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Stopzetting Sorteeractiviteiten in Harelbeke
Nieuwe situatie voor meer circulaire economie
Fost Plus, die verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België, kiest met
een nieuw PMD scenario voor eenvoud en gebruiksgemak naar de burger toe. De bestaande PMD-fractie wordt uitgebreid met harde én zachte plasticverpakkingen en alles wordt huis-aan-huis ingezameld via één zak. De uitwerking werd
vastgelegd in een roadmap, met uitrol over 2 jaar, die Fost Plus in 2018 indiende voor tussentijdse aanpassing van hun
erkenning bij de interregionale verpakkingscommissie. Tegen 1 april 2021 wordt dit uniform over gans België uitgerold.
Het overgangsproject bij Imog, met de aparte foliezak, wordt omgezet tot dit algemene scenario vanaf 1 apri 2021. Dit is
goed nieuws voor de burger, maar minder goed nieuws voor onze eigen sorteerinstallatie.
Impact op het Imog sorteercentrum
Deze uitgebreide inzameling heeft namelijk ook een belangrijke impact op de werking van de sorteercentra. In de roadmap wordt er geopteerd voor maximale uitsortering in een beperkt aantal nieuwe ‘state-of-the-art’ sorteercentra. Voor
gans België gaat houden de huidige 9 sorteercentra op met hun sorteeractiviteit. Voor de New PMD werden 5 nieuwe
sorteercentra gebouwd (2 in Vlaanderen, 3 in Wallonië) die grote volumes uitsorteren tegen zeer hoge snelheden en die
minimum 14 aparte stromen uitsorteren. De Imog-sorteerinstallatie uit 1996 kan deze nieuwe evolutie technisch en economisch niet aan. Zo is er de keuze van Fost Plus voor vooropgestelde capaciteit met 50.000 ton/jaar, tien keer zo groot
als onze capaciteit.
Minder goed nieuws
Imog ziet zich dan ook genoodzaakt tot stopzetting van het sorteren van PMD in het eigen sorteercentrum. Er zijn een 16
medewerkers en 23 uitzendkrachten betrokken in deze afdeling (28,4 VTE).
De Raad van Bestuur van 8 januari 2021 verleende delegatie aan de voorzitter, de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur om namens Imog onderzoek te voeren naar alle pistes inzake alternatieven voor de activiteit sortering
PMD en met de vakorganisaties het sociaal overleg te plegen in een sereen klimaat en met heel veel respect voor de
inspanningen die onze medewerkers de voorbije jaren leverden.
Respect voor onze medewerkers
De huis-aan-huisinzameling blijft gewaarborgd en ook voor de andere Imog activiteiten verandert er niets. Hoewel er
altijd afval zal zijn en Imog hierin een belangrijke rol zal blijven spelen, beseffen we dat de menselijke impact op de betrokken afdeling enorm is. We willen hierbij dan ook onze appreciatie voor onze medewerkers uitspreken en stellen als
organisatie alles in het werk om alle mogelijkheden te onderzoeken, zoals het een goede huisvader betaamt.
Sociaal plan
We namen ons engagement op met de uitbouw van een sociaal plan dat we in de best mogelijke dialoog met de vakorganisaties uitwerkten. Op maandag 11 januari startte dit sociaal overleg op. De onderhandelingen werden op 13 januari
afgerond in een protocol, waarin gekozen wordt voor maximaal job behoud.
Het sereen klimaat waarin de onderhandelingen werden gevoerd, is te danken aan de loyauteit en de grote inzet van
onze medewerkers. Hierdoor is de sorteeractiviteit tot op heden blijven doorgaan en was de ophaling gewaarborgd. We
bedanken onze medewerkers hiervoor.
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Voor wedertewerkstelling werd eerst gekeken naar interne mobiliteit. Dankzij de goede inzet van alle
Imog-collega’s kennen we een snelle groei in diverse activiteiten, met soms moeilijke invulling van bepaalde profielen. Getuige hiervan zijn de vele vacaturepublicaties die Imog lopende heeft. Imog heeft opportuniteiten voor 20,5 voltijdse equivalenten, wat kan neerkomen op zo’n 28 personen. Alle vaste medewerkers
en alle uitzendmedewerkers die op 30 april langer dan 1 jaar bij Imog werken, kunnen zich kandidaat stellen voor deze jobs. We maken ons dan ook sterk dat we hiermee voor alle vaste medewerkers en uitzendkrachten die langer dan 1 jaar bij Imog werken iets kunnen aanbieden. De vrijgekomen profielen werden
ook aan de gemeenten overgemaakt.
Er is nog sorteeractiviteit tot 30 april. Voor de medewerkers die ons verlaten, werd er een goede afscheidsregeling uitgewerkt. We bedanken de sociale partners voor de constructieve samenwerking om dit op een
correcte manier vorm te geven.
Wat vooraf ging...
1996 : Opstart PMD-inzameling. PMD wordt afgevoerd naar de sorteerinstallatie van Vanheede in Rumbeke
1996 : Imog start met de bouw van een eigen PMD-sorteerinstallatie om tegemoet te komen aan recente
evoluties in de afvalmarkt. De installatie wordt officieel in gebruik genomen op 21 april 1997.
September 2013 : Imog investeert in een automatische sortering met optische scheiding.
1 maart 2016 : Imog lanceert het P+MD proefproject in Waregem met een paarse P+MD zak en een foliezak. Dit proefproject is één van de drie testscenario’s in de aanloop naar uitgebreide sorteerregels
voor PMD.
December 2017 : Fost Plus publiceert haar toekomstvisie voor de uitbreiding van de PMD-inzameling
waarbij het scenario van 1 zak voor alle huishoudelijke plastic verpakkingen wordt verkozen.
19 januari 2018 : Imog krijgt toestemming van de IVCie om het scenario met P+MD-zak en foliezak als
overgangsmaatregel in te voeren in de hele regio tot eind 2020.
1 juli 2018 : de P+MD zak en foliezak worden in de hele Imog regio uitgerold met een huis-aan-huisophaling om de 2 weken voor PMD en om de 8 weken voor de foliezak.
17 december 2020 : persmededeling van Fost Plus over het definitief inzamelscenario en de sortering van
PMD in 5 nieuwe installaties met een verwerkingscapaciteit van minimum 50.000 ton.
4 januari 2021 : Fost Plus legt de deadline voor de overschakeling naar het nieuwe scenario in de Imog
regio vast op 1 april 2021 met als gevolg dat PMD niet meer kan gesorteerd worden in de imog
PMD-sortering.
8 januari 2021 : Imog brengt alle betrokken partijen op de hoogte van de intentie om de PMD-sorteeractiviteit te stoppen.
13 januari 2021 : Imog en de vakorgansiaties komen tot een onderhandeld protocol met een sociaal plan
waarbij voor maximale tewerkstelling wordt gekozen.

Tuinafval uit sier- én moestuin
Om maximaal organisch materiaal uit het restafval te halen, maakte Imog een preventieplan op. Periodiek
worden hieruit acties opgestart. Vanaf januari 2021 kan je in de container “zacht groen” naast afval uit de
siertuin ook afval uit de moestuin kwijt. Opgeschoten of verdorde planten, bladeren van kolen, rot of
gestoken fruit van je fruitboom, aardappelloof, enz. het mag allemaal in de container voor zacht groen.

