10,26 -5,52%
batterijen Bebat / Renewi 7,36 16,83%
brandbaar grofvuil Indaver Roosteroven 1 696,76 4,95%
EPS Seghers 12,55 9,23%
folie (+ PMD tot 2015) Indaver Milieupark 35,80 19,17%
gips New West Gypsum Recycling 100,62 -11,81%
harde plastic - bloempotten Van Werven 202,72 -6,07%
hout Groencompostering 2 118,84 6,72%
huishoudglas - vlak glas G.R.L. 223,33 23,71%
KGA - TL-lampen Renewi 190,40 -0,70%
kurk De Vlaspit 0,17 41,67%
metaal BST 492,52 4,35%
niet brandbaar grofvuil - afvalglas Hooge Maey 646,20 4,51%
P&K Stora Enso 518,14 -0,90%
textiel VICT 78,72 17,58%
tuinafval Groencompostering 2 779,91 17,25%
zuiver steenpuin Blommaert 1 966,14 13,88%

TOTAAL 11 716,85 8,87%

AFVOER AFVALSTROMEN VAN RECYCLAGEPARKEN NAAR VERWERKER 2017



Recyclageparken
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Taxusinzameling
Wegens een overaanbod aan taxus en illegale snoeiers deed 
Vergroot de Hoop in 2017 geen overkoepelende inzamelactie 
meer. We vonden een andere verwerker met Stolk Boskoop 
Beheer, maar de vergoeding, die elk jaar al gezakt was, was in 
2017 verwaarloosbaar. 

Er werd nog steeds een mooi volume van 73,67 m³ of 11.051 
kg taxus door onze inwoners ingezameld op de drie recycla-
geparken. We konden hiervoor slechts € 552,55 doneren aan 
de Stichting tegen Kanker.  

Levensloop
Voor het tweede jaar op rij deed Ibogem mee aan Levens-
loop Beveren. Onze medewerkers en  bestuursleden stapten 
of liepen 24 uur lang om geld in het laatje te brengen. We 
bemanden bovendien een kleine pop-up Kringwinkel. Ook 
deze opbrengst (€ 456) ging integraal naar de Stichting tegen 
Kanker.0
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Op de drie recyclageparken werd in juni meegedaan aan de 
actie AIRbezen van de provincie Oost-Vlaanderen voor het 
meten van fijn stof in onze directe omgeving. Op elk park moest 
een aardbeiplantje gedurende een aantal weken verzorgd 
worden en op het einde van de actie werden enkele blaadjes 
van elk plantje ingezameld voor onderzoek. De resultaten 
waren voor de drie parken niet positief. De omgevingslucht 
bevat op alle plaatsen meer dan het gemiddelde aan fijn stof.

Compost in zakken
Ibogem maakt jaarlijks meer dan 20.000 ton compost op de 
eigen groencompostering in Kallo. In het verleden konden 
inwoners gratis compost opscheppen op de recyclageparken. 
Vermits niet iedereen kon genieten van deze service, werd 
in 2017 beslist om de eigen, Vlaco-erkende compost, aan te 
bieden in zakken van 50 liter. 

De zakken kunnen aangekocht worden op alle recyclagepar-
ken voor € 3,50 per zak. Inwoners die niet beschikken over een 
aanhangwagen, kunnen nu ook gemakkelijk één of meerdere 
zakken meenemen. De compost blijft bovendien minstens zes 
maanden goed in een ongeopende zak.

Andere investeringen
De leuningen rond de containerkuilen op het park in Melsele 
werden begin 2017 volledig vervangen. 

Naast deze veiligheidswerken heeft Ibogem ook een investe-
ring gedaan voor de opvang van regenwater van de materia-
lenloods. Als opvangbekken werden twee grote waterputten 
van elk 15.000 liter in de grond gestoken. Bovengronds wer-
den alle afvoerleidingen vervangen. Die werken hebben onze 
medewerkers zelf uitgevoerd. Het regenwater wordt gebruikt 
voor schoonmaak van de rolcontainers, voertuigen en andere 
zaken op het park.



De Kringwinkel beperkt gebruik grondstoffen

Kringwinkel

4,12 kg hergebruik
Met de kringwinkels wordt ernaar gestreefd om zoveel moge-
lijk goederen te hergebruiken. Er wordt vermeden dat er nieu-
we grondstoffen moeten gebruikt worden voor de productie 
van nieuwe zaken. De prijzen van de artikelen zijn bovendien 
zeer laag zodat mensen die het minder breed hebben in onze 
maatschappij toch ook dingen kunnen kopen die ze zich 
anders niet kunnen veroorloven.

