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Enkel IMOG mag huishoudelijk afval ophalen in de gemeente
Ophalingen door privébedrijven zijn niet toegestaan en de gegevens van 2018 moeten gerapporteerd worden. Een goed afvalbeleid vereist een goed beheer van de afvalinzameling, recyclage
en verwerking. Daarom beheert én bewaakt elke gemeente de inzameling van het huishoudelijk
afval op haar grondgebied. De gemeenten aangesloten bij IMOG hebben het afvalbeheer in
een beheersoverdracht overgedragen aan IMOG en dit voor een periode van 18 jaar. Als intercommunale kiest IMOG samen met haar 11 gemeenten-vennoten voluit voor een duurzaam en
integraal afvalbeheer, op korte en lange termijn.
In de politiereglementen van de gemeenten staat zeer duidelijk dat IMOG de enige afvalophaler
is die gemachtigd is om huishoudelijk afval, of met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval, in
te zamelen. Zoals bepaald door de OVAM, geldt dit niet enkel voor gezinswoningen, maar ook
voor de afvalophaling bij appartementen (met of zonder syndicus), tweede verblijven (huizen en
appartementen), sociale huisvestingsmaatschappijen, studentenkamers (in huis of home) en
serviceflats.
Andere inzamelinitiatieven kunnen zorgen voor overlast of onveilige toestanden en ondermijnen de dienstverlening. Daarom is afvalinzameling van huishoudelijk afval door privébedrijven
illegaal. Privébedrijven mogen op ons grondgebied enkel bedrijfsafval inzamelen en afval van
rust- en verzorgingstehuizen en van bejaardentehuizen. Ze mogen dus geen huishoudelijk afval
inzamelen. De gemeente schrijft de syndici van appartementsgebouwen hierover aan. IMOG
schrijft de privébedrijven die huishoudelijk afval in haar werkingsgebied ophalen hierover aan.
Wordt jouw afval ten onrechte door een privébedrijf ingezameld? Neem dan contact op met je
gemeente/stad – of laat je syndicus dit doen. Beëindig nadien het contract met de privé-inzamelaar. Afval dat in 2018 ten onrechte opgehaald werd door privébedrijven moet aan de gemeente
gerapporteerd worden (dit is een wettelijke verplichting bepaald in VLAREMA 6 en een uitdrukkelijke vraag van OVAM). Bezorg daarom aan de gemeente vóór 1 maart 2019 een jaaroverzicht
of de afgiftebewijzen van de in 2018 ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met vermelding van de bedrijfsnaam van
de inzamelaar.

Integraal milieujaarverslag en afvalstoffenenquête
De jaarlijkse rapportage van de afvalstromen aan de overheid komt er weer aan en omvat dit jaar
vaak 2 rapporten voor IMOG-gemeenten.
Het eerste is de online afvalstoffenenquête van huishoudelijke afvalstromen voor de OVAM. In
deze enquête worden de huishoudelijke afvalstoffen of vergelijkbare bedrijfsafvalstromen gerapporteerd die via het recyclagepark of de huis-aan-huisophaling worden ingezameld. IMOG zal
dit voor de gemeenten voorbereiden. Begin februari ontvangt de gemeente hierover een brief
van OVAM. De gemeente moet de enquête indienen vóór 1 april.
Een tweede verplichte rapportering is het Integraal milieujaarverslag (IMJV). Dit jaar is er een
uitgebreidere selectie en staan verschillende IMOG-gemeenten op de lijst. Het gaat hier steeds
om aparte sites: gemeentehuis, groendienst, sporthal, scholen ... De gemeente ontvangt hierover brief van het departement Omgeving eind januari. Binnen het IMJV moet de geselecteerde
site een identificatieluik, een deel afvalstoffen en misschien ook een deel grondstoffen invullen
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vóór 15 maart. IMOG zal het luik afvalstromen ook voor de gemeenten voorbereiden en hulp
bieden indien gewenst. In het IMJV moeten de bedrijfsafvalstoffen gemeld worden als ze niet
worden ingezameld via het huishoudelijk circuit.

Kippen brengen meer op dan je denkt !
Groente- fruit en tuinafval (GFT) is de grootste fractie van het restafval Door bijkomende acties kan hier nog een grote milieuwinst worden gehaald. Imog wil dit zichtbaar maken (doe de weggooi-test, food
battles, …) en voedselverlies beperken bij aankoop, bij transport en
bewaren, bij bereiding en bij weggooien. Imog bouwt een community uit met initiatieven rond thuiscomposteren, gezamenlijke aankoop
kippen, koken met restjes en korte keten en lokale consumptie. Imog
ontwikkelde hiervoor actie 9.1 in haar Actieplan voor het Uitvoeringplan Huishoudelijke en Gelijkaardig bedrijffval.
Kippen brengen meer op dan je denkt ! Met deze slogan willen we
ook dit jaar de inwoners uit de Imog-regio warm maken voor het houden van kippen. Ze verwerken namelijk jaarlijks 50 kg keukenafval,
dat anders bij het restafval terechtkomt.
1. In de Afvalkrant (postbedeling 4 tot 8 maart) zal een artikel over
het houden van kippen verschijnen samen met een bon voor deelname aan het kippenproject. Met deze bon kan de particulier een kip
kopen voor €9 (richtprijs). Aan de gemeenten wordt bevraagd of ze
een extra betoelaging wensen te voorzien. Daarnaast worden sensibiliserende artikels voorzien rond voedselrestjes en promotie voor
compostvaten en -bakken.
2. Imog is aanwezig op de beurs Exterieur in Waregem van 15-17
februari met aandacht voor kippen en thuiscomposteren in de kringlooptuin.