Het hergebruikcijfer is gedaald ten opzichte van de voorbije 
twee jaren. De daling is opmerkelijk gezien Ibogem veel 
ontvangt en ook terug verkoopt. De daling is niet alleen bij 
Ibogem een feit, maar in de volledige sector. De koepel wijt de 
daling eerder aan de invoering van een nieuw meetsysteem in 
2017 waardoor de cijfers anders uitvallen dan oorspronkelijk 
verwacht.

Uitbreiding aanbod
Pop-upwinkel WAAR ANDERS? in De Warande in Beveren blijft 
een succes. In 2017  kreeg Ibogem de mogelijkheid om ook 
in Zwijndrecht, in de Statiestraat, een pand te huren om in te 
richten als pop-upwinkel. In samenwerking met de eigenaar, 
de gemeente Zwijndrecht en UNIZO werd een mooi akkoord 
bereikt over de voorwaarden en de uitbating. 

De opening op 25 april werd gekoppeld aan de actie Zo Dicht-
blij, die duurzaam inkopen in de eigen gemeente promoot. 
De winkel kreeg de toepasselijke naam Re-Post, het pand was 
voorheen een postkantoor. Al snel bleek dat ook dit pop-up-
verhaal een voltreffer was. Na een zomerbreak werd Re-Post 
opnieuw voor vier maanden geopend. Naast de winkel in de 
Schaarbeekstraat heeft Ibogem er nu voor acht maanden per 
jaar nog twee extra vestigingen bij. 
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Melsele Waar Anders Re-Post
inkomsten € 370 849,04 € 54 471,09 € 46 307,33

aantal verkochte artikelen 223 077 23 878 22 650
winkeldagen 251 170 118

aantal betalende klanten 34 068 8 024 5 205
gemiddeld aantal betalende klanten/dag 135,73 47,20 44,11

gemiddelde verkoop/dag € 1 477,49 € 320,42 € 392,44
gemiddeld bedrag/klant/dag € 10,89 € 6,79 € 8,90

CIJFERS 2017 PER WINKEL



Kringwinkel

Acties 2017
21.01.17  Fotografie
04.02.17  Valentijn
11.02.17  Carnaval
25.02.17  China
04.03.17  Afrika (in WAAR ANDERS?)
11.03.17  Retro en design en Coca-Cola
01.04.17  Pasen
22.04.17  Tuinbeurs
03.06.17  Strandartikelen
24.06.17  Strips en Tupperware
08.07.17  Boekenmarkt
12.08.17  Terug naar school
09.09.17  Muziek
16.09.17  China
30.09.17  Afrika
21.10.17  Dag van De Kringwinkel
  retro, design, veiling, Halloween
02.12.17  Kerstmarkt 
  Lego en Playmobil
16.12.17  Strips

Succesvolle acties
Er worden heel wat themadagen georganiseerd met een 
mooi aanbod van specifieke artikelen volgens een bepaald 
onderwerp, zogenaamde ‘acties’. 

Topdagen zijn de Retrodag in maart, de Dag van De Kring-
winkel in oktober en de kerstmarkt in december. De Dag 
van De Kringwinkel behaalde met 658 klanten in 2017 een 
absoluut record. 
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Pop-up Re-Post

Facebook als  
communicatiemiddel
De communicatie over de acties via Facebook is een grote 
meerwaarde. We creëren interactie en betrokkenheid met 
de klanten. Op een jaar tijd kreeg de facebookpagina van De 
Kringwinkel er 700 volgers bij, om op 31 december 2017 te 
eindigen op 2.790 volgers.
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Meer aanvoer gemengd groen 

Groencompostering

De groencompostering in Kallo wordt samen met de private 
partner Indaver uitgebaat. Op deze site is het verwerken van 
groenafval de grootste activiteit. Daarnaast wordt ook B-hout 
ingezameld en gebroken voor afvoer naar een verwerker.

Meer aanvoer groen
De aanvoer van gemengd groen was in 2017 merkelijk hoger 
dan de voorgaande jaren. De site heeft dan ook een zeer 
goed jaar achter de rug. De stijgende aanvoer van B-hout 
zorgt soms voor praktische problemen op de site. De in 2015 
aangekochte trommelzeef was het voorbije jaar vaak defect, 
wat de exploitatiekosten deed stijgen.

Nieuwe partner
Eind 2017 werd een aanbesteding georganiseerd voor een 
nieuwe leverancier voor het breken van het B-hout en het 
verhakselen van het groenafval. Op de site is er nu één partner 
die alle materialen verkleint tot een recycleerbare fractie. De 
werkingskosten zullen voor de komende jaren ook dalen voor 
deze werken.
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Afval verminderen op verschillende manieren

Sensibilisering

Afvaleilanden en  
herbruikbare bekers
In 2017 bouwden we de gescheiden afvalinzameling op lokale 
evenementen verder uit. In samenwerking met de gemeente 
Beveren maakten we de Beverse Feesten duurzamer. We 
plaatsten afvaleilanden voor PMD, restafval en plastic bekers. 
Backstage werd er nog papier & karton en glas ingezameld. De 
helft van het afval werd gesorteerd en kon bijgevolg gerecy-
cleerd worden. 

Bovendien werd er één dag gewerkt met herbruikbare bekers 
voor alcoholische dranken. Er werden zo’n 1.000 herbuikbare 
bekers gebruikt, wat naar schatting een besparing van 2.300 
plastic wegwerpbekers heeft opgeleverd. De komende jaren 
zal Ibogem verder inzetten op het beperken en sorteren van 
afval op evenementen. 

16

Educatieve bezoeken
Ibogem biedt voor scholen en verenigingen uit haar ge-
meenten educatieve bezoeken aan. In 2017 leerden zo’n 760 
leerlingen meer over omgaan met afval. Onze gidsen legden 
het beleid van de afvalintercommunale uit aan de hand van 
de Ladder van Lansink. Ook sorteren, afvalarm winkelen en 
de werking van De Kringwinkel en het recyclagepark kwamen 
aan bod.

Workshops op school
Daarnaast biedt Fost Plus in samenwerking met GoodPlanet 
Belgium workshops aan over afval die doorgaan in de scholen 
zelf. Ibogem beschikt elk schooljaar over 31 workshops voor 
kleuters, 14 workshops voor lager onderwijs en 8 workshops 
voor middelbaar. In 2017 werden de beschikbare plaatsen met 
succes ingevuld.

Kringlooptuinieren
Met deelname aan verschillende acties, zoals de Bloemen-
markt en het Kringloopweekend, dragen de kringloopkrachten 
(vroeger compostmeesters) hun steentje bij aan het sensibili-
seren van inwoners. Door composteren en andere technieken 
van het kringlooptuinieren toe te passen kan iedereen immers 
meehelpen aan het beperken van de afvalberg. 

Om de kringloopwerking nieuw leven in te blazen, werd in 
2017  beslist om vanaf 2018 infosessies te organiseren rond de 
kringlooptechnieken en aanvullende informatie aan te bieden 
in de vorm van foto’s en filmpjes. 
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Sensibilisering

Meer vrijwilligers  
zwerfvuilactie
Voor het tweede jaar op rij bundelden Ibogem en de gemeen-
ten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht de krachten voor een 
grote lenteschoonmaak. 

Van 13 tot 18 maart trokken bijna 4.500 leerlingen en 200 vrij-
willigers de handschoenen aan en gingen op pad gewapend 
met grijpstokken, afvalzakken en containers. De zwerfvuilactie 
van 2017 telde bijna dubbel zoveel deelnemers als die van 
2016. Bovendien kennen de gemeenten Beveren en Kruibeke 
een gestage toename aan permanente zwerfvuilvrijwilligers. 
Zij zorgen op regelmatige basis voor het opruimen van hun 
buurt.

Helft zwerfvuil gerecyleerd
Er werd 2.777 kg afval verzameld, zo’n 300 kg minder dan in 
2016. De helft van het opgehaalde afval was restafval. Een der-
de was allerlei (grofvuil, metaal, banden, hout…). Iets minder 
dan 10% was glas en een kleine 7% was nog zuivere PMD. Het 
opgehaalde afval kon voor de helft aangeboden worden voor 
recyclage.
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De balans

Financiën
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De te bestemmen winst van het boekjaar 2017 bedraagt 
€ 156.630,17. In 2016 was dat € 308.419,50. Het bedrag zal worden 
verwerkt als over te dragen winst.

De bedrijfsopbrengsten daalden in 2017 van € 19.851.271,79 naar 
€ 16.163.385,91 (exclusief financiële opbrengsten), voornamelijk 
door het einde van de verbrandingsrechten op 31 juli 2017. Dit 
jaar was het eerste volledige jaar dat Ibogem zelf instond voor 
de verkoop en distributie van huisvuilzakken en GFT-labels naar 
de verdeelpunten. Daarbij werd een omzet gerealiseerd van 
€ 2.086.038,60. 

De bedrijfskosten verminderden door het einde van de verbran-
dingsrechten van € 19.863.842,38 naar € 16.035.483,06. Ook de 
afschrijvingen daalden daardoor fors: € 1.126.318,93 in plaats van 
€ 2.188.366,93 in 2016. In 2017 werd een bedrag opzij gezet als 
provisie voor de toekomstige responsabiliseringsbijdragen voor 
gepensioneerd statutair personeel (€ 1.530.618). De vierde en 
laatste schijf van deze provisie wordt voor  2018 voorzien. De 
jaarrekening geeft een realistisch beeld van de totale pensioen-
verplichtingen die op Ibogem rusten. 