3. Imog organiseert 3 infoavonden rond kippen houden:
• Op zaterdag 30 maart om 10u in de bibliotheek, Boekenplein 1, 8790 Waregem
• Op woensdag 3 april om 19u in het dakcafé, ingang Papenstraat, 8500 Kortrijk
• Op dinsdag 23 april om 19u in Aveve tuincentrum Lateur, Ellestraat 27, 8550 Zwevegem
4. Imog organsieert een driedelige cursus thuiscomposteren op dinsdag 7, 14 en 21 mei

Waarom moet PMD op het recyclagepark in zakken?
Imog ijvert voor een uniform inzamelsysteem over de ganse regio. De inzameling van PMD
wordt gefinancierd door Fost Plus, de terugnameplicht organisatie van de verpakkingsfabrikanten. De sorteerregels en aanvoermodaliteiten van PMD worden centraal door hen bepaald. Fost
Plus stelt voorop dat het aanbieden van pmd in reglementaire zakken een verplichting is. De
retributie die je betaalt op de aankoop van de zak, helpt mee betalen voor de inzameling en
verwerking van het PMD.
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Bovendien is het zo voor iedereen gelijk: zowel in de huis-aan-huisinzameling als op het recyclagepark.
Met de verruimde sorteerregels, willen ze deze oude verplichting nog meer hard maken. De huis-aan-huisinzameling is de beste keuze: de ophaalwagen passeert sowieso, dit scenario haalt goede inzamel- en milieurendementen en extra aanvoer naar de recyclageparken vereist bijkomende transporten. Toch vinden we bij Imog
dat het recyclagepark aanvullend moet blijven. Tevens is de recyclageparkwachter de aangewezen persoon
om de loketfunctie in te vullen voor iemand die zich met een geweigerde PMD-zak aanbiedt voor info. De beide
inzamelscenario’s moeten dezelfde retributie hebben.
Misschien nog even meegeven dat de kostprijs € 0,15 per zak bedraagt, 10x minder dan de kostprijs van de
restafvalzak. Door de uitbreiding van de sorteerregels kan er nu veel meer in de P+MD zak (botervlootjes,
yoghurtpotjes, …) waardoor je veel minder van de duurdere restafvalzakken nodig hebt.
De aanvoer wordt op dezelfde manier verwerkt vanuit het recyclagepark als de huis-aan-huisinzameling: via
een zakkenscheurder worden de zakken automatisch opengescheurd en op de sorteerband gedoseerd.
Conclusie: n.a.v. de verruimde sorteerregels werd op aangeven van de inzamelorganisatie Fost Plus, de toepassing van de retributies geactualiseerd en gelijk gesteld voor de huis-aan-huisophaling en de recyclageparken. Hierbij dient de aankoop van de zak om de inzameling en verwerking mee te helpen financieren. Het
blijft een veel goedkoper systeem dan het duurdere restafval, wat een goede zaak in voor het klimaat en de
belastingbetaler.

Aanpassingen Utvoeringsplan in openbaar onderzoek
Momenteel wordt het Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfdafval (UHAGBA) aangepast aan de actualisering van de Belfiusclusters. Hierin worden alle steden en gemeenten ingedeeld in vergelijkbare clusters op basis van diverse socio-economische parameters, samengesteld volgens de typologie
ontwikkeld door Belfius. Het Uitvoeringsplan baseert zich op de mediaan per cluster om de restafvaldoelstellingenvan de gemeenten binnen deze cluster te bepalen. De ontwerptekst ervan is in openbaar onderzoek van
14 januari 2019 tot 13 maart 2019.
Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval is het uitvoeringsbesluit bij het Materialendecreet. De steden en gemeenten dragen volgens dit decreet de zorg over de organisatie van het huishoudelijk
afvalbeleid en zijn verplicht de bepalingen het plan na te leven. De aanpassing die voorligt, zal dus impact
hebben op het gemeentelijk afvalbeleid.
Het Uitvoeringsplan baseert zich op de clusters om de restafvaldoelstellingen per gemeente te bepalen. Er zijn
doelstellingen per gemeente en een intercommunaal richtsnoer. Het is echter niet voldoende dat de intercommunale doelstelling wordt behaald, de doelstellingen op gemeentelijk niveau blijven gelden.
Imog bereidde een standpunt voor dat de gemeenten kunnen gebruiken, als reactie aan de OVAM. Hierin staat
de regionale aanpak centraal. Het Materialendecreet voorziet immers dat iedereen bezwaren en opmerkingen
kan indienen bij de OVAM. Om een gezamenlijk beleid uit te werken met een verregaande harmonisatie, achten wij het aangewezen de restafvaldoelstellingen op intercommunaal vlak te bekijken. Het afvalbeleid stopt
immers niet aan de gemeentegrens. Graag willen wij een aanpassing van de teksten in die zin voorstellen en
inzetten op een intercommunale benadering door afstemming van het afval- en materialenbeleid in onze regio.