Door de verdere afbouw van de schulden daalden de financiële 
kosten naar € 95.411,33 terwijl de financiële opbrengsten stegen 
naar € 118.215,89, voornamelijk door het ontvangen scheidings-

aandeel van € 56.732,15 bij de vereffening van de nv Hooge 
Maey, waar Ibogem een minderheidsaandeel bezat. Dat maakt 
het financieel resultaat van 2017 positief (€ 22.804,56)

Net als vorig jaar situeert een belangrijk verschil zich op het 
vlak van de fiscale kost, maar dan in omgekeerde zin. De ruling-
commissie gaf in 2016 een positief antwoord op de vraag om in 
de toekomst onder de bepalingen van artikel 220 WIB/1992 te 
vallen en dus belast te worden in de Rechtspersonenbelasting. 
Voor 2016 had dit een eenmalig positief effect op het resultaat 
van € 459.010,27. Het algemeen BTW-verhoudingsgetal steeg 
in 2017 van 17% naar 22%. Het verhoudingsgetal van de groen-
compostering daalde van 39% naar 38%. De daaruit voortvloei-
ende herziening bezorgt ons een tegoed van € 79.886,72 bij de 
BTW-administratie. 

Dit alles levert einde boekjaar een balanstotaal van 
€ 13.794.210,85.  Aan de actief zijde staan € 6.660.823,16 vaste 
activa en € 7.133.387,69 vlottende activa waarvan € 4.843.016,30 
geldbeleggingen en beschikbare middelen. Het eigen vermogen 
bedraagt € 4.024.039,30. Er zijn voor € 4.591.854,00 voorzienin-
gen en € 5.178.317,55 schulden. 

GC DERDEN VERBRANDING HAH N-PART ALGEMEEN KW RP 

omzet aan vennoten-oprichters 104 054,89 55 531,40 2 086 038,60 199 783,52 2 136 991,89 2 294,10 4 584 694,40 28,15%
omzet aan andere vennoten-intercommunales 938 741,21 2 549 642,14 5 107 885,31 8 596 268,66 52,78%
omzet aan burgers 18 313,70 160 558,96 2 937,00 444 566,02 391 536,30 1 017 911,98 6,25%
omzet aan bedrijven 511 097,67 82 283,30 56 490,64 41 191,09 691 062,70 4,24%
diverse opbrengsten (incl. financiële opbrengsten) 167 419,64 167 419,64 1,03%
verkoop afvalstoffen 110 759,89 453 096,11 267 821,99 831 677,99 5,11%
subsidies en vergoedingen partner-organisaties 26 984,98 104 407,21 213 412,79 10 128,67 42 864,83 397 798,48 2,44%

TOTAAL INKOMSTEN 2017 1 691 638,64 2 549 642,14 5 245 700,01 2 661 855,62 360 342,48 2 577 251,96 454 694,69 745 708,31 16 286 833,85 100,00%

GC DERDEN VERBRANDING HAH N-PART ALGEMEEN KW RP 

operationele kosten 680 361,04 2 465 494,73 3 952 061,79 2 758 716,39 249 988,27 30 244,40 335 068,37 10 471 934,99 64,92%
kosten administratie en algemene werking 20 406,54 352 909,12 18 049,53 391 365,19 2,43%
infrastructuurkosten 154 423,37 107 355,97 31 389,35 91 749,28 384 917,97 2,39%
rollend materieel (incl. brandstof, verzekering, taks) 56 406,24 23 069,66 9 013,61 65 740,01 154 229,52 0,96%
afschrijvingen en voorzieningen 172 659,14 456 498,75 46 053,52 42 776,54 1 564 144,89 127 761,95 194 730,96 2 604 625,75 16,15%
personeelskosten 840 229,74 645 962,85 547 449,10 2 033 641,69 12,61%
financiële kosten 12 918,93 41 922,66 319,80 40 249,94 95 411,33 0,59%
belastingen -5 922,76 -5 922,76 -0,04%

TOTAAL KOSTEN 2017 1 084 256,33 2 465 494,73 4 421 479,47 2 804 769,91 292 764,81 2 923 709,28 862 741,49 1 274 987,66 16 130 203,68 100,00%

GC DERDEN VERBRANDING HAH N-PART ALGEMEEN KW RP TOTAAL

RESULTAAT 2017 607 382,31 84 147,41 824 220,54 -142 914,29 67 577,67 -346 457,32 -408 046,80 -529 279,35 156 630,17

TOTAAL

RESULTAAT IBOGEM

TOTAAL

INKOMSTEN IBOGEM

KOSTEN IBOGEM
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Intercommunale voor huisvuilverwijdering van Burcht en omliggende gemeenten 
Opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking


