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Deloitte, ondersteund door Dovicon en Antea Group, werd aangesteld om een actualisatie uit de voeren van de 
toekomststudie uit 2010, uitgevoerd door THV Ecobel. Dit geconsolideerd document is het resultaat van deze 
actualisatie en bestaat uit volgende onderdelen:  

 de geconsolideerde eindnota over fase 1 & 2; 

 het fase 1 rapport met betrekking tot de analyse van de huidige stand van zaken – basis raad van 
bestuur 22 april 2015; 

 het fase 2 rapport met betrekking tot de analyse van potentiële locaties, de evoluties van 
huishoudelijk restafval tot 2040 en het bepalen van het meest optimale bouwscenario. 

 
De eindnota over fase 1 & 2 geeft de beslissingen weer van de raad van bestuur die genomen zijn op basis van 
(tussentijdse) rapportering naar de raad van bestuur toe. 
 
Fase 1 rapport 

Het fase 1 rapport bevat de analyse van de huidige stand van zaken (gefocust op 2013 en 2014) vertrekkende 
vanuit de eerste toekomststudie uitgevoerd door THV Ecobel. Er werd gefocust op de volgende onderwerpen: 

 Wet- en regelgevend kader waarin ISVAG opereert; 

 Macro-economisch kader betreffende o.a. evolutie van bevolking en evolutie van het 
huishoudelijk restafval; 

 Technische kenmerken van de huidige installatie en optimalisatiemogelijkheden in het breder 
kader; 

 Ecologische en energetische kenmerken van de huidige installatie en optimalisatiemogelijkheden 
in het breder kader; 

 Logistieke impact van ISVAG op de verkeersstromen in het werkterrein en de omgeving; 

 Bedrijfseconomische resultaten van ISVAG en een vergelijking met andere intercommunales in 
Vlaanderen; 

 Juridische en fiscale kenmerken van ISVAG. 
Het fase 1 rapport werd voorgelegd aan de raad van bestuur op 22 april 2015. Nadien werd dit document 
voorgelegd aan het VITO and Prof Dr. Ing. Rotter. Hun bemerkingen en hoe deze verwerkt werden in dit 
document kunnen teruggevonden worden in Appendix A & B. Voor de rest werden geen wijzigingen uitgevoerd in 
het fase 1 document na de beslissing van de raad van bestuur. 
 
Fase 2 rapport 

In het fase 2 rapport werden de potentiële locaties bekeken en werden de scenario’s met betrekking tot evoluties 
van het huishoudelijk restafval per inwoner geanalyseerd, om dan op basis van de bevolkingsevolutie de totale 
hoeveelheid restafval in de periode tot 2040 in te schatten.  
Het scenario 4 houdt rekening met het ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 
van OVAM dd. januari 2016 voor Antwerpen, en met de toelichtingsnota van IGEAN voor de andere leden van 
ISVAG.  
Finaal, werd gekeken naar de meest optimale bouwscenario’s die rekening houden met de evolutie van het 
verwachte huishoudelijk restafval van de leden van ISVAG in de periode tot 2040. 
Het locatieonderzoek werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op 22 april 2015. De overige elementen 
worden voorgelegd aan de raad van bestuur in september 2016.  
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De opdracht heeft als objectief in een eerste fase de huidige stand van zaken te analyseren, vertrekkende vanuit 
de eerste toekomststudie. Focus lag hierbij op de werkingsjaren 2013 en 2014. Daarnaast wil de studie een 
doorblik naar de toekomst geven voor ISVAG 2020 en daarop volgende periode, namelijk 2030 – 2040.  

 
Er werd gefocust op de volgende onderwerpen: 

 Wet- en regelgevend kader waarin ISVAG opereert; 

 Macro-economisch kader betreffende o.a. de evolutie van bevolking en de evolutie van het 
huishoudelijk restafval; 

 Technische kenmerken van de huidige installatie en optimalisatiemogelijkheden in het breder 
kader; 

 Ecologische en energetische kenmerken van de huidige installatie en optimalisatiemogelijkheden 
in het breder kader; 

 Logistieke impact van ISVAG op de verkeersstromen in het werkterrein en de omgeving; 

 Bedrijfseconomische resultaten van ISVAG en een vergelijking met andere intercommunales in 
Vlaanderen; 

 Juridische en fiscale kenmerken van ISVAG. 
 
In een tweede fase werd gekeken naar potentiële locaties en werden de scenario’s met betrekking tot evoluties 
van het huishoudelijk restafval per inwoner bekeken, om dan op basis van de bevolkingsevolutie de totale 
hoeveelheid restafval naar 2040 in te schatten. Finaal, werd gekeken naar de meest optimale bouwscenario’s die 
rekening houden met de evolutie van het verwachte huishoudelijk restafval van de leden van ISVAG naar 2040 
toe. 

 
Op basis van de tussentijdse rapportering naar de raad van bestuur, het fase 1 rapport en het gevoerde 
locatieonderzoek (zie hoofdstuk 1 in het fase 2 rapport) nam de raad van bestuur de volgende beslissingen:  

 
1. “ISVAG kiest voor eigen verwerking van afval en niet voor verwerking door een derde partij" 

(beslissing raad van bestuur – 22 oktober 2014 & herbevestigd op 22 april 2015) 
Het scenario ‘derde partij verwerking’ werd bestudeerd en onderstaande elementen hebben 
geresulteerd in de beslissing van de raad van bestuur om te kiezen voor verwerking in eigen 
beheer:  

1) Het toepassen van het nabijheidsprincipe:  

 Het afval moet zo dicht mogelijk bij de plaats van ontstaan verwerkt 
worden; 

 De huidige installaties voor verwerking van huishoudelijk afval in de nabije 
regio kunnen de hoeveelheid afval van ISVAG niet verwerken; 

 De herverdeling naar andere intercommunales wordt als complex 
ingeschat (o.a. op logistiek vlak om de daadwerkelijke verdeling te doen 
(overslag + transport); op juridisch vlak rekening houdende met de 
wetgeving op overheidsopdrachten). 

2) Er is voldoende aanbod van afval in de Antwerpse Regio. 
3) Er worden enkel korte termijncontracten aangeboden voor de verwerking van afval. 

Er zijn geen lange termijncontracten voor de verbranding van afval. Verder heeft 
ISVAG in een recent verleden moeilijke prijsonderhandelingen achter de rug. 

 
Gebaseerd op de uitgevoerde analyses door Deloitte inzake de evolutie van het huishoudelijk 
restafval van ISVAG en de verwerkingsmogelijkheden in Vlaanderen en gelet op de 
bovenstaande genomen beslissing in de raad van bestuur inzake eigen verwerking, is een 
uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van ISVAG noodzakelijk. De bestaande installatie is 
momenteel niet voldoende voor de huidige en in de toekomst verwachte aanvoer van 
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huishoudelijk restafval van de leden van ISVAG. De huidige capaciteit is beperkt tot 142.000 ton1 
en er wordt momenteel een beroep gedaan op een derde partij om mee het afval te verwerken. 
 
De reductiescenario’s betreffende het aantal kilogram afval per inwoner en de evolutie van de 
bevolking werden onderzocht. Het scenario 4 is het meest ambitieuze scenario, gebaseerd op het 
ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM dd. januari 
2016 voor de stad Antwerpen en op de toelichtingsnota van IGEAN (welke ambitieuzer is dan 
OVAM) voor de andere leden van ISVAG. 
 
Deze scenario-analyse duidt aan dat het afval zal variëren tussen de 165.000 en 245.000 ton 
afval tegen 2040 met een hoofd(afval)scenario van 200.000 ton. Rekening houdend met een 
beschikbaarheid van 90 % betekent dit een theoretisch capaciteit tussen de 185.000 en 270.000 
ton met een hoofd(afval)scenario van 225.000 ton 2 . Met andere woorden: ondanks de 
reductiescenario’s in kilogram per inwoner zal in geval van het hoofd(afval)scenario de totale 
hoeveelheid huishoudelijk restafval blijven stijgen (overgecompenseerd worden) door de 
bevolkingsgroei bij de leden van ISVAG. 
 
 

2. “ISVAG blijft in de toekomst op de huidige locatie gezien de resultaten van de studie uitgevoerd 
door Deloitte” (beslissing raad van bestuur – 22 april 2015) 
Het uitgevoerde locatieonderzoek bevatte drie onderdelen: (1) het herbekijken van de locaties 
geïdentificeerd in de eerste toekomststudie door TV Ecobel3, (2) het onderzoeken van locaties 
geïdentificeerd door de POM Antwerpen en (3) het onderzoeken van locaties geïdentificeerd door 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De resultaten werden gevalideerd op de adviesgroep 
Toekomststudie dd. 25 februari 2015 en werden besproken en bekrachtigd door de raad van 
bestuur van 22 april 2015. 
 
Op basis van het hierboven vermelde locatieonderzoek, werd geen alternatieve afdoende locatie 
weerhouden en werd er door de raad van bestuur beslist om voor de verwerking van afval op de 
huidige locatie te blijven. 
 
 

3. “Verbranding van restafval is de best beschikbare techniek. ISVAG kiest in haar opdracht voor 
verwijdering van restafval door verbranding” (beslissing raad van bestuur – 22 april 2015) 
Zoals aangetoond in Hoofdstuk 3 van het fase 1 rapport,  wordt voor de eindverwerking van niet-
recycleerbaar huishoudelijk restafval, verbranding in een roosteroven beschouwd als best 
beschikbare techniek. De conclusies van het fase 1 rapport werden bevestigd door het VITO en 
Prof Dr. Ing. Rotter van de Technische Universteit van Berlijn. 
 
 

4. “ISVAG dient verder te gaan op de ingeslagen weg aangaande de uitstoot van emissies” 
(beslissing raad van bestuur – 22 april 2015) 
Zoals aangetoond in Hoofdstuk 4 van het fase 1 rapport, zit ISVAG per polluent significant onder 
de wettelijke emissiegrenswaarden en wil het blijven inzetten op het verder terugdringen van de 

                                                             

1 Reële verwerkingscapaciteit van ISVAG bedraagt gemiddeld 141.963 ton in de laatste 5 jaar met een gemiddelde 
beschikbaarheid van 90%. 
2 Gebaseerde op de geactualiseerde cijfers gerapporteerd in fase 2 
3 Deze bestaat uit de leden van het Directiecomité, het kernteam, vertegenwoordigers van IGEAN en stad Antwerpen, 
en externe adviseurs. 
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emissies. De conclusies van het fase 1 rapport werden bevestigd door het VITO en Prof Dr. Ing. 
Rotter van de Technische Universteit van Berlijn. 
 
 

5. “ISVAG dient de optie van een warmtenet verder te onderzoeken en hiervoor de nodige 
contacten te leggen om zo te voldoen aan de benutting van de warmte van de installatie” 
(beslissing raad van bestuur – 22 april 2015) 

Zoals aangetoond in Hoofdstuk 4 van het fase 1 rapport heeft ISVAG verschillende strategische 
projecten lopen (zoals het bouwen en voeden van een warmtenet voor nabijgelegen bedrijven, 
het onderzoek naar een turbine die kan omschakelen van elektriciteitsopwekking naar het voeden 
van een warmtenet,…). ISVAG hecht veel belang aan het het criterium energie-efficiëntie. 

 
Inzake optimaal bouwscenario stellen we een nieuwbouw voor, van een installatie met een theoretische 
capaciteit van ofwel 2 lijnen van 15 ton/h of 1 lijn van 30 ton/h. Financieel gezien is het plaatsen van 1 lijn 
van 30 ton/h 15 % goedkoper dan 2 lijnen van 15 ton/h. Echter dient er een grotere bunker en 
bunkermanagementprogramma opgezet te worden. ISVAG zal blijven afhangen van derdepartijverwerking 
indien de capaciteit van de bunker overschreden wordt door bijvoorbeeld langer onderhoud dan voorzien. 
Het bouwen van 2 lijnen brengt een grotere flexibiliteit met zich mee: indien 1 lijn langer stil ligt dan 
voorzien is er nog steeds een (partiële) verwerking van afval mogelijk en kan het niet verwerkte deel 
tijdelijk in de bunker gestockeerd worden tot de installatie weer op volle capaciteit is. Men is met andere 
woorden minder afhankelijk van derdepartijverwerking. 
 
De verdere financiële en technische uitwerking van de bouwscenario’s, inclusief de koppeling met een 
warmtenet en de eventuele opwekking van waterstof, zal verder onderzocht worden in de ‘Projectdefinitie’-
fase.  
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4 Dit rapport werd voorgelegd op de Raad van Bestuur op 22 april 2015 
5 Wijzigingen na controle door VITO & Prof. Dr. Ing. Vera Susanne Rotter werden geïntegreerd per 08 maart 2016 – zie 

Appendix A & B voor de bemerkingen en hoe deze verwerkt zijn in de toekomststudie 
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In 2009 startte de Intercommunale Slib- en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten, hierna ISVAG, in het 
kader van de verlenging van de milieuvergunning een onderzoek naar de wijze waarop zij haar 
maatschappelijke opdracht, namelijk de verwerking van afval der deelgenoten, verder kon invullen na 1 
september 2011.  
 
In 2010 werd een eerste toekomststudie opgesteld door THV Ecobel, een consortium rond Ecorem en 
Rebel Group, in samenwerking met VITO, Stibbe en Transport & Mobility Leuven (TML). Op basis van 
deze studie, het Milieu effectenrapport (MER) - uitgevoerd door Royal Haskoning en de studie Best 
Beschikbare Technieken (BBT) - uitgevoerd door de afdeling afvalwetenschappen van de Technisch 
Universiteit van Berlijn (Prof. Dr. Ing. Vera Susanne Rotter) was een standaard 
milieuvergunningsaanvraag voor een termijn van 20 jaar mogelijk. De Raad van Bestuur opteerde echter 
om een beperktere verlengingstermijn van de milieuvergunning voor 10 jaar aan te vragen. Op basis van 
de aanvraag kende de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen op 18 november 2010 aan 
ISVAG een nieuwe milieuvergunning toe. 
 
Een korte vergunningsperiode van 10 jaar dwingt ISVAG alert te blijven en steeds in te spelen op nieuwe 
technologische ontwikkelingen in de afvalverwerkingssector en actief te blijven zoeken naar betere 
alternatieven. Binnen deze 10-jarige periode worden, in het kader van het engagement om steeds de BBT 
na te streven en te realiseren, evaluatiemomenten ingebouwd in 2014, 2016 en 2018.  
 
In 2014 werd Deloitte, ondersteund door zijn onderaannemers Dovicon en Antea Group, aangesteld om 
een actualisatie uit de voeren van de toekomststudie uit 2010. De opdracht heeft als objectief in een 
eerste fase de huidige stand van zaken te analyseren vertrekkende vanuit de eerste toekomststudie 
uitgevoerd in 2010. Focus zal liggen op de werkingsjaren 2013 en 2014. Daarnaast wil de studie een 
doorblik naar de toekomst geven voor ISVAG richting 2020 en daarna. 
 
Deze versie van het fase 1 rapport werd nagekeken door het VITO en Prof. Dr. Ing. Vera Susanne Rotter 
van de Technische Universiteit Berlijn. Hun bemerkingen worden weergegeven in Appendix A & B, samen 
met een referentietabel hoe de wijzingen in de toekomststudie verwerkt werden. 
  
In een tweede fase zullen, na het uitvoeren van de bovenvermelde analyse, verschillende scenario’s voor 
de toekomst cijfermatig uitgewerkt worden om de Raad van Bestuur te faciliteren in het nemen van een 
beslissing voor de toekomstige bedrijfsvoering van ISVAG. 
  

Deloitte Enterprise Risk Services 

Berkenlaan 8B 

B-1831 DIEGEM 

Tel.: +32 (2) 800 20 00 

Fax: +32 (2) 800 24 01 

http://www.deloitte.com 
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Samenvatting fase 1 

In deze studie wordt een actualisatie uitgevoerd van de ‘huidige stand van zaken’ uit de 
toekomststudie uit 2010 en wordt daarnaast een doorblik naar de toekomst (richting 2020 en daarna) 
uitgewerkt rond de volgende dimensies: 

 Wet- en regelgevend kader waarin ISVAG opereert; 

 Macro-economisch kader betreffende de evolutie van bevolking, afval en verwerking in het 
werkingsgebied van ISVAG; 

 Technische kenmerken van de huidige installatie en optimalisatiemogelijkheden in het breder 
kader; 

 Ecologisch en energetische kenmerken van de huidige installatie en 
optimalisatiemogelijkheden in het breder kader; 

 Logistieke impact van ISVAG op de verkeersstromen in en rond Antwerpen; 

 Bedrijfseconomische resultaten van ISVAG en een vergelijking met andere intercommunales 
in Vlaanderen 

 Juridische en fiscale kenmerken van ISVAG. 
 
Op basis van de uitgevoerde actualisatie van de ‘huidige stand van zaken’ stellen we vooral evoluties 
vast in het macro-economisch kader en het wet- en regelgevend kader. Vergeleken met de vorige 
toekomststudie uit 2010 werden geen revoluties in de onderzochte dimensies vastgesteld. De 
vastgestelde evoluties hebben een impact op de strategie en bedrijfsvoering van ISVAG.  
 
De eerste evolutie is de aangroei van het aantal inwoners in het werkingsgebied en meer specifiek in 

de stad Antwerpen. 
Het volledige grondgebied van alle vennoten van ISVAG telde eind december 2008, 975.658 inwoners. 
Eind december 2013 was dit aantal aangegroeid tot 1.020.160 inwoners.  
Dit houdt een gemiddelde bevolkingsgroei per jaar in van 0,91%. Voor de stad Antwerpen bedroeg de 
gemiddelde bevolkingsgroei tussen 2008 en 2013 per jaar 1,37%6. 
 
De hoeveelheid te verwerken huishoudelijk restafval steeg van 173.092 ton in 2008 naar 189.090 ton 
in 2014. De reële verwerkingscapaciteit van ISVAG bedraagt gemiddeld 141.963 ton in de laatste 5 
jaar met een gemiddelde beschikbaarheid van 90%. De capaciteit die niet verwerkt kan worden in de 
installatie van ISVAG wordt via een overeenkomst met de intercommunale IBOGEM verwerkt bij 
INDAVER. 
 
De tweede evolutie is het wegvallen van de groenestroomcertificaten in de tweede helft van 2014 

voor ISVAG. Deze certificaten hadden een waarde van 3,4 miljoen Euro in 2013 en 2,2 miljoen Euro in 
2014. 
 
Deze evoluties hebben een impact op de werking van ISVAG en haar directe omgeving. Enerzijds 
dient er voldoende verwerkingscapaciteit te zijn in de directe omgeving van Antwerpen om te voldoen 
aan het zelfvoorzieningsprincipe en nabijheidsprincipe, zoals voorgeschreven in het huishoudelijk 
afvalstoffenplan. Verder dient ISVAG verwerkingscapaciteit te kunnen garanderen die voldoet aan het 
principe van de Best Beschikbare Technieken, en aan de ecologische en energetische richtlijnen. 
ISVAG is op deze domeinen goed geplaatst om hier een oplossing te bieden. De nabijheid van haar 
leden in het werkingsgebied en het continue streven naar beste praktijken op het gebied van 
afvalverwerking vormen hiertoe een solide basis.  
 
Daarnaast onderzoekt ISVAG actief verschillende strategische projecten en samenwerkingen, zoals 
o.a. het bouwen en voeden van een warmtenet en het produceren van waterstof. ISVAG kijkt op dit 
vlak met vertrouwen naar de toekomst. 
 
Bij verdere doorblik in de toekomst na 2020 verwachten we de volgende twee uitdagingen die een 

impact zullen hebben op de strategie en de bedrijfsvoering van ISVAG. 

                                                             

6 Op basis van de cijfers beschikbaar van het federaal planbureau (‘Loop van de bevolking’). 
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De eerste uitdaging is de blijvende focus van OVAM op het evenwicht tussen de hoeveelheid 

restafval die in Vlaanderen wordt geproduceerd en de in Vlaanderen beschikbare 
verwerkingscapaciteit. Verder heeft OVAM de ambitie om de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid 
huishoudelijk restafval met 100.000 ton te verminderen in Vlaanderen tegen 2022. Momenteel bekijkt 
OVAM om in het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval een ambitie per typologie van gemeenten 
uit te werken. De eindverwerking zal bovendien milieu- en energieperformant dienen te zijn. 
 
De tweede uitdaging vormt de verdere groei van het aantal inwoners in de stad Antwerpen. Op basis 

van statistieken van het federaal planbureau ‘Loop van de bevolking’ en extrapolaties uitgevoerd op 
het rapport ‘Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011 – 2030’ van de stad Antwerpen zou het aantal 
inwoners van de leden van ISVAG in 2040 tussen de 1.118.911 en de 1.280.864 inwoners bedragen. 
Het basisscenario geeft hierbij 1.154.847 inwoners.  
 
Op het vlak van best beschikbare technologie en emissies doet de huidige installatie het zeer goed. 
ISVAG maakt steeds gebruik van de Best Beschikbare Technieken en er worden geen grote 
veranderingen verwacht op vlak van deze Best Beschikbare Technieken tot 2020.  
 
Op basis van de meetgegevens van 2013 en 2014 zit ISVAG per polluent significant onder de 
wettelijke emissiegrenswaarden. Voor NOx bedraagt de emissiegrenswaarde voorzien in de richtlijnen 
200 mg/Nm³ (jaargemiddelde). ISVAG heeft aan de Provinciale Vergunningscommissie zelf 
voorgesteld om een lagere streefwaarde van 120 mg/Nm³ (jaargemiddelde - 40% lager dan de 
voorziene grenswaarde) op te nemen in de vergunning. ISVAG registreerde een uitstoot per ovenlijn 
die respectievelijk 8% en 9% lager ligt dan deze strengere streefwaarde van 120 mg/Nm³ 
(jaargemiddelde).  
 
Gezien het criterium energie-efficiëntie van groter belang wordt in de beoordeling door OVAM, zullen 
hier verdere pistes bekeken worden om ook op dit vlak de werking te optimaliseren. Warmte voeden 
aan een warmtenet zal een positieve bijdrage leveren aan de efficiëntie van de huidige installatie. 
Hieromtrent zijn studies uitgevoerd door het VITO en wordt de concrete haalbaarheid van een mini-
warmtenet naar nabijgelegen bedrijven onderzocht in samenwerking met VOKA en POM Antwerpen. 
Energie-efficiëntie krijgt dan ook de nodige aandacht van de bestuursorganen van ISVAG. 
 
Er kan geconcludeerd worden dat met betrekking tot de onderzochte dimensies in deze studie, ISVAG 
een goed parcours heeft afgelegd en acties onderneemt om klaar te zijn voor de toekomst. Om de 
evoluties en de vermelde uitdagingen op te vangen in de periode na 2020 zijn het beschikbaar hebben 
van voldoende verwerkingscapaciteit en het blijvend monitoren van emissies/energierecuperatie 
noodzakelijk. 
 
In de 2e fase zal cijfermatig een analyse uitgevoerd worden van verschillende scenario’s naar de 
toekomst toe om een verdere beslissing inzake de toekomstige bedrijfsvoering te faciliteren. 
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Leeswijzer 

In dit rapport komen de volgende dimensies aan bod: 

 Wet- en regelgevend kader waarin ISVAG opereert; 

 Macro-economisch kader betreffende de evolutie van bevolking, afval en verwerking in het 
werkingsgebied van ISVAG; 

 Technische kenmerken van de huidige installatie en optimalisatiemogelijkheden in het breder 
kader; 

 Ecologisch en energetische kenmerken van de huidige installatie en 
optimalisatiemogelijkheden in het breder kader; 

 Logistieke impact van ISVAG op de verkeersstromen rond Antwerpen; 

 Economische resultaten van ISVAG en een vergelijking met andere intercommunales in 
Vlaanderen; 

 Juridisch en fiscale kenmerken van ISVAG. 
 
De gedetailleerde analyse per dimensie is opgebouwd rond een vast stramien. Dit heeft tot doel om de 
transparantie en de leesbaarheid van het document te verhogen. 
 
Het iconenboek, de vergrootglas en de verrekijker staan respectievelijk voor de vergelijking met de 
vorige toekomststudie (stap 1), de analyse van de stand van zaken (stap 2) en een doorblik naar de 
toekomst (stap 3). Deze iconen worden telkens herhaald per dimensie, om aan te geven wat het doel 
is van de bijhorende sectie. 
 
De iconen van stap 1 en 2 kunnen samen voorkomen, dit betekent dat de analyse en de stand van 
zaken in dezelfde paragraaf geïntegreerd zijn. 
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Stap 2 – Stand van zaken 2013 en 2014 
De stand van zaken maakt de vergelijking tussen de analyse uit de 
toekomststudie en de huidige stand van zaken en dit per dimensie. Stand van 

Zaken 2013      

en 2014 
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1. Algemeen kader  

 
 Europees wet- en regelgevend kader 

 

1.1.1 De Europese Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG en de Europese Verordening 

betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) 

 
De kaderrichtlijn betreffende Afvalstoffen dateert van 2006 7  en werd in 2008 8  hernieuwd. De 
kaderrichtlijn stelt dat als prioriteitsvolgorde de volgende afvalhiërarchie gehanteerd moet worden: 

 Preventie;  

 Voorbereiding en hergebruik;  

 Recyclage;  

 Andere nuttige toepassingen, bv energieterugwinning; en tevens  

 Verwijdering.  
 
De nodige maatregelen moeten genomen worden om ervoor te zorgen dat het afvalstoffenbeheer geen 
gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens en geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. 
 
Qua principes is aan deze Europese Kaderrichtlijn en aan de Europese Verordening Overbrenging 
Afvalstoffen (EVOA) niets veranderd ten opzichte van de voorgaande toekomststudie. 
 

1.1.2 Europese richtlijn verbranden 

 
De Europese afvalverbrandingsrichtlijn van 2000 (2000/76/EG) is nu geïntegreerd in de richtlijn voor 
industriële emissies 2010/75/EU. De uiterste datum voor omzetting in de diverse lidstaten was 
vastgesteld op 07/01/2013. Vlarem II bevat deze omzetting van de Europese afvalverbrandingsrichtlijn. 
De omzetting leidde niet tot aanpassing van de emissiegrenswaarden in Vlarem II.  
 
In de toekomst worden eventueel aanpassingen verwacht voor het totaal aan stof, ammoniak (=NH3) 
en kwik (=Hg)9. Zie verder sectie ‘4.2 Ecologie - Doorblik naar de toekomst”. 
 
 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële 
emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 
De Europese Unie (EU) definieert de normen waaraan industriële activiteiten met de hoogste kans op 
vervuiling moeten voldoen. Ze stelt een vergunningsprocedure in en bepaalt vereisten, in het bijzonder 
voor afval. Het doel is om vervuilende emissies van lucht, water en bodem te vermijden of te 
minimaliseren en om een hoge mate van bescherming van het milieu en de gezondheid te bereiken. 
 
Deze richtlijn verenigt, de “IPPC-richtlijn” 10  en zes andere richtlijnen (waaronder de richtlijn voor 
verbranden 2000/76/EG) in één enkele richtlijn inzake industriële emissies. 

                                                             

7 Richtlijn 2006/12/EG van het Europees parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen 
8 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen 

9 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies 
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Voor de EER relevante tekst [Publicatieblad L 334 van 
17.12.2010]. 
10 IPPC = Integrated pollution and prevention control 
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Toepassingsgebieden 
Deze richtlijn is van toepassing op de industriële activiteiten met de hoogste kans op vervuiling, 
gedefinieerd in bijlage I van deze richtlijn (onder andere: energie-industrie, productie en verwerking van 
metalen, minerale industrie, chemische industrie, afvalbeheer, dierenkweek, enz.). 
De richtlijn bevat specifieke bepalingen voor de volgende installaties: 

 Stookinstallaties (≥ 50 MW); 

 Verbrandingsinstallaties of meeverbrandingsinstallaties van afval; 

 Bepaalde installaties en activiteiten die gebruik maken van organische oplosmiddelen; 

 Installaties die titaandioxide produceren. 
 
De richtlijn is niet van toepassing op activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling noch op experimenten 
met nieuwe producten en processen. 
 
Milieunormen  
Elke industriële installatie die activiteiten uitvoert die zijn vermeld in bijlage I van deze richtlijn moet 
volgende fundamentele normen respecteren: 

 Preventieve maatregelen nemen tegen vervuiling; 

 De Beste Beschikbare Technieken toepassen (BBT); 

 Geen aanzienlijke vervuiling veroorzaken; 

 Het afval op de minst vervuilende manier beperken, recycleren of elimineren; 

 De energie-efficiëntie maximaliseren; 

 Ongevallen voorkomen en hun gevolgen beperken; 

 De locaties in hun oorspronkelijke staat herstellen wanneer de activiteiten worden beëindigd. 
 

Toepassing van de Beste Beschikbare Technieken  
De industriële installaties moeten de BBT gebruiken. Dit wil zeggen de meest doeltreffende technieken, 
om in hun geheel een hoge algemene mate van bescherming van de omgeving te bereiken. 
Daarenboven zijn deze technieken op een zodanige schaal ontwikkeld dat deze in economisch en 
technisch haalbare omstandigheden in de betrokken industriële context kunnen worden toegepast.  
 
De Europese Commissie moet conclusies vastleggen over de BBT met daarin de emissiegehaltes die 
hiermee verband houden. Deze conclusies dienen als referentie voor de bepaling van 
vergunningsvoorwaarden. Dit kader wordt verder uitgelegd in sectie “3.2 Gebruikte techniek binnen de 
huidige installatie - BBT” en verder evenals in de “Appendix E: Studie afvalsituatie en technologie in 
Europa”. 
 
Vergunningsvoorwaarden  

De vergunning moet de noodzakelijke maatregelen voorzien om de naleving te garanderen van de 
fundamentele plichten van de exploitant en de normen voor milieukwaliteit. Deze maatregelen bestaan 
ten minste uit: 

 Grenswaarden voor de emissies van vervuilende stoffen; 

 Voorschriften die de bescherming van bodem, water en lucht garanderen; 

 Maatregelen voor toezicht op en beheer van afval; 

 Normen met betrekking tot de meetmethode voor emissies, de frequentie van de metingen en 
de evaluatieprocedure; 

 Een plicht om de bevoegde instantie op de hoogte te brengen, ten minste één maal per jaar, 
van de resultaten van het toezicht; 

 Normen inzake onderhoud van en toezicht op de bodem en het grondwater; 

 Maatregelen met betrekking tot uitzonderlijke omstandigheden (lekken, storingen, korte of 
definitieve stilleggingen, enz.); 

 Bepalingen om vervuiling op lange afstand of over de grenzen heen te minimaliseren; 

 De voorwaarden die het mogelijk maken om de naleving van de emissiegrenswaarden te 
evalueren. 
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Bijzondere bepalingen  
Bijzondere bepalingen zijn van toepassing op stookinstallaties, verbrandingsinstallaties en 
meeverbrandingsinstallaties van afval, installaties die organische oplosmiddelen gebruiken en 
installaties die titaandioxide produceren. 
 
De emissiegrenswaarden voor de grote stookinstallaties bepaald in bijlage V van deze richtlijn zijn over 
het algemeen strikter dan die in Richtlijn 2001/80/EG. Voor bestaande installaties is een zekere 
flexibiliteit voorzien (nationaal overgangsplan, in de tijd beperkte afwijking). 
 
Voor de andere activiteiten, waarvoor bijzondere bepalingen van toepassing zijn, werden de 
bepalingen van de huidige richtlijnen grotendeels behouden. 
 
Milieu-inspecties  
De lidstaten moeten een systeem voor milieu-inspectie opzetten voor de betrokken installaties. Alle 
installaties moeten opgenomen zijn in een milieu-inspectieplan. Dit plan moet regelmatig worden 
gereviseerd en geactualiseerd. 
 
Op basis van de inspectieplannen, moet de bevoegde autoriteit regelmatig programma's opstellen voor 
routine milieu-inspecties, met daarin opgenomen de frequentie van de bezoeken aan de sites voor de 
verschillende installatietypen. Hoeveel tijd er blijft tussen twee inspectiebezoeken aan een locatie moet 
gebaseerd zijn op een systematische evaluatie van de milieurisico's die de betrokken installaties 
stellen. Dit kan niet langer zijn dan een jaar voor installaties die het hoogste risico lopen en drie jaar 
voor de installaties die het minste risico lopen. 
 

1.1.3 R1/D10 raamwerk voor energetisch rendement 

 
Verbrandingsinstallaties voor gemengd stedelijk afval kunnen het label R1/D10 verkrijgen als hun 
energetisch rendement als energieleverancier minstens 0,60 bedraagt voor installaties operationeel 
vóór 1 januari 2009 en 0,65 voor installaties na 31 december 2008.11 Voor Vlaanderen gebeurt deze 
screening door het VITO. 
 
Volgens de “Belgian Waste to Energy Association” (BW2E) hebben in België reeds 12,5 leden12 van 
BW2E de R1-status toegekend gekregen en dit op basis van de draft guidance (29/07/2010). Voor 1 
installatie dient de officiële toekenning nog te gebeuren.13 
 
De leden met R1/D10 status zijn de volgende13:  

 R1: IVM, INDAVER NV, IVAGO, ISVAG, IMOG, MIROM Roeselare, IVBO (vanaf juli 2012), 
BIONERGA NV, IVOO, Brussel-Energie (nog niet officieel toegekend), Ipalle, Intradel, IBW; 

 D10: Knokke-Heist, 

 R1/D10: ICDI (oudste ovenlijn D10, recentste ovenlijn R1). 
 
Deze R1/D10 context heeft geen direct gevolg voor het verwerken van gemengd stedelijk afval van 
eigen vennoten binnen eenzelfde regio. De R1 status is wel belangrijk indien men afval uit andere 
regio’s wil verwerken.  
  

                                                             

11 Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the 
processing of municipal solid waste according to annex II of directive 2008/98/ec on waste – European Commision 
DG Environment 
12 Voor de intercommunale ICDI is de oudste ovenlijn D10 en de recentste ovenlijn R1. 
13 http://www.bw2e.be/nl/nieuws/r1-belgi -12/03/2015 
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 Vlaams wet – en regelgevend kader14 

 

1.2.1 Visie van OVAM op de Europese kaderrichtlijn afval 

 
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft in een uitgebreide tekst van 29 maart 
2012 en meer recent op 1 januari 2014 een duidelijk standpunt ingenomen inzake het 
zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen voor gemengd stedelijk afval (GSA). Tevens wordt verder 
verduidelijkt wat als gemengd stedelijk afval gedefinieerd wordt. 
 
Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen eind 2008 (EVOA) is de juridische basis 
gelegd voor een aangepaste invulling van het zelfvoorzieningsprincipe. Artikel 16 van de Kaderrichtlijn 
stelt dat de lidstaten het zelfvoorzieningsprincipe mogen hanteren voor “gemengd stedelijk afval, 
ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien die inzameling dergelijk afval van andere 
producenten omvat”. Dit werd zo geïmplementeerd in Vlaanderen in het decreet betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet).  
 
Bijkomend werd in artikel 18 §2 van dit decreet het volgende gesteld: 
“Tenzij in gevallen van overmacht, kan gemengd stedelijk afval dat volledig apart van afval van 
particuliere huishoudens wordt ingezameld, slechts worden uitgevoerd wanneer het in Vlaanderen 
werd ingezameld volgens de regels opgesteld door de Vlaamse Regering.”  
 
Concreet wil dit zeggen dat gemengd bedrijfsafval slechts mag worden uitgevoerd wanneer er 
daadwerkelijk selectief werd ingezameld aan de bron of wanneer het afval een nasortering onderging 
waardoor de recycleerbare afvalstoffen werden uitgesorteerd. 
 
OVAM benadrukt dat zij, als bevoegde instantie, de Europese consensus over dit onderwerp zeker niet 
ondergraaft, maar impact wil blijven uitoefenen op de bestemming van afvalstoffen. OVAM wil meer 
bepaald de uitvoer van gemengd stedelijk afval tegengaan als dat ongewenste gevolgen zou hebben 
voor het Vlaams materialen- en afvalstoffenbeleid. De bewaking van (verplichte) sortering aan de bron, 
selectieve inzameling, performante sorteertechnieken en de regeling voor de grensoverschrijdende 
overbrenging van afvalstoffen zijn daarbij belangrijke instrumenten.  
 
Wat betreft de interpretatie van het zelfvoorzieningsprincipe wordt er gestreefd naar een consensus 
met de andere gewesten.  
 

1.2.2 Beheer van huishoudelijke afvalstoffen in Vlaanderen 

 
In België is elk gewest verantwoordelijk voor het beheer van afvalstoffen. Voor Vlaanderen valt dit 
onder het beleidsdomein van het departement Leefmilieu. 
 
Voor de praktische uitvoering voor het beheer van afvalstoffen is Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bevoegd. 
 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige studie is het in voege treden van het 
Materialendecreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 
en afvalstoffen en het VLAREMA van 17 februari 2012: het besluit van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen. Het decreet implementeert de Europese kaderrichtlijn 2008/98/EG en vervangt het 
Afvalstoffendecreet uit 1981. Het nieuwe Materialendecreet trad op 1 juni 2012 in werking.  
 

                                                             

14 Zie ook Appendix C: Definitie en correctiefactoren voor afval 
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Vlaanderen trekt met dit nieuwe Materialendecreet resoluut de kaart van het duurzaam beheer van 
materialen. Een integrale kijk op de materiaalketen is nodig om een blijvende oplossing te vinden voor 
het afvalvraagstuk. 
 
Ten opzichte van het vroegere Afvalstoffendecreet bevat het Materialendecreet meer gedetailleerde 
voorschriften over:  

 Het vervoeren en verhandelen van afvalstoffen; 

 Het rapporteren over afvalstoffen en materialen; 

 Het gebruik van grondstoffen; 

 De selectieve inzameling voor bedrijven; 

 De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. 
 

Andere hoofdstukken uit het vroegere Afvalstoffendecreet zijn niet of zeer weinig veranderd. Hoewel 
ondertussen reeds een aantal wijzigingen zijn aangebracht, onder andere bij besluit van de Vlaamse 
Regering op 29 november 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 februari 2014, hebben 
deze geen noemenswaardige invloed op de situatie voor ISVAG. 
 

 Doorblik naar de toekomst 

 
Het algemeen wet- en regelgevend kader zal verder blijven evolueren. De oriëntatie richting duurzaam 
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen is duidelijk ingezet. De impact hiervan is meegenomen 
in Hoofdstuk 2 “Macro Economische tendensen” waarin we onder andere de evolutie van het 
huishoudelijk afval op het grondgebied van de leden van ISVAG in detail bekijken.  
 
In de hoofdstukken rond Techniek (Hoofdstuk 3), Ecologie en Energie (Hoofdstuk 4) zullen de 
veranderingen inzake technologie, emissies en energie-efficiëntie besproken worden.  
 
Wat betreft het zelfvoorzieningsprincipe voor GSA kan verwacht worden dat OVAM dit zal trachten te 
handhaven.  
 

1.3.1  De toekomst visie van OVAM i.v.m. eindverwerking15 

 
In de tweede versie van de krijtlijnen van OVAM dd. December 2014 worden volgende uitgangspunten 
gesteld i.v.m. eindverwerking: 
 

 Eindverwerking moet milieu- en energieperformant zijn. 
 OVAM streeft naar een evenwicht tussen de hoeveelheid restafval die in Vlaanderen 

wordt geproduceerd en de in Vlaanderen beschikbare verwerkingscapaciteit.  
o Dit wil zeggen dat er voldoende capaciteit behouden wordt om het in 

Vlaanderen geproduceerde restafval te verwerken, maar er wordt niet 
toelaten dat er overcapaciteit ontstaat. Indien de hoeveelheid restafval ter 
hoogte van de afvalverbrandingsinstallaties door preventie en bijkomende 
inzameling daalt, zal de overheid ingrijpen. Daartoe zal OVAM een 
instrument creëren om actief in te grijpen in de markt en een reductie van 
de capaciteit te realiseren.  

 OVAM zorgt ervoor dat het prijsverschil tussen recyclage en eindverwerking tijdens 
de planperiode toeneemt zodat hergebruik en recyclage economisch interessanter 
worden. 

                                                             

15 Ann De Boeck.; krijtlijnen afval- en materialenplan op lokaal niveau – 2de versie (December 2014) 
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o Dit uitgangspunt kan op verschillende manieren gerealiseerd worden (O.a. 
door heffingen te verhogen, capaciteit te beperken, 
groenestroomcertificaten af te bouwen, energie-eisen verstrengen). 

 OVAM wenst te vermijden dat nieuwe investeringen in bestaande of nieuwe 
eindverwerking leiden tot een lock-in. Dit wil zeggen dat er moet vermeden worden 
dat er in de toekomst kapitaal moet worden vernietigd wanneer er capaciteit 
afgebouwd zal moeten worden bij dalende hoeveelheden restafval. 

Volgens sectie 12.2.2. van de tweede versie van de krijtlijnen van OVAM vallen volgende afvalstromen 
binnen het afbakeningsgebied van “eindverwerking” van brandbaar afval: huishoudelijk afval (zowel 
huisvuil, gemeentevuil als grofvuil), met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval (aard en 
samenstelling, niet beperkt in hoeveelheid), RDF16 (samengesteld uit voorgaande afvalstoffen maar dit 
kan ook afkomstig zijn van voorbehandelingsactiviteiten in het kader van recyclage activiteiten), 
brandbaar shredderresidu (en PST17-residu), ... 

In het kader van de transitie naar een circulaire economie kan aldus de vorm en samenstelling van het 
aangeboden afval in een verbrandingsinstallatie verder evolueren. 

 

1.3.2  De toekomstvisie van OVAM over de hoeveelheid te verwerken restafval15 

 

In de tweede versie van de krijtlijnen van OVAM dd. December 2014 werden initieel uitgangspunten 
gesteld i.v.m. de hoeveelheid te verwerken restafval. 
 

Jaarlijks wordt er ongeveer 2.000.000 ton restafval van gezinnen en bedrijven verbrand. Naar 
de toekomst toe wil OVAM dit totaal tonnage verder verkleinen, zodat Vlaanderen op lange 
termijn alle materiaalkringlopen volledig kan sluiten en geen afval meer hoeft te verbranden. 
Om een stap in deze richting te zetten, stelt OVAM volgende doelstelling voor:  
 
“Tegen 2022 moet de totale hoeveelheid restafval van gezinnen en bedrijven, verminderd 
[worden] met 15% in vergelijking met 2013.” 
 
Deze “totale hoeveelheid” slaat op het aantal ton restafval dat jaarlijks door gezinnen en 
bedrijven wordt aangeboden, eventueel verminderd met de hoeveelheid afval die nog via 
nasortering op aantoonbare wijze is gerecycleerd.  
 
Een daling van de hoeveelheid restafval met 15% wil concreet zeggen dat OVAM ernaar 
streeft om tegen 2022 300.000 ton minder restafval te storten of te verbranden. OVAM stelt 
voor deze als volgt te verdelen over het huishoudelijk- en het bedrijfsrestafval: 
 

 Het huishoudelijk restafval: -10% of een vermindering van 100.000 ton tegen 2022 

 Het bedrijfsrestafval: -20% of een vermindering van 200.000 ton tegen 2022 

 
 
OVAM bekijkt om in het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval een ambitie uit te werken 
gebaseerd per typologie van gemeenten. Een voorstel voor de onderliggende methodiek is beschreven 
in het document “gevolgde methodologie: bepaling doelstelling – 6de versie (28 mei 2015)”18. Hieronder 
wordt de voorgestelde methodiek toegelicht: 
 

                                                             

16 RDF = Refuse-derived fuel 
17 PST = post-shredder-technologie-installatie 
18 Ann De Boeck: gevolgde methodologie: bepaling doelstelling – 6de versie (28 mei 2015). In fase 2 bij het bepalen 
van de afvalreductiescenario’s werd rekening gehouden met het ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en 
gelijkaardig bedrijfsaval van OVAM – dd. januari 2016. 
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Het indelen van de gemeenten per typologie is gebaseerd op de indeling van gemeenten in 
de bestaande 16 Belfius- categorieën. Volgens OVAM is deze methode bekend en veel 
gebruikt door lokale besturen. 

In elke cluster kijkt OVAM naar de huidige mediaan van de hoeveelheid te verwerken restafval 
binnen die cluster (gebaseerd op de cijfers van 2013), zonder het vergelijkbaar bedrijfsafval 
en zonder het sorteerresidu van PMD. Deze mediaan wordt verhoogd met een forfaitaire 
hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval, aangezien de regels voor het afsplitsen daarvoor 
veranderen. Aangezien gemeenten nu vergeleken zouden worden met andere gemeenten in 
hun cluster, vervalt ook de correctiefactor.  

Het resultaat van deze berekening vormt de nieuwe doelstelling per cluster. Elke gemeente in 
die cluster moet tegen 2022 deze doelstelling halen. De Vlaamse doelstelling tegen 2022 
wordt dan 140 kg per inwoner per jaar. 

In fase 2 bij het bepalen van de afvalreductiescenario’s werd rekening gehouden met het 
ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsaval van OVAM – dd. 
januari 2016. 
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2. Macro-economische tendensen 
 

 Evolutie van het volume huishoudelijke restafvalstoffen 
in Vlaanderen (‘kilogram per inwoner’) 

 
Het laatst gepubliceerd rapport van OVAM19 in verband met huishoudelijke restafvalstoffen behandelt 
de gegevens van 2013. 
 
Hieruit blijkt dat er zich quasi geen grote verschuivingen in Vlaanderen meer voordoen in het gedrag 
van de burger dat een impact heeft op de hoeveelheid restafval. Tussen 2009 en 2013 was er een 
daling in restafval van 5 kg per inwoner.  
 
De hoeveelheid selectieve fracties is wel met ongeveer 10 kilogram per inwoner afgenomen in 2013 
ten opzichte van 2012, en van 2012 ten opzichte van 2011 (zie Figuur 1). Als redenen geeft OVAM 

aan dat er meer en meer gemeenten een retributie vragen voor een aantal selectieve fracties en dat 
afvalstromen met een positieve waarde hun weg vinden via andere inzamelkanalen, los van de 
gemeentelijke inzameling.  

 

Figuur 1: Hoeveelheid restafval en selectief afval per inwoner in Vlaanderen (evolutie 2008-
2013)19 

 
 
  

                                                             

19 Bron: OVAM - Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013. 
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Uit de detailgegevens voor het huishoudelijk restafval per gemeente blijkt dat er nog steeds grote 
verschillen merkbaar zijn tussen de verschillende gemeenten/steden en arrondissementen.  
 
Hieronder (zie Figuur 2) gaan we in meer detail in op de evolutie van de hoeveelheid restafval per 

inwoner tussen de arrondissementen en steden Antwerpen, Gent en het Vlaams Gewest.  
 
Figuur 2: Evolutie van de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in Vlaanderen en 
arrondissementen Antwerpen en Gent (evolutie 2008-2013)19 
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Figuur 3: Evolutie van de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in Vlaanderen en 
voor de steden Antwerpen en Gent (evolutie 2008-2013)19 

 

 
In bovenstaande figuur (zie Figuur 3) kunnen we zien dat er grote verschillen zijn tussen de 

hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in grootsteden zoals Antwerpen en Gent en het 
gemiddelde van het Vlaams Gewest.  
 

OVAM gebruikt een correctiefactor om de hoeveelheid huishoudelijk restafval van de verschillende 
gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. Deze correctiefactor houdt rekening met toerisme, het 
aandeel appartementen, de gezinsgrootte en de leeftijd coëfficiënt van de gemeente. Aangezien er in 
grootsteden zoals Antwerpen en Gent meer toerisme is en dat ook het aandeel van appartementen 
groter is, is de gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner groter dan het Vlaams gemiddelde. We 
verwijzen naar Appendix C waar de correctiefactoren verder toegelicht worden. 
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 Evolutie van het volume huishoudelijke restafvalstoffen 
bij leden van ISVAG (‘kilogram per inwoner’) 

 
In onderstaande tabel (zie Tabel 1) worden de huidige hoeveelheden per inwoner voor elk van de 

leden van ISVAG opgelijst.  
 
Voor het gemiddeld aantal inwoners in 2013 maken we gebruik van de statistieken van het Federaal 
planbureau20. Voor 2014 maken we gebruik van prognosecijfers van de bevolkingsevolutie die door de 
FOD economie werden opgesteld in 2013. De tonnages werden bepaald aan de hand van de door 
ISVAG beschikbaar gestelde gegevens voor aanvoer in 2013 en 2014 (op basis van het niet-technisch 
rapport 2013 en 2014). 
 
Dit betekent voor 2014 voor de stad Antwerpen een gemiddelde van 241,60 kilogram21 huishoudelijk 
restafval per inwoner. Dit is een stijging ten opzichte van 2013 van 5 kg per inwoner. Voor de andere 
gemeenten aangesloten bij IGEAN bedraagt het gemiddelde in 2014 126,30 kilogram huishoudelijk 
restafval per inwoner (in 2013 128,55 kilogram per inwoner).  
 
Tabel 1: Overzicht aantal inwoners en hoeveelheid huisvuil en grofvuil 

Overzicht voor 2013 

Stad/gemeente Aantal 
inwoners 

gemiddeld 
2013 

Huisvuil 
(ton) 

Grofvuil 
(ton) 

Extra 
grofvuil 

ton 

Totaal 
2013 
(ton) 

Kg per 
inwoner 

Stad Antwerpen 510 610 90 258 30 457  120 715  236,41  

IGEAN 
aangesloten 
gemeenten 

492 578 51 116 12 205 0 63 321  128,55  

Puurs 16 972 2 327 310 0 2 637  155,37  

Totaal 1 020 160 143 701 42 972 0 186 673 182,98 

 
Overzicht voor 2014 

Stad/gemeente Aantal 
inwoners 

gemiddeld 
201422 

Huisvuil 
(ton) 

Grofvuil 
(ton) 

Extra 
grofvuil 

ton 

Totaal 
2014 
(ton) 

Kg per 
inwoner 

Stad Antwerpen  513 053   93 663  30 288   -   123 951  241,60  

IGEAN 
aangesloten 
gemeenten 

 494 935   51 914  10 597   -  62 511  126,30  

Puurs  17 053  2 378   250   -  2 628  154,11  

Totaal 1 025 041   147 955  41 135   -   189 090   184 ,47 

 

                                                             

20  FOD economie – Algemene Directie Statistiek en economische informatie “loop van de bevolking” per 
arrondissement; 1991 -2013 waarnemingen; 2014 – 2060 vooruitzichten (Maart 2015) 
21 Dit cijfer is de totale hoeveelheid afval aangeleverd door de stad Antwerpen gedeeld door het aantal 
geregistreerde inwoners. Dit is niet enkel afval afkomstig van de inwoners van Antwerpen, maar o.a. afval afkomstig 
van toerisme, evenementen en forenzen. In Appendix C Definitie en correctiefactoren voor afval wordt per 
gemeente een correctiefactor toegepast die rekening houdt met het toerisme, het aandeel appartementen, de 
gezinsgrootte en de leeftijd coëfficiënt van de gemeente. Voor 2013 kan het aantal kg afkomstig van de 
geregistreerde Antwerpenaar geraamd worden op 159,25 kg/inwoner. 
22  Het gemiddeld aantal inwoners voor 2014 is op basis van prognose cijfers van de bevolkingsevolutie die 
opgesteld zijn van de FOD economie aangezien de cijfers voor 2014 nog niet beschikbaar waren.  
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 Bevolkingsevolutie van de leden van ISVAG 

 
Op de website van FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
(http://statbel.fgov.be/) kunnen we de ‘loop van de bevolking’ voor de leden van ISVAG voor de 

voorbije jaren terugvinden. De beschikbare cijfers geven een momentopname op 1 januari. Dit stemt 
bijgevolg steeds overeen met het bevolkingsaantal eind december van het voorgaande jaar.  
 
In onderstaande tabel (zie Tabel 2) worden de bevolkingsaantallen in de stad Antwerpen en voor de 

andere leden van ISVAG weergegeven voor 2008, 2012 en 2013. Hieruit kunnen we ook een 
gemiddelde absolute groei per jaar en een groeipercentage per jaar afleiden.  
 
 
Tabel 2: Bevolkingsevolutie van de leden van ISVAG (2008-2013)23 

  Aantal inwoners 

Gemiddelde 
absolute 
groei per 
jaar 

Groeipercentage 
per jaar 

Stad/Gemeente dec/08 dec/12 dec/13 2008-2013 2008-2013 

Stad Antwerpen 477 936 507 911 510 610 6 535 1,37 % 

IGEAN aangesloten 
gemeentes 

481 196 490 492 492 578 2 276 0,47 % 

Puurs 16 526 16 899 16 972 89 0,54 % 

Bevolking leden 
ISVAG 

975 658 1 015 302 1 020 160 8 900 0,91 % 

 
Hieruit blijkt een duidelijk hogere bevolkingsgroei in de stad Antwerpen vergeleken met de gemiddelde 
bevolkingsgroei van de vennoten van ISVAG. 
 

 Verbrandingscapaciteit in Vlaanderen 

 

2.4.1 Analyse van de huidige verbrandingscapaciteit 

 
In 2013 werd er volgens het inventarisatieverslag24 van OVAM 869.430 ton of 91,8% van de totale 
hoeveelheid restafval afkomstig van burgers verwerkt in de thermische afvalverbrandingsinstallaties, 
terwijl er een theoretische capaciteit aanwezig is van 1.301.000 ton25. Dit is een stijging van het 
tonnage restafval verwerkt in traditionele afvalverbrandingsinstallaties tegenover 2012 waar er 827.416 
ton of 86,8% van de totale hoeveelheid restafval verwerkt werd. Deze stijging is te wijten aan een 
verschuiving van de manier van verwerken en niet aan extra aangeboden restafval. In 2011 werd er 
nog 863.027 ton restafval verbrand in dezelfde installaties.  
 
De resterende capaciteit dient dus opgevuld te worden met gelijkgesteld bedrijfsafval of afval met een 
calorische waarde van maximaal 15 MJ/kg. 
 
 

                                                             

23 Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
24 Bron: OVAM - Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2012 en 2013 
25 Bron: OVAM - Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden – Actualisatie tot 2012 en 2013 
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Tabel 3: Verwerking en capaciteit in ton van de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke 
afvalstoffen voor 2012 en 2013 

 Naam 
Capaciteit bij 

10 GJ/ton 

2012 2013 

Aanvoer 
(ton/j) 

% benutte 
capaciteit 

Aanvoer 
(ton/j) 

%benutte 
capaciteit 

Totaal 
verbranding 

1 301 000 1 217 304 94 1 246 428  96  

IOK/IVAREM  
150 000 107 641 72 106 845  71  

Totaal 
verwerking 1 451 000  1 324 945  91 1 353 273  91  

 

2.4.2 Initiatieven met betrekking tot uitbreiding van de verbrandingscapaciteit 

 
In de onderstaande tabel (zie Tabel 4) geven we de meest recente initiatieven met betrekking tot de 

verbranding van huishoudelijk afval en gelijkgesteld bedrijfsafval weer.  
 
Tabel 4: Recente initiatieven met betrekking tot verbranding van huishoudelijk afval en 
gelijkgesteld bedrijfsafval 

Bedrijf Locatie Capaciteit (t/jaar) Type installatie Type afval 

Lopende Initiatieven 

Machiels 
Houthalen-
Helchteren 

30 000 
Plasma-oven 
(piloot) 

Huishoudelijk & 
bedrijfsafval 

Bionerga Beringen 200 000 Roosteroven 
Huishoudelijk & 
bedrijfsafval 

Totaal 230 000   

Initiatieven met een lage kans tot realisatie 

Recover Kampenhout 150 000 Roosteroven Bedrijfsafval 

Indaver Beveren (Doel) 200 000 4
de

 Roosterovenlijn 
Huishoudelijk & 
bedrijfsafval 

Van 
Gansewinkel 

Beveren 
(Saeftinghedok) 

320 000 Roosteroven 
Huishoudelijk & 
bedrijfsafval 

Totaal 870 000   

 
 Machiels: De bedoeling is het afval van het oude Remo-stort af te graven, te sorteren en te 

recycleren, en het restant via Plasmatechnologie op een zeer hoge temperatuur te vergassen 
en te verglazen. De bedoeling is te starten met een beperkte proefinstallatie van 30.000 
ton/jaar.  
Het milieueffectenrapport werd opgesteld. De vergunningsaanvraag wacht op een herziening 
van het gewestelijk uitvoeringsplan. 
 

 Bionerga: Bionerga beschikt over een goedgekeurde MER dd. 9 april 2013 voor een installatie 
voor de verbranding van 200.000 ton per jaar: 80.000 ton huishoudelijke afvalstoffen per jaar, 
40.000 ton grof vuil, 75.000 ton niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen en 5.000 ton vast niet-
risicohoudend ziekenhuisafval. De installatie zal de huidige installatie in Houthalen-Helchteren 
vervangen. 
Een milieuvergunning en bouwvergunning werden afgeleverd.  
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In 2013 en 2014 werd het businessplan herbekeken door Bionerga ten gevolge van de 
verandering van het systeem van toekenning van groenstroomcertificaten door de Vlaamse 
regering. In mei 2016 werd het dossier opnieuw geactualiseerd. 
 

 Recover: De initiële bedoeling is bedrijfsfafval te verbranden (brandbare en niet 
recupereerbare fractie van gesorteerd bouw -en sloopafval, nat bedrijfsafval, droog 
bedrijfsafval en niet risico-houdend medisch afval). In de MER werd in hoofdscenario 2 de 
verwerking van 50.000 ton huishoudelijk afval voorzien. De MER werd goedgekeurd op 4 juli 
2011.  
Bij de verdere vergunningsaanvraag was er een conflict met het Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (PRUP). Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de Raad van 
State vernietigd in 2014 op grond van procedurefouten bij de opstelling ervan. Ondertussen 
heeft de Provincieraad begin 2015 een voorlopige vaststelling van het nieuw Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd waarin staat dat afvalverbranding verboden is in de 
gehele regio rond Kampenhout-Sas. 
 

 Indaver: Indaver beschikt over een goedgekeurd MER dd. 19 maart 2009 voor de uitbreiding 
van de roosterovencapaciteit met een vierde roosteroven (RO4) waarin 200.000 ton/jaar aan 
niet gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen, niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die 
vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen 
thermisch kan verwerkt worden.  
De procedure tot vergunning van een nieuwe installatie werd niet opgestart. 
 

 Van Gansewinkel: Afvalverbranding past niet meer in de strategie van Van Gansewinkel. De 
afvalverbrandingstak AVR26 van Van Gansewinkel werd in 2013 verkocht aan Cheung Kong 
Infrastructure (CKI). 

 
Verder heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu een vergunning voor een extra 
scheidingsinstallatie voor de verwerking van huishoudelijk afval bij Electrawinds geweigerd omdat deze 
installatie het evenwicht tussen het aanbod aan brandbare afvalstoffen en de in Vlaanderen 
beschikbare verbrandingscapaciteit in gevaar zou kunnen brengen. Tevens wil men in Vlaanderen 
maximaal inzetten op recyclage27. 
 

2.4.3 Opvullen restcapaciteit afvalverbrandingsinstallaties 

 
Voor Vlaanderen geldt een zelfvoorzieningsprincipe (zie hoger) voor huishoudelijk afval en daarnaast 
wordt de restcapaciteit aangevuld met gelijkgeschakeld bedrijfsafval. Dit kan leiden tot een druk op de 
verbrandingsprijzen. Wanneer we over prijsdruk spreken, dient men hierbij wel een duidelijk 
onderscheid te maken tussen de prijs die de ‘gemeentelijke’ vennoten dienen te betalen en de prijs die 
op de SPOT markt betaald wordt door privé partijen voor het opvullen van de restcapaciteit in een 
verbrandingsinstallatie.  
 
Deze prijsdruk wordt verder beïnvloed door de omliggende afvalverbrandingscapaciteit in zowel de 
andere gewesten van België als in Nederland en Duitsland. Brussel Energie bezit een capaciteit van 
495.000 ton, terwijl de Waalse verbrandingsinstallaties (UVELIA, IBW, IPALLE en ICDI) gezamenlijk 
1.045.000 ton aankunnen.  
 
Bij ISVAG is al het afval afkomstig van vennoten. ISVAG heeft geen vrije capaciteit en verwerkt een 
deel van zijn afval via de intercommunale IBOGEM bij INDAVER (zie verder Hoofdstuk 3 Techniek en 
Hoofdstuk 6 Economie). Gezien het over gemengd stedelijk afval gaat, kan ISVAG het afval niet buiten 
Vlaanderen exporteren. 
 

                                                             

26 AVR omvat Waste to energie installaties in Nederland met een totale capaciteit van 1,8 Mio ton.  
27 Bron: Besluit AMV/000150925/1004B 
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Uit het rapport van OVAM24 blijkt dat voor 2012 “het tarief voor verbranding van huisvuil, grofvuil en 
gemeentevuil gemiddeld 105,92 euro per ton bedraagt, variërend van 78 tot 142 euro per ton. Het 
gemiddelde tarief ligt lager dan het tarief van het voorgaande jaar” (2011: 106,26 euro per ton). Ook in 
2013 zien we een verdere daling van het tarief naar een gemiddelde van 102,73 euro variërend van 70 
tot 130 euro per ton.  
Vandaag hanteren de meeste Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties een gate fee van 85 à 90 euro per 
ton, exclusief milieuheffing voor de invulling van hun restcapaciteit.  
 

 Doorblik naar de toekomst 

 
 

2.5.1 Prognose voor bevolking en evolutie van het huishoudelijk afval in het 

werkingsgebied ISVAG 

 

De verwachte evolutie van het huishoudelijk restafval richting 2020 en bij uitbreiding 2030 – 2040 is 
afhankelijk van volgende parameters. 

 

 Aantal inwoners en de verwachte evolutie hiervan; 

 De hoeveelheid huishoudelijk restafval ingezameld per inwoner en de verwachte evolutie 
hiervan. 

 
Om de inwonersevolutie in kaart te brengen, stellen we een basisbevolkingsevolutie in met een boven 
– en ondergrens gebaseerd op twee bronnen: 

 

 Statistieken van Federaal planbureau; FOD economie – Algemene Directie Statistiek en 
economische informatie “loop van de bevolking” per arrondissement; 1991 - 2013 
waarnemingen; 2014 – 2060 vooruitzichten28. We baseren ons telkens op de bevolking op 1 
januari van het volgende jaar; 

 Bevolkingsprognoses stad Antwerpen tot 2011 – 2030. 
 
Hieronder gaan we dieper in op de verschillende scenario’s en dit voor zowel de 
basisbevolkingsevolutie als voor de boven- en ondergrens van de inwonersevolutie.  
 
De hoeveelheid huishoudelijk restafval ingezameld per inwoner en de verwachte evolutie wordt verder 
besproken in fase 2. 
 

2.5.1.1 Basisscenario bevolkingsevolutie 

 
De statistieken van het federaal planbureau ‘loop van de bevolking’ geven een inschatting van de 
evolutie van het bevolkingsaantal in het arrondissement Antwerpen tot 2060. Kanttekening hierbij is dat 
Puurs niet tot het arrondissement Antwerpen behoort. Voor zowel de evolutie van de Stad Antwerpen, 
de IGEAN aangesloten gemeenten als voor Puurs zijn de verwachte bevolkingcijfers in de analyse 
gebaseerd op de groeivoeten van het arrondisement Antwerpen.  

 

  

                                                             

28 Cijfers voor 2000 zijn terug te vinden op volgende link voor stad Antwerpen, Arrondissement Antwerpen en Puurs: 
http://statbel.fgov.be/ .Cijfers tot en met 2013 zijn terug te vinden op: http://bestat.economie.fgov.be/BeStat 
De prognose tot 2060 is enkel van toepassing op het Arrondissement Antwerpen  
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Tabel 5: Basisscenario van de bevolkingsgroei 

Plaats 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Stad Antwerpen 493 517  515 354   527 008   540 018   553 331   566 133   578 023  

IGEAN aangesloten 
gemeentes 

486 038 29  497 154   508 397   520 947   533 790   546 140   557 611  

Puurs 16 600  17 130   17 517   17 949   18 392   18 818   19 213  

Bevolking leden 
ISVAG 

996 155 1 029 638  1 052 921  1 078 915  1 105 513   1 131 091  1 154 847  

 

2.5.1.2 Boven – en ondergrens bevolkingsevolutie 

 
Op de basisbevolkingsevolutie gebaseerd op de cijfers van het planbureau, kunnen we varianten 
toepassen die de grenzen van het spectrum in kaart brengen.  
 
De boven – en ondergrens op de bevolkingsevolutie worden bepaald door de evoluties afkomstig uit 
het rapport ‘Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011 – 2030. Dit rapport maakt een inschatting van de 
bevolkingsgroei in de stad Antwerpen tot 2030 op basis van vijf prognoses: 
 

 Prognose 1: De bevolkingsevolutie gemeten in 2011 blijft constant; 

 Prognose 2: Doorrekenen van een gemiddeld migratiesaldo 2002 – 2009 met gelijk gebleven 
‘Totaal Vruchtbaarheidscijfer’ (TVC); 

 Prognose 3: Doorrekenen van een gemiddeld migratiesaldo 2002 – 2009 met toegenomen 
TVC; 

 Prognose 4: Migratiesaldo gaat naar 0 met gelijkblijvend TVC; 

 Prognose 5: Migratiesaldo gaat naar 0 met afgenomen TVC. 
 
Er is geen probabiliteit toegekend aan de vijf voorgestelde prognoses: 
Prognose 1 waarbij de bevolkingsevolutie in de stad Antwerpen van 2011 constant blijft stijgen tot 
714.434 inwoners in 2030 lijkt ons een eerder lage probabiliteit te hebben, gezien er in de actuele 
gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei tussen 2008 en 2012 een knik vast te stellen is. 

 
Van de overige prognoses hebben we als bovengrens het scenario gekozen met de hoogste 
bevolkingsgroei in Antwerpen, namelijk prognose 2 - Doorrekenen van een zelfde migratie-evolutie als 
tussen 2002-2009 en gelijk gebleven TVC. De bevolkingsaangroei bij de andere leden van ISVAG blijft 
ongewijzigd ten opzichte van het basisscenario. 
  
Tabel 6: Bovengrens bevolkingsevolutie op basis van de bevolkingsgroei in de stad Antwerpen 

Plaats 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Stad 
Antwerpen 

493 517  522 280   552 300   585 480   621 253   660 645   704 041  

IGEAN 
aangesloten 
gemeentes 

486 038 30  497 154   508 397   520 947   533 790   546 140   557 611  

Puurs 16 600  17 130   17 517   17 949   18 392   18 818   19 213  

Bevolking 
leden ISVAG 

996 155  1 036 564   1 078 214   1 124 377   1 173 435   1 225 602   1 280 864  
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Als ondergrens voor de bevolkingsevolutie werd gekozen voor de prognose met de laagste 
bevolkingsaangroei in de stad Antwerpen waarbij het migratiesaldo naar 0 gaat en het TVC afneemt. 
De bevolkingsaangroei bij de andere leden van ISVAG blijft ongewijzigd ten opzichte van het 
basisscenario. 
 
Tabel 7: Ondergrens bevolkingsevolutie op basis van de bevolkingsgroei in de stad Antwerpen 

Plaats 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Stad 
Antwerpen 

493 517  522 377   546 218   560 798   564 073   557 434   542 088  

IGEAN 
aangesloten 
gemeentes 

486 038 31  497 154   508 397   520 947   533 790   546 140   557 611  

Puurs 16 600  17 130   17 517   17 949   18 392   18 818   19 213  

Bevolking 
leden 
ISVAG 

996 155  1 036 661   1 072 132   1 099 695   1 116 255   1 122 392   1 118 911  

 

2.5.1.3 Conclusie 

 
Op basis van statistieken van het federaal planbureau ‘Loop van de bevolking’ en extrapolat ies 
uitgevoerd op het rapport ‘Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011 – 2030’ van de stad Antwerpen zou 
het aantal inwoners van de leden van ISVAG in 2040 tussen de 1.118.911 en de 1.280.864 inwoners 
bedragen. Het basisscenario geeft hierbij 1.154.847 inwoners.  
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3. Techniek 
 

 Capaciteit van de huidige installatie 

 
De theoretische maximumcapaciteit van de installatie wordt als volgt bepaald: 9ton/h x 24h x 365d x 2 
lijnen = 157.680 ton/jaar.  
 
De reële verwerkingscapaciteit van ISVAG bedraagt gemiddeld 141.963 ton in de laatste 5 jaar met 
een gemiddelde beschikbaarheid van 90%. De niet beschikbaarheid is te wijten aan het uitvoeren van 
jaarlijks onderhoud. Dit onderhoud neemt ongeveer 2 weken in beslag per lijn. Bovendien zijn er 
jaarlijks ook een aantal ongeplande onderhoudsbeurten waardoor de lijn tijdelijk stilligt. 
 
In 2013 werd 152.016 ton afval verwerkt op de site van ISVAG. In 2014 werd 145.518 ton afval 
verwerkt op de site van ISVAG. 
 
We kunnen concluderen dat de maximumgrenzen van de installatie bereikt zijn en dat er met de 
huidige technieken geen marge voor verbranding van extra capaciteit in de bestaande installatie in 
Wilrijk overblijft.  

 Gebruikte techniek binnen de huidige installatie - BBT 

 
De vorige toekomststudie beschreef het volgende: de techniek ‘roosterovenverbranding met 
energierecuperatie, niet-katalytische ontstikking (denox), halfnatte rookgasreiniging, aktief-koolinjectie 
en bodemasbehandeling’ wordt voor verwerking van restafval beschouwd als “een betrouwbaar en 
performant systeem, dat voldoet aan de geldende milieu-eisen en de Europese verbrandingsrichtlijn”.32 
 
De conclusie was dat de huidige configuratie van de installatie van ISVAG voldoet aan deze 
omschrijving en bijkomend nog beschikt over een extra elektrofilter en een extra natte rookgaswassing. 
Bovendien staan alle technieken die toegepast worden bij ISVAG vermeld in de Best Available 
Techniques Reference Documents (hierna 'BREF') ‘Waste Incineration’ (revisie 2006).  
 
De vorige toekomststudie toont bijgevolg aan dat de installatie van ISVAG werkt op basis van de Best 
Beschikbare Technieken (BBT). 
 
In het Milieu effectenrapport (MER) - uitgevoerd door Royal Haskoning in 2010, zijn de deskundigen 
van oordeel dat op basis van de uitgevoerde effectenbeoordeling op de omgeving en mens, en de 
instandhouding van alle huidige maatregelen, de huidige locatie en technologie geschikt en 
aanvaardbaar zijn voor de verwerking van afval33. 
 
De BREF ‘Waste Incineration’ is op dit ogenblik in actualisatie. Het is de verwachting dat de technieken 
die in de BREF uit 2006 als BBT worden weerhouden, in de geactualiseerde versie als BBT zouden 
gelden. De huidige draftteksten van de actualisatie van de BREF worden door ISVAG verder 
opgevolgd (via beroepsfederatie BW2E). 

                                                             

32 VITO - Vergelijking van verwerkingsscenario’s voor restfractie van HHA en niet-specifiek categorie II bedrijfsafval, 
(2001) 
33 Royal Haskoning – MER Verbrandingsoven te Wilrijk (23 april 2010) 
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 Gebruikte techniek binnen nieuwe installaties 

 
Er is onderzoek gedaan naar de gebruikte technologieën bij nieuwe installaties in Nederland, 
Duitsland, UK en de Scandinavische landen (Noorwegen, Finland, Zweden en Denemarken).  
 
Het onderzoek was enerzijds gebaseerd op desktopresearch naar nieuwe installaties die in de laatste 
5 jaar in gebruik werden genomen, bevragingen bij afvalfederaties en experten actief in de afvalsector 
en bevraging bij installatiebouwers (Fabricom, Keppel Seghers en Martin). 
 
Voor de details verwijzen we naar ‘Appendix E: Studie afvalsituatie en technologie in Europa’.  
 
De volgende trends werden geïdentificeerd inzake technologie:  
 

 De verwerkingscapaciteit van de installaties wordt groter (groter dan de huidige 2 x 9 ton/h 
van ISVAG) 

 Indien uitsluitend huishoudelijk afval verwerkt wordt, gebruikt men in hoofdzaak thermische 
verwerking met roosteroven (lucht- of watergekoeld) 

 Wervelbedtechnologie (vergassing) is enkel een optie wanneer huishoudelijk afval samen met 
grote hoeveelheden industrieel afval verwerkt wordt. Hierdoor is deze technologie voor ISVAG 
niet van toepassing gezien enkel huishoudelijk afval bij ISVAG verwerkt wordt.  

 Voor alternatieve technieken zoals Mechanisch-biologische verwerking (‘MBT’), vergassing en 
pyrolyse verwijzen we naar de volgende sectie 3.4 ‘Alternatieve verwerkingstechnieken’ 

 
De specifieke keuze voor selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) en selectieve katalytische 
reductie (SCR) wordt bepaald door de lay-out van de installatie. Voor meer details met betrekking tot 
het verschil in technologie verwijzen we naar ‘Appendix D: SNCR vs. SCR’. 

 
Een ver doorgedreven energierecuperatie met een focus op levering van warmte werd vastgesteld in 
Scandinavië, Nederland en Duitsland. Op vlak van emissies verschilt het beleid van land tot land: 
 

 Nederland heeft een zeer harde focus op emissies (bv. Jaargemiddelde NOx < 70 mg/Nm³) 

 Duitsland en België: strenger dan de Europese norm (door verlaging van de norm in 
wetgeving of grenswaarden in vergunning) (bv. Jaargemiddelde 200 < NOx < 100 mg/Nm³) 

 In België wordt een variatie aan grenswaarden gebruikt in vergunningen: uurgemiddelde, dag- 
tot jaargemiddelde 

 

 Alternatieve verwerkingstechnieken 

 

3.4.1  Mechanisch-biologische verwerking (‘MBT’) en andere alternatieve 

verwerkingstechnieken34 

 
In de vorige toekomststudie werd mechanisch-biologische verwerking (‘MBT’) niet als alternatieve 
verwerkingsmethode weerhouden, op basis van een studie die ISVAG liet uitvoeren door het Instituut 
voor Milieutechnologie, Leerstoel Beheer Vast afval (TU Berlijn)35. De conclusie van deze studie was 
dat de ‘milieuvoordelen niet evident zijn onder de Vlaamse voorwaarden’. Bovendien zijn er 
marktrisico’s door het gebrek aan mogelijkheden om RDF (Refuse Derived Fuel) in Vlaanderen te 

                                                             

34 TU Berlijn (Prof. Dr. Rotter) – Zie appendix B – waarin dit standpunt per November 18, 2016 bevestigd wordt 
35 TU Berlijn (Prof. Dr. Rotter) - Technische en milieu evaluatie van de afvalverwerkingstechnieken bij ISVAG, 
Antwerpen en alternatieve methodes (februari 2010) 
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gebruiken en dus moeten de onzekerheden over de finale verwijderingsprijs in aanmerking genomen 
worden bij de algemene beoordeling. 
 
Aangaande alternatieve verwerkingstechnieken voor huisvuil is er geen nieuwe informatie beschikbaar 
die bovenstaande conclusie met betrekking tot BBT verandert.  
 

3.4.2  Vergassing en pyrolyse 

 
Met betrekking tot vergassing en pyrolyse zijn in het kader van de nieuwe installatie voor Bionerga 2 
bijkomende studies gedaan naar nieuwe technologieën:  

 ‘Verbranding – vergassing – pyrolyse’ door Prof. Dr. Ir. A. Buekens, Vrije Universiteit Brussel 
(maart 2010). In deze studie werden de voor- en nadelen van de verschillende 
verwerkingstechnieken voor afval nagegaan. 

 ‘Toepassingsmogelijkheden van (plasma)vergassingstechnologie voor de verwerking van 
restafval’ door het VITO (augustus 2009). 
 

De conclusie in het (eerste) rapport luidt: ‘Pyrolyse, vergassing, en wervelbedtechnieken zijn in Japan 
heel wat meer verbreid. Echter, elke extrapolatie van Japanse naar Europese toestand loopt mank, 
omwille van verschillen in de afvalsamenstelling, het voorsorteren en aanleveren, de structuur van 
bedrijfs- en investeringskosten. […]’ 
 
De conclusie in het (tweede) rapport luidt: ‘Het besluit van de BREF Waste incineration (EIPPCB, 
2006) blijft geldig. Deze BREF stelt dat het bijkomende technologische risico geassocieerd met de 
toepassing van vergassing voor vele afvalstoffen, significant groter blijft in vergelijking met de betere 
bewezen thermische behandeling van het type verbranding.’ 
 
Verder bevestigt Prof Dr. Rotter dat er nog geen op volledige schaal werkende installaties voor 
vergassing en pyrolyse van huishoudelijk restafval in Europa zijn die volledige functionaliteit bewezen 
hebben.36 
 

 Doorblik naar de toekomst 

 

3.5.1 Maximum grenzen van de huidige installatie bereikt 

 

Aangezien de maximumgrenzen inzake verwerking van de huidige installatie bereikt zijn, gezien de 
verdere evolutie van het afval (zie Hoofdstuk 2 ‘Macro economische tendensen’) en de 
maatschappelijke missie van ISVAG om in te staan voor de afvalverwerking van haar vennoten, zal 
één van de grootste uitdagingen zijn om over voldoende verwerkingscapaciteit te beschikken in de 
directe omgeving van Antwerpen. In fase 2 worden hiervoor verschillende scenario’s uitgewerkt. 
 

3.5.2  Algemeen technologisch kader 

 
De BREF ‘Waste Incineration’ is op dit ogenblik in actualisatie. Er worden aangaande BBT geen 
fundamentele veranderingen verwacht voor de verwerking van huishoudelijk afval. Het is de 
verwachting dat de technieken die in de BREF uit 2006 als BBT worden weerhouden, ook in de 
geactualiseerde versie als BBT zullen gelden. 
 
De Richtlijn Industriële Emissies (IED) 2010/75/EU van 24 november 2010 bepaalt de drempelwaarden 
voor emissies van afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties. We verwijzen ook naar “4.1 
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Ecologie – Overzicht emissies” en “4.2 Ecologie - Doorblik naar de toekomst”. 
 

3.5.3  Verdere technologische trends 

 

De installatiebouwers verwachten een verdere trend naar:  
 

 Lagere emissienormen voor NOx en NH3 maar met behoud van beide technologieën voor 
NOx reductie namelijk Selectieve Niet-Katalytische Reductie (SNCR) en Selectieve 
Katalytische Reductie (SCR).  

 Een verder doorgedreven warmterecuperatie en grote (externe) warmtelevering om de R1 (= 
maatstaf voor energie efficiëntie van de installaties) waarde substantieel te verhogen. 
Momenteel is de minimumwaarde voor R1 0,65 voor nieuwe installaties (zie sectie ‘4.3 
Energie – Huidige energierecuperatie en optimalisatiemogelijkheden’ voor meer informatie 
omtrent R1/D10).  
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4. Ecologie en energie 
 

 Ecologie – Overzicht emissies 

  
De conclusie in de vorige toekomststudie met betrekking tot de uitstoot was de volgende: “De huidige 
ISVAG installatie (anno 2008) scoort goed voor wat betreft de ecologische parameters. Desalniettemin 
is er nog verbetering mogelijk voor de NOx-emissie, en is er ook nog een (beperkte) 
verbeteringsmarge voor de uitstoot van dioxines.”37 

 
Wat betreft de actualisatie voor 2013 verwijzen we naar de decretale milieu audit 201338 en het niet-
technisch rapport 201439. De emissiegrenswaarden (EGW) voor de (meest kritische) polluenten zijn:  
 
Tabel 8: Overzicht emissiegrenswaarden (EGW) en gemiddelde jaarlijkse emissieconcentraties 

Parameter Eenheid EGW ISVAG 
2008 

ISVAG 
2011 

ISVAG 
2012 

ISVAG 
2013 

ISVAG 
201439 

Stof* mg/Nm³ 10  1,0 0,9 0,8 0,5  0,7  

CO* mg/Nm³ 50  9,8 10,9 11,4 9,9  11,5  

HCl* mg/Nm³ 10  0,5 0,2 0,2 0,2  0,1  

HF* mg/Nm³ 1  0,094 0,04 0,05 0,073  0,0  

SO2* mg/Nm³ 50  1,9 2,0 1,3 0,3  0,2  

NO2* mg/Nm³ 200 148,4 102,2 105,5 108,4  109,7  

Cn Hm* mg/Nm³ 10  0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 

Dioxines** 
ng/Nm³ 

TEQ 
0,1  0,013 0,007 0,009 0,009 0,0064 

*Geldig voor alle 100% van het daggemiddelde (art. 5.2 3bis 1.15.2*) 
**Geldig voor een bemonsteringsperiode van minimaal 6 uur en maximum 8 uur. De EGW heeft 
betrekking op de totale concentratie van dioxinen en furanen 
 
Op basis van de bovenstaande meetgegevens zit ISVAG per kritische polluent significant onder de 
wettelijke emissiegrenswaarden.  
 
Voor NOx gelden er specifieke streefwaarden voor ISVAG. Voor NOx bedraagt de 
emissiegrenswaarde voorzien in de richtlijnen 200 mg/Nm³. Op voordracht van ISVAG heeft de 
Provinciale Vergunningscommissie een lagere streefwaarde opgenomen in de vergunning van 120 
mg/Nm³ (40% lager dan de voorziene grenswaarde): “De exploitant laat jaarlijks een evaluatie maken 
van de NOx-emissies door een erkend deskundige voor het opstellen van milieueffectrapporten in de 
discipline 'Lucht' en toetst dit resultaat aan de streefwaarde van 120 mg/Nm3 (jaargemiddelde); indien 
deze streefwaarde niet gehaald wordt, wordt er gezocht naar verdere maatregelen teneinde te kunnen 
voldoen aan deze streefwaarde. Deze jaarlijkse evaluatie wordt steeds ter kennisgeving overgemaakt 
aan de afdeling Milieu-inspectie.”40 
 

                                                             

37 TV Ecobel – studie toekomstvisie fase 1 p. 14 
38 SGS - Decretale milieu audit 2011 t.e.m. 2013 (datum onbekend) 
39 Niet-technisch rapport 2014 van ISVAG (p. 4) 
40 Ministerieel Besluit AMV/6204/1009 
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ISVAG voldoet aan deze voorziene streefwaarde; het jaarlijkse evaluatierapport 2013 41  heeft als 
besluit: “Met betrekking tot de verplichting om te voldoen aan de (emissie)streefwaarde van 120 
mg/Nm³ wordt vastgesteld dat het bedrijf hier ruimschoots voor beide ovenlijnen aan voldoet, met 
respectievelijk een concentratie van 110,31 mg/Nm³ en 106,73 mg/Nm³. (11% O2 en droog).” 
 
Op basis van het emissierapport 2014, voldeed ISVAG ook in 2014 aan deze voorziene streefwaarde, 
met een concentratie per ovenlijn van 109,51 mg/Nm³ en 109,81 mg/Nm³ (11% O2 en droog). 
 
Als conclusie kunnen we stellen dat de gemiddelde emissies in de periode 2011-2014 altijd ver 
beneden de normen gebleven zijn. Voor NOx blijft er voor de volgende jaren geen actiepunt over, 
behalve blijven voldoen aan de plicht tot opstelling van een jaarlijks evaluatierapport. De bestaande 
installatie is zodanig ontworpen en wordt op zo’n manier geëxploiteerd, dat er voldoende zekerheid is 
dat de NOx-emissiestreefwaarde zowel in 2015 als in de volgende jaren zal kunnen gehaald worden. 
Gezien de gemeten waarden voor dioxines reeds ver beneden de norm zijn, zijn er geen andere / 
bijkomende maatregelen nodig. 

 

 Ecologie - Doorblik naar de toekomst 

 
De BREF ‘Waste Incineration’ is op dit ogenblik in actualisatie (zoals reeds vermeld onder sectie 
3.5.2). Er worden geen fundamentele veranderingen verwacht. Mogelijke impacten op milieuaspecten 
(zoals o.a. emissies) dienen hierbij gemonitored te worden. 
 
De Europese afvalverbrandingsrichtlijn van 2000 (2000/76/EG) is nu geïntegreerd in de richtlijn voor 
industriële emissies 2010/75/EU. Vlarem II bevat deze omzetting. Er zijn evenwel geen aanpassingen 
van de emissiegrenswaarden in Vlarem II. Er worden mogelijks aanpassingen verwacht voor het totaal 
aan stof, ammoniak (=NH3) en kwik (=Hg)42:  
 
De jaarlijkse emissieresultaten voor de desbetreffende parameters zijn (resultaten overgenomen uit de 
emissiejaarverslagen): 
 
Tabel 9: Mogelijke verstrenging emissiegrenswaarden 

Emissieconcentraties (gemiddelde van beide lijnen) – mg/Nm³ dr. 11%O2  

Parameter Eenheid Verwachte 
verstrengde 
grenswaarde 

ISVAG 
2011 

ISVAG 2012 ISVAG 
2013 

ISVAG 
2014 

Stof*43 mg/Nm³ 5 (eerder 10)  0,9 0,8 0,5 0,7 

NH3 

(Nieuw) 
mg/Nm³ 10 (dagelijks 

gemiddelde) 
 5 (jaarlijks 

gemiddelde) 

<1 <1 <1 <1 

Hg 
(Nieuw) 

mg/Nm³ 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0144 

 

                                                             

41 SGS - Evaluatie stikstofoxide- emissies 2013 ISVAG (februari 2014) 
42 Bron: TU Berlijn - Development of a monitoring concept for continuous BAT assessment for the ISVAG MWI, 
Antwerp and a 2007 – 2011 update of the technical performance study (datum onbekend) 
43 Bron: Further proposals for 17th BlmSchV amendement by UBA 
44 ISVAG Technisch rapport 2014 – puntmeting uitgevoerd door SGS Environmental Services 

VOORSTEL



 

 Fase 1 - Evaluatie en actualisatie toekomststudie - 47 

Hieruit volgt dat, zelfs indien bovenstaande verstrengde emissiegrenswaarden effectief van kracht 
worden (wat allerminst zeker is), de huidige installatie en rookgasreiniging van ISVAG nog steeds 
voldoet.  
 
Zoals hierboven aangehaald werd aan ISVAG een emissiestreefwaarde opgelegd van 120 mg/Nm³ 
(jaargemiddelde) en een emissiegrenswaarde (conform Vlarem II) van 200 mg/Nm³ (daggemiddelde).  
 
De huidige niet-katalytische DeNOx ('SNCR = Selective Non-Catalytic Reduction'') zorgt ervoor dat 
steeds aan beide voorwaarden kan voldaan worden. Het is onze inschatting dat met SNCR geen 
verdere reductie van NOx mogelijk meer is op de bestaande installatie van ISVAG.  
 
Verdere reductie van de NOx-emissieconcentratie in de huidige installatie lijkt vandaag enkel mogelijk 
mits de installatie van een katalytische DeNOx ('SCR= Selective Catalytic Reduction'). Met een SCR 
zijn emissiegrensconcentraties tot 70 mg/Nm³ mogelijk. Het integreren van de SCR vereist een nieuwe 
layout van rookgasreiniging in de ISVAG installatie. Verder zal er een lagere netto energierecuperatie 
zijn bij het toepassen van een SCR in de huidige installatie omdat deze bij een bestaande installatie 
achteraan in de configuratie van de rookgasreiniging verwerkt wordt. 
 
In het geval van een nieuwe installatie zal de technologie met betrekking tot reductie van de NOx-
emissieconcentratie (selectieve niet-katalytische reductie versus selectieve katalytische reductie) 
bepaald worden door de layout van de installatie. De netto energierecuperatie tussen SCR en SNCR 
kan als gelijkwaardig beschouwd worden wanneer de SCR in de configuratie kan verwerkt worden 
tijdens de initiële bouw.  
 
Op het gebied van dioxines worden er geen strengere emissiegrenswaarden verwacht; de 
emissieconcentratie(s) van ISVAG ligt met de huidige ovenlijnen ruim onder de grenswaarden. Als 
doorblik naar 2020 kunnen we bijgevolg stellen dat er geen bijkomende maatregelen/investeringen 
nodig zijn om te blijven voldoen aan huidige of verwachte toekomstige emissiegrenswaarden. 
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 Energie – Huidige energierecuperatie en optimalisatie 
mogelijkheden 

 

4.3.1 Algemeen 

 
In het kader van energierecuperatie en -optimalisatie dient bekeken te worden of de installatie als een 
energiecentrale of louter als verbrandingsinrichting dient beschouwd te worden. Om hierover uitspraak 
te doen kan verwezen worden naar de zogenaamde R1/D10-formule uit de Europese Afvalstoffen 
Kaderrichtlijn (Richtlijn 2008/98/EG).  
 
Ten tijde van afwerking van de vorige toekomststudie was de formule nog niet volledig éénduidig 
uitgewerkt. Er was in verband met bepaalde parameters nog een interpretatie mogelijk. Afhankelijk van 
deze interpretatie varieerde de theoretische energierecuperatie van de ISVAG installatie tussen 0,54 
en 0,90. Kort na afwerking van de vorige toekomststudie is de R1/D10 formule voor ISVAG vastgelegd.  
 
Indien ISVAG als stroomleverancier (waarbij men de turbine van Electrabel als een feitelijk onderdeel 
van de ISVAG installatie beschouwd) gezien wordt, bedraagt de energierecuperatiegraad in 2014 0,61. 
Indien ISVAG als stoomleverancier beschouwd wordt (waarbij ISVAG stoom levert aan Electrabel die 
er in haar turbine vervolgens elektriciteit mee produceert) heeft ISVAG een energierecuperatiegraad 
van 0,87. 
 

 

4.3.2 Weerhouden optimalisatiemogelijkheden 

 
Gezien het economisch voordeel gelinkt aan een meer efficiëntere energierecuperatie, zijn in de vorige 
toekomststudie alsnog volgende optimalisatiemogelijkheden voor de energierecuperatie vermeld: 
 

 Verbeteren van de luchtkoeler door het vergroten van het condensoroppervlak, waardoor de 
condensordruk verlaagd kan worden van 227 mbar tot 100 mbar; 

 Uitbreiden van de stoomturbine-generatorset of het bijplaatsen van een kleine generatorset 
op stoom (turbine of motor), zodat het totale vermogen 15 MW bedraagt (tegenover 10,5 MW 
momenteel); 

 Verhogen van de efficiëntie (isentropisch rendement) van de turbine; de efficiëntie van een 
turbine ligt vast in het concept van de turbine, en kan voor een bestaande turbine niet zomaar 
gewijzigd worden. Bij het investeren in een nieuwe turbine, kan wel gekozen worden voor een 
turbine met een betere efficiëntie dan de huidige turbine. Hierdoor zal de turbine meer 
elektriciteit kunnen produceren vanuit eenzelfde hoeveelheid stoom. 

 
ISVAG heeft in de afgelopen jaren een aantal investeringen gedaan om tegemoet te komen aan de 
suggesties uit de voorgaande toekomststudie: 
 

 Verbeteren van de luchtkoeler door het vergroten van het condensoroppervlak is uitgevoerd. 
Hierdoor is de condensordruk verlaagd van 227 mbar tot 100 mbar bij buitentemperaturen tot 
25°C.  

 Uitbreiden van de stoomturbine-generatorset of het bijplaatsen van een kleine generatorset 
op stoom (turbine of motor), is niet nodig gebleken. De capaciteit van de bestaande turbine 
voldoet bij alle normale bedrijfscondities, het volledig stoomdebiet gaat door de turbine (en 
produceert elektriciteit) zonder openen van de bypass klep. 

 Verhogen van de efficiëntie (isentropisch rendement) van de turbine: dit vereist een volledig 
nieuwe turbine. Deze optimalisatie is niet uitgevoerd aangezien er geen gunstige 
terugbetalingstijd is voor dergelijke optimalisatie. Overigens is er nog een lopend contract met 
Electrabel aangaande de turbo-alternatorgroep, d.i. de turbo-alternatorgroep is eigendom van 
Electrabel en ISVAG levert op contractuele basis stoom aan Electrabel. 
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4.3.3 Aangaande afstandsverwarming 

 
Uit de BREF Waste incineration blijkt dat het grootste potentieel voor energierecuperatie zit in de 
levering van warmte en elektriciteit (WKK) of warmte alleen. De herwonnen energie bedraagt 70 tot 
100% bij WKK of warmte, tegenover 17 tot 30% bij elektriciteitsproductie. Voor de levering van warmte 
is natuurlijk een afnemer noodzakelijk. Mogelijke afnemers zijn bijvoorbeeld stadsverwarming, 
bedrijven en instellingen. 
 
ISVAG heeft de optie aangaande een warmtenet verder laten onderzoeken door het VITO45.  
 
De conclusie van dit rapport luidt: ‘Op het eerste zicht lijkt het industriegebied ten noorden van ISVAG 
zeer interessant voor warmtelevering. De afstand tot ISVAG is beperkt, het tracé voor het aanleggen 
van een warmteleiding lijkt gunstig en er zijn enkele productiebedrijven die vermoedelijk een 
aanzienlijke warmtevraag hebben.’ Hieruit is afstandsverwarming een opportuniteit voor ISVAG. 
 
Er wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Technum inzake de aanleg van een 
mini-warmtenet tussen ISVAG en naburige bedrijven 46 . In deze studie worden enkele naburige 
bedrijven (nl. Cardoen, H.Essers, Coca-Cola, Rombouts en Atlas Copco) geïdentificeerd als mogelijke 
warmte afnemer. Hieruit blijkt dat de meest voordelige/rendabele combinatie Cardoen - Coca-Cola – H. 
Essers is. “De terugverdientijden voor deze tak (met of zonder Cardoen) schommelen rond de 5 jaar.” 
Doordat de bedrijven nabijgelegen zijn en dus de af te leggen afstand over het warmtenet zeer kort is, 
is er maar een verwacht warmteverlies van rond de 4-5%. Het voordeel is een sterke daling van de 
energiefactuur voor de deelnemende bedrijven (+/-20%) en een daling van de vermeden emissies.47  
 
In een nieuw onderzoek van VITO aangaande de valorisatie van warmte bij ISVAG in geval van een 
capaciteitsuitbreiding, identificeert VITO vier mogelijke opties omtrent een gecombineerde 
elektriciteitsproductie en warmtelevering nl48: 
 

 “Energierecuperatie van warmte uit de rookgassen, indien dit geen nadelige impact heeft op 
de filtering van de rookgassen. De geproduceerde stoom in de stoomketels kan in dit geval 
volledig worden aangewend voor elektriciteitsproductie in een condensatieturbine.  

 Gecombineerde elektriciteitsproductie en warmtelevering via een condensatieturbine met 
stoomaftap.  

 Gecombineerde elektriciteitsproductie en warmtelevering via een tegendrukstoomturbine.  

 Parallelwerking van de elektriciteitsproductie met warmtelevering. In dit geval wordt een 
bepaalde hoeveelheid stoom gebruikt voor warmtelevering, terwijl het andere deel gebruikt 
wordt voor elektriciteitsproductie. Deze configuratie is enkel relevant indien er bedrijven zijn in 
de omgeving van ISVAG met een stoomvraag op hoge druk.” 

 
De keuze is voornamelijk afhankelijk van de vraag naar warmtelevering. De eerste optie om warmte uit 
de rookgassen te benutten voor energierecuperatie kan gebruikt worden indien er een vraag naar 
warmte bestaat in het industriegebied nabij ISVAG. Het potentieel van energierecuperatie is beperkt 
maar kan zoals in de studie van Technum werd aangetoond economisch interessant zijn voor de 
deelnemende bedrijven en een vermindering van de CO2 uitstoot teweeg brengen. 
  
“Indien in de toekomst warmte geleverd kan worden aan grotere clusters (warmtevraag > 4 MW) van 
warmtevragers lijkt een turbine met stoomaftap op beperkte druk het meest aangewezen systeem voor 
ISVAG. Dit systeem levert de meeste flexibiliteit voor het aankoppelen van warmtevragers, elektriciteit 

                                                             

45 VITO - Oriënterende screening rond de mogelijkheden van restwarmtevalorisatie bij ISVAG te Wilrijk (juli 2013) 
46 Beslissing Raad van Bestuur ISVAG van 24 april 2014 
47 Technum - haalbaarheidsstudie warmtenet met restwarmte ISVAG 
48 VITO - Valorisatie van warmte bij ISVAG in geval van een capaciteitsuitbreiding 
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kan geproduceerd worden tegen een relatief hoog rendement en de impact van warmtelevering op de 
elektriciteitsproductie is beperkt.”48 

 

Een tegendrukstoomturbine is interessant indien er een grote vraag naar warmte bestaat die quasi 
continu meer als 35 MW overstijgt. Gezien de warmtevraag seizoensgebonden is, er momenteel nog 
geen zekerheid is over een grote en continue vraag naar warmte en warmtenetprojecten, komt het 
onderzoek van VITO tot de conclusie dat deze optie momenteel eerder risicovol is.  

 Energie - Doorblik naar de toekomst 

 
De eisen die met betrekking tot afvalverwerkingsinstallaties gesteld worden op vlak van energie-
efficiëntie zullen steeds strenger worden. In dit verband verwijzen we naar: 
 

 De Energie Efficiëntie Richtlijn 2012/27/EU, die een gemeenschappelijk kader schept van 
maatregelen ter bevordering van energie-efficiëntie in de Europese Unie om de 20% 
doelstelling inzake energie-efficiëntie te realiseren. 

 Het strategisch plan van OVAM. 
 
Hieronder gaan we in meer detail in op het strategisch plan van OVAM: 
 

“Bij de beoordeling van een installatie is het criterium energie-efficiëntie dan ook 
doorslaggevend. Door dit criterium voldoende scherp te stellen kan het energetisch 
rendement van de sector worden verhoogd en daarmee ook de bijdrage van de sector aan de 
realisatie van de energie – en klimaatdoelstellingen. Voornamelijk de warmterecuperatie moet 
daarbij nog verder worden aangemoedigd.” 

 
“Er moet gradueel worden geëvolueerd naar een energetisch zo performant mogelijk 
verbrandingspark.” 
 
“Op dit moment is OVAM er nog niet uit welk systeem het meest geschikt is om de 
doelstellingen i.c. evolutie naar optimaal energierendement, afstoten van minst performante 
installaties en het plannen van een krappe capaciteit, te realiseren.” 

 
Verder wordt in de tweede versie van de krijtlijnen van OVAM dd. december 2014 herbevestigd dat de 
eindverwerking milieu- en energieperformant dient te zijn. 
 
Voor bijkomende mogelijkheden tot energierecuperatie wordt eveneens verwezen naar het energieplan 
dat ISVAG om de 4 jaar opmaakt, conform de Vlaamse wetgeving ‘Energieplanning’. Dit energieplan 
dient alle resterende mogelijkheden tot optimalisatie na te gaan.   
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5. Logistiek  
 

 Karakteristieken van de afvaltransporten 

 

De ISVAG-installatie bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het verzorgingsgebied. De 
afvaltransporten verlopen over afstanden die variëren van enkele kilometers tot enkele tientallen 
kilometers. De afstanden zijn over het algemeen relatief beperkt, in vergelijking met de afstanden 
waarover afval doorheen Vlaanderen naar andere verwerkingsinstallaties wordt getransporteerd.  
Op basis van de gegevens van de weegbrug voor het 2013 en 2014, gebruiken we de volgende 
informatie voor elke vrachtwagen: 
 

 datum-/tijdstempel; 

 de gemeente/stad waar de vrachtwagen ophaling deed; 

 het type afval; 

 en het netto gewicht aan afval. 

 

5.1.1 Analyse van de transporten naar ISVAG 

 
In een eerste fase bekeken we de gegevens van alle vrachtwagens die materiaal aan ISVAG 
aanleveren in 2013 en 2014. Uit de tabel hieronder (zie Tabel 10) blijkt dat dit enerzijds gaat over 
restafval (huisvuil en grofvuil) en anderzijds over chemicaliën die gebruikt worden in het verbrandings- 
en rookgasreinigingsproces. Uit deze analyse blijkt dat in 2014 ongeveer 63% (2013: 65%) van de 
vrachtwagens huisvuil aanleveren en 36% (2013: 35%) grofvuil. Het huisvuil vertegenwoordigt 74% 
(2013: 78%) van het gewicht, het aandeel grofvuil maakt 25% (2013: 21%) van het gewicht uit. 
 
Tabel 10: Transporten naar ISVAG 2013-2014 

  Vrachtwagens Netto gewicht 

Type afval Aantal 2013 Aantal 2014 
Aandeel 

2014 
Ton 2013 Ton 2014 

Aandeel 
2014 

Huisvuil  15 046   13 828  63,4%  119 971   108 636  73,5% 

Grofvuil  8 110   7 896  36,2%  32 045   36 882  25,0% 

Kalk  43   42  0,2%  1 060   1 040  0,7% 

Ureum  31   22  0,1%  859   605  0,4% 

Natrium  17   20  0,1%  469   539  0,4% 

Bruinkool  2   2  0,0%  39   42  0,0% 

Javel 
(Chloride) 

 2   -    0,0%  6   -    0,0% 

Totaal  23 251   21 810  100%  154 449   147 745  100% 

 
Indien we deze resultaten vergelijken met de vorige toekomststudie, dan liggen deze resultaten in 
dezelfde lijn. We merken dat er zowel iets meer grofvuil als huisvuil is aangeleverd in tonnage. Deze 
grotere hoeveelheid is evenwel tot bij ISVAG gebracht door een kleiner aantal vrachtwagens. De 
verklaring hiervoor ligt in het feit dat de vrachtwagens die nu gebruikt worden voor het transport naar 
ISVAG een grotere capaciteit hebben ten opzichte van de vrachtwagens in 2008. (O.a door de 
overslag van kleinere vrachtwagens tot geconsolideerde vrachten door de Stad Antwerpen). 
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Tabel 11: Vergelijking met voorgaande studie (2008-2014) 

  Vrachtwagens Netto gewicht 

Type afval Aantal 2008 Aantal 2014 
Aandeel 

2014 
Ton 2008 Ton 2014 

Aandeel 
2014 

Huisvuil  15 959   13 828  64%  114 183   108 636  75% 

Grofvuil  9 448   7 896  36%  29 843   36 882  25% 

Totaal  25 407   21 724  100%  144 026   145 518  100% 

 

5.1.2 Analyse van de transporten vanuit ISVAG 

 
Als we de transporten die vertrekken vanuit de site van ISVAG bekijken, kunnen we afleiden dat er op 
jaarbasis zo’n 68% van de vrachtwagens bodemas afvoeren, 14% schrootafval en 11% een 
mengeling49 voor hun rekening nemen. Bodemas neemt 74% in van het totale gewicht, terwijl het 
aandeel van mengeling, residu en schroot schommelt tussen 6-11%. We merken dat het aantal 
vrachtwagens met transporten vanuit ISVAG tussen 2008 en 2014 gedaald is met 8%. In het totaal aan 
tonnage merken we een stijging op van 29% tegenover 2008. 
 
Tabel 12: Transporten vanuit ISVAG in 2014 en vergelijking met voorgaande studie van 2008  

  Vrachtwagens Netto gewicht 

Type afval 
Aantal 
2008 

Aantal 
2014 

Aandeel 
2014 

Ton 2008 Ton 2014 
Aandeel 

2014 

Bodemas 1063   864  64,6%  18 486   24 922  70,6% 

Bodemas Hooge-
Maey/Extra 

0   41  3,1%  0   1 182  3,3% 

Schroot 144   186  13,9% 3 073    3 202  9,1% 

Mengeling 147   142  10,6% 3 539    3 940  11,2% 

Residu  99   94  7,0% 2 333    1 967  5,6% 

Groot Schroot  0   10  0,7% 0   102  0,3% 

Totaal  1 435   1 337  100,0% 27 431   35 314  100,0% 

 

5.1.3 Transporten naar INDAVER 

 
Afval dat niet kan verwerkt worden door ISVAG, wordt rechtstreeks afgevoerd naar de 
verbrandingsoven van INDAVER in Beveren (via een participatie in de intercommunale IBOGEM). In 
2013 ging dit over 34.653 ton. In 2014 over 43.572 ton.  
 
  

                                                             

49 Het gaat om afvoer van een mengsel van ketelas en vliegas. Het is dus residu van de verbranding. 
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Tabel 13: Hoeveelheid afval afgevoerd naar INDAVER in 2013 en 2014 

  2013 2014 

Type afval Ton Aandeel (%) Ton Aandeel (%) 

 Grofvuil   10 929  31,5%  4 253  9,8% 

 Huisvuil   23 724  68,5%  39 319  90,2% 

Totaal  34 653  100,0%  43 572  100,0% 

 
In 2014 werd er gekozen meer grofvuil te verwerken in de installatie in Wilrijk vanwege de hogere 
kalorische waarde van grofvuil. Er werd hierdoor meer gewoon huisvuil rechtstreeks afgevoerd door de 
stad Antwerpen naar INDAVER.  
 

5.1.4 Algemene situering van aanlevergemeenten 

 
Op basis van de weegbruggegevens kunnen we ook nagaan hoeveel afval er in 2013 en 2014 door de 
stad Antwerpen zelf aangeleverd werd, en hoeveel door de overige gemeenten.  
 
Tabel 14: Transporten naar ISVAG: totale tonnages en aantallen vrachtwagens in 2013 en 2014 

  Vrachtwagens Netto gewicht 

Gemeente Aantal 2013 Aantal 2014 
Aandeel 

2014 
Ton 2013 Ton 2014 

Aandeel 
2014 

Antwerpen  15 063   13 592  62,3%  86 062   80 689  54,6% 

IGEAN  6 292   6 372  29,2%  54 252   53 047  35,9% 

Andere 
gemeenten 

 1 801   1 760  8,1%  11 703   11 781  8,0% 

Overige  95   87  0,4%  2 431   2 232  1,5% 

Totaal  23 156   21 811  100,0%  152 016   147 750  100,0% 

 
In de ‘Andere gemeenten’ zit omvat: Mortsel, Niel, Puurs, Hemiksem en Boom.  
 
Het is belangrijk op te merken dat in 2014 zo’n 55% (2013: 57%) van het afval dat aangevoerd wordt 
naar de ISVAG site, afkomstig is van de stad Antwerpen (zie Tabel 14). Dit komt op jaarbasis neer op 
zo’n 80.689 ton (2013: 86.062 ton), wat overeenstemt met 13.592 (2013: 15.063) vrachtwagens (dit 
vormt 62% van alle vrachtwagens naar de ISVAG site). 
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Figuur 4: Geografisch overzicht van de aanlevergemeenten 

 
 
Figuur 4 geeft een overzicht weer van de gemeenten die afval laten verwerken bij ISVAG. Hierbij geeft 

de donkerblauwe zone Antwerpen weer, groen zijn de gemeenten aangesloten bij IGEAN en lichtblauw 
de zelfstandige gemeenten.  
 

 

5.1.5 Analyse van transport per weekdag en tijdstip 

 
In een volgende stap gaan we na of er verschillen in aanvoer op te merken zijn tussen de verschillende 
weekdagen. Eerst bekijken we het aantal vrachtwagens per dag van de week en hierbij vergelijken we 
deze resultaten onmiddellijk met de resultaten uit voorgaande studie. 
 
Tabel 15: Gemiddeld aantal vrachtwagens per dag van de week – Vergelijking gegevens 2008-
2014 – bron: weegbruggegevens 

  Gemiddelde per weekdag Maximaal aantal 

Weekdag 2008 2014 
Verschil 
(in%) 
2008-2014 

2008 2014 
Verschil 
(in%) 
2008-2014 

Maandag  87   76  -13,1%  122   109  -10,7% 

Dinsdag  107   92  -14,2%  158   136  -13,9% 

Woensdag  103   83  -19,3%  125   124  -0,8% 

Donderdag  94   73  -21,8%  127   125  -1,6% 

Vrijdag  80   75  -6,3%  100   122  22,0% 

Zaterdag  22   19  -15,2%  35   31  -11,4% 

 
  

ISVAG 
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Uit de gegevens van de weegbrug voor het kalenderjaar 2014 blijkt dat het aantal vrachtwagens dat 
naar de ISVAG site rijdt het hoogst is op een gemiddelde dinsdag (92 vrachtwagens), net zoals in 
voorgaande studie (107 vrachtwagens). Algemeen kan er wel gesteld worden dat er een daling is in 
het aantal vrachtwagens per weekdag (gemiddeld per weekdag en maximum aantal vrachtwagens per 
weekdag).  
 
Vervolgens kunnen we de verdeling van de vrachtwagenritten en de aangevoerde tonnages naar 
ISVAG over de dag analyseren. Het dagverloop van dit transport naar ISVAG is weergegeven in 
Figuur 5 en Figuur 6 hieronder. Dit dagverloop is vrij gelijkaardig voor de verschillende weekdagen. 

Uit deze figuren kunnen we concluderen dat de piek in aanleveringen aan de ISVAG site zich buiten de 
spitsuren bevindt. 
 
Figuur 5: Totaal aantal vrachtwagens in 2014 per tijdstip per weekdag 
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Figuur 6: Totaal gewicht in 2014 per tijdstip per weekdag 

 
 
 

5.1.6 Analyse van de impact van het transport gerelateerd aan ISVAG 

 
De vrachtwagens die naar ISVAG rijden, stellen gemiddeld minder dan 0,20% van het verkeersvolume 
voor op de A12 richting Brussel. 
 
Elke vrachtwagen die naar ISVAG rijdt om afval te leveren, moet daar ook terug vertrekken. Hierbij 
merken we op dat de capaciteiten van de routes van deze terugritten vergelijkbaar zijn aan die van de 
heenritten. Het afvalverkeer met betrekking tot bodemas is verwaarloosbaar voor wat betreft de impact 
op de verkeersstromen. 
 
Als men in onderstaande grafiek het aantal vrachtwagens per tijdstip vergelijkt met het gemiddelde van 
de filebarometer van het verkeercentrum50, kunnen we vaststellen dat de vrachtwagens op ISVAG 
voornamelijk buiten de spitsuren aankomen.. Transporten van en naar ISVAG gebeuren dus 
voornamelijk buiten piekmomenten, waardoor de impact die ze hebben op de verkeerssituatie op de 
A12 en R1 relatief klein is.  
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Figuur 7: Totaal aantal vrachtwagens in 2014 per tijdstip per weekdag in vergelijking met het 
jaargemiddelde kilometer file van de filebarometer van het verkeercentrum van 2013  

 

Links kan men het aantal vrachtwagens op jaarbasis terugvinden en rechts het daggemiddelde van het 

aantal km file op werkdagen in 201350.  

 Doorblik naar de toekomst 

 
Bij optimalisatie van de verwerkingscapaciteit blijkt uit de samenvattende Tabel 16, dat op de A12 de 

gemiddelde belasting van de vrachtwagens naar ISVAG te verwaarlozen blijft.  
 
Tabel 16: Percentage gemiddelde belasting A12 bij verschillende tonnages51 

Aantal ton Ondergrens belasting A12 Bovengrens Belasting A12 

160 000 0,25% 0,17% 

170 000 0,27% 0,18% 

180 000 0,28% 0,19% 

190 000 0,30% 0,20% 

200 000 0,31% 0,22% 

210 000 0,33% 0,23% 

220 000 0,35% 0,24% 

230 000 0,36% 0,25% 

240 000 0,38% 0,26% 

250 000 0,39% 0,27% 

                                                             

50 Verkeerscentrum - http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/indicatoren/filelengte 
51 Berekend op basis van cijfers uit verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 2014 
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In het kader van de MER studie bij de eventuele aanvraag van een nieuwe milieuvergunning zal de 
logistieke impact meer in detail bestudeerd worden.  
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6. Economie  
 

 Kadering voor de intercommunale ISVAG52 

 

6.1.1 Gegarandeerde toevoer van de afvalstromen 

 
Een belangrijk element om de economische situatie te beoordelen, is het feit dat ISVAG op zijn minst 
tot 2023 (huidige einddatum van de intergemeentelijke samenwerking) een zekerheid heeft van 
afvalstromen die aangevoerd worden door haar vennoten. In 2013 brachten de vennoten gezamenlijk 
186.669 ton huishoudelijk restafval en brandbaar grofvuil aan, en in 2014 was dit 189.090 ton. Er is 
geen afval aangevoerd door niet-vennoten in 2013 en 2014. 
 
Tabel 17: Hoeveelheid afval aangeleverd door vennoten in 2013 en 2014 

 
Aantal 2013 (in ton) Aantal 2014 (in ton)  

Verwerkt bij ISVAG  152 016   145 518  

Afgevoerd naar 
INDAVER/IBOGEM 

 34 653   43 572  

 Totaal  186 669   189 090  

 
Van alle aangevoerde afval verwerkte ISVAG in 2013 zelf 152.016 ton en in 2014 145.518 ton. Dit 
komt respectievelijk neer op 96% en 92% bezetting van de installatie (in vergelijking met de 
theoretische capaciteit van 157.680 ton bij 100% bezetting of een reële verwerkingscapaciteit van 
ISVAG van 142.043 ton in de laatste 5 jaar). Rekening houdend met normale onderhoudsstilstanden 
van de installatie, betekent dit dat ISVAG op vollast draait.  
 

6.1.2 Interpretatie van het resultaat 

 
Bij de interpretatie van het resultaat (“Saldo ISVAG”), dienen twee belangrijke elementen bekeken te 
worden: 
 

 de voorschotten die de vennoten betalen (tussenkomst per aangevoerde ton) 

 het teveel betaalde voorschot kan terugbetaald worden in de vorm van een saldo (gebruikt 
door ISVAG tot 2013) of verrekend worden op de teveel betaalde voorschotten.  

 
  

                                                             

52 De resultatenrekening van 2008, 2012, 2013 en 2014 kan teruggevonden worden in Appendix F: Jaarrekening 
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Tabel 18: Resultaat 2008 vs. 2013 & 2014 

Post 2008 (in euro) 2013 (in euro) 2014 (in euro) 

Tussenkomst vennoten (aanrekening 
per hoeveelheid aangevoerde ton) 

21 810 000 22 050 345 20 539 35953 

Gemiddelde tussenkomst per ton 
verwerkt afval aan de vennoten 

126 118 109 

Resultaat na uitgekeerd saldo  2 915 421   473 668  6 894 484 

Saldo uitgekeerd aan vennoten 5 478 049 2 677 431 0 

Saldo/ton                      32                      14  0 

 
De afgelopen jaren staan ook de financiën van de verschillende gemeentebesturen onder druk. In 
2013 werd dan ook ingespeeld op de financiële situatie van de vennoten. In overleg met hen, werd 
beslist de voorschotten die ze betalen te laten dalen door de verwerkingsprijs per ton te verminderen. 
De facturatie aan de vennoten was initieel begroot op 25.075.000 euro. De uiteindelijke facturatie 
bedroeg 22.050.345 euro. Hierdoor is het uitgekeerde saldo lager dan in de voorgaande jaren. 
 
Vanaf 2014 werd besloten geen saldo meer uit te keren, maar de teveel betaalde voorschotten te 
compenseren door middel van een creditnota. De totale voorschotten in 2014 kwamen neer op 
23.239.359 euro. Er is besloten een voorziening aan te leggen voor creditnota’s met betrekking tot 
teveel betaalde voorschotten van 2.700.000 euro in 2014. Deze voorziening is gebaseerd op basis van 
de finale cijfers van het aangeleverde afval door de vennoten in 2014. 
 
Een detail van de jaarrekening kan in “Appendix F: Jaarrekening” teruggevonden worden. 
 

 Opbrengsten 

 

6.2.1 Tussenkomst vennoten per aangevoerde ton 

 

Eenzelfde verwerkingsprijs per ton wordt gehanteerd voor alle vennoten. Er wordt enkel een 
onderscheid gemaakt tussen huisvuil en grofvuil (voor grofvuil wordt een toeslag van 10% 
aangerekend).  
De prijs voor 2013 werd initieel bepaald op 123,9 euro/ton exclusief milieuheffing54. In de loop van 
2013 werd er ingespeeld op de financiële situatie van de vennoten (zie sectie 6.1.2 Interpretatie van 
het resultaat). De prijs is toen vastgelegd op 104,88 euro/ton exclusief milieuheffing. Dit levert een 
gemiddelde verwerkingsprijs van 118 euro/ton exclusief milieuheffing. In 2013 werd bovendien een 
saldo uitgekeerd van 2.677.431 euro. 
 
Het voorschot per ton is voor 2014 gedaald naar 109 euro/ton exclusief milieuheffing. Dit is reeds 
inclusief de voorziening voor creditnota met betrekking tot teveel betaalde voorschotten van 2.700.000 
euro, die aan de leden zal terugbetaald worden in 2015.  
 

6.2.2 Opbrengsten uit niet-kernactiviteiten 

 

In de vorige toekomststudie maakten de niet-kernactiviteiten (groenestroomcertificaten (GSC) en 
verkoop van stoom) een groot deel uit van de opbrengsten, namelijk 19%. In 2013 maken de niet-
kernactiviteiten een gelijkaardig percentage uit van de totale opbrengsten. Er is wel een verschuiving te 
merken in de niet–kernactiviteiten.  

                                                             

53 Inclusief creditnota voor teveel betaalde voorschot door de vennoten. 
54 Begroting 2013, Raad Van Bestuur 27 September 2012 
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Een grotere doorzet/verwerkte tonnages in 2013 en het verkrijgen van een contractuele prijs van 
Electrabel die hoger ligt dan de marktprijs, resulteerden in een hogere opbrengst uit de 
groenestroomcertificaten. De verkoopprijs van stoom was lager in 2013. Deze verkoopprijs is 
afhankelijk van de beweging van de Belpex-prijsindex. 
 
In 2014 merken we een daling in de opbrengst van de groenestroomcertificaten, deze zijn immers 
weggevallen vanaf augustus 2014. De niet-kernactiviteiten maken wel nog steeds een groot deel uit 
van de totale opbrengsten (16%). 
 
Tabel 19: Opbrengst niet-kernactiviteiten 

Post 2008 (in 
euro) 

2008 
(in%) 

2013 (in 
euro) 

2013 
(in%) 

2014 (in 
euro) 

2014 
(in%) 

Opbrengst 
groenestroomcertific
aten 

2 500 262 8,5% 3 356 234 11,5% 2 227 671 9% 

Verkoop stoom 3 095 077 10,6% 1 893 399 6,5% 1 848 478  7% 

Totale opbrengsten 29 274 794 100% 28 234 461 100% 25 234 103  100% 

 Kosten  

 

6.3.1 Gemiddelde kosten huisvuilverwerking ISVAG 

 

De kostprijs voor ISVAG per ton afval kan worden berekend op basis van de jaarrekening. In de 
berekening hieronder wordt abstractie gemaakt van de provisies. Dit zijn voorzieningen (of 
terugnames) voor kosten in de toekomst met betrekking tot onderhoud en geplande 
vervangingsinvesteringen. Bovendien werden in 2014 deze provisies teruggenomen.  
 
Tabel 20: Kost afvalverwerking – exclusief verwerking door IBOGEM en exclusief provisies 

 
2008 

(in euro) 
2013 

(in euro) 
2014 (in 

euro) 
2008 

(€/ton) 
2013 

(€/ton) 
2014 

(€/ton) 

Exploitatiekost (inclusief 
milieuheffing en verkoop 
schroot/operationele 
opbrengsten, exclusief 
afschrijvingen) 

14 064 478   14 050 964   13 008 804   98   92   89  

Afschrijvingen  3 344 636   3 532 609   2 562 727   23   23   18  

Totale exploitatiekost 
(inclusief afschrijvingen) 

 17 409 114   17 583 573   15 571 531   121   115   107  

- Groenestroomcertificaten  2 500 262   3 356 234   2 227 671   17   22   15  

- Verkoop stoom  3 095 077   1 893 399   1 848 478   22   12   13  

- Extra andere opbrengsten  5 595 339   5 249 633   4 076 148   39   34   28  

Totale exploitatiekost (incl. 
afschrijving en andere 
opbrengsten) 

 11 813 775   12 333 940   11 495 382   82   81   79  
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Uit bovenstaande tabel (zie Tabel 20) blijkt dat de exploitatiekost per ton stabiel blijft doorheen de 

jaren rond 80 euro/ton. We zien een lichte daling tussen 2013 en 2014 die mede te verklaren is door 
het feit dat in 2014 minder vuurvaste tegels vervangen moesten worden (impact van +/- 500.000 euro).  
 
In de tabel hieronder (zie Tabel 21) zien we de kost voor afvalverwerking bij IBOGEM. 
 
Tabel 21: Kost afvalverwerking door IBOGEM 

  
2008  

(in euro) 
2013  

(in euro) 
2014 (in 

euro)  
2008 

(€/ton) 
2013 

(€/ton) 
2014 

(€/ton)  

Totale verwerking bij 
derden 

(inclusief milieuheffing) 

3 814 070  4 589 305  5 546 393   131   132   127   

 
De prijs voor verwerking bij IBOGEM is tussen 2013 en 2014 gedaald door een heronderhandeling, op 
basis van de grotere hoeveelheid afval die ISVAG laat verwerken door IBOGEM.  
 
In Tabel 22 berekenen we de gemiddelde prijs per ton voor de totale tonnage (ISVAG en IBOGEM). 
 
Tabel 22: Kost voor afvalverwerking bij ISVAG inclusief verwerking door IBOGEM 

  
2008 (in 

euro) 
2013 (in 

euro) 
2014 (in 

euro)  
2008 

(€/ton) 
2013 

(€/ton) 
2014 

(€/ton)  

Exploitatiekost (inclusief 
verwerking IBOGEM, 
milieuheffing en verkoop 
schroot/operationele 
opbrengsten, exclusief 
afschrijvingen)  

 17 878 548   18 640 269   18 555 197   103   100   98  

Afschrijvingen  3 344 636   3 532 609   2 562 727   19   19   14  

Totale exploitatiekost 
(inclusief afschrijvingen) 

 21 223 184   22 172 878   21 117 924   119   119   112  

- Groenestroomcertificaten  2 500 262   3 356 234   2 227 671   -14   18   12  

- Verkoop stoom  3 095 077   1 893 399   1 848 478   -18   10   10  

- Extra andere opbrengsten  5 595 339   5 249 633   4 076 148   -32   28   22  

Totale exploitatiekost 
(inclusief afschrijving en 
andere opbrengsten) 

 15 627 845   16 923 245   17 041 775   86   91   90  

 
Uit vorige tabellen kunnen we vaststellen dat de verwerkingskosten doorheen de tijd zo goed als 
onveranderd zijn gebleven, dit zowel bij ISVAG als IBOGEM. De kost voor externe verwerking bij 
IBOGEM ligt 11 euro hoger dan die van de eigen verwerking bij ISVAG. Tabel 23 geeft hiervan een 

overzicht.  
 
Tabel 23: Overzicht verwerkingskost ISVAG - IBOGEM 

  

2008 (in 
euro) 

2013 (in 
euro) 

2014 (in 
euro)  

2008 
(euro/to

n) 

2013 
(euro/t

on) 

2014 
(euro/
ton)  

ISVAG  11 813 775   12 333 940   11 495 382  82  81  79  

IBOGEM  3 814 070   4 589 305   5 546 393  131  132   127 

ISVAG & IBOGEM  15 627 845   16 923 245   17 041 775  86  91  90  
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6.3.2 Afschrijvingen 

 

Eind 2013 was 79% van de huidige verbrandingsinstallatie afgeschreven, en eind 2014 was dit 83%. 
De grote renovatie-investeringen die gebeurd zijn in 1999 om de installatie te laten voldoen aan de 
VLAREM II –normen, zullen in 2018 volledig afgeschreven zijn. 
 
Tabel 24: Overzicht boekwaarde van de verbrandingsinstallatie (in euro) 

Post Aanschaffing
swaarde per 

December 31, 
2013 

Nettoboekwaarde 
per December 31, 

2013 

Aanschaffing
swaarde per 

December 31, 
2014 

Nettoboekwaarde 
per December 31, 

2014 

Installaties, machines 
en uitrusting 

56 615 295 12 180 348 60 714 697  10 705 180  

Terreinen en 
gebouwen 

17 945 000 3 373 076 19 468 373 2 973 962 

Totaal 74 560 295 15 553 424 80 183 070  
13 679 142  

 

 

6.3.3 Leningen 

 

Er zijn er geen openstaande langlopende leningen bij ISVAG. 
 

 Financiële positie ten opzichte van andere 
intercommunales  

 
Belfius bank publiceert jaarlijks een studie met betrekking tot  
de financiën van lokale overheidsbedrijven. De studie bespreekt de sector afvalbeheer in 2011 en 
2012. De sector is geanalyseerd op basis van de financiële gegevens van een dertigtal 
afvalintercommunales (25 in Vlaanderen, 5 in Wallonië). In onderstaande tabel (zie Tabel 25) hebben 

we naast de Belfius cijfers ook een aantal cijfers opgenomen uit voorgaande toekomststudie. 
 
  

VOORSTEL



 

 Fase 1 - Evaluatie en actualisatie toekomststudie - 64 

Tabel 25: Financiële positie van ISVAG ten opzichte van andere intercommunales in 
Vlaanderen55 

 2007 2011 2012 

Post  ISVAG Gemiddeld 
Vlaanderen 

ISVAG Gemiddeld 
Vlaanderen 

ISVAG Gemiddeld 
Vlaanderen  

Balanstotaal (in miljoen 
euro) 

51,5 24,6 36,0 
19,7 

(=741,4/25) 
31,8  

29,5 
(=736,7/25) 

Bedrijfsopbrengsten (in 
miljoen euro) 

23,9 14,2 27,3 
21,7 

 (=542/25) 
28,2   

22,0 
(=551/25) 

Resultaat (in miljoen 
euro) 

4,9 0,3 3,8 
1,2 

(=30,2/25) 
6,5 1,2 (=30,2/25) 

Liquiditeit - Current 
ratio 

1,3 1,5 1,4 1,7 1,9  1,7 

Liquiditeit - Acid test 1,3 1,3 1,4 1,5 1,9  1,5 

Zelffinancieringsgraad / / 34,4% 22,2% 41,8%  24,5% 

Netto rendabiliteit 
eigen middelen 

26,2% 12,5% 16,9% 10,7% 27,8%  10,2% 

Operationele 
rentabiliteit 

23,7% 6,0% 13,2% 6,3% 12,9% 4,8% 

 
ISVAG bevindt zich in een unieke situatie tegenover andere intercommunales: 

 

 In 2007 was het balanstotaal een stuk hoger. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat heel 
wat vaste activa nog niet zo ver afgeschreven waren. Vanaf 2011 is het balanstotaal 
verminderd, doordat er geen financiële schulden meer zijn en heel wat activa volledig zijn 
afgeschreven.  

 Zowel in 2007, 2011 en 2012 merken we dat ISVAG in vergelijking met gemiddeld Vlaanderen 
hogere bedrijfsopbrengsten en een hoger resultaat behaalt. Het resultaat van ISVAG is sterk 
gerelateerd aan de prijs die aan de vennoten wordt gevraagd. Er dient eveneens rekening 
gehouden te worden met het saldo dat terugvloeit naar de vennoten. 

 ISVAG scoort met name op het gebied van rentabiliteit en zelffinancieringsgraad erg goed. De 
rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen de inkomsten en de ingezette middelen. Qua 
operationele rentabiliteit, de ratio tussen het bedrijfsresultaat en de bedrijfsopbrengsten, 
scoort ISVAG significant hoger dan andere intercommunales.  

 Op liquiditeit scoort ISVAG ook goed (ratio’s hoger dan 1). De liquiditeit is iets kleiner dan bij 
gemiddeld Vlaanderen voor 2007. Tussen 2011 en 2012 is de liquiditeit sterk verbeterd 
waarbij ISVAG het Vlaams gemiddelde overstijgt.  

 

 Doorblik naar de toekomst 

 
De kosten naar de toekomst toe zullen afhangen van de scenario’s die in fase 2 van deze nieuwe 
Toekomststudie bepaald worden. De kostprijs van de verwerking van de overcapaciteit door de 
intercommunale IBOGEM speelt hierbij een belangrijke rol. 
 

Vanaf 2014 verminderde de opbrengst van de groenestroomcertificaten, en vanaf 2015 vallen deze 
volledig weg. Hierdoor worden er momenteel nieuwe strategische projecten en samenwerkingen 
onderzocht. Hieronder geven we een overzicht van diverse ontwikkelingen die een invloed zullen 
hebben op de toekomstige kosten- en opbrengstenstructuur van ISVAG. 
 

                                                             

55 Bron: Belfius studie 2007, 2013 en 2014 
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6.5.1 Kosten huisvuilverwerking door derden (IBOGEM) 

 

Zolang het contract met IBOGEM loopt (1 augustus 2017) zullen zij de overcapaciteit opvangen. De 
prijzen hiervoor zijn vastgesteld tot eind 2014. Vanaf 2015 worden deze geïndexeerd. Welke prijzen er 
na 2017 van toepassing zijn is nog niet bekend. 
 
Als het contract met IBOGEM afloopt, zal er een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven 
worden. Er zal eveneens rekening moeten gehouden worden met het zelfvoorzieningsprincipe voor 
Gemengd Stedelijk Afval.  
 

6.5.2 Strategisch project Warmtenetten  

 

Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht voor de aanleg van warmtenetten. Hiervoor verwijzen we 
naar “4.3 Energie – Huidige energierecuperatie en optimalisatie mogelijkheden” waar we deze studies 
uitgebreider toelichten.  
 
Deze warmtenetten zijn ook van strategisch belang voor het aantonen van energetische efficiëntie in 
het kader van R1/D10 (zie hoofdstuk 4 Ecologie en energie). 
 

6.5.3 Strategisch project Waterstof 

 

Er werd samen met Waterstof.net een project ingediend waarbij de elektriciteit waarover ISVAG 
beschikt en die niet wordt aangewend voor eigen gebruik, om te zetten tot waterstof en te injecteren in 
de waterstofleiding van Air Liquide die achteraan over het ISVAG-terrein loopt. ISVAG besloot in het 
directiecomité van 28 januari 2015 de Raad van Bestuur voor te stellen akkoord te gaan met de 
indiening van het projectvoorstel door Waterstof.net om de Europese subsidiëring van een 
waterstofproductie-unit op ISVAG te bekomen.  
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7. Juridisch en fiscale analyse  
 

 Rechtsvorm  

 
De Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten’, kortweg ISVAG, is een 
opdrachthoudende vereniging in de zin van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 
2001. ISVAG is als opdrachthoudende vereniging een publiekrechtelijke vereniging met 
rechtspersoonlijkheid, zonder handelskarakter. 
 
Ten gevolge van een beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering op 18 november 2004 
tot verlenging van de duurtijd van ISVAG, kan ISVAG geldig blijven voortbestaan tot begin 2023.  

 Structuur 

 
ISVAG bestaat vandaag uit 7 leden: Antwerpen, Mortsel, Puurs, Boom, Hemiksem, Niel en IGEAN.  
 
ISVAG kent 3 bestuursorganen: de algemene vergadering met afgevaardigden van de steden en 
gemeenten en IGEAN, de Raad van Bestuur met 15 leden en het directiecomité met 5 leden die de 
dagelijkse leiding van ISVAG op zich nemen. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd de Raad van Bestuur van ISVAG vernieuwd en 
kwam deze op 28 maart 2013 voor het eerst samen in zijn nieuwe samenstelling, net als een nieuw 
directiecomité. 
 
Op 30 mei 2013 werd het evaluatierapport over de werking van ISVAG tijdens de voorbije legislatuur 
goedgekeurd door de algemene vergadering. Voor de komende legislatuur 2013-2018 werd door de 
algemene vergadering van 19 december 2013 een nieuw ondernemingsplan goedgekeurd. 
 
In 2013 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het Decreet Intergemeentelijke 
Samenwerking, waarvan de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen werd voorzien op 1 mei 
2013 en 1 januari 2014. De actuele vigerende versie van de statuten van ISVAG dateert van 2005. Het 
decreet heeft voorrang op de statuten van ISVAG.  

 Vergunningen 

 
Op 22 juli 2010 werd een nieuwe milieuvergunning aangevraagd, die bij Besluit van de Bestendige 
Deputatie van de provincie Antwerpen van 18 november 2010 werd verleend voor een periode van 10 
jaar. Tegen dit besluit werden 11 bestuurlijke beroepen aangetekend, waarna de Vlaamse minister van 
Leefmilieu, Natuur en Cultuur op 29 juni 2011 besloot om deze beroepen voorwaardelijk af te wijzen. 
Tegen dit besluit van de Vlaamse minister van 29 juni 2011 werd bij de Raad van State een beroep tot 
nietigverklaring ingesteld door 4 particuliere partijen. ISVAG trad op als tussenkomende partij. Op 17 
september 2013 heeft de Raad van State het beroep verworpen en de beslissing van de Vlaamse 
minister van 29 juni 2011 bevestigd. 
 
ISVAG beschikt hierdoor over een rechtsgeldige milieuvergunning voor de periode van 18 november 
2010 tot 18 november 2020. Op initiatief van ISVAG heeft de Provinciale Vergunningscommissie een 
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verstrengde streefwaarde opgenomen in de vergunning van 120 mg/Nm³ (40% lager dan de voorziene 
grenswaarde) (zie ook Hoofdstuk 4 Ecologie en Energie):  
 
“De exploitant laat jaarlijks een evaluatie maken van de NOx-emissies door een erkend deskundige 
voor het opstellen van milieueffectenrapporten in de discipline “lucht” en toetst dit resultaat aan de 
streefwaarde van 120 mg/Nm³ (jaargemiddelde); indien deze streefwaarde niet gehaald wordt, wordt er 
gezocht naar verdere maatregelen teneinde te kunnen voldoen aan deze streefwaarde. Deze jaarlijkse 
evaluatie wordt steeds ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Milieu-inspectie.” 
 
Jaarlijks wordt door ISVAG een erkend deskundige aangesteld ter evaluatie van de stikstofoxide-
emissies. ISVAG voldeed ruim aan de vooropgestelde stikstofoxide emissie streefwaarde van 120 
mg/Nm³. (zie details in Hoofdstuk 4 Ecologie en Energie) 
 

 Overeenkomsten met derden 

 

7.4.1 Overeenkomst met IBOGEM 

 

ISVAG is aandeelhouder in de bedrijfstak “verbranding” van de opdrachthoudende vereniging 
IBOGEM. Dit aandeelhouderschap wordt verder geconcretiseerd in de kennisname vanwege ISVAG 
van de algemene voorwaarden van IBOGEM voor de verwerking van brandbaar huishoudelijk restafval 
en grofvuil. 
 
De huidige algemene voorwaarden blijven geldig tot 1 augustus 2017.  
 
In het beleidsplan van IBOGEM voor 2013-2018 wordt aangegeven dat binnenkort gesprekken dienen 
opgestart te worden om de samenwerkingsakkoorden met de intercommunales uit de regio, waaronder 
ISVAG, te herzien. IBOGEM wil tegen medio 2017 concrete resultaten kunnen voorleggen met het oog 
op het afsluiten van nieuwe samenwerkingsakkoorden. 
 

7.4.2 Overeenkomst Hooge Maey 

 

ISVAG is deelnemer en medeaandeelhouder in de gemengde opdrachthoudende intergemeentelijke 
vereniging Hooge Maey.  
 

7.4.3 Overeenkomst met Electrabel 

 

Op 13 november 1995 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen ISVAG en Electrabel 
NV voor het exploiteren van een energierecuperatie-installatie. Naar aanleiding van de nieuwe 
milieuvergunning en de renovatie van de stoomturbine-generator, werd in 2011 een eerste addendum 
afgesloten aan deze samenwerkingsovereenkomst.  
 
De overeenkomst met Electrabel werd verlengd en blijft rechtsgeldig tot 31 augustus 2021. 
 
Deze overeenkomst bepaalt dat bij afloop van de milieuvergunning, de overeenkomst met Electrabel 
van rechtswege wordt beëindigd. Indien dit het geval is vóór 31 augustus 2021, is ISVAG een 
vergoeding verschuldigd aan Electrabel. Deze vergoeding bedraagt 5.000.000 euro, lineair 
afgeschreven over de periode van 1 januari 2012 tot 31 augustus 2021, en is verschuldigd op datum 
van de effectieve beëindiging van het contract.  
 
Ook indien de milieuvergunning wordt geschorst, is een vergoeding verschuldigd aan Electrabel. Bij 
een schorsing langer dan 6 maanden, heeft Electrabel het recht om de samenwerkingsovereenkomst 
te beëindigen.  
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 Overheidsopdrachten 

 
ISVAG is gekwalificeerd als een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1° van de Wet van 15 
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten.  
 
Aldus dient ISVAG voor het afsluiten van contracten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, de reglementering op overheidsopdrachten na te leven.  

 Statuut inzake directe belastingen 

 
ISVAG heeft op heden de rechtsvorm van een “opdrachthoudende vereniging” in de zin van het 
Vlaams Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001 (BS 31 oktober 2001), 
zoals gewijzigd. Als opdrachthoudende vereniging is ISVAG een publiekrechtelijke vereniging met 
rechtspersoonlijkheid, zonder handelskarakter. Recent werd de wet gewijzigd waardoor 
intercommunales niet langer expliciet uitgesloten zijn van de toepassing van vennootschapsbelasting. 
 
Sommige Intercommunales zouden in de toekomst nog steeds onderworpen kunnen blijven aan de 
rechtspersonenbelasting. Hiervoor dienen deze net als andere rechtspersonen aan te tonen dat zij 
geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden (art. 
181, 182 en 220, 3° WIB). In het wetsontwerp worden geen wijzigingen aan die wetsartikelen 
voorgesteld. 
 
In het kader hiervan heeft ISVAG in maart 2015 een fiscale ruling56 aangevraagd om onderworpen te 
kunnen blijven aan de rechtspersonenbelasting. In deze ruling wordt aangetoond dat ISVAG geen 
winstoogmerk nastreeft en verrichtingen doet die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden worden 
uitgevoerd.  
 
De volgende motivatie wordt gebruikt:  

 ISVAG streeft geen winstoogmerk na, aangezien enerzijds het voornaamste deel van de 
inkomsten bestaat uit exploitatiebijdragen die betaald worden door de deelnemende steden 
en gemeenten en anderzijds eventuele overschotten opnieuw worden uitgekeerd aan 
diezelfde steden ene gemeenten in functie van de door hen aangeleverde tonnages afval. 

 

 De toepassing van de beoordelingscriteria om na te gaan of ISVAG nijverheids- of 
handelsmethoden uitvoert toon aan dat dit niet het geval is. 

 

  

                                                             

56 Voorbereiding tax ruling (17/02/2015) door Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten 
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 BTW-statuut 

 
ISVAG verricht de volgende activiteiten tegen vergoeding: 

 Afvalverwerking voor haar leden; 

 Verkoop van stoom aan Electrabel; 

 Verkoop van schroot aan opkopers. 
 
ISVAG heeft als opdrachthoudende vereniging een bijzonder BTW-statuut. 
 

7.7.1 Afvalverwerking voor de leden – emanatietheorie – buiten toepassingsgebied BTW 

 
De opdrachthoudende vereniging wordt in essentie gekenmerkt door een statutaire beheersoverdracht 
vanwege de leden. Dit betekent dat de leden aan de opdrachthoudende vereniging de uitvoering 
toevertrouwen van de door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen (in casu de 
verwerking van afval), waarbij de leden zich het recht ontzeggen dezelfde opdracht noch zelfstandig of 
samen met derden uit te voeren.  
 
Dit impliceert dat er geen sprake is van een beheersoverdracht wanneer:  
 

 (1) een gemeente een beroep doet op een openbare aanbesteding voor de uitvoering van 
handelingen waarvan zij het beheer aan de opdrachthoudende vereniging heeft overgelaten; 

 (2) wanneer een gemeente het recht behoudt zelf de aan de opdrachthoudende vereniging 
overgelaten opdracht uit te voeren; 

 (3) wanneer de gemeente, niettegenstaande haar toetreding, vrij blijft in de keuze van haar 
medecontractant. 

 
In casu hebben de leden van ISVAG (de gemeenten Antwerpen, Mortsel, Puurs, Boom, Hemiksem, 
Niel en IGEAN) het beheer inzake de verwerking en verwijdering van afval overgedragen aan ISVAG 
(zie verder sectie 7.8.6. voor een specifiek aandachtspunt inzake IGEAN). 
 
Gelet op de beheersoverdracht door de leden, handelt ISVAG volgens de administratieve zienswijze in 
de plaats van de leden (emanatietheorie). ISVAG vormt als het ware één geheel met ieder van de 
leden. Hieruit vloeit voort dat de door de leden aan ISVAG gestorte bijdragen niet de prijs zijn van een 
prestatie, maar slechts een financiële bijdrage in de beheerskosten van ISVAG57. Bijgevolg wordt de 
afvalverwerking voor de leden geacht geen BTW belastbare handeling te zijn, en valt deze buiten de 
werkingssfeer van de BTW. ISVAG dient aldus geen BTW aan te rekenen over de bedragen die zij in 
dit verband van haar leden ontvangt. Deze bedragen genereren evenmin recht op aftrek in hoofde van 
ISVAG. 
 

7.7.2 Andere activiteiten – “normale” BTW-regels 

 
ISVAG verricht ook prestaties voor niet-leden. Zo verkoopt zij stoom en groenestroomcertificaten aan 
Electrabel en verkoopt zij ook schroot aan opkopers. In deze louter contractuele relaties kan geen 
toepassing gemaakt worden van bovengenoemde emanatietheorie en volgen deze handelingen hun 
eigen specifieke BTW-regeling, nl: 
 

 Verkoop van stoom (en voorheen van groenestroomcertificaten): op deze verkopen is 21% 
BTW verschuldigd.  

 Verkoop van schroot: op deze verkopen is 0% BTW verschuldigd. 
 
  

                                                             

57 Aanschrijving nr. 148 van 5 oktober 1971 & Beslissing ET 111703 dd. 06.09.2006. 
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7.7.3 Gedeeltelijke belastingplicht – gedeeltelijk recht op aftrek van BTW 

 
Gelet op het bovenstaande heeft ISVAG het BTW-statuut van een zogenaamde “gedeeltelijke 
belastingplichtige”, i.e. een belastingplichtige die zowel activiteiten verricht die buiten het 
toepassingsgebied van de BTW vallen en geen recht op aftrek verlenen (afvalverwerking voor de 
leden) als activiteiten die wel onder het toepassingsgebied van de BTW vallen en wel recht op aftrek 
verlenen (verkoop van stoom, groenestroomcertificaten en schroot).  
 
Een gedeeltelijke belastingplichtige heeft ook een gedeeltelijk recht op aftrek van BTW. Zo is, volgens 
de methode van het werkelijk gebruik, de BTW op kosten en investeringen met betrekking tot de 
belastbare handelingen (verkoop van stoom, groenestroomcertificaten en schroot) volledig aftrekbaar.  
 
De BTW op kosten en investeringen met betrekking tot de handelingen die buiten het 
toepassingsgebied van de BTW vallen (afvalverwerking voor de leden) is niet aftrekbaar. De BTW op 
kosten en investeringen die niet exclusief aan één van bovenstaande sectoren kunnen worden 
toegewezen (“algemene kosten”), is gedeeltelijk aftrekbaar op basis van een bijzonder 
verhoudingsgetal. Omtrent de wijze van berekening van het bijzonder verhoudingsgetal kunnen 
afspraken gemaakt worden met de BTW-administratie. Meestal is de berekening gebaseerd op een 
verhouding waarbij de belaste omzet wordt vergeleken met de totale omzet.  
 
ISVAG heeft omtrent haar statuut als gedeeltelijke belastingplichtige (o.a. methode van berekening van 
het bijzonder verhoudingsgetal voor algemene kosten) in 2012 een akkoord gesloten met de BTW-
administratie.  
 

 Doorblik naar de toekomst 

 

7.8.1 Structuur 

 
Tot 2023 kan ISVAG geldig blijven voortbestaan en is geen uittreding mogelijk van één van de leden 
(artikel 34 Decreet Intergemeentelijke Samenwerking d.d. 6/7/2011 juncto artikel 53 van de statuten). 
Een vervroegde ontbinding van ISVAG is slechts mogelijk op verzoek van drie vierde van het aantal 
deelnemende gemeenten en mits het behalen van drie vierde meerderheid in de algemene 
vergadering. 
 
De duurtijd van ISVAG kan in 2022 voor een periode van nogmaals maximaal 18 jaar verlengd worden, 
indien daartoe wordt beslist door de laatste algemene vergadering voor het einde van de duurtijd, in 
overeenstemming met de voorschriften van artikel 35 van het Decreet Intergemeentelijke 
Samenwerking. 
 
Het is in beginsel niet mogelijk om ISVAG om te vormen naar een handelsvennootschap (zoals bijv. 
een NV). Op basis van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, kunnen gemeenten (behoudens 
andersluidende decretale machtiging) slechts samenwerken in de door het Decreet Intergemeentelijke 
Samenwerking voorziene rechtsvormen; handelsvennootschappen zoals de NV behoren niet tot deze 
rechtsvormen58. 

                                                             

58 De typedwang die door het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking wordt opgelegd bestaat enerzijds uit 
samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, interlokale verenigingen genaamd, en anderzijds uit 
samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. De samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid 
worden op hun beurt onderverdeeld in de dienstverlenende verenigingen en de opdrachthoudende verenigingen. 
De opdrachthoudende verenigingen zijn samenwerkingsverbanden met beheersoverdracht waaraan de 
deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden tot één of meer 
functioneel samenhangende beleidsdomeinen toe vertrouwen. Dienstverlenende verenigingen daarentegen zijn 
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ISVAG zou daarentegen wel kunnen overwegen om (al dan niet samen met een derde – private – 
partij) een dochtervennootschap op te richten in de vorm van een NV. Op grond van artikel 78 van het 
Decreet Intergemeentelijke Samenwerking is het aan opdrachthoudende verenigingen zoals ISVAG 
toegestaan om onder welbepaalde voorwaarden deel te nemen in publieke en privaatrechtelijke 
rechtspersonen die zelf niet een dergelijk rechtsvorm hebben aangenomen, voor zover het 
maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen en voor 
zover de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd; de beslissing daartoe dient te 
worden genomen door de algemene vergadering van ISVAG, en aan ISVAG moet minstens één 
bestuursmandaat in de dochtervennootschap worden toegekend. Belangrijk is dat erover gewaakt 
wordt dat de betrokken besturen hun eigen beleidsverantwoordelijkheden niet buitenspel zetten bij het 
toevertrouwen van bepaalde opdrachten aan de private rechtspersonen waarin zij deelnemen, en dat 
ISVAG niet wordt gereduceerd tot een “lege doos”.  
 
Verder is ook een fusie tussen intercommunales juridisch mogelijk: overeenkomstig artikel 11, derde lid 
van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking zijn de bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen die gelden voor de CVBA, van toepassing voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld 
werd in het Decreet. Dit houdt in dat ook de bepalingen inzake herstructureringen van 
vennootschappen (zoals fusies en splitsingen van vennootschappen) per analogie kunnen worden 
toegepast.59 Conform het Wetboek van vennootschappen, kan een juridische fusie plaatsvinden hetzij 
door overname, hetzij door oprichting. Ingevolge een fusie door overname gaat het vermogen van de 
overgenomen entiteit (door een ontbinding zonder vereffening) over naar de overnemende entiteit, en 
blijft de overnemende entiteit bestaan (terwijl de overgenomen entiteit verdwijnt); daarentegen worden 
ingevolge een fusie door oprichting alle betrokken entiteiten ontbonden, en gaat hun vermogen over 

naar een nieuw opgerichte entiteit.60 De overdracht van welbepaalde vermogensbestanddelen kan 
bijzondere verplichtingen met zich meebrengen waarmee in het kader van de fusieoperatie rekening 
moet worden gehouden: zo moet bijvoorbeeld in geval van overdracht van onroerend goed, toepassing 
gemaakt worden van het bodemsaneringsdecreet, en kan de overdracht van vergunningen of 
concessies ook bepaalde bijkomende formaliteiten met zich meebrengen.  
 

7.8.2 Vergunningen 

 

De huidige milieuvergunning verstrijkt op 18 november 2020. Een hernieuwing van deze vergunning 
dient overeenkomstig artikel 39 van VLAREM I aangevraagd te worden uiterlijk op 17 november 2019. 
 

7.8.3 Overeenkomsten 

 

De overeenkomst met IBOGEM verloopt op 1 augustus 2017. Er dienen tijdig onderhandelingen te 
worden aangeknoopt met IBOGEM om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. In het 
licht daarvan geeft het ondernemingsplan 2013-2018 aan dat deze nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met IBOGEM dient rekening te houden met de toenemende 
afvalaanvoer en de meerkost daarvan voor ISVAG. Het gedeelte aanvoer dat de verwerkingscapaciteit 
van ISVAG overstijgt, wordt immers verwerkt door IBOGEM, waarvoor ISVAG een bijdrage betaalt. 
 

                                                                                                                                                                             

samenwerkingsverbanden zonder beheersoverdracht die een duidelijk omschreven ondersteunende dienst tot doel 
verlenen aan de deelnemenende gemeenten. 
59 Dit werd uitdrukkelijk zo bevestigd in de omzendbrief BA 2003/09 van 18 juli 2003 van Vlaams minister van 

binnenlandse aangelegenheden betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking. 
60  In geval van een fusie door oprichting van een nieuwe intergemeentelijk samenwerkingsverband moet 

logischerwijs toepassing gemaakt worden van de bijzondere voorafgaande verplichtingen voor de oprichting in dat 
verband zoals voorzien in het Decreet Intercommunale Samenwerking. Hoewel de fusie door overneming geen 
oprichting inhoudt van een nieuwe entiteit bestaat er discussie over het vraag of deze bijzondere verplichtingen ook 
in dit geval per analogie moeten worden toegepast.  
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De overeenkomst met Electrabel loopt tot 31 augustus 2021. De overeenkomst wordt automatisch 
verlengd met een bijkomende periode van 5 jaar, dit wil zeggen tot 31 augustus 2026, behalve indien 
ISVAG ten laatste op 31 augustus 2019, twee jaar voor de einddatum van de overeenkomst, de 
overeenkomst opzegt middels aangetekend schrijven. 
 

7.8.4 Overheidsopdrachten 

 

De onderworpenheid aan de wetgeving overheidsopdrachten houdt geenszins verband met de wijze 
van en de lokalisatie van de afvalverwerking, waardoor ook in de toekomst geen afbreuk zal worden 
gedaan aan de onderworpenheid van ISVAG, als publiekrechtelijke rechtspersoon, aan de 
overheidsopdrachtenreglementering. 
 
De reglementering op de overheidsopdrachten omvat het regelgevend kader met betrekking tot de 
wijze waarop een aanbestedende overheid (dit is elke overheid of andere entiteit onderworpen aan 
deze reglementering) overeenkomsten sluit met leveranciers/dienstverleners voor de aankoop van 
werken, producten en diensten. Dit regelgevend kader bevat als dusdanig procedurele regels met 
betrekking tot de aankoop, die gebaseerd zijn op onder andere de beginselen van mededinging en 
gelijke behandeling van geïnteresseerde partijen. Daarnaast bevat deze eveneens regels met 
betrekking tot de uitvoering van opdrachten (algemene uitvoeringsregels), als het ware de 
inkoopvoorwaarden van aanbestedende overheden. 
 
Hoewel aanbestedende overheden aldus slechts aankopen kunnen doen binnen dit kader, blijven zij 
vrij zelf het voorwerp en de technische en andere eigenschappen van de werken, producten of 
diensten te bepalen. Bovendien wijzigt de reglementering op de overheidsopdrachten geenszins enige 
andere reglementering die van toepassing zou zijn op de aan te kopen werken, leveringen of diensten.  
 
In het kader van een overheidsopdracht voor het verwerken van gemengd stedelijk afval zal de 
aanbestedende overheid aldus rekening dienen te houden met de reglementering op de 
overheidsopdrachten, voor wat betreft de wijze waarop een opdrachtnemer voor deze werken 
aangeduid zal worden. Dit neemt evenwel niet weg dat reglementering inzake de verwerking van 
afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld het nabijheidsprincipe en zelfvoorzieningsprincipe, van toepassing zal 
blijven op het verwerken van deze vuilvracht en het respecteren hiervan bijgevolg in de 
opdrachtdocumenten zal opgelegd worden aan de inschrijvers. Dit zal dan voornamelijk spelen in het 
bepalen van de gunningscriteria en de technische bepalingen die door de opdrachtdocumenten 
worden vastgesteld. 
 
De inschrijvers zullen bijgevolg een offerte kunnen indienen waarbij zij de opgelegde (technische) 
voorwaarden inzake afvalverwerking dienen te respecteren en hiermee rekening houdende een 
bepaalde prijs zullen bieden en invulling zullen geven aan eventuele andere gunningscriteria. 
 
De toepassing van de overheidsopdrachtenreglementering zorgt bijgevolg niet voor een tegenspraak 
met bijvoorbeeld de reglementering inzake afvalstoffenverwerking, doch beide zullen gelijktijdig 
toegepast dienen te worden om een opdrachtnemer aan te duiden. Op die manier zal men de 
economisch meest voordelige opdrachtnemer aanduiden die de opdracht zal uitvoeren met naleving 
van de technische voorwaarden zoals bijvoorbeeld de reglementering inzake afvalstoffenverwerking.  
 
 
 

7.8.5 Statuut inzake directe belastingen bij omvorming van de rechtsvorm van ISVAG 

 

Bij ongewijzigde omstandigheden, waarbij ISVAG haar rechtsvorm als “opdrachthoudende vereniging” 
onder het Vlaams Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001 behoudt, 
blijft ISVAG principieel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting als zijnde een belastingplichtige 
van de tweede categorie op grond van de artikelen 220, 2° juncto 180, 1° WIB92 (cf. supra). Dit onder 
voorbehoud van de goedkeuring van de fiscale ruling zoals besproken onder 7.6. 
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Indien ISVAG in de toekomst haar rechtsvorm zou wensen om te vormen of anders te structureren (zie 
7.8.1. Structuur) zal het statuut inzake directe belasting onderzocht dienen te worden. 
 

7.8.6 BTW-statuut 

 

Bij ongewijzigde omstandigheden zal ISVAG ook naar de toekomst toe haar BTW-statuut als 
gedeeltelijke belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek van BTW behouden. Bij wijziging van de 
rechtsvorm zal de impact op het BTW statuut nagekeken dienen te worden. 
Er zijn op heden geen elementen bekend op basis waarvan de BTW-administratie haar visie op het 
BTW-statuut van opdrachthoudende verenigingen (en met name de toepassing van de 
emanatietheorie) zou wijzigen voor 2020. Er is wel een consultatie opgestart op 25 april 2014 door de 
Europese Commissie omtrent een mogelijke herziening van de BTW-regelgeving voor openbare 
besturen en de BTW-vrijstellingen in het algemeen belang. De afvalsector is één van de sectoren die 
aangehaald wordt als sector waar concurrentieverstoring voorhanden is en waarvoor de gevolgen van 
een toepassing van BTW door publieke spelers in kaart werden gebracht. Het is bijgevolg niet uit te 
sluiten dat naar aanleiding van de bijdragen die worden geleverd in het kader van deze consultatie de 
Europese Commissie de nodige initiatieven zal ondernemen om concurrentieverstoring tussen 
publieke en private spelers weg te werken in de afvalsector.  
 
Indien de activiteiten van ISVAG wijzigingen ondergaan, zal de BTW-impact hiervan steeds moeten 
worden nagegaan. Als ISVAG bijvoorbeeld warmte zou leveren aan bedrijven of waterstof zou 
verkopen, moet er rekening mee gehouden worden dat deze prestaties principieel aan BTW zijn 
onderworpen. Deze handelingen zullen dan ook recht op aftrek van BTW genereren in hoofde van 
ISVAG. 
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8. Stakeholder engagement 
 

 Huidige dialoog 

 
Op voordracht van ISVAG heeft de vergunningscommissie een aandachtspunt opgenomen met 
betrekking tot open en evenwichtige communicatie met de lokale actoren. ISVAG heeft reeds in 2011 
een communicatieplan – en beleid opgesteld, en dit voorgesteld aan de minister van Leefmilieu. Deze 
heeft in het besluit van 29 juni 2011 bevestigd dat ISVAG over een degelijk communicatieplan en –
beleid beschikt.  
 
ISVAG blijft geregeld initiatieven nemen om in dialoog te treden met de omwonenden, alsook met het 
grote publiek, de pers, de vennoten en de overheid. 
 
Centrale rol daarin speelt het bezoekerscentrum van ISVAG op de site in Wilrijk. In Tabel 26 kan men 

het aantal bezoekers zien. Dit zijn voornamelijk scholen, socio-culturele verenigingen, verenigingen 
van gepensioneerden, technische specialisten en particulieren. 
 
Tabel 26: Bezoekersaantal ISVAG 

Post 2008 2013 2014 

Bezoekersaantal 2.203 3.310 4.310 

 
Het sponsorbeleid van ISVAG is gedocumenteerd. Op de Raad van Bestuur van 27 februari 2014 werd 
een nota met betrekking tot het sponsorbeleid van ISVAG voor de periode 2014-2016 goedgekeurd. 
De doelstellingen van het sponsorbeleid zijn als volgt:  

“1. De reputatie van ons bedrijf versterken; 
2. Mede invulling geven aan de strategie en positionering van ons bedrijf als maatschappelijke 
speler en het maatschappelijk draagvlak voor ISVAG vergroten; 
3. Waar mogelijk de relaties met onze vennoten ondersteunen; 
4. De eigen medewerkers motiveren.” 

 
Het sponsorbeleid van ISVAG richt zich op het vinden van een match tussen de inzet van expertise en 
vragen en behoeften vanuit de samenleving. Mogelijke projecten die in aanmerking komen voor 
sponsoring door ISVAG zijn: 

  Gemeenschapsprojecten  
o Lokale projecten op het terrein van gezondheid, milieu en welzijn; 
o Sponsoring van onderwijs- en wetenschapsprojecten; 
o Sponsoring van projecten in kader van duurzaamheid of milieu. 

 Sportsponsoring 

 Sponsoring van interne projecten 
o Initiatieven binnen het bedrijf voor de organisatie van allerlei sport- en culturele 

activiteiten. 
 
Verder ligt ISVAG mee aan de basis van het Wereldcongres van ISWA (International Solid Waste 
Association) in Antwerpen in 2015. Dit is een non-profit vereniging die wereldwijd de ontwikkeling van 
een professioneel en duurzaam afvalbeleid promoot. 
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 Mogelijke standaarden voor MVO en stakeholder engagement 

 
Er zijn twee bekende standaarden met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen:  
 

 ISO26000: Deze standaard biedt een kader aan bedrijven en organisaties op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); 

 AA1000: Deze standaard focust heel sterk op 1 aspect van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen met name de communicatie van bedrijven en organisaties naar stakeholders toe. 

 
Tabel 27: Overzicht van de standaarden 

ISO26000 AA1000 

 
Basis van de methodologie 

- Identificatie van aspecten van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) 

- Identificatie van de stakeholders 
 
Deugdelijk bestuur  

- Rechten van de mens 
- Relaties en werkomstandigheden 
- Milieu 
- Fair trade 
- Klantenbetrokkenheid 
- Lokale duurzame ontwikkeling 
 

Integratie van de methodologie in elke laag van de 
bedrijfscultuur 

- Linken van de dagelijkse bedrijfsvoering met 
MVO 

- Begrijpen van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

- Communiceren rond MVO plan 
- Verhogen van geloofwaardigheid rond MVO 

plan 
- Opstellen en verbeteren actieplan MVO 
- Nemen van vrijwillige initiatieven rond MVO 

 
Definiëren van doel en scope van het 
stakeholderbeleid 
 
Engagement en integratie 

- Engagement voor AA1000 
- Integratie in het beleid 
- Integratie in strategie en werking 

 
Opmaken van stakeholderbeleid 

- Profileren en in kaart brengen van 
stakeholders 

- Niveau van engagement 
- Communicatie 
- Uitschrijven van het stakeholderbeleid  
- Integreren van KPI 
- Implementeren van het plan 
- Documenteren van het plan en 

onderbouwen van de acties 
- Opstellen van een verbeterplan 

 

 
ISO26000 is een zeer brede standaard die als zwaar kan beschouwd worden voor ISVAG als KMO en 
als lokaal verankerde onderneming. AA1000 kan daarentegen wel een meerwaarde bieden voor het 
opzetten van een gedocumenteerd stakeholderbeleid. 
 
Onze aanbeveling is om een gedocumenteerd plan voor stakeholderengagement op te stellen en de 
inspanningen van ISVAG op het gebied van MVO hierop af te stemmen: 
 

 Identificatie van de stakeholders (vennoten, buurtbewoners, district Wilrijk, werknemers, 
Ovam,…) 

 Analyse van de relevante MVO topics voor ISVAG 

 Actieplan per stakeholdergroep 

 Methodiek voor periodieke analyse ter verbetering van het plan 

 Uitwerken van een communicatiestrategie rond MVO 
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Samenvatting fase 2 

In het fase 2 rapport worden drie elementen besproken: 
 

 Locatieonderzoek en keuze van de locatie; 

 Uitwerken van scenario’s inzake evolutie huishoudelijk restafval per inwoner om de totale hoeveelheid 
te verwerken restafval tot 2040 te bepalen; 

 De keuze van optimale bouwscenario’s, afgestemd op de totale ingeschatte hoeveelheid restafval tot 
2040. 

 

1. Locaties 

 
In deze fase hebben we naast de locaties die onderzocht werden in de vorige toekomststudie van THV Ecobel, 
een aantal bijkomende beschikbare locaties in de provincie Antwerpen bekeken. Deze locaties werden 
geïdentificeerd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen (GHA). Hierbij werden de volgende criteria in acht genomen: 
 

 Voldoet het terrein aan de normen van het Vlaams beleid, met andere woorden, voldoet het aan het 
criterium van het zelfvoorzieningsprincipe? 

 Wat is de huidige bestemming van de locatie volgens het gewestplan?  

 Wat is de toekomstige bestemming van de locatie? 

 Lopen toegangswegen naar het terrein door dicht bebouwde dorps- of stadskernen? 

 Voldoet de locatie aan het nabijheidsprincipe (gemeten ten opzichte van de huidige locatie en gelegen 
in het werkingsgebied van ISVAG)? 

 Is er een mogelijkheid voor eigen verwerking op de site (is de terreinoppervlakte geschikt)? 
 
Na een grondige analyse van alle geïdentificeerde terreinen werd uiteindelijk geen enkele locatie als beter 
alternatief geschikt bevonden en werd bijgevolgd door de Raad van Bestuur beslist om voor de verwerking van 
het huishoudelijk restafval op de huidige locatie te blijven. 
 

2. Evolutie huishoudelijk restafval tot 2040 

 
In de studie werden vijf scenario’s uitgewerkt om de evolutie van het huishoudelijk restafval per inwoner weer te 
geven in de periode tot 2040. 
  

 Scenario 0 – het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner blijft stabiel (vermeld in het fase 1 
rapport); 

 Scenario 1 – 5 kg minder huishoudelijk restafval per beleidsperiode in de stad Antwerpen (totale daling 
van 23 kg/inwoner tegen 2040) + in de andere gemeenten blijft het huishoudelijk restafval stabiel 
(vermeld in het fase 1 rapport); 

 Scenario 2 – 7 kg minder huishoudelijk restafval (aanvullend aan scenario 1) door een hogere graad 
van inzameling van restplastiek vanaf 2020. Dit betekent een totale daling voor de stad Antwerpen van 
30 kg/inwoner en voor de andere gemeenten 7 kg/inwoner tegen 2040) (vermeld in het fase 1 rapport); 

 Scenario 3 – 30 kg minder huishoudelijk restafval tegen 2040 voor de stad Antwerpen en voor de 
andere gemeenten een daling tot 105 kg tegen 2020 waarna dit stabiel blijft (vermeld in het fase 1 
rapport); 

 Scenario 4 – 45 kg minder huishoudelijk restafval tegen 2022 voor de stad Antwerpen en voor de 
andere gemeenten een daling tot 105 kg tegen 2020 (zoals in scenario 3) waarna dit stabiel blijft (nieuw 
toegevoegd in het fase 2 rapport). 

 
Het laatste scenario is het meest ambitieuze scenario waarbij de cijfers voor Antwerpen gebaseerd zijn op het 
ontwerp Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval van OVAM dd. januari 2016 en voor de 
andere vennoten op de interne toelichtingsnota van IGEAN van maart 2015.  
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Vervolgens hebben we de prognoses van de bevolkingsgroei in kaart gebracht volgens de statistieken van het 
Federaal planbureau en volgens de bevolkingsprognoses van de stad Antwerpen (2011 – 2030). Hierbij werden 
telkens drie scenario’s uitgewerkt.  

 Het basisscenario, ofwel het verwachte scenario, dat in lijn ligt met de voorgaande groei gebaseerd op 
het Federaal planbureau; 

 De ondergrens, ofwel het verwachte scenario waarbij men ervan uit gaat dat de bevolking minimaal zal 
groeien (of zelf dalen) in de stad Antwerpen. De bevolking van de andere vennoten van ISVAG wordt in 
lijn met de statistieken van het Federaal Planbureau behouden; 

 De bovengrens, ofwel het verwachte scenario waarbij men ervan uit gaat dat de bevolking maximaal zal 
toenemen in de stad Antwerpen. De bevolking van de andere vennoten van ISVAG wordt in lijn met de 
statistieken van het Federaal Planbureau behouden. 

 
Om de dimensionering van een eventuele toekomstige nieuwe installatie te bepalen werd met de methode van 
het kritisch pad het scenario gekozen waarbij we het ambitieuze reductiescenario 4 als leidraad nemen, 
gecombineerd met een maximale bevolkingsgroei (bovengrens). Op basis hiervan komen we tot de voorgestelde 
dimensionering van een verwerkingscapaciteit van 225.000 ton/jaar. We noemen dit in het vervolg van dit 
document het hoofdafvalscenario. In vergelijking met de andere scenario’s die op het kritisch pad liggen, bedraagt 
de maximale overdimensionering 8%, hetgeen te verwaarlozen is. 
 

3. Bouwscenario’s 

 
Bij de bouwscenario’s werden zes scenario’s geïdentificeerd aan de hand van de capaciteiten, bepaald in functie 
van de evolutie van het huishoudelijk restafval tot 2040: 
 

 Referentiescenario; 

 Nieuwbouw 2 x 12 ton/h; 

 Nieuwbouw 2 x 15 ton/h; 

 Nieuwbouw 2 x 18 ton/h; 

 Nieuwbouw 1 x 24 ton/h; 

 Nieuwbouw 1 x 30 ton/h. 
 
Deze bouwscenario’s werden afgestemd op de theoretische capaciteit die nodig is voor de verwerking van 
huishoudelijk restafval. Drie scenario’s werden in acht genomen: 
 

 Het minimumscenario: Het huishoudelijk restafval wordt maximaal afgebouwd en de bevolkingsgroei 
neemt minimaal toe. Hiervoor is een totale theoretische capaciteit nodig van 185.000 ton. 

 Het maximumscenario: Het huishoudelijk restafval wordt minimaal afgebouwd (blijft stabiel) en de 
bevolking neemt maximaal toe. Hiervoor is een totale theoretische capaciteit nodig van 270.000 ton. 

 Het hoofd(afval)scenario: We gaan ervan uit dat de doelstellingen per typologie van gemeente voor het 
afbouwen van het huishoudelijk restafval volgens het ontwerpplan van OVAM dd. januari 2016 gehaald 
zullen worden, in combinatie met een maximale toename van de bevolkingsgroei. Hiervoor is een totale 
theoretische capaciteit nodig van 225.000 ton.  

 
Na analyse stellen we een nieuw te bouwen installatie voor met een theoretische capaciteit van ofwel 2 lijnen van 
15 ton/h of 1 lijn van 30 ton/h. Financieel gezien is het plaatsen van 1 lijn van 30 ton/h 15% goedkoper dan 2 
lijnen van 15 ton/h. Er dient dan echter een grotere bunker en bunkermanagementprogramma opgezet te worden. 
ISVAG zal blijven afhangen van derdepartijverwerking indien de capaciteit van de bunker overschreden wordt 
door bijvoorbeeld langer onderhoud dan voorzien. Het bouwen van 2 lijnen brengt een grotere flexibiliteit met zich 
mee: indien 1 lijn langer stil ligt dan voorzien is er nog steeds een (partiële) verwerking van afval mogelijk en kan 
het niet verwerkte deel tijdelijk in de bunker gestockeerd worden tot de installatie weer op volle capaciteit is. Men 
is met andere woorden minder afhankelijk van derdepartijverwerking. 
 
De verdere financiële en technische uitwerking van de bouwscenario’s, inclusief de koppeling met een warmtenet 
en de eventuele productie van waterstof zal verder onderzocht worden in de ‘Projectdefinitie’ fase. Zoals 
aangetoond in hoofdstuk 4 van het fase 1 rapport heeft ISVAG verschillende strategische projecten lopen (zoals 
het bouwen en voeden van een warmtenet voor nabijgelegen bedrijven, het onderzoek naar een turbine die kan 
omschakelen van elektriciteitsopwekking naar het voeden van een warmtenet,…). ISVAG is zich ervan bewust 
dat het criterium energie-efficiëntie van groot belang is. 
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1. Locatieonderzoek 
 
 
 
 
Het locatieonderzoek gebeurde in verschillende stappen: 
 

 
 
Eerst werden de locaties uit de vorige toekomststudie, uitgevoerd door THV Ecobel, opnieuw bekeken door de 
Adviesgroep Toekomststudie binnen ISVAG. Deze bestaat uit de leden van het Directiecomité, het kernteam, 
vertegenwoordigers van IGEAN en stad Antwerpen, aangevuld met externe adviseurs. 
 
Daarnaast werden nieuwe locaties geïdentificeerd na consultatie met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
(hierna POM) Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De resultaten van deze consultatie 
werden besproken op de hierboven vermelde Adviesgroep Toekomststudie.  
 
De resultaten werden gevalideerd op de adviesgroep Toekomststudie dd. 25 februari 2015 en werden besproken 
en bekrachtigd door de Raad van Bestuur van 22 april 2015. Na grondige analyse werd geen alternatieve 
afdoende locatie weerhouden en werd door de Raad van Bestuur beslist om voor de verwerking van afval op de 
huidige locatie te blijven. 

1.1 Locaties onderzocht in de vorige toekomststudie van THV Ecobel 

 
De volgende locaties werden onderzocht in de vorige toekomststudie, uitgevoerd door THV Ecobel in 2010, op 
vlak van reistijd, logistieke transportkost (inclusief overslag) en emissiekost61: 
 
Tabel 28: Locaties geïdentificeerd door THV Ecobel 

Locaties 

Merksem – Albertkanaal 

Zuid-Antwerpen – Petroleum Zuid (Blue Gate Antwerp) 

Hemiksem – Terrein Umicore 

Schelle – Terrein Interescaut 

Antwerpen Haven – Hooge Maey 

Brecht – (IGEAN Noord) 

Rotterdam 

Bionerga 

 
De voornaamste conclusies die toen geformuleerd werden, zijn: 
 

 Bij elk van de onderzochte alternatieve locaties zou de gemiddelde reistijd en de totale logistieke kost 
toenemen ten opzichte van de huidige situatie; 

 Transport over het water voor de locaties in of nabij het verzorgingsgebied leidt tot hoge logistieke 
kosten. De reductie in wegkilometers is niet voldoende om de overslagkost te verantwoorden; 

 Daarnaast liggen de emissiekosten voor de langere trajecten veel hoger dan voor de meer nabij 
gelegen locaties. Enkel de emissiekost voor de site Petroleum Zuid ligt iets lager, waarbij het afval 
afkomstig uit het noordelijk deel van het verwerkingsgebied via het Albertkanaal wordt overgeslagen en 
aangevoerd over het water. 

 
De Adviesgroep Toekomststudie adviseerde dat de conclusie van THV Ecobel, voor de bovenvermelde 
alternatieve locaties, kan behouden blijven gezien het kader dat aan de basis lag van het onderzoek van THV 

                                                             

61 Voor een detail van de 8 locaties verwijzen we naar Appendix H: Onderzochte locaties THV Ecobel 
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Ecobel niet gewijzigd is in de periode 2010-2015. Verder is de site van Petroleum Zuid intussen ingenomen voor 
de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, het project Blue Gate Antwerp. 
 

1.2 Locaties geïdentificeerd door de POM 

 
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen heeft een onderzoek verricht naar potentiële onbebouwde 
terreinen die 3,5 ha of groter zijn. Er werd hierbij gekeken naar terreinen die per 26 oktober 2014 aangeboden 
konden worden binnen de provincie Antwerpen, en waarbij logistieke bereikbaarheid een belangrijk aspect vormt. 
In totaal werden 12 locaties geïdentificeerd62. 
 
Tabel 29: Locaties geïdentificeerd door de POM Antwerpen 

Locaties 

Arendonk – Hoge Mauw 

Balen – Wezel Driehoek 

Beerse – Lilse Dijk 

Heist-Op-Den-Berg – Heitse Hoek 

Herentals – Wolfstee 

Laakdal – Langvoort 

Turnhout – Veedijk 

Bornem (naast DHL SC – ter hoogte van de Rupel) 

Bornem – Colomalaan 

Sint-Katelijne-Waver – Veiligingzone 

Wilrijk – Fotografielaan 

Rumst – Catenberg 

 
Voor deze 12 terreinen werd een evaluatie uitgevoerd op basis van de volgende criteria: 
 

1. Voldoet het terrein aan de normen van het Vlaams beleid, met andere woorden voldoet het aan het 
criterium van het zelfvoorzieningsprincipe? 

2. Wat is de huidige bestemming van de locatie volgens het gewestplan?  
3. Wat is de toekomstige bestemming van de locatie? 
4. Lopen toegangswegen naar het terrein door dicht bebouwde dorps- of stadskernen? 
5. Voldoet de locatie aan het nabijheidsprincipe (gemeten ten opzichte van de huidige locatie en gelegen in 

het werkingsgebied van ISVAG)? 
6. Is er een mogelijkheid voor eigen verwerking op de site (is de terreinoppervlakte geschikt)? 

 
De resultaten van deze evaluatie voor deze 12 locaties worden hieronder weergegeven en verder besproken. 
 
  

                                                             

62 Voor een detail van de 12 locaties verwijzen we naar Appendix I: Onderzochte locaties POM Antwerpen 
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Tabel 30: Samenvatting evaluatie locaties POM Antwerpen 

 Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 Criterium 4 Criterium 5 Criterium 6 

Arendonk – Hoge Mauw 
      

Balen – Wezel Driehoek 
      

Beerse – Lilse Dijk 
      

Heist-Op-Den-Berg – Heitse 
Hoek 

      

Herentals – Wolfstee 
      

Laakdal - Langvoort 
      

Turnhout – Veedijk 
      

Bornem 
      

Bornem – Colomalaan 
      

Sint-Katelijne-Waver – 
Veiligingzone 

      

Wilrijk – Fotografielaan 
      

Rumst – Catenberg 
      

 
Van de 12 locaties zijn er 10 terreinen die in het werkingsgebied liggen van een andere intercommunale.  
 
De volgende locaties liggen tussen de 30 en de 62 km van de huidige locatie van ISVAG en zijn gelegen in het 
werkingsgebied van IOK. Deze locaties voldoen niet aan het 5de criterium. Het betreft volgende locaties: 
 

 Arendonk – Hoge Mauw 

 Balen – Wezel Driehoek 

 Beerse – Lilse Dijk 

 Heist-Op-Den-Berg – Heitse Hoek 

 Herentals – Wolfstee 

 Laakdal – Langvoort 

 Turnhout – Veedijk 
 
De volgende 3 locaties liggen tussen de 20 en de 25 km ver van de huidige locatie van ISVAG en zijn gelegen in 
het werkingsgebied van IVAREM. Deze locaties voldoen niet aan het 5de criterium. Het betreft volgende locaties: 

 Bornem (naast DHL SC – ter hoogte van de Rupel) 
o Ligt nabij Boom 
o Afstand is 21 km indien men het centrum van Boom wil vermijden (criterium 4) 

 Bornem – Colomalaan 
o Ligt op 21 km afstand 

 Sint-Katelijne-Waver – Veilingzone 
o Ligt op 25 km afstand 
o Ring van Mechelen ligt op de rijroute 

 
Volgende locaties liggen in het werkingsgebied van ISVAG: 
 

 Wilrijk – Fotografielaan 
o Het terrein voldoet niet aan criterium 6. Er zijn belangrijke beperkingen aan het terrein. De 

diepte van het perceel is te beperkt, waardoor de bouw van de bunker in het gedrang komt. 
Daarenboven is het terrein bebost, waardoor boskap noodzakelijk is en bijgevolg een 
herplanting op een andere locatie dient te gebeuren.  

 Rumst – Catenberg 
o Deze locatie voldoet niet aan criterium 4 omdat ze nabij het centrum van Rumst gelegen is. 

Hierdoor is het noodzakelijk dat het transport door de dorpskern van Rumst moet om het 
terrein te bereiken. 

 
Voor Laakdal en Bornem (naast DHL SC – ter hoogte van de Rupel), gelegen buiten het verwerkingsgebied, 
liggen de locaties aan het water. We verwijzen naar de conclusie van sectie 1.1. Locaties onderzocht in de vorige 
toekomststudie van THV Ecobel: “Transport over het water voor de locaties in of nabij het verzorgingsgebied leidt 
tot hoge logistieke kosten. De reductie in wegkilometers is niet voldoende om de overslagkost te verantwoorden.” 
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1.3 Locaties geïdentificeerd door het Havenbedrijf  

 
Bij het onderzoek door de POM werden de terreinen van het havengebied van Antwerpen niet meegenomen. De 
bevoegdheid voor concessies op terreinen in de haven behoort toe aan de cel Investeringsbeleid van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Deze laatste heeft op zijn beurt de mogelijkheid onderzocht of er een 
dergelijk terrein, voor het inplanten van de activiteiten van ISVAG in de nabije toekomst beschikbaar is binnen het 
Antwerpse havengebied.  
 
Na onderzoek door het Havenbedrijf Antwerpen, werd volgend antwoord verkregen per 6 november 2014: 
“We gaan geen terrein in de haven voor dit project kunnen aanbieden, gezien het te weinig havengebonden 
activiteiten inhoudt en het een negatieve impact zou kunnen hebben op de mobiliteit in de haven”. 

1.4 Conclusie locatieonderzoek 

 
Uiteindelijk werd geen van de onderzochte alternatieve locaties weerhouden en werd door de Raad van Bestuur63 
beslist om voor de verwerking van afval op de huidige locatie te blijven.  

 

 

                                                             

63 Raad van Bestuur, 22 april 2015 
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2. Actualisatie evolutie 

huishoudelijk restafval 
 
 
 
De verwachte evolutie van het huishoudelijk restafval tegen 2020 en bij uitbreiding 2030 – 2040 is afhankelijk van 
volgende parameters: 
 

 De hoeveelheid huishoudelijk restafval ingezameld per inwoner en de verwachte evolutie hiervan; 

 Het aantal inwoners en de verwachte evolutie hiervan. 
 

 Evolutie huishuidelijk restafval per inwoner 

 
Om de evolutie van het huishoudelijk restafval per inwoner in kaart te brengen, werden vijf scenario’s opgesteld: 
één referentiescenario (scenario 0) en vier reductiescenario’s inzake de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk 
restafval per inwoner (scenario 1 tot 4).  
 

 Scenario 0 – het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner blijft stabiel; 

 Scenario 1 – 5 kg minder huishoudelijk restafval per beleidsperiode in de stad Antwerpen (totale daling 
van 23 kg/inwoner tegen 2040) + in de andere gemeenten blijft het huishoudelijk restafval stabiel; 

 Scenario 2 – 7 kg minder huishoudelijk restafval (aanvullend aan scenario 1) door een hogere graad 
van inzameling van restplastiek vanaf 2020. Dit betekent een totale daling voor de stad Antwerpen van 
30 kg/inwoner en voor de andere gemeenten 7 kg/inwoner tegen 2040); 

 Scenario 3 – 30 kg minder huishoudelijk restafval tegen 2040 voor de stad Antwerpen en voor de 
andere gemeenten een daling tot 105 kg tegen 2020, waarna dit stabiel blijft; 

 Scenario 4 – 45 kg minder huishoudelijk restafval tegen 2022 voor de stad Antwerpen64 en voor de 
andere gemeenten een daling tot 105 kg tegen 2020 (zoals in scenario 3) waarna dit stabiel. 

 
In scenario 1 integreren we de veronderstelling dat de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner per 
jaar in de Stad Antwerpen een dalende trend vertoont in de periode tot 2040. Het verloop in de periode gaat van 
241,60 kg per inwoner in 2014 naar 218 kg per inwoner in 2040. Voor de overige gemeenten houden we de totale 
hoeveelheid afval per inwoner per jaar op het huidige niveau, namelijk 126,30 kg/inwoner voor IGEAN 
aangesloten gemeenten en 154,11 kg/inwoner voor de gemeente Puurs gezien dit al lager is dan het Vlaamse 
gemiddelde. 
 
In scenario 2 integreren we de veronderstelling dat de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval per persoon per 
jaar verder kan dalen met 7 kg vanaf 2020 door de inzameling van restplastiek verder uit te breiden dan enkel 
plastiek flessen en flacons. Artikel 2 van de huidige erkenning van Fost Plus gaat over de uitbreiding van de 
plastiekinzameling. Fost Plus moet actief de inzameling van restplastiek (ander plastiek dan de plastiek flessen 
en flacons) gaan promoten.  
 
In scenario 3 houden we rekening met de toelichtingsnota van IGEAN omtrent de reductie van restafval en 
grofvuil. We gebruiken de prognoses van IGEAN om een inschatting te doen voor de andere leden van ISVAG. 
IGEAN voorziet een daling in restafval van 20 tot 25%, dit mede door de verdere invoering van het DIFTAR-
systeem.  
Ook voor grofvuil voorziet IGEAN een sterke daling door invoering van dit systeem bij de containerparken. Voor 
de IGEAN aangesloten gemeenten en Puurs houden we rekening met een geleidelijke daling tot 105 kg per 
inwoner in 2020, waarna dit stabiel blijft. In onze analyse voorzien we voor scenario 3 een geleidelijke daling van 
30 kg per inwoner voor de Stad Antwerpen tegen 2040 zoals in het vorige scenario. 
 
In scenario 4 houden we rekening met de doelstelling die is weergegeven in het ontwerp Uitvoeringsplan 
Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval van OVAM, dd. januari 2016, omtrent de reductie van restafval 
en grofvuil. Daarin wordt gesteld dat elke gemeente in 2022 maximaal de hoeveelheid restafval mag produceren 
die is toegekend aan de cluster waaronder de gemeente valt. Dit komt neer op 197 kg per inwoner voor de stad 
Antwerpen. Voor de andere leden van ISVAG komt dit neer op een gewogen gemiddelde65 van 140 kg per 

                                                             

64 Dit komt overeen met de voorgestelde daling tot 197 kg/inw in de stad Antwerpen tegen 2022 volgens het ontwerp 

uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM, dd januari 2016 
65 Gewogen gemiddelde op basis van het bevolkingsaantal in elk van de gemeentes 
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inwoner.66 In scenario 3 wordt reeds rekening gehouden met de toelichtingsnota van IGEAN omtrent de reductie 
van restafval en grofvuil. Aangezien de prognose van IGEAN ambitieuzer is dan de doelstellingen vooropgesteld 
in het ontwerpplan van OVAM, wordt de prognose van IGEAN doorgetrokken voor de andere leden van ISVAG 
onder scenario 4. 
 

 Bevolkingsevolutie 

 
Om de bevolkingsevolutie in kaart te brengen, gaan we uit van een basisbevolkingsevolutie met een boven- en 
een ondergrens, gebaseerd op twee bronnen: 
 

 Statistieken van het Federaal planbureau; FOD economie – Algemene Directie Statistiek en 
economische informatie “loop van de bevolking” per arrondissement; 1991 - 2014 waarnemingen; 2015 
– 2060 vooruitzichten. We baseren ons telkens op de bevolking op 1 januari van het volgende jaar; 

 Bevolkingsprognoses stad Antwerpen 2011 – 2030 
 
Dit zijn dezelfde bronnen als in fase 1 van de ‘Evaluatie en actualisatie toekomststudie’. Er werden per 22 februari 
2016 geen significante wijzigingen in de bronnen vastgesteld. 
 

 Evolutie huishoudelijk restafval 

 

2.3.1 Evolutie gebaseerd op Basisscenario bevolkingsevolutie 

 
De statistieken van het Federaal planbureau ‘loop van de bevolking’ geven een inschatting van de evolutie van 
het bevolkingsaantal in het arrondissement Antwerpen tot 2060. Kanttekening hierbij is dat Puurs niet tot het 
arrondissement Antwerpen behoort. Voor zowel de evolutie van de Stad Antwerpen, de bij IGEAN aangesloten 
gemeenten, als voor Puurs zijn de verwachte bevolkingscijfers in de analyse gebaseerd op de evolutie voor het 
arrondissement Antwerpen.  
 
We bekijken de vijf scenario’s inzake de evolutie van het huishoudelijk restafval op basis het basisscenario van 
de bevolkingsgroei: 
 
  

                                                             

66 Dit is een indicatief getal, de eigenlijke doelstelling is bepaald per gemeente en hangt af van de cluster waaronder de 

gemeente valt 
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Tabel 31: Basisscenario van de bevolkingsgroei 

Plaats 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Stad Antwerpen 493 517  515 354   527 008   540 018   553 331   566 133   578 023  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
486 038 67  497 154   508 397   520 947   533 790   546 140   557 611  

Puurs 16 600  17 130   17 517   17 949   18 392   18 818   19 213  

Bevolking leden 

ISVAG 
996 155 1 029 638  1 052 921  1 078 915  1 105 513   1 131 091  1 154 847  
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Tabel 32: Evolutie tonnages aan de hand van de basisbevolkingsevolutie 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Scenario 0 - Het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner blijft stabiel 

Stad Antwerpen  124 507   127 323   130 466   133 682   136 775   139 648  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   64 211   65 796   67 418   68 978   70 427  

Puurs  2 640   2 699   2 766   2 834   2 900   2 961  

Totaal leden ISVAG  189 938   194 233   199 028   203 935   208 653   213 035  

Scenario 1 - 5 kg minder huishoudelijk restafval per beleidsperiode in de stad Antwerpen (totale 

daling van 23 kg/inwoner tegen 2040) + in de andere gemeenten stabiel  

Stad Antwerpen  123 863   123 809   124 616   125 382   125 924   126 161  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   64 211   65 796   67 418   68 978   70 427  

Puurs  2 640   2 699   2 766   2 834   2 900   2 961  

Totaal leden ISVAG  189 294   190 720   193 178   195 635   197 802   199 548  

Scenario 2 - 7 kg minder door een hogere graad van plastiek in de PMD zak vanaf 2020. Dit 

betekent een totale daling voor de stad Antwerpen van 30 kg/inwoner en voor de andere 

vennoten 7 kg/inwoner tegen 2040) 

Stad Antwerpen  123 863   120 120   120 836   121 509   121 961   122 115  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   60 652   62 149   63 682   65 155   66 523  

Puurs  2 640   2 577   2 640   2 706   2 768   2 826  

Totaal leden ISVAG  189 294   183 349   185 626   187 896   189 885   191 464  

Scenario 3 - 30 kg minder huishoudelijk restafval tegen 2040 voor de stad Antwerpen en voor 

IGEAN aangesloten gemeenten en Puurs een daling tot 105 kg tegen 2020 waarna dit stabiel 

blijft. 

Stad Antwerpen  123 863   120 120   120 836   121 509   121 961   122 115  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 61 026   53 382   54 699   56 048   57 345   58 549  

Puurs  2 500   1 839   1 885   1 931   1 976   2 017  

Totaal leden ISVAG  187 389   175 341   177 420   179 488   181 282   182 681  

Scenario 4 – Daling tot 197 kg/inw in de stad Antwerpen tegen 2022 en voor de andere 

gemeentes blijft een daling behouden (zoals in scenario 3) tot 105 kg tegen 2020 waarna dit 

stabiel blijft. 

Stad Antwerpen  121 634 109 696 106384 109 006 111 528 113 871 

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 61 026   53 382 54 699  56 048  57 345  58 549  

Puurs  2 500  1 839  1 885  1 931 1 976  2 017  

Totaal leden ISVAG  185 160  164 917  162 968  166 985  170 849 174 437 
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2.3.2 Evolutie gebaseerd op de boven – en ondergrens van de bevolkingsevolutie 

 
Op de basisbevolkingsevolutie (gebaseerd op de cijfers van het federaal planbureau) kunnen we, zoals 
uitgewerkt in fase 1 ‘Evaluatie en actualisatie toekomststudie’, varianten toepassen die de boven – en 
ondergrenzen van het spectrum in kaart brengen.  
 
De boven- – en ondergrens op de bevolkingsevolutie worden bepaald door de evoluties afkomstig uit het rapport 
‘Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011 – 2030. Dit rapport maakt een inschatting van de bevolkingsgroei in de 
stad Antwerpen tot 2030 op basis van vijf prognoses: 
 

 Prognose 1: De bevolkingsevolutie gemeten in 2011 blijft constant; 

 Prognose 2: Doorrekenen van een gemiddeld migratiesaldo 2002 – 2009 met gelijk gebleven ‘Totaal 
Vruchtbaarheidscijfer’ (TVC); 

 Prognose 3: Doorrekenen van een gemiddeld migratiesaldo 2002 – 2009 met toegenomen TVC; 

 Prognose 4: Migratiesaldo gaat naar 0 met gelijkblijvend TVC; 

 Prognose 5: Migratiesaldo gaat naar 0 met afgenomen TVC. 
 
Er is geen probabiliteit toegekend aan de 5 voorgestelde scenario’s. 
 

2.3.2.1 Bovengrens bevolkingsevolutie 

 
Prognose 1 (waarbij de bevolkingsevolutie in de stad Antwerpen van 2011 constant blijft stijgen tot 714.434 
inwoners in 2030) werd niet weerhouden gezien er in de actuele gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei tussen 
2008 en 2012 een knik vast te stellen is. 
 
Van de overige scenario’s hebben we als bovengrens het scenario gekozen met de hoogste bevolkingsgroei in 
Antwerpen, namelijk prognose 2 - Doorrekenen van een zelfde migratie-evolutie als tussen 2002-2009 en gelijk 
gebleven TVC. De bevolkingsaangroei bij de andere leden van ISVAG blijft ongewijzigd ten opzichte van het 
basisscenario. 
 
Dit resulteert in de volgende prognose van de bevolkingsgroei en evolutie van tonnages van huishoudelijk afval. 
  
Tabel 33: Bovengrens bevolkingsevolutie op basis van de bevolkingsgroei in de stad Antwerpen 

Plaats 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Stad 

Antwerpen 
493 517  522 280   552 300   585 480   621 253   660 645   704 041  

IGEAN 

aangesloten 

gemeentes 

486 03868  497 154   508 397   520 947   533 790   546 140   557 611  

Puurs 16 600  17 130   17 517   17 949   18 392   18 818   19 213  

Bevolking 

leden ISVAG 
996 155  1 036 564   1 078 214   1 124 377   1 173 435   1 225 602   1 280 864  
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Tabel 34: Evolutie tonnages aan de hand van de maximale visie op de bevolkingsgroei 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Scenario 0 - Het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner blijft stabiel 

Stad Antwerpen  126 181   133 433   141 449   150 092   159 609   170 093  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   64 211   65 796   67 418   68 978   70 427  

Puurs  2 640   2 699   2 766   2 834   2 900   2 961  

Totaal leden ISVAG  191 611   200 344   210 012   220 345   231 487   243 481  

Scenario 1 - 5 kg minder huishoudelijk restafval per beleidsperiode in de stad Antwerpen 

(totale daling van 23 kg/inwoner tegen 2040) + in de andere gemeenten stabiel  

Stad Antwerpen  125 528   129 751   135 107   140 773   146 947   153 666  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   64 211   65 796   67 418   68 978   70 427  

Puurs  2 640   2 699   2 766   2 834   2 900   2 961  

Totaal leden ISVAG  190 959   196 662   203 669   211 026   218 824   227 053  

Scenario 2 - 7 kg minder door een hogere graad van plastiek in de PMD zak vanaf 2020. Dit 

betekent een totale daling voor de stad Antwerpen van 30 kg/inwoner en voor de andere 

vennoten 7 kg/inwoner tegen 2040) 

Stad Antwerpen  125 528   125 885   131 008   136 424   142 322   148 737  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   60 652   62 149   63 682   65 155   66 523  

Puurs  2 640   2 577   2 640   2 706   2 768   2 826  

Totaal leden ISVAG  190 959   189 114   195 798   202 812   210 245   218 087  

Scenario 3 - 30 kg minder huishoudelijk restafval tegen 2040 voor de stad Antwerpen en voor 

IGEAN aangesloten gemeenten en Puurs een daling tot 105 kg tegen 2020 waarna dit stabiel 

blijft. 

Stad Antwerpen  125 528   125 885   131 008   136 424   142 322   148 737  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 61 026   53 382   54 699   56 048   57 345   58 549  

Puurs  2 500   1 839   1 885   1 931   1 976   2 017  

Totaal leden ISVAG  189 053   181 106   187 593   194 404   201 643   209 304  

Scenario 4 – Daling tot 197 kg/inw in de stad Antwerpen tegen 2022 en voor IGEAN aangesloten 

gemeenten en Puurs een daling tot 105 kg tegen 2020 waarna dit stabiel blijft. 

Stad Antwerpen  123 269  114 961  115 340  122 387  130 147  138 696  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 61 026   53 382   54 699   56 048   57 345   58 549  

Puurs  2 500   1 839   1 885   1 931   1 976   2 017  

Totaal leden ISVAG  186 795   170 182   171 924 180 366  189 468 199 262  
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2.3.2.2 Ondergrens bevolkingsevolutie 

 
Als ondergrens voor de bevolkingsevolutie werd gekozen voor het scenario met de laagste bevolkingsgroei in de 
stad Antwerpen waarbij het migratiesaldo naar 0 gaat en de TVC afneemt. De bevolkingsgroei bij de andere 
leden van ISVAG blijft ongewijzigd ten opzichte van het basisscenario. 
 
Dit resulteert in de volgende bevolkingsgroei en evolutie van tonnages van huishoudelijk afval. 
 
Tabel 35: Ondergrens bevolkingsevolutie op basis van de bevolkingsgroei in de stad Antwerpen 

Plaats 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Stad 

Antwerpen 
493 517  522 377   546 218   560 798   564 073   557 434   542 088  

IGEAN 

aangesloten 

gemeentes 

486 03869  497 154   508 397   520 947   533 790   546 140   557 611  

Puurs 16 600  17 130   17 517   17 949   18 392   18 818   19 213  

Bevolking 

leden 

ISVAG 

996 155  1 036 661   1 072 132   1 099 695   1 116 255   1 122 392   1 118 911  

 
  

                                                             

69 Arrondissement Antwerpen verminderd met de Stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht (in 2010: 18.656 inwoners) 

VOORSTEL



 

Fase 2 - Evaluatie en actualisatie toekomststudie - 93 

 

Tabel 36: Evolutie tonnages aan de hand van de minimale visie op de bevolkingsgroei 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Scenario 0 - Het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner blijft stabiel 

Stad Antwerpen  126 204   131 964   135 486   136 278   134 674   130 966  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   64 211   65 796   67 418   68 978   70 427  

Puurs  2 640   2 699   2 766   2 834   2 900   2 961  

Totaal leden ISVAG  191 635   198 874   204 049   206 530   206 552   204 354  

Scenario 1 - 5 kg minder huishoudelijk restafval per beleidsperiode in de stad Antwerpen 

(totale daling van 23 kg/inwoner tegen 2040) + in de andere gemeenten stabiel 

Stad Antwerpen  125 551   128 322   129 411   127 817   123 990   118 317  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   64 211   65 796   67 418   68 978   70 427  

Puurs  2 640   2 699   2 766   2 834   2 900   2 961  

Totaal leden ISVAG  190 982   195 233   197 973   198 069   195 867   191 705  

Scenario 2 - 7 kg minder door een hogere graad van plastiek in de PMD zak vanaf 2020. Dit 

betekent een totale daling voor de stad Antwerpen van 30 kg/inwoner en voor de andere 

vennoten 7 kg/inwoner tegen 2040) 

Stad Antwerpen  125 551   124 499   125 485   123 868   120 088   114 523  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 62 791   60 652   62 149   63 682   65 155   66 523  

Puurs  2 640   2 577   2 640   2 706   2 768   2 826  

Totaal leden ISVAG  190 982   187 728   190 275   190 255   188 011   183 872  

Scenario 3 - 30 kg minder huishoudelijk restafval tegen 2040 voor de stad Antwerpen en voor 

IGEAN aangesloten gemeenten en Puurs een daling tot 105 kg tegen 2020 waarna dit stabiel 

blijft. 

Stad Antwerpen  125 551   124 499   125 485   123 868   120 088   114 523  

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 61 026   53 382   54 699   56 048   57 345   58 549  

Puurs  2 500   1 839   1 885   1 931   1 976   2 017  

Totaal leden ISVAG  189 077   179 720   182 070   181 847   179 408   175 089  

Scenario 4 – Daling tot 197 kg/inw in de stad Antwerpen tegen 2022 en voor IGEAN 

aangesloten gemeenten en Puurs een daling tot 105 kg tegen 2020 waarna dit stabiel blijft. 

Stad Antwerpen  123 292 113 695  110 477  111 122 109 815  106 791 

IGEAN aangesloten 

gemeentes 
 61 026   53 382   54 699   56 048   57 345   58 549  

Puurs  2 500   1 839   1 885   1 931   1 976   2 017  

Totaal leden ISVAG  186 818  168 916  167 061  169 102  169 135  167 358 
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2.3.3 Overzicht evolutie huishoudelijk restafval 

 

De tabel hieronder (zie Tabel 37) geeft het overzicht weer van de uitgewerkte scenario’s van de inwonersevolutie 
en de reductie scenario’s van het huishoudelijk restafval ingezameld per inwoner. 
 
Tabel 37: Samenvattende tabel scenario’s evolutie huishoudelijke afvalstoffen in 2040 

 

 
Op basis van bovenstaande analyse, gebaseerd op de bevolkings– en afvalevolutie, gaan we ervan uit dat de 
totale hoeveelheid te verwerken afval van ISVAG in 2040 zal liggen tussen circa 165.000 en 245.000 ton.  
 
Indien we dit koppelen aan een beschikbaarheid van 90%70 van de installatie dan dient, afhankelijk van het 
scenario, de theoretische capaciteit van de installatie tussen circa 185.000 en 270.000 ton te bedragen. De 
dimensionering van de installatie wordt verder bekeken in de volgende sectie.  
 
 

 

 

  

                                                             

70 De reële gemiddelde beschikbaarheid van de installatie van ISVAG is 90% in de laatste 5 jaar. De niet beschikbaarheid is te 
wijten aan het uitvoeren van jaarlijks onderhoud. Dit onderhoud neemt ongeveer 2 weken in beslag per lijn. Bovendien zijn er 
jaarlijks ook een aantal ongeplande onderhoudsbeurten waardoor een lijn tijdelijk stil ligt. 

Onder Basis Boven Onder Basis Boven

Scenario 0

Het aantal kg huishoudelijk restafval per 

inwoner blijft stabiel

Scenario 1 

5 kg minder huishoudelijk restafval per 

beleidsperiode in de stad Antwerpen (totale 

daling van 23 kg/inwoner tegen 2040) + IGEAN 

aangesloten gemeentes en Puurs blijft het 

huishoudelijk restafval stabiel.

Scenario 2

7 kg minder door een hogere graad van 

plastiek in de PMD zak vanaf 2020 (tov 

scenario 1). Dit betekent een totale daling voor 

de stad Antwerpen van 30 kg/inwoner + IGEAN 

aangesloten gemeenten en Puurs 7 kg/inwoner 

tegen 2040

Scenario 3

30 kg minder huishoudelijk restafval tegen 

2040 voor de stad Antwerpen + voor IGEAN 

aangesloten gemeenten en Puurs een daling 

tot 105 kg tot 2020 waarna dit stabiel blijft.

Scenario 4

Daling tot 197 kg/inw in de stad Antwerpen 

tegen 2022 + voor IGEAN aangesloten 

gemeenten en Puurs een daling tot 105 kg tot 

2022 waarna dit stabiel blijft.

Scenario

Aanvoer van afval van de vennoten

215 000

Capaciteit van de installatie 

(Beschikbaarheid van 90%)

204 354 213 035 243 481 230 000 240 000 270 000

205 000 215 000 245 000

191 705 199 548 227 053

183 872 191 464 218 087

225 000 255 000

195 000 205 000 235 000175 089 182 681 209 304

225 000167 358 174 437 199 262 185 000 195 000
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3. Bouwscenario’s 

 
 Voorgestelde bouwscenario’s 

 
De volgende potentiële bouwscenario’s werden geïdentificeerd. Bij het overzicht tonen we rechts de maximum 
theoretische capaciteit die beschikbaar is bij het bouwen van een nieuwe installatie. Links berekenen we de 
hoeveelheid afval die aangevoerd kan worden. Deze bedraagt 90% van de maximum theoretische capaciteit, 
omdat gemiddeld de lijnen aan 90%71 van hun capaciteit werken. Het is dan ook deze laatste die vergeleken 
wordt met de afvalprognoses. 
 
Tabel 38: Overzicht hoofdbouwscenario’s  

Bouwscenario’s Beschrijving 

Aanvoer van afval van 
de vennoten (90% van 

de theoretische 
capaciteit tgv niet 

continue 
beschikbaarheid 

installatie) 
(verwerkingscapaciteit) 

Theoretische 
capaciteit van de 

installatie 
(100 %) 

Referentiescenario Hiermee verwijzen we naar de 
huidige installatie die vandaag 
aanwezig is.  

141.912 157.680 

Nieuwbouw 2x12t/h Dit stelt een nieuwbouw voor 
van 2 lijnen waarvan elke lijn 
een capaciteit heeft van 12 ton 
per uur. 

189.216 210.240 

Nieuwbouw 2x15t/h Dit stelt een nieuwbouw voor 
van 2 lijnen waarvan elke lijn 
een capaciteit heeft van 15 ton 
per uur. 

236.520 262.800 

Nieuwbouw 2x18t/h Dit stelt een nieuwbouw voor 
van 2 lijnen waarvan elke lijn 
een capaciteit heeft van 18 ton 
per uur. 

283.824 315.360 

Nieuwbouw 1x24t/h Dit stelt een nieuwbouw voor 
met 1 lijn waarvan de lijn een 
capaciteit heeft van 24 ton per 
uur. 

189.216 210.240 

Nieuwbouw 1x30t/h Dit stelt een nieuwbouw voor 
van 1 lijn waarvan de lijn een 
capaciteit heeft van 30 ton per 
uur. 

236.520 262.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             

71 De reële gemiddelde beschikbaarheid van de installatie van ISVAG is 90% in de laatste 5 jaar. De niet beschikbaarheid is te 

wijten aan het uitvoeren van jaarlijks onderhoud. Dit onderhoud neemt ongeveer 2 weken in beslag per lijn. Bovendien zijn er 
jaarlijks ook een aantal ongeplande onderhoudsbeurten waardoor een lijn tijdelijk stil ligt. 
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Deze hoofdbouwscenario’s kunnen verder uitgebreid worden met volgende scenario’s: 
 
Tabel 39: Overzicht additionele bouwscenario’s 

Additionele 
bouwscenario 

Beschrijving 

Mini warmtenet De aanleg van een mini-warmtenet houdt de levering van warmte in aan naburige 
bedrijven. Doordat de bedrijven nabijgelegen zijn en de af te leggen afstand over 
het warmtenet zeer kort is, verwacht men een beperkt warmteverlies van 4-5%. 

Waterstof Er werd samen met Waterstof.net een project ingediend met het voorstel om een 
deel van de elektriciteit waarover ISVAG beschikt, te gebruiken om waterstof te 
produceren. Een Europees subsidiedossier werd ingediend.  

Mini warmtenet en 
waterstof 

Een mini-warmtenet gecombineerd met de productie van waterstof. 

Maxi warmtenet en 
Waterstof productie en 
Verkoop stoom 

De levering van warmte aan een nog op te richten maxi-(stads)warmtenetwerk 
gecombineerd met waterstofproductie en verkoop van stoom voor 
elektriciteitsopwekking 

Maxi warmtenet en 
Waterstof productie en 
Elektriciteitsproductie 

De levering van warmte aan een maxi-(stads)warmtenet gecombineerd met 
waterstofproductie, en de bouw van een eigen turbine om stoom om te zetten in 
elektriciteit, die op zijn beurt verkocht wordt. 

 
 

In het verdere vervolg van dit document zal enkel gekeken worden naar de hoofdbouwscenario’s. De additionele 
bouwscenario’s worden hierbij niet beschouwd, aangezien deze afhangen van de theoretische capaciteit 
(dimensionering) van de hoofdbouwscenario’s. In een verdere fase zal de combinatie van hoofdbouwscenario’s 
met additionele scenario’s verder bepaald worden, gezien deze aanvullende scenario’s een belangrijke impact 
hebben op de energie-efficiëntie van de installatie. 
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 Herleiden van de scenario’s inzake evolutie huishoudelijk restafval 

 

De 15 scenario’s bepaald in de sectie 2.3.3. ‘Overzicht evolutie huishoudelijk restafval’ worden herleid naar 3 
scenario’s waaronder het ‘hoofd(afval)scenario’, het maximumscenario (waarvoor de meeste capaciteit van de 
installatie nodig is) en het minimumscenario (waarvoor de minste capaciteit van de installatie nodig is).  

 

Tabel 40: Samenvattende tabel scenario’s evolutie huishoudelijke afvalstoffen in 2040  

 
 
We gebruiken het kritisch pad (hierboven aangegeven in lichtgroen) om de meest waarschijnlijke combinaties te 
identificeren door de reductiescenario’s in afval per inwoner te combineren met de bevolkingsevolutie. 
  
Wanneer we het kritisch pad bekijken, dan zien we dat de theoretische capaciteit van de installatie loopt van 
230.000 ton (scenario 0 waarbij de ondergrens van de bevolkingsevolutie wordt toegepast, maar waarbij er geen 
afvalreductie is per inwoner), tot 225.000 ton (scenario 4 waarbij de bovengrens van de bevolkingsevolutie wordt 
toegepast in combinatie met een ambitieus afvalreductiescenario per inwoner).  
 
Bij het bepalen van het hoofd(afval)scenario voor deze studie, gaan we ervan uit dat de doelstellingen voor het 
afbouwen van het huishoudelijk restafval volgens het ontwerpplan van OVAM dd. januari 2016 gehaald zullen 
worden voor Antwerpen en dat de doelstellingen gebaseerd op de toelichtingsnota van IGEAN gehaald worden 
voor de andere leden van ISVAG (scenario 4). We gaan er evenwel van uit dat de dimensionering van de 
installatie een maximale bevolkingsevolutie moet kunnen opvangen om onderdimensionering van de installatie te 
voorkomen. De maximale overdimensionering met de andere scenario’s op het kritisch pad bedraagt maximaal 
8%. 
 
Bij het minimumscenario gaan we ervan uit dat de evolutie van het huishoudelijk restafval maximaal afgebouwd 
wordt. Dit komt overeen met scenario 4 waarbij het aantal kg huishoudelijk restafval daalt tot 197 kg per inwoner 

Onder Basis Boven Onder Basis Boven

Scenario 0

Het aantal kg huishoudelijk restafval per 

inwoner blijft stabiel.

Scenario 1 

5 kg minder huishoudelijk restafval per 

beleidsperiode in de stad Antwerpen (totale 

daling van 23 kg/inwoner tegen 2040) + IGEAN 

aangesloten gemeentes en Puurs blijft het 

huishoudelijk restafval stabiel.

Scenario 2

7 kg minder door een hogere graad van 

plastiek in de PMD zak vanaf 2020 (tov 

scenario 1). Dit betekent een totale daling voor 

de stad Antwerpen van 30 kg/inwoner + IGEAN 

aangesloten gemeenten en Puurs 7 kg/inwoner 

tegen 2040.

Scenario 3

30 kg minder huishoudelijk restafval tegen 

2040 voor de stad Antwerpen + voor IGEAN 

aangesloten gemeenten en Puurs een daling 

tot 105 kg tegen 2020 waarna dit stabiel blijft.

Scenario 4

Daling tot 197 kg/inw in de stad Antwerpen 

tegen 2022 + voor IGEAN aangesloten 

gemeenten en Puurs een daling tegen 105 kg 

tegen 2020 waarna dit stabiel blijft.

Scenario

Aanvoer van afval van de vennoten

215 000

Capaciteit van de theoretische installatie 

(Actuele beschikbaarheid is 90% van de 

theoretische capaciteit)

204 354 213 035 243 481 230 000 240 000 270 000

205 000 215 000 245 000

191 705 199 548 227 053

183 872 191 464 218 087

225 000 255 000

195 000 205 000 235 000175 089 182 681 209 304

225 000167 358 174 437 199 262 185 000 195 000
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in de stad Antwerpen en 105 kg per inwoner voor de IGEAN aangesloten gemeenten en Puurs. Dit wordt 
toegepast op de ondergrens van de bevolkingsevolutie, wat overeenkomt met een theoretische capaciteit van 
185.000 ton.  
 
Bij het maximumscenario gaan we ervan uit dat de evolutie van het huishoudelijk restafval minimaal afgebouwd 
wordt. Dit komt overeen met scenario 0 waarbij het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner stabiel blijft. Dit 
wordt toegepast op de bovengrens van de bevolkingsevolutie, wat overeenkomt met een theoretische capaciteit 
van 270.000 ton.  

 Afstemming potentiële referentie- en bouwscenario’s met de 3 gekozen 
scenario’s inzake de evolutie huishoudelijk restafval 

 
Hieronder wordt voor het referentiescenario en de potentieel voorgestelde bouwscenario’s onderzocht hoe de 
evolutie van het huishoudelijk restafval en de aldus benodigde capaciteit van de installatie zal evolueren in de 
periode tot 2040 toe.  
 

3.3.1 Referentiescenario  

 

Het referentiescenario geeft de huidige verwerking weer met de bestaande installatie van ISVAG en de gebruikte 
derdepartijverwerking. Bij het referentiescenario stellen we vast dat bij zowel het minimumscenario, het 
maximumscenario, als het hoofd(afval)scenario de huidige capaciteit van de installatie niet meer voldoende is 
voor de verwerking van het huishoudelijk restafval van de leden van ISVAG. 
 
Bij het hoofd(afval)scenario gaan we ervan uit dat de doelstellingen voor het afbouwen van het huishoudelijk 
restafval volgens het ontwerpplan van OVAM en de toelichtingsnota van IGEAN gehaald zullen worden (scenario 
4). Deze worden dan toegepast met de bovengrens van de bevolkingsevolutie. De dalende trend die zich 
voordoet tegen 2020 komt voort uit de daling van het aantal kg afval per inwoner, gebaseerd op het ontwerp van 
het uitvoeringsplan van OVAM en de ambitie gesteld in de toelichtingsnota voor IGEAN. De periode erna wordt 
het aantal kg per inwoner gelijk gehouden, waardoor de tonnages afval terug stijgen wegens de bevolkingsgroei. 
Tegen 2040 hebben we dan een aanvoer van 199.000 ton per jaar. 
 
Bij het minimumscenario gaan we ervan uit dat de evolutie van het huishoudelijk restafval maximaal afgebouwd 
wordt. Dit komt overeen met scenario 4, waarbij het aantal kg huishoudelijk restafval daalt tot 197 kg per inwoner 
in de stad Antwerpen en 105 kg per inwoner voor de IGEAN aangesloten gemeenten en Puurs. Dit wordt dan 
toegepast op de ondergrens van de bevolkingsevolutie. Tegen 2020 zien we terug een dalende trend van het 
tonnage huishoudelijk restafval. Deze daling is gebaseerd op het ontwerp van het uitvoeringsplan van OVAM en 
de toelichtingsnota van IGEAN. De periode erna wordt het aantal kg per inwoner gelijk gehouden en zien we een 
stabiele trend in het totale tonnage tot zelf een lichte daling naar 2040 toe. Dit komt voornamelijk omdat de 
prognoses voor de ondergrens van de bevolkingsgroei aangeeft dat er naar 2040 een dalende trend zal zijn in de 
bevolking. Tegen 2040 hebben we dan een aanvoer van 167.000 ton per jaar. 
 
Bij het maximumscenario gaan we ervan uit dat de evolutie van het huishoudelijk restafval minimaal afgebouwd 
wordt. Dit komt overeen met scenario 0 waarbij het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner stabiel blijft. Dit 
wordt dan toegepast op de bovengrens van de bevolkingsevolutie. In de grafiek zien we dan ook duidelijk een 
stijgende lijn van het aantal tonnages waarbij we tegen 2040 een aanvoer hebben van 243.000 ton. 
 
De capaciteit van het referentiescenario zal zonder aanpassingen van de huidige installatie een 
verwerkingscapaciteit hebben van 142.000 ton72 per jaar. Dit is op dit moment reeds ruimschoots onvoldoende 
om de huidige aanvoer te kunnen verwerken en volstaat bijgevolg ook niet om aan de evolutie van het 
huishoudelijk afval te voldoen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             

72 De huidige capaciteit bestaat uit 2 lijnen van 9 ton/h 
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Figuur 8: Overzicht evolutie tonnage in combinatie met beschikbare verwerkingscapaciteit 

 

 
 

 

 
 
 
 

In de volgende grafieken wordt het tonnage afval weergegeven dat zelf verwerkt kan worden (blauw) en het afval 
dat afgevoerd moet worden voor verwerking door een derde partij (groen). Zoals hierboven weergegeven, wordt 
aangetoond dat de verwerkingscapaciteit bij het referentiescenario onvoldoende is en dat gedurende de periode 
tot 2040 een substantieel stuk van het huishoudelijk restafval afgevoerd moet worden voor verwerking door 
derden. 
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Figuur 9: Overzicht van de capaciteit van eigen verwerking en afgevoerde tonnages 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

VOORSTEL



 

Fase 2 - Evaluatie en actualisatie toekomststudie - 101 

 

3.3.2 Bouwscenario 2 x 12 ton/h73 

 
Bij het bouwscenario van 2 lijnen met een capaciteit van 12 ton/h per lijn, zien we een stijging van de 
verwerkingscapaciteit vanaf 2022. Vanaf 2022 is de eerste lijn afgewerkt waardoor de capaciteit opmerkelijk stijgt. 
Vanaf 2023 is er een verdere stijging wanneer ook de 2de lijn in gebruik wordt genomen. In dit scenario wordt er 
vertrokken van een niet gelijktijdige bouw van de 2 lijnen. Dit verklaart de knik die zich voort doet rond 2022. 
Vanaf 2022 zou er 1 nieuwe lijn actief zijn, die dan tijdelijk samen opereert met 1 oude lijn74 van de huidige 
installatie. Met een bouwscenario van 2 x 12 ton/h komen we uit op een theoretische theoretische capaciteit van 
210.000 ton. Dit komt overeen met een verwerkingscapaciteit van 189.000 ton als we een gemiddelde 
beschikbaarheid van 90% in acht nemen.  
Bij de installatie van 2 x 12 ton/h voldoet de capaciteit enkel bij het minimumscenario. Bij het maximumscenario 
maken volstaat de verwerkingscapaciteit niet om al het aangevoerde afval te kunnen verwerken. Bij het 
hoofd(afval)scenario voldoet de capaciteit vanaf 2023 tot 2035. Vanaf 2035 zou de bevolkingsgroei te veel 
toenemen zodat de capaciteit van deze installatie niet meer voldoet. 
 
Figuur 10: Overzicht evolutie tonnage in combinatie met beschikbare verwerkingscapaciteit 

 

 

 

                                                             

73 Zie appendix J voor de grafieken van 1 x 24 ton/h. Dit komt overeen met een gelijktijdige bouw van 2 lijnen van 12 ton/h. De 

conclusies zijn gelijkaardig aan de hierboven gerapporteerde conclusies voor een gefaseerde bouw van 2 lijnen van 12 ton/h. 
74 De huidige installatie heeft een capaciteit van 2 lijnen van 9 ton/h 
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In de volgende grafieken wordt het tonnage afval weergegeven dat zelf verwerkt kan worden (blauw) en het afval 
dat afgevoerd moet worden voor verwerking door een derde partij (groen). Wanneer we de grafiek bekijken voor 
het maximumscenario van eigen verwerking ten opzichte van de verwerking van een derde partij, dan merken we 
dat buiten een kleine daling voor afvoer van tonnage rond 2022, de afvoer voor de verwerking van een derde 
partij significant blijft ten opzichte van het huidige referentiescenario. Voor het hoofd(afval)scenario is er 
voldoende capaciteit voor de verwerking van huishoudelijk restafval vanaf 2023, maar is vanaf 2035 opnieuw een 
verwerking door een derde partij noodzakelijk. 

 

Figuur 11: Overzicht van de capaciteit van eigen verwerking en afgevoerde tonnages 
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3.3.3 Bouwscenario 2 x 15 ton/h75 

 

Bij het bouwscenario van 2 lijnen met een capaciteit van 15 ton/h per lijn, zien we een stijging van de capaciteit 
vanaf 2022. Vanaf 2022 is de eerste lijn afgewerkt waardoor de verwerkingscapaciteit opmerkelijk stijgt. Vanaf 
2023 is er een verdere stijging wanneer ook de 2de nieuwe lijn in gebruik wordt genomen. In dit scenario wordt  
vertrokken van een niet gelijktijdige bouw van de 2 lijnen. Dit verklaart de knik die zich voort doet rond 2022. Met 
een bouwscenario van 2 x 15 ton/h komen we uit op een theoretische theoretische capaciteit van 263.000 ton. Dit 
komt overeen met een verwerkingscapaciteit van 236.000 ton als we een gemiddelde beschikbaarheid van 90% 
in acht nemen. Bij de installatie van 2 x 15 ton/h lijnen voldoet de capaciteit niet bij het maximumscenario tegen 
2040. Bij het minimumscenario voldoet de capaciteit ruimschoots aan de evolutie voor huishoudelijk restafval. Bij 
het hoofd(afval)scenario is de capaciteit ook voldoende voor de evolutie van het huishoudelijk afval. De 
overcapaciteit is in dit geval iets minder dan bij het minimumscenario.  
 
  

                                                             

75 Zie appendix J voor de grafieken van 1 x 30 ton/h. Dit komt overeen met een gelijktijdige bouw van 2 lijnen van 15 ton/h. De 

conclusies zijn gelijkaardig aan de hierboven gerapporteerde conclusies voor een gefaseerde bouw van 2 lijnen van 15 ton/h. 
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Figuur 12: Overzicht evolutie tonnage in combinatie met beschikbare verwerkingscapaciteit  

 

 

 

 
 
 
In de volgende grafieken wordt het tonnage afval weergegeven dat zelf verwerkt kan worden (blauw) en het afval 
dat afgevoerd moet worden voor verwerking door een derde partij (groen). Voor de verwerking van de totale 
tonnages huishoudelijk restafval merken we dat we bij een bouwscenario van 2 x 15 ton/h in het 
hoofd(afval)scenario en het minimumscenario voldoende capaciteit hebben. Enkel bij het maximumscenario moet 
er een beperkt tonnage afgevoerd worden in de periode tussen 2035 en 2040. 
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Figuur 13: Overzicht van de capaciteit van eigen verwerking en afgevoerde tonnages 

 
 

 

 

 
 
 

3.3.4 Bouwscenario 2 x 18 ton/h 

 

Bij het gefaseerde bouwscenario van 2 lijnen met een capaciteit van 18 ton/h per lijn, zien we een stijging van de 
verwerkingscapaciteit vanaf 2022. Vanaf 2022 is de eerste lijn afgewerkt waardoor de capaciteit opmerkelijk stijgt. 
Vanaf 2023 is er een verdere stijging wanneer ook de 2de nieuwe lijn in gebruik wordt genomen. In dit scenario 
wordt vertrokken van een niet gelijktijdige bouw van de 2 lijnen. Dit verklaart de knik die zich voordoet rond 2022. 
Met een bouwscenario van 2 x 18 ton/h komen we uit op een theoretische theoretische capaciteit van 315.000 
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ton. Dit komt overeen met een verwerkingscapaciteit van 284.000 ton als we een gemiddelde beschikbaarheid 
van 90% in acht nemen. Bij alle scenario’s inzake de evolutie van huishoudelijk restafval merken we dat deze 
installatie een te grote capaciteit heeft. 
 
Figuur 14: Overzicht evolutie tonnage in combinatie met beschikbare capaciteit  

 

 

 
 

 
In de volgende grafieken wordt het tonnage afval weergegeven dat zelf verwerkt kan worden (blauw) en van het 
afval dat afgevoerd moet worden voor verwerking door een derde partij (groen). Bij het bekijken van de 
verwerkingscapaciteit merken we dat de derdepartijverwerking noodzakelijk is tot wanneer de eerste nieuwe lijn 
operationeel zal zijn in 2022. Daarna is er geen derdepartijverwerking meer noodzakelijk. 
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Figuur 15: Overzicht van de capaciteit van eigen verwerking en afgevoerde tonnages 
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 Afstemmen van de bouwscenario’s met de plausibele capaciteit. 

Op basis van de bovenstaande analyse, werden uit het referentiescenario en de vijf hoofdbouwscenario’s, twee 
scenario’s overgehouden: 
 

 2 x 15 ton/h; 
 1 x 30 ton/h. 
 

Deze twee hoofdbouwscenario’s zijn afgestemd op het hoofd(afval)scenario.  
 
Het scenario van 2 x 12 ton/h (of 1 x 24 ton/h) is enkel mogelijk wanneer de ambitieuze reductie naar 197 kg per 
inwoner gehaald wordt zoals vermeld in het ontwerp van het uitvoeringsplan van OVAM voor de stad Antwerpen 
en de bevolkingsgroei in de stad Antwerpen niet sterker groeit dan het arrondissement Antwerpen.  
 
Het scenario van 2 x 18 ton/h wordt potentieel niet weerhouden omdat de dimensionering van de installatie ruim 
te groot is om de toekomstige huishoudelijke restafval te verwerken. Dit resulteert in een overdimensionering, 
waarbij exploitatie enkel economisch en ecologisch rendabel is als er extra huishoudelijk restafval aangetrokken 
wordt.  
 
Daarnaast is er de afweging van 1 of 2 lijnen.  
Bij het aanschaffen van een installatie met 1 lijn van 30 ton/h zal de investeringskost uiteindelijk 15% lager liggen 
dan bij de bouw van 2 lijnen van 15 ton/h. Dit komt mede doordat slechts 1 oven, 1 ketel, 1 energierecuperator, 1 
rookgasreinigingsinstallatie (elektrofilter, mouwenfilter, etc.), etc. dient geplaatst te worden. Bij het plaatsen van 2 
lijnen met 2 aparte schouwpijpen is alles dubbel nodig.  
 
In de onderstaande tabel (zie Tabel 41) worden indicatieve prijzen weergegeven76 (prijspeil 2015 in euro). 
 
Tabel 41: Overzicht investeringskost – prijspeil 2015 

 1 x 30 ton/h 2 x 15 ton/h 

Studiekost 6.250.000 7.150.000 

Bouwkost 125.500.000 148.500.000 

Afbraakkost 3.000.000 3.000.000 

TOTAAL 134.750.000 158.650.000 

 
Daartegenover zijn er wel nadelen verbonden aan de aanschaf van 1 enkele grotere lijn. In geval van onderhoud 
of andere onvoorziene stilstand, zal de verbranding van afval volledig stil liggen. Bijgevolg zal de grootte van de 
bunker hierop dienen gedimensioneerd te worden om dit op te vangen. Verder zal in geval van langere stilstand 
en onvoldoende bunkercapaciteit, de afvalverwerking afhankelijk zijn van een derde partij, die dan op zijn beurt 
weer potentieel duurder is dan een eigen verwerking, waardoor ook de operationele kosten stijgen. Daarnaast zal 
het onderhoudsschema verder geoptimaliseerd dienen te worden over een periode van 1 x 3 weken in plaats van 
2 x 2 weken per jaar. 
 
Bij het gebruik van een dubbele lijn kan een stilstand (of onderhoud) van 1 lijn opgevangen worden door de 
andere lijn verder te gebruiken. Hierdoor dient de bunkercapaciteit minder groot te zijn.  

 

 
  

                                                             

76 De investeringskost is inclusief een katalytische DeNOx (SCR), een mini-warmtenet en een nieuwe elektriciteitsturbine met 
stoomaftap voor een warmtenet. De verdere uitwerking en koppeling tussen hoofdbouwscenario’s en aanvullende scenario’s zal 
verder gedetailleerd worden in een volgende fase. De aanvullende scenario’s hebben een aanzienlijke impact op de energie-
efficiëntie. 
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Appendix A: Bemerkingen van het VITO & referentietabel hoe de 
bemerkingen verwerkt werden 

Sectie Deloitte 
rapport 

Opmerking VITO Verdere verwerking in Deloitte 
rapport toekomststudie fase I 

Algemeen  We hebben geen grote opmerkingen of 
bedenkingen bij het rapport, dat degelijk 
onderbouwd en goed gestructureerd is.  

Niet van toepassing 

§ 2.5.1 Voor de uitwerking van mogelijke 
afvalaanbodscenario’s naar de toekomst toe zijn 
telkens de meest relevante parameters 
geanalyseerd en besproken. Dit resulteert in een 
brede range van optimale, toekomstige 
verbrandingscapaciteit. Hiervoor lijkt het 
raadzaam om de probabiliteit en wenselijkheid 
met zowel ISVAG als OVAM af te toetsen, ten 
einde maximale afstemming te hebben van de 
scenario’s met de beleidsdoelen en -ambities van 
zowel ISVAG als OVAM.  

De evolutie van het huishoudelijk 
afval werd verschoven naar fase 
2. In fase 2 wordt het aantal 
scenario’s verder vernauwd. 
Hiervoor zal er gewerkt worden 
met de methode van het kritisch 
pad om rekening te houden met 
de meest realistische 
afvalscenario’s.  
 
In fase 2, scenario 4, wordt er 
rekening gehouden met de 
beleidsdoelen en ambities van 
OVAM per typologie van 
gemeente. 

§ 2.5.1 Bij de kwantificatie van de scenario’s wordt 
telkens uitgegaan van 241 kg restafval per 
inwoner tot 2019, en worden de verwachtingen 
met betrekking tot de evolutie van het aanbod 
van restafval slechts vanaf 2019 doorgerekend. 
Hierdoor wordt verondersteld dat er voor ISVAG 
gedurende 5 jaren hetzelfde afvalaanbod is, 
terwijl de ambitie van OVAM is om het aanbod in 
Vlaanderen tegen 2022 met meer dan 10% te 
verminderen. Dit lijkt dus niet in 
overeenstemming.  
(Deze opmerking sluit ook aan bij de vorige 
opmerking.)  

In de geactualiseerde versie, 
opgenomen in fase 2, wordt er nu 
rekening gehouden met een 
lineaire daling per beleidsperiode. 
Voor het toepassen van de ambitie 
van OVAM verwijzen we naar de 
bemerkingen hierboven. 

§ 2.5.1.1 Zowel de donkergroene als zwarte lijn verwijzen 
naar scenario 3, terwijl de lijnen toch verschillend 
lopen.  

De grafiek gaf geen meerwaarde 
en werd verwijderd. 

§ 3.3 In Appendix E (in de vorige versie C) wordt een 
overzicht gegeven van gebruikte technologieën in 
nieuwe installaties in andere EU landen. Behalve 
de identificatie van de trend in gebruikte 
technologie, kan ook een benchmark van ISVAG 
ten opzichte van deze installaties op gebied van 
energierecuperatieperformantie nuttig zijn. (Hoe 
verhoudt het rendement van de nieuwe 
installaties zich ten opzichte van ISVAG?)  

ISVAG zelf is bezig 
plaatsbezoeken te doen bij een 
selectie van nieuwe installaties. 
De topic 
energierecuperatieperformantie 
wordt hierbij meegenomen.  
 
Verder zal de 
energierecuperatieperformantie 
als element meegenomen worden 
in het technisch uitwerken van het 
ontwerp van de installatie. 

§ 4.1 Mooi om vast te stellen dat ISVAG de zelf 
voorgestelde emissiegrenswaarde van 120 
mg/Nm³ voor NOx kan respecteren.  

Niet van 
toepassing 

§ 4.2 Het lijkt raadzaam om naast het voordeel bij 
gebruik van SCR (nl. emissieconcentraties tot 70 
mg/Nm³) ook direct het nadeel te zetten (nl. lager 
netto energierecuperatie), zoals ook in Appendix 
D (vorige versie B) aangegeven.  

Deze opmerking werd in de tekst 
geïntegreerd: 
 
Verdere reductie van de NOx-
emissieconcentratie in de huidige 
installatie lijkt vandaag enkel 
mogelijk mits de installatie van een 
katalytische DeNOx ('SCR= 
Selective Catalytic Reduction'). 
Met een SCR zijn 
emissiegrensconcentraties tot 70 
mg/Nm³ mogelijk. Het integreren 
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van de SCR vereist een nieuwe 
layout van rookgasreiniging in de 
ISVAG installatie. Verder zal er 
een lagere netto 
energierecuperatie zijn bij het 
toepassen van een SCR in de 
huidige installatie omdat deze bij 
een bestaande installatie 
achteraan in de configuratie van 
de rookgasreiniging verwerkt 
wordt. 
 
In het geval van een nieuwe 
installatie zal de technologie met 
betrekking tot reductie van de 
NOx-emissieconcentratie 
(selectieve niet-katalytische 
reductie (SNCR) versus selectieve 
katalytische reductie (SCR) 
bepaald worden door de layout 
van de installatie. De netto 
energierecuperatie tussen SCR en 
SNCR kan als gelijkwaardig 
beschouwd worden wanneer de 
SCR in de configuratie kan 
verwerkt worden tijdens de initiële 
bouw.  
 

§ 4.2 Voor de milieu-aspecten (zoals emissies) is het 
aangewezen te verwijzen naar de lopende 
herziening van de BREF Waste Incineration.  

Deze opmerking werd in de tekst 
geïntegreerd: 
 
 
“De BREF ‘Waste Incineration’ is 
op dit ogenblik in actualisatie 
(zoals reeds vermeld onder sectie 
3.5.2). Er worden geen 
fundamentele veranderingen 
verwacht. Mogelijke impacten op 
milieuaspecten (zoals o.a. 
emissies) dienen hierbij 
gemonitored te worden.” 

 

§ 4.3.1 Energie-efficiënties volgens R1/D10 worden als 
een decimaal getal uitgedrukt, en niet als een 
percentages (dus 0,61 i.p.v. 61%).  

Deze opmerking werd aangepast. 

§ 4.3.3 Voor de keuze van optimale of maximale 
energierecuperatie lijkt het aangewezen om 
duidelijk met ISVAG (en eventueel zelfs OVAM) 
af te stemmen of dit best vanuit milieu-technisch 
of economisch standpunt (of een combinatie van 
beide) bekeken wordt.  

Dit is een element welke in de 
scenario analyse en business 
case meegenomen wordt door 
ISVAG in volgende fases. 
Afstemmingen met OVAM inzake 
warmtelevering werden uitgevoerd 
door ISVAG in mei – juni 2015.  

Appendix D (in de 
vorige versie B)  

Om de kost voor SCR en SNCR éénduidig te 
kunnen vergelijken, lijkt het aangewezen om de 
totale kost (eventueel opgesplitst in 
investeringskost en werkingskost) aan te geven, 
bij voorkeur per ton  

Een detail vergelijking is ter 
beschikking tussen SCR en SNCR 
opgesplitst in initiële 
investeringskost en werkingskost 
gebaseerd op de parameters van 
de huidige installatie.  
Vanwege de leesbaarheid van dit 
document werd dit niet mee 
opgenomen. De cijfers zijn dus wel 
ter beschikking. 
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Appendix B: Bemerkingen van Prof. Dr. Ing. Vera Susanne Rotter 
(Technische Universiteit Berlijn) & referentietabel hoe de bemerkingen 
verwerkt werden  

Sectie Deloitte 
rapport 

Opmerking Prof. Dr. Ing. Rotter (TU Berlijn)77 Verdere verwerking in Deloitte 
rapport toekomststudie fase I 

Algemeen  Ik denk dat dit een duidelijke analyse van de 
ISVAG situatie en de actualisatie van de 
Toekomststudie is. 

Niet van toepassing 

Algemeen  Volgens de ‘Terms of reference’ dient de studie 
gericht te zijn op “kwalitatieve definitie" van 
mogelijke alternatieven. 

Niet van toepassing 

§ 3.4 De studie identificeert: "MBT", "Pyrolyse" en 
"vergassing" als mogelijke alternatieven, zonder 
een diepgaande analyse uit te voeren. Ik kan 
deze benadering volgen omwille van volgende 
redenen: 

 MBT heeft zich bewezen als een goed 
functionerende technologie in verschillende 
lidstaten (in Europa). Desalniettemin, zoals 
weergegeven in een van de vorige studies 
voldoet het MBT-scenario niet aan de 
Vlaamse wetgeving met betrekking tot 
stortplaatsen, en droogstabilaat en RDF 
productie vereisen mature markten voor RDF 
(afname). De randvoorwaarden ten opzichte 

van de vorige studie (Technical and 
Environmental Assessment of the ISVAG 
MWI, Antwerp and alternative waste 
treatment technologies, October 2010) zijn 
niet veranderd en aldus zijn de conclusies 
nog steeds geldig. 

 Er zijn nog steeds geen op volledige schaal 
werkende installaties voor vergassing en 
pyrolyse van huishoudelijk restafval die 
volledige functionaliteit in Europa bewezen 
hebben. 
 

Referentie naar deze 
verduidelijking werd in de tekst 
toegevoegd. 

Algemeen De scenario-analyse toont een relatief brede 
spreiding van de hoeveelheid te verwachten afval 
(170.000-240.000 ton per jaar). Ik denk dat dit de 
noodzaak voor flexibele toekomstige 
alternatieven aangeeft. 

De scenario’s, inzake de evolutie 
van het huishoudelijk afval werden 
ge-evalualeerd en verschoven 
naar fase 2 van de ‘Evaluatie en 
actualisatie’ van de 
toekomststudie. 

Algemeen Het opnemen van nieuwe scenario's voor 
industriële warmte afname in naburige bedrijven 
zal een duidelijke bijdrage leveren om de totale 
energie-efficiëntie te verbeteren. Scenario's en de 
haalbaarheid moeten worden geëvalueerd in een 
gedetailleerde studie met betrekking tot de 
kwestie van ‘trade off (vermindering)” in energie 
door toepassing van SCR-technologie. 

Zie 4.2 “In het geval van een 
nieuwe installatie zal de 
technologie met betrekking tot 
reductie van de NOx-
emissieconcentratie (selectieve 
niet-katalytische reductie (SNCR) 
versus selectieve katalytische 
reductie (SCR) bepaald worden 
door de layout van de installatie. 
De netto energierecuperatie 
tussen SCR en SNCR kan als 
gelijkwaardig beschouwd worden 
wanneer de SCR in de 
configuratie kan verwerkt worden 

                                                             

77 Dit is een vertaling in het Nederlands van de bevindingen van Prof. Dr. Ing. Vera Susanne 
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tijdens de initiële bouw.”  
 
Dit punt zal meegenomen worden 
door ISVAG in volgende fases bij 
het technisch uitwerken van het 
ontwerp van de installatie. 

§ 4.2 De conclusie met betrekking tot de emissie 
situatie is in overeenstemming met de analyse 
van het vorige onderzoek "Development of a 
monitoring concept for continuous BAT 
assessment for the ISVAG MWI, Antwerp and a 
2007-2011 update of the technical performance 
study” van februari 2012. Deze studie in het 
bijzonder wees op de noodzaak om op een meer 
geharmoniseerde manier emissies te kunnen 
beoordelen en vergelijken tussen beste 
beschikbare technologie installaties in Europa. In 
dat verband wil ik graag weten in welke mate de 
auteurs de lopende werkzaamheden van de 
actualisering van de BREF Afvalverbranding op 
Europees niveau hebben meegenomen. 

Zie 4.2. Inzake de actualisatie van 
de BREF voor emissies werd 
geconcentreerd op de mogelijke 
verandering van 
emissiegrenswaardes. 

Algemeen Over het algemeen zou een nieuwe installatie 
meer mogelijkheden geven voor ecologische 
verbeteringen inzake onderhoud en in 
vergelijking met de huidige bestaande installatie. 
Er moet wel een afweging gemaakt worden 
inzake de kosten, in het bijzonder inzake de 
beslissing SNCR versus SCR-technologie. Een 
levenscyclus analyse (LCA) om de ecologische 
trade-off tussen de verwijdering van NOx en 
energie-efficiëntie te substantiëren kan hierbij 
helpen. 

Dit punt zal meegenomen worden 
door ISVAG in volgende fases bij 
het technisch uitwerken van het 
ontwerp van de installatie. 

§ 6 en §7 Ik heb niet de economische en juridische/fiscale 
analyse beoordeeld omdat dit zeer locatie 
specifiek is. Een lokale expert is in een betere 
positie geplaatst om deze te beoordelen. 

Niet van toepassing 

Algemeen Kleine redactionele opmerkingen 
1. Pg. 80 - 81: emissiewaarden worden niet 
vermeld in de samenvattende tekst (half uur of 
jaargemiddelden) 
2. Pg. Error! Bookmark not defined., Error! 
Reference source not found.: eenheid voor 

hoeveelheid afval ontbreekt 

Aangepast 
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Appendix C: Definitie en correctiefactoren voor afval 

 
 
1. Definitie 

 

Huishoudelijk afval 

 
In termen van het uitvoeringsplan “Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen” (UMBHA) spreken 
we over 'huishoudelijk restafval', gedefinieerd als de verzameling van huisvuil, grofvuil en gemeentevuil. 
 
Huisvuil omvat alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de 
gelijkgestelde afvalstoffen die in de voorgeschreven recipiënten voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen, 
met uitzondering van selectief ingezamelde afvalstoffen. 
 
Het grofvuil beschouwen we als een gemengde stroom die omwille van omvang, aard of gewicht niet in het 
recipiënt van de huisvuilophaling geborgen kan worden. Deze stroom van particulieren valt onder het ZVP, alsook 
de restfractie van deze stroom na sortering (zie hieronder). 
 
Gemeentevuil, zoals omschreven in het UMBHA, omvat straat- en veegvuil, afval van recipiënten tegen de 
bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten. Gemeentevuil omvat niet: (1) riool- en kolkenslib, afval van 
de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de gemeentelijke werkplaatsen (olie, auto-onderdelen 
van het gemeentelijke wagenpark), (2) plantsoenafval, bermmaaisel en gemeentelijk groenafval, (3) slib van 
septische putten, (4) reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval, (5) marktafval, (6) strandafval. Het is met 
deze afbakening dat gemeentevuil kan worden beschouwd als gemengd stedelijk afval dat (zij het onrechtstreeks) 
is ingezameld van particuliere huishoudens (en eventueel ook andere producenten). 
 
Het sorteerresidu van PMD-afval valt onder de definitie van GSA. PMD-afval zelf is ook GSA omdat het niet valt 
onder codes 20 01 en 20 02 van de in de afvalstoffenlijst genoemde fracties die afzonderlijk aan de bron worden 
ingezameld; 
 
 
Bedrijfsafval, industrieel afval en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met 
huishoudelijk afval 

 
Restfracties na uitsortering van recycleerbare materialen uit bovenstaande stromen  

 
Volgens overweging 33 van de Kaderrichtlijn valt de restfractie van het uitsorteren van GSA ook onder GSA 
indien door een afvalverwerkingsoperatie de eigenschappen niet wezenlijk worden veranderd. Er is sprake van 
een wezenlijke verandering wanneer de afvalstoffen worden omgevormd tot fluff of pellets met een calorische 
inhoud van minstens 15 MJ/kg en met homogene kwaliteit met als doel in te zetten als brandstof in een 
meeverbrandingsinstallatie78. Om de homogene kwaliteit van het afval te waarborgen wil OVAM verwijzen naar 
de CEN-normering voor Solid Recovered Fuel (SRF); 
 

 
Restfracties van het uitsorteren van recycleerbare materialen uit selectief ingezamelde stromen van 
huishoudelijke oorsprong. 

 
Huishoudelijke afvalstoffen die volgens artikel 5.2.1.1. van VLAREA gescheiden moeten worden aangeboden en 
afzonderlijk worden gehouden bij ophaling en inzameling (de ‘afzonderlijk aan de bron’ in te zamelen fracties 
waaronder papier, PMD, textiel, hout, metaal, etcetera), leveren na sortering eventuele restfracties op. De 
selectief ingezamelde stromen verdienen in de regel aparte bewerking en materiaalrecuperatie. Zij zijn niet als 
zodanig ‘gemengd’ ingezameld, maar de sorteerresidu's horen in feite thuis in de gemengde restfractie van het 
huishoudelijk of vergelijkbaar bedrijfsafval. Ook hier geldt het principe dat wanneer de samenstelling van de 
restfractie wezenlijk is veranderd deze restfractie niet meer onder de term GSA valt. 
 

2. Correctiefactoren in afval 
 

                                                             

78 Definitie meeverbrandingsinstallatie : een vaste of mobiele installatie die in hoofdzaak is bestemd voor de opwekking van 
energie of de fabricage van materiele producten waarin afval als normale of aanvullende brandstof wordt gebruikt, of waarin 
afval thermisch wordt behandeld voor verwijdering.  
… Indien meeverbranding zodanig plaatsvindt dat de installatie niet in hoofdzaak voor de opwekking van energie of de 
fabricage van materiele producten maar wel voor thermische behandeling van afval bestemd is, wordt de installatie beschouwd 
als een verbrandingsinstallatie. (volledige tekst terug te vinden via website van OVAM en algemeen portaal van Vlaanderen.be) 
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Hieronder geven we het ingezameld restafval per inwoner in 2012 en 2013 weer, gebaseerd op de OVAM studie 
– Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2012 en 201324. In de eerste kolom wordt de totale hoeveelheid 
ingezameld restafval gedeeld door het aantal inwoners. In de tweede kolom wordt een correctiefactor toegepast 
op de eerste kolom op basis van het toerisme, het aandeel appartementen, de gezinsgrootte en de leeftijd 
coëfficiënt van de gemeente. 

 

Tabel 42: Overzicht ingezameld restafval in 2012 en 2013 

 

Hoeveelheid ingezameld 
huishoudelijk restafval 2012 (in 

kg/inwoner) 

Hoeveelheid ingezameld 
huishoudelijk restafval 2013 (in 

kg/inwoner) 

Gemeente Huishoudelijk 
restafval 

kg/inwoner 

Huishoudelijk 
gecorrigeerd 

restafval 
kg/inwoner 

Huishoudelijk 
restafval 

kg/inwoner 

Huishoudelijk 
gecorrigeerd 

restafval 
kg/inwoner 

Aartselaar 133,25 122,86 140,86 129,88 

Antwerpen 223,28 159,24 221,33 157,84 

Boechout 109,77 105,48 109,07 104,81 

Boom 161,71 135,46 156,31 130,93 

Borsbeek 128,39 98,90 124,21 95,69 

Brasschaat 144,36 134,09 141,53 131,46 

Brecht 112,92 111,00 113,48 111,55 

Edegem 149,34 137,28 154,35 141,88 

Essen 107,21 106,07 108,95 107,79 

Hemiksem 130,50 114,90 134,18 118,14 

Hove 114,29 114,29 114,95 114,95 

Kalmthout 113,57 113,57 110,23 110,23 

Kapellen 147,56 147,31 149,02 148,77 

Kontich 129,54 126,04 132,48 128,91 

Lint 115,38 111,41 121,74 117,55 

Malle 110,90 106,66 111,05 106,80 

Mortsel 141,33 123,35 125,76 109,76 

Niel 110,71 97,81 111,22 98,26 

Puurs 129,81 129,81 131,38 131,38 

Ranst 115,54 115,54 121,47 121,47 

Rumst 125,66 125,66 130,11 130,11 

Schelle 109,87 101,95 111,76 103,71 

Schilde 153,01 153,01 144,19 144,19 

Schoten 112,96 103,42 111,90 102,45 

Stabroek 142,74 120,54 157,30 132,83 

Wijnegem 146,46 142,92 137,86 134,53 

Wommelgem 119,07 110,07 121,42 112,24 

Wuustwezel 103,90 101,92 100,62 98,71 

Zandhoven 124,37 124,37 122,00 122,00 

Zoersel 94,97 94,97 98,29 98,29 
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Appendix D: SNCR vs. SCR  

 
 
Er zijn momenteel 3 technologieën voor de omzetting van stikstofoxiden in stikstof en waterdamp: 

 SNCR - Selective non-catalytic reduction (Selectieve niet-katalytische reductie) 

 SNCR gecombineerd met een extra luchtcirculatiesysteem 

 SCR technologie - Selective catalytic reduction (Selectieve katalytische reductie) 
 
SNCR maakt gebruik van een inspuiting van ammoniak of ureum boven verbrandingshaard bij hoge temperatuur 
(850°C).  
 
De 2de manier gaat op dezelfde wijze te werk uitgezonderd dat deze 
een extra luchtcirculatiesysteem gebruikt. Het voordeel is dat dit gas 
de verbrandingsgassen af koelt en zo een betere vermenging 
mogelijk met ammoniak/ureum mogelijk maakt enerzijds. Anderzijds 
functioneert het gas ook als een gordijn voor vlammen en 
onverbrande partikels. In de figuur hiernaast wordt dit grafisch 
weergegeven. Momenteel zijn er weinig referentie-installaties in 
Europa die deze technologie toepassen. (bv E.on Delfzijl en Coburg).  
 
 
SCR technologie maakt ook gebruik van inspuiting van ammoniak of ureum maar dit over een katalysator en dit 
bij lagere temperaturen (200 en 240°C) dan in vergelijking met SNCR technologie (850°C). Door gebruik te 
maken van de katalysator, kan de chemische reactie plaats vinden op een lagere temperatuur.  
 
Hieronder wordt een beknopte vergelijking tussen de technologieën weergegeven.  
 
Tabel 43: Vergelijking tussen SNCR en SCR technologie 

Dimensie SNCR SCR 

Grondstoffenverbruik 
• Reagensverbruik van 2,5 tot 

8,5 kg per ton verwerkt afval 

• Reagensverbruik van 1,5 tot 3,5 
kg per ton verwerkt afval.  

• Katalysator heeft een zeer 
variabele levensduur 

Energieverbruik 

• Thermisch verlies <2% 
• Lager energieverbruik dan 

SCR indien de SNCR 
geplaatst werd in een later 
stadium dan de bouw 

• Thermisch verlies tussen 3 en 6% 
• Hoger energieverbruik dan SNCR 

indien de SCR geplaatst werd 
achteraan in de configuratie in een 
later stadium dan de bouw. 

• Gelijkwaardig energieverbruik dan 
SNCR indien de SCR in de 
configuratie verwerkt werd tijdens 
de initiële bouw 

Kostprijs79 
• Tussen de 3,5 en 4,5 Mio 

Eur 
• Tussen de 13 en 15 Mio Eur 

 
 
 
 
 

Dimensie SNCR SCR 

Resulterende 
emissies80 

• Actuele resultaten 
emissiereductie ligt tussen 
100 en 150 mg/Nm³ 
(jaargemiddelde) 

• Actuele resultaten < 70 mg/Nm³ 
(jaargemiddelde) 
 

Specifieke voordelen 
• Eenvoudig 
• Lage investeringskost 

• Hogere reductie efficiëntie 
mogelijk 

• Lagere temperatuurrange mogelijk 

                                                             

79 Gedimensioneerd op ISVAG – aanschaffingskost 
80 Met een extra luchtcirculatiesysteem zou een emissiereductie tot 80 mg/Nm³ (jaargemiddelde) mogelijk zijn, geen garantie dat 
de resultaten onder de 70 mg/Nm³ (jaargemiddelde). Verder is het aantal referentieprojecten beperkt. 
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Specifieke nadelen 

• Hoger verbruik van 
grondstoffen (ammoniak of 
ureum) 

• Potentiële geuroverlast 
mogelijk 

• Optreden van ammoniakslip 
(meer bij SNCR dan SCR)(1) 

• Hogere onderhoudskosten en 
vervangingskosten dan bij SNCR 
o Beperkte levensduur en 

veroudering katalysator  
o Erosie katalysator door 

botsing rookpartikels bij 
doorgang 

o Corrosie van de katalysator 
en warmtewisselaar 

o Verstopping of verlaagde 
activiteit katalysator door 
aanwezigheid vliegas 

• Vergiftiging van de katalysator 
door vrijgekomen stoffen in 
verbranding 

• Risico op thermische sintering 
• Hogere ecologische voetafdruk 

indien productie katalysator mee 
in de berekening wordt 
meegenomen 
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Appendix E: Studie afvalsituatie en technologie in Europa 

 
 Er is onderzoek gedaan naar de gebruikte technologieën voor verwerking van huishoudelijk afval in de volgende 
landen: 
 

 Nederland 

 Duitsland 

 Verenigd Koninkrijk 

 Noorwegen 

 Zweden 

 Finland 

 Denemarken 

 
 
 
 
Het onderzoek was enerzijds gebaseerd op desktopresearch naar nieuw in gebruik genomen installaties in de 
laatste 5 jaar, bevragingen bij afvalfederaties en experten actief in de afvalsector en markbevraging bij 
installatiebouwers (Fabricom, Keppel Seghers en Martin).  
 
Details per land worden hieronder weergegeven: 
 
 

Nederland81 
 
Overzicht 

 Gescheiden ophaling en deels gebruik van scheidingsinstallaties voor 
huishoudelijk afval 

 Van de verbrande hoeveelheid afval in 2012 werd 36% in een 
scheidingsinstallatie voorbehandeld. Een groot deel is echter afkomstig 
uit het buitenland. 

 14% van het afval is geïmporteerd uit het buitenland 

 Recuperatie van warmte (4 Mio MWh) en elektriciteit (0,7 Mio MWh) 

 Inzet op lagere emissies (NOx < 70 mg/Nm³) 
 
Gerealiseerde initiatieven huishoudelijk afval laatste 5 jaar: 

 3 installaties werden in gebruik genomen82 
o Groningen – E.on Energy From Waste Delfzijl BV, 2010: afvalverbranding, zonder 

voorscheiding 
o Friesland - REC Harlingen, 2011: RDF afvalverbranding (SCR DeNOx) – voorbehandeld afval83 
o Noord Brabant - SITA ReEnergy, 2011: afvalverbranding (SCR DeNOx), zonder 

voorscheiding83 
  

                                                             

81 Rijkswaterstaat - Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2012 
82 Voor de installaties in Groningen en Noord Brabant werden ondertussen extra uitbreidingen in capaciteit verkregen. Rec 
Harlingen is momenteel bezig hierme 
83 Opgelegd daggemiddelde NOx < 70 mg/Nm³ en Jaargemiddelde NOx < 60 mg/Nm³ 

Type Ton per jaar 

Verbrande hoeveelheid 7.481.000 

GSA & huishoudelijk afval 3.746.000 

Geïmporteerd afval 1.050.000 

Vergunde capaciteit 7.613.000 
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 1 RDF afvalverbranding installatie (Drenthe van Attero) werd omgezet van SCR naar SCNR (2010) 
o Daggemiddelde NOx-emissiewaarde blijft 100 mg/Nm³ 
o Jaargemiddelde NOx-emissiewaarde steeg van 45 naar 65 mg/Nm³ 

 Ander initiatieven:  
o AEB - Amsterdam heeft een hoog rendement centrale (30% elektriciteitsopwekking) in gebruik 

genomen in 2007. Deze heeft een capaciteit van ongeveer 600.000 ton (bedrijfs)afval en slib 
per jaar 

 

Duitsland 
 
 Overzicht84 

 Gescheiden ophaling en deels gebruik van 
scheidingsinstallaties voor huishoudelijk afval 

 Van de verbrande hoeveelheid afval in 2012 werd 27% via 
een scheidingsinstallatie voorbehandeld 

 3% van het afval is geïmporteerd uit het buitenland 

 Recuperatie van warmte (8 Mio MWh), stoom (10 Mio MWh) en elektriciteit (7 Mio MWh) 

 Strengere emissienormen dan de Europese Normen te behalen tussen 2016 - 2019: 
o NOx: 150 mg/m³ (25% lager)85 
o Stof: 5 mg/m³ (50% lager)86 

 
Gerealiseerde initiatieven huishoudelijk afval laatste 5 jaar87 

 4 nieuwe lijnen geïdentificeerd – deze gebruiken SNCR technologie, zonder voorscheiding 
o Großräschen, Lijn 1, 2010 
o Krefeld, Lijn 5, 2011 
o Rostock, Lijn 1, 2011 
o Schwedt, , Lijn 1, 2011 

 

Verenigd Koninkrijk 
 
Overzicht88 

 Het vorige beleid was gefocust op storten. Hierdoor is er een tekort aan capaciteit voor afvalverbranding: 
o In 2014 is 5,7 Mio ton capaciteit in opbouw, die tegen 2017 operationeel zal zijn 
o In 2017 zal een totale capaciteit gerealiseerd zijn van 17 Mio ton 
o Additioneel is er een capaciteit van 20,8 Mio ton met bouwvergunning die nog moet 

gerealiseerd worden 
o Bijkomend wordt een vergunning aangevraagd voor 4,1 Mio ton 

 Er wordt tegen 2018/2019 een situatie van overcapaciteit van circa 0,5 miljoen ton verwacht 

 Installaties worden gebouwd in lijn met de Europese emissienormen, geen strengere 
normen/grenswaarden opgelegd 

  

                                                             

84 Enkel gebaseerd op ITAD leden: ITAD Jahresbericht 2012, Kennziffern der Mitgliedsanlagen, p 32 - 37 
85 De aangesloten installaties bij ITAD hebben een jaargemiddelde voor NOx 103 mg/m³ 
86 De aangesloten installaties bij ITAD hebben een jaargemiddelde voor stof van 0,6 mg/m³ 
87 ISWA, State-of-the-art Report, August 2012 en Revised version - November 2013; indien de technologie niet gekend was 
werd de website van de installatie geconsulteerd 
88 Eunomia, D. Hogg, Residual Waste Infrastructure Review, Juni 2014 

Type Ton per jaar 

Verbrande hoeveelheid 21.330.000 

GSA & huishoudelijk afval 12.196.000 

Geïmporteerd afval 736.000 

Vergunde capaciteit 23.321.000 
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Gerealiseerde initiatieven huishoudelijk afval laatste 5 jaar89 

 7 nieuwe lijnen en/of installaties geïdentificeerd 
o 4 installaties met afvalverbranding (SNCR), zonder voorscheiding 

 Berkside - Lakeside Energy from Waste Ltd, 2010 
 Lincolnshire - Wrg Lincolnshire Limited, 2013 
 Teesside – SITA, 2014 
 Oxfordshire - Ardley EFW Plant, 2014 

o 1 installatie met afvalverbranding (type niet geïdentificeerd), zonder voorscheiding 
 Devon - Exeter EFW plant, 2014 

o 2 installaties voor verbranding RDF fractie 
 Bristol - Avonmouth Energy Facility - New Earth Energy, 2013 
 Cheshire - Runcorn EFW, 2014 

 

Noorwegen 
 
Overzicht90 

 83% van alle huishoudelijke afval in 2013 werd gerecycleerd of gebruikt voor “Waste-to-Energy” 

 39% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval werd gerecycleerd 

 Er is een stijging in de verbrande hoeveelheid huishoudelijk afval, een 
lichte daling van het aandeel dat gerecycleerd wordt en een sterke 
daling van de hoeveelheid gestort afval. 
 

 
Gerealiseerde initiatieven huishoudelijk afval laatste 5 jaar91 

 6 nieuwe lijnen en/of installaties geïdentificeerd 

 De gebruikte technologie van 4 kon geïdentificeerd worden: 
o 3 afvalverbrandingsinstallaties met SNCR 

 Hamar – Line 1, 2011 
 BIR Avfallsenergi AS – Line 2, 2010 
 Eidsiva Bioenergi – Line 1, 2011 

o 1 lijn met SCR 
 Oslo –Klemetsrud – Line 3, 2011 

 

Zweden 
 
Overzicht92 

 “Waste-to-energy” steeg met 1,6% naar 2.270.650 ton of 237.6 kg/persoon in 2012. 51,6 procent van het 
huishoudelijk afval ging naar energy recuperatie in 2012. 

 Lange termijn visie: “Zero Waste”. 2 doelen tegen 2020: 
o Ontkoppelen van relatie tussen hoeveelheid afval en groei 
o Sterke stijging in de afvalhiërarchie 

 
Gerealiseerde initiatieven huishoudelijk afval laatste 5 jaar93 

 2 nieuwe lijnen en/of installaties geïdentificeerd 

 De gebruikte technologie van 2 kon geïdentificeerd worden: 
o 2 afvalverbrandingsinstallaties met SNCR 

 Norrköping – Line 2, 2010 
 Helsingborg – Line 1, 2013 

 
 

Finland 
 

Overzicht94 

 50% van alle huishoudelijk afval in Finland wordt vandaag gebruikt voor energierecuperatie 

 Ongeveer 10% van alle energie in Finland wordt geproduceerd op basis 
van afval 

 Toename van verbrandingscapaciteit zal storten overbodig maken in de 
komende jaren 

                                                             

89 ISWA, State-of-the-art Report, August 2012 en Revised version - November 2013 
90 Statistics Norway, 2013. Waste from households, 2013 
91 ISWA, State-of-the-art Report, August 2012 en Revised version - November 2013 
92 Avfall Sverige, 2013. Swedish waste management. 
93 ISWA, State-of-the-art Report, August 2012 en Revised version - November 2013 
94 Official Statistics of Finland (SVT), Waste statistics 2012. 

Type Ton per jaar 

Verbrande hoeveelheid 1.300.000 

GSA & huishoudelijk afval 2.255.000 

Type Ton per jaar 

Verbrande hoeveelheid 2.270.650 

GSA & huishoudelijk afval 4.398.680 

Type Ton per jaar 

Verbrande hoeveelheid 1.338.000 

GSA & huishoudelijk afval 2.657.000 
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Gerealiseerde initiatieven huishoudelijk afval laatste 5 jaar95 

 2 nieuwe lijnen en/of installaties geïdentificeerd 

 De gebruikte technologie van 1 kon geïdentificeerd worden: 
o 1 afvalverbrandingsinstallaties met SNCR 

 Vaasa – Line 1, 2013 
 

Denemarken 
 
Overzicht96 

 “Waste to Energy” vandaag goed voor 20% van de Deense 
stadsverwarming en 5% elektriciteit 

 Doel om in 2020 50% van het huishoudelijk afval te recycleren 
o Vandaag wordt slechts 22% gerecycleerd 
o Dit betekent dat de hoeveelheid gerecycleerd huishoudelijk 

afval moet verdubbelen 
o Bereiken door verlagen van afvalproductie en beter exploiteren van de waarde van afval 

 Afvalverwerking zal blijven bijdragen en een steeds grotere rol spelen bij de energieproductie 
 
Gerealiseerde initiatieven huishoudelijk afval laatste 5 jaar97 

 1 nieuwe lijn en/of installatie geïdentificeerd 

 De gebruikte technologie van 1 kon geïdentificeerd worden: 
o 1 afvalverbrandingsinstallaties met SNCR 

 Kara/Noveren 
  

                                                             

95 ISWA, State-of-the-art Report, August 2012 en Revised version - November 2013 
96 The Danish Government, 2013. Denmark without waste 
97 Nieuw afvalstoffenplan dd. 2013 in Denemarken om 50% van het huishoudelijk afval te recycleren tegen 2050 versus 22% in 
2012; geen gescheiden ophaling van afval (GFT, papier, pmd) 

Type Ton per jaar 

Verbrande hoeveelheid 1.342.724 

GSA & huishoudelijk afval 2.399.000 
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Appendix F: Jaarrekening 

 

Categorie 2008 (in euro) 2012 (in euro) 2013 (in euro) 2014 (in euro)  

KOSTEN 

Verbruiksgoederen/wisselstukken 524 499,87 551 987,62 642 198,26 458 667,20 

Administratie & documentatie 72 274,94 105 027,67 99 932,66 108 672,12 

Automatisatie & systeembeheer 179 228,99 247 464,43 235 379,19 227 252,71 

Communicatie & representatie 74 919,64 122 440,01 158 196,51 109 006,68 

Veiligheid 32 688,92 59 429,02 127 006,05 113 371,89 

Onderhoud 2 908 636,48 2 796 605,94 2 145 402,80 -745 964,27 

Energie 929 598,84 942 900,94 865 909,59 732 840,38 

Transport 14 738,24 22 060,82 29 658,69 27 584,56 

Verzekeringen 288 863,63 316 669,47 330 744,69 328 860,88 

Overige 98 802,89 135 345,63 165 284,30 225 114,91 

Afvoer assen/residu 1 393 242,72 1 494 549,51 1 614 385,80 1 214 026,28 

Interim 

personeel/bestuurders/contractors/

HRM 

459 521,32 489 049,28 457 581,48 422 616,43 

Bezoldigingen 3 746 621,12 5 069 620,39 4 915 238,40 4 581 301,26 

Terugname/aanleg provisies -1 209 485,11 -929 201,15 0,00 0 

BTW kost 1 370 560,72 1 310 315,83 1 081 402,04 979 381,89 

Onderzoek & studies 134 734,84 179 470,53 257 191,18 246 707,12 

Milieuheffing 1 041 455,53 951 266,46 1 330 808,75 1 193 599,43 

Belastingen/Intresten/uitzonderlijke 

kosten 

1 151 714,71 38 751,83 15 127,67 7 460,04 

Afschrijvingen, 

waardeverminderingen vaste 

activa 

3 344 636,25 3 383 948,91 3 532 608,69 2 562 726,83 

Aanleg provisies groot onderhoud/ 

VG/magazijn 

510 000,00 0,00  2 490 000,00 0 

TOTAAL KOSTEN EXCLUSIEF 

IBOGEM 

17 067 254,54 17 287 703,14 20 494 056,75 12 793 226,34 

Kosten huisvuilverwerking door 

derden 

3 814 069,55 7 240 056,53 4 589 304,82 5 546 393,38 

TOTAAL KOSTEN INCLUSIEF 

IBOGEM 

20 881 324,09 24 527 759,67 25 083 361,57 18 339 619,72 

OPBRENGSTEN  

Tussenkomst in de kosten door 

vennoten 

21 810 000,00 23 695 500,00 22 050 344,99 20 539 358,88 

Verkoop schroot 330 288,00 291 605,29 379 241,83 423 644,80 
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Categorie 2008 (in euro) 2012 (in euro) 2013 (in euro) 2014 (in euro)  

Storten door derden 195 208,26 0,00 0,00 0 

Verkoop stoom 3 095 077,00 1 771 365,78 1 893 399,38 1 848 477,56 

Groenestroomcertificaten 2 500 261,72 2 389 697,86 3 356 233,99 2 227 670,75 

Vergoeding brandschade 5 050,42 0,00 0,00 0 

Vergoeding arbeidsongevallen 22 287,28 0,00 0,00 0 

Bedrijfssubsidies 0,00 0,00 0,00 2 500,00 

Andere bedrijfsopbrengsten 509,62 1 467,16 17 100,97 13 965,40 

Vergoedingen arbeidsongevallen 0,00 13 357,76 15 406,53 5 780,00 

Vergoedingen materiële 

schadegevallen 

0,00 594,18 25 835,78 24 224,27 

Opbrengsten uit financiële vaste 

activa 

512 173,35 91 588,43 90 190,31 66 763,18 

Opbrengsten uit financieel 

vlottende activa 

157 271,54 345 502,13 60 293,54 81 658,45 

Financiële opbrengst 

kapitaalsubsidies 

346 376,52 0,00 0,00 0 

Diverse financiële opbrengsten 225,01 346 422,01 346 413,83 60,01 

Terugneming afschrijvingen 300 000,00 0,00 0,00 0 

Andere uitz. Opbrengsten 

(besteding groot onderhoud) 

35,05 2 044 349,82 0,00 0 

TOTAAL OPBRENGSTEN 29 274 793,77 30 991 450,42 28 234 461,15 25 234 103,30 

 

WINST ISVAG 8 393 469,68 6 463 690,75 3 151 099,5898 6 894 483,58 

 

 

  

                                                             

98  We merken een klein verschil met het werkelijke finaal resultaat (3.151.099,47 euro), maar dit is te wijten aan 
afrondingsverschillen in de overzichtstabel van kosten en opbrengsten. 
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Appendix G: Lijst met afkortingen 

 

 OVAM: Openbare Afvalstoffenmaatschappij 

 VITO: Vlaams Instituut voor Technologisch  Onderzoek 

 WKK: Warmte Kracht Koppeling 

 CEN : Comité Européen de Normalisation 

 EVOA: Europese Verordening betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen 

 EU: Europese Unie 

 BBT: Beste Beschikbare Technieken  

 BW2E: Belgian Waste to Energy Association 

 GSA: Gemengd Stedelijk Afval 

 RDF: Refuse-Derived Fuel 

 PST: Post-Shredder-Technologie-installatie 

 TVC: Totaal Vruchtbaarheidscijfer 

 BREF: Best Available Techniques Reference Documents 

 MBT: Mechanisch-Biologische Verwerking 

 SNCR: Selectieve Niet-Katalytische Reductie 

 SCR: Selectieve Katalytische Reductie 

 EGW: Emissiegrenswaarden 

 GSC: Groenestroomcertificaten 

 ISWA: International Solid Waste Association 

 MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 SRF: Solid Recovered Fuel 
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Appendix H: Onderzochte locaties THV Ecobel (extract Toekomststudie dd. 
31/05/2010) 

 

In eerste instantie werd gekeken naar potentiële locaties binnen of grenzend aan het huidige verzorgingsgebied 
van ISVAG. Als oefening werden ook een aantal locaties meegenomen die verder van het verzorgingsgebied 
gelegen zijn, maar waarbij transport over water een belangrijke rol zou kunnen spelen. 
 
Voor elk van de beschouwde locaties worden hieronder volgende zaken omschreven: 

 Ligging, reistijd en wegbelasting (§ I.1); 

 Inschatting gemaakt van de logistieke kost gerelateerd aan het afvaltransport (§ I.2). 
 

I.1. Beschrijving locaties en gemiddelde reistijden voor het afvaltransport 

Locaties ten noorden/noordwesten van de stad Antwerpen 
 
Een eerste locatie zou zich kunnen bevinden op de terreinen van Indaver in Doel (Beveren). Deze locatie 

bevindt zich buiten het verzorgingsgebied van ISVAG, in de Waaslandhaven. Het betreft hier een industriegebied, 
waarin reeds activiteiten van afvalverwerking plaatsvinden (Indaver, Ibogem). De landschappelijke en ecologische 
waarde van de site is zeer beperkt. Voor de omgeving van de site geldt echter wel dat de Schelde, met haar 
oevers en waterpartijen, over het algemeen een belangrijke rol speelt in het kader van het Vlaams ecologisch 
netwerk, en als trekroute, broed- en pleisterplaats voor verschillende soorten vogels (o.a. ganzen, meeuwen, 
eenden, roofvogels en steltlopers). Dit is een opmerking die geldt voor alle terreinen die zich in de nabijheid van 
de Schelde bevinden, dus ook voor de verder besproken sites zoals Hooge Maey, Petroleum Zuid, Hemiksem en 
Schelle. Toch vormt dit op zich geen belemmering voor de uitbouw van activiteiten op deze sites. 
 
Een tweede locatie bevindt zich in dezelfde regio, aan de overkant van de Schelde: de site van de Hooge Maey. 

Ook deze site bevindt zich in industriegebied: met name aan de rand van de Haven van Antwerpen. Onmiddellijk 
ten noorden en ten oosten van de site komt men er echter in de landbouwgebieden rond Stabroek terecht. Ten 
zuiden van de site bevindt zich dan weer een natuurreservaat. De omgeving van deze site is dus relatief “groen”. 
De Hooge Maey zelf wordt zelfs beschouwd als broedgebied van nationaal belang voor o.a. meeuwen, eenden, 
zwanen, roofvogels en steltlopers. 
 
Omwille van hun ligging in het haven-gerelateerde industriegebied bieden beide hierboven genoemde locaties 
perspectieven voor wat betreft de afzet van stoom, warmte of stroom naar de omliggende bedrijven. Voor de 
uitbouw van een stadswarmtenetwerk vanuit deze locaties zijn de afstanden tot dicht bewoonde gebieden te 
groot. 
 
Afwikkeling van de ISVAG afvaltransporten naar zowel de site van Indaver Doel als de locatie van Hooge Maey 
zou logischerwijs gebeuren via de Havenweg (A12). De logistieke situatie voor beide sites is verder heel 
gelijkaardig. De reistijd naar Hooge Maey is gemiddeld 28 (± 8) minuten99. Deze naar Doel is gemiddeld 5 
minuten langer: 33 (± 8) minuten. Beide zijn langer dan de gemiddelde huidige reistijd naar de ISVAG-site te 
Wilrijk (21(± 8) minuten). Dagelijks zouden dan 62 vrachtwagens met afval noordwaarts op de R1 rijden100. Dit 
cijfer komt ongeveer overeen met de huidige belasting op de R1 (zuidwaarts), gerelateerd aan ISVAG (66 
vrachtwagens). Op het noordelijk stuk van de ring is de belasting met afvalverkeer echter wel sterker verhoogd 
(149 vrachtwagens, tegenover 51 onder de huidige omstandigheden). Op de A12 richting Bergen-op-Zoom rijden 
er onder dit scenario zelfs dagelijks tot 168 afvaltransporten. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de impact van deze verkeersvolumes nog steeds relatief beperkt is. De 149 
vrachtwagens naar beide alternatieve locaties zouden zo’n 0,23% van het totale dagelijkse verkeersvolume op de 
R1 in noordelijke richting vertegenwoordigen. Dit is 0,26% van het totale verkeersvolume tussen 6 en 22u. 
 
Er werd tevens nagegaan wat het effect zou zijn indien het afval van het midden en het zuidelijk deel van het 
verzorgingsgebied (voor opdeling: zie Bijlage 3 van de toekomststudie ISVAG - Fase 3 – THV Ecobel dd. 
31/05/2010) naar de locatie Petroleum Zuid (bespreking locatie: zie verder) zou afgevoerd worden voor overslag, 
om dan van daaruit verder over het water naar de site in Doel te worden 
vervoerd. Hierdoor zou de wegbelasting uiteraard verminderen. De gemiddelde reistijd over de weg daalt tot 24 (± 
11) minuten. Het afval dat op de overslaglocatie wordt afgeleverd zou per schip over een afstand van 19 km naar 
Doel worden overgebracht, wat een gemiddelde vaartijd van 3 à 4 uur inhoudt. 
 
 

                                                             

99 (± 8) minuten geeft de spreiding op de gemiddelde reistijd weer. Vrachtwagens doen er gemiddeld 28 minuten over doen om 

naar de desbetreffende locatie te rijden. Een deel van de vrachtwagens uit gemeentes in het verzorgingsgebied dichtbij doen er 
zo’n 28 – 8 = 20 minuten over; zij die van verder af komen kunnen er ruim 28 + 8 = 36 minuten over doen 
100 Hierbij wordt uitgegaan van een maximalistische benadering. 
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Theoretisch optimale locatie 
 

In Fase 1 van de Toekomststudie werd de geografisch optimale locatie berekend rekening houdende met het 
relatieve belang per gemeente, wat bepaald werd aan de hand van de afgelegde tonkilometers. In de 
onmiddellijke omgeving van deze “optimale locatie” werd een mogelijke site geïdentificeerd. Het betreft een 
terrein van nv De Scheepvaart aan het Albertkanaal in Merksem. Dit terrein is gelegen in een industriezone, maar 
is, in tegenstelling tot de voorgaande locaties, omgeven door woongebieden. Het centrum van Merksem bevindt 
zich immers op minder dan 1 km ten noorden van de site. Antwerpen ligt dan weer aan de andere kant van de 
ring, eveneens op korte afstand ten zuidwesten van de site. 
 
Deze omgeving heeft dus een sterk verstedelijkt karakter. Groengebieden in de buurt zijn schaars. Mogelijkheden 
tot afzet van energie voor toepassing in industriële processen zijn eerder gering, aangezien de industriële 
complexen in deze buurt eerder kleinschalig zijn. Nuttige toepassing van warmte voor stadsverwarming zou in 
deze omgeving misschien wel een valabele optie zijn. 
 
Het grootste voordeel van deze site is de ligging aan het einde van het Albertkanaal (Bocht van Merksem), wat 
multimodaal transport mogelijk maakt. Scheepvaartverbindingen (zowel binnenvaart als zeevaart) zijn eenvoudig 
te realiseren. Bij het gebruik van deze locatie als een eindstation voor de afvalverwerking van het 
verzorgingsgebied, is het gebruik van het binnenwater voor afvaltransport echter niet realistisch. Deze locatie 
biedt wel veel potentie als overslagstation voor het transport van afval naar verder gelegen locaties. 
 
Zoals reeds hoger aangegeven is deze site, wat betreft wegtransport, vanuit logistiek oogpunt zo goed als 
optimaal. De reistijd vanuit het verzorgingsgebied is gemiddeld 23 (± 7) minuten. De A12 is hierbij zo goed als 
verlost van afvaltransporten. Er is wel een verhoogde druk op de Noorderlaan in de buurt van het centrum van 
Antwerpen. 
 
 
Locaties ten zuiden van de stad Antwerpen 
 

Ten zuiden van de stad Antwerpen werden er drie locaties van naderbij bekeken. Enkel locaties langs de Schelde 
werden hierbij beschouwd, om aan-en afvoer per schip op de potentiële nieuwe site mogelijk te maken. 
 
Een eerste locatie is de site Petroleum Zuid. De site is gelegen in industriegebied. De Hobokense Polder, ten 

zuidwesten van deze site is echter natuurgebied. De herontwikkeling van Petroleum Zuid, dat ooit het hart 
vormde van de Antwerpse Petroleumindustrie, werd recent opgestart. Verschillende projecten voor de site 
kwamen reeds op tafel. Zo zou er plaats gemaakt worden voor een voetbalstadion, een overslagterminal en een 
bedrijventerrein. Principes zoals hoogwaardige ruimtelijke en stedenbouwkundige beeldkwaliteit, rationeel 
ruimtebeslag, ecoeffectiviteit, duurzaam energiebeheer en parkmanagement spelen een belangrijke rol bij de 
invulling van het terrein. Een biomassa-energiecentrale zou bijvoorbeeld in dit kader kunnen passen. 
 
Bij de herontwikkeling van deze zone zou kunnen gedacht worden aan afzetmogelijkheden voor gerecupereerde 
energie, zowel naar bedrijven toe, als onder de vorm van stadsverwarming. 
 
De reistijd naar Petroleum Zuid voor vervoer over de weg is gemiddeld 23 (± 10) minuten. Uit de analyse van de 
afvaltransporten naar deze potentiële site blijkt dat de A12 wel zou worden ontlast, maar dat dit ten koste zou 
gaan van een verhoogde belasting op de rest van het onderliggende wegennet. De N148 (Sint-Bernardse 
Steenweg) krijgt bijvoorbeeld een verhoogde verkeersvraag te verwerken (61 tot 129 vrachtwagens per dag). Een 
mogelijke optie zou wel zijn een deel van het verkeer af te leiden via een parallelweg (Emiel Vloerstraat en 
Mazoutweg). 
 
Daarnaast werd ook de oefening gemaakt waarbij het afval van het noordelijk deel van het verzorgingsgebied 
wordt overgeslagen aan het Albertkanaal en via het water wordt vervoerd naar Petroleum Zuid, waarbij de 
eindverwerking op Petroleum Zuid zou gebeuren. Het midden en zuidelijk deel van het verzorgingsgebied voert 
onder dit scenario nog steeds zijn afval aan via de weg. Als tweede optie voor de overslag werd het 4de 
Havendok beschouwd. Door de aanvoer van een deel van het afval over het water daalt de gemiddelde reistijd 
over de weg. Het transport over water neemt 2 à 3 uur in beslag. 
 

Zoals eerder besproken zou Petroleum Zuid anderzijds ook dienst kunnen doen als overslagstation voor de site in 
Doel bijvoorbeeld (zie eerder voor bespreking). Een 4-tal kilometer verder naar het zuiden, op het grondgebied 
van Hemiksem, bevindt zich een braakliggend terrein op de site van Umicore. De precieze historiek of plannen 
die de huidige eigenaar met het terrein heeft zijn niet bekend. Nog verder naar het zuiden, in Schelle, aan de 

monding van de Rupel, vinden we de terreinen van de voormalige elektriciteitscentrale Interescaut. Het terrein in 
Hemiksem en de omgeving er rond zijn ingepland als industriegebied, terwijl de industriële site in Schelle 
grotendeels omgeven is door natuurgebied (rond de monding van de Rupel) en landbouwgebied. De site 
(Interescaut) zelf is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en zal volgens het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de voorkeur krijgen om ontwikkeld te worden als een duurzaam 
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bedrijventerrein voor watergebonden bedrijven of energieopwekking. Er is nog geen RUP voor deze site. Beide 
sites liggen aan de oever van de Schelde. 
Belangrijk is hierbij ook te vermelden dat zich tussen beide sites, maar op de linkeroever van de Schelde, de 
Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde uitstrekt. Deze polder staat bekend als een landschap met hoge 
esthetische, historische en wetenschappelijke waarde. Naar mogelijke afzet van warmte, stoom en elektriciteit 
heeft de site in Hemiksem eventueel potentie. De site in Schelle is min of meer afgezonderd van de grotere, meer 
noordelijk gelegen industriezones langs de Schelde, en biedt dus weinig perspectieven in die zin. Qua 
verkeersdrukte over de weg leveren beide sites geen verbetering op ten opzichte van de huidige locatie van 
ISVAG. Het belangrijkste verschil is dat er meer vrachtwagens op de N148 (Sint-Bernardse Steenweg) en de 
Cleydaellaan komen, aangezien men de huidige ISVAG-site zou voorbij rijden. De impact op de A12 is 
vergelijkbaar met de impact ten gevolge van de huidige ISVAG-locatie. De reistijd naar Schelle bedraagt 
gemiddeld 26 ± (13 minuten). 
 
Indien gekeken wordt naar mogelijkheden voor multimodaal transport is de situatie vergelijkbaar als toegelicht bij 
de site Petroleum Zuid. Bij aanvoer van het afval van het noordelijk deel van het verzorgingsgebied over het 
water, moet dit eerst overgeslagen worden. Dit kan gebeuren ter hoogte van het Albertkanaal in Merksem of het 
4de Havendok. Voor aanvoer vanuit het midden en het zuidelijk deel wordt enkel transport over de weg 
beschouwd. De gemiddelde reistijd over de weg neemt hierbij wel af (21 ± (9) minuten in geval van overslag aan 
het Albertkanaal en 22 ± (10) minuten in geval van overslag aan het 4de Havendok). De gemiddelde vaartijd 
bedraagt 3,5 à 4 uur. 
 
 
Locaties noordoostelijk gelegen in het verzorgingsgebied 

 
In het noordoosten van het verzorgingsgebied kan de site van Igean als potentiële locatie worden geïdentificeerd. 
Deze site is gelegen te Brecht (Sint-Lenaerts). Op de site is een afgewerkte stortplaats aanwezig waar 

momenteel nog biogas wordt opgevangen en omgezet tot elektriciteit. Naast overslagactiviteiten is op de site een 
groencompostering, vergistingsinstallatie en waterzuiveringsinstallatie aanwezig. 
 
De site van Igean in Edegem zou mogelijks als locatie in aanmerking komen voor overslag. De site wordt 
momenteel enkel gebruikt voor de overslag van GFT+ en groenafval. Deze activiteiten vinden plaats in een loods. 
Het resterende gedeelte van het terrein zou herbestemd worden door de gemeente. 
 
De belasting van het wegennetwerk werd nagegaan voor het scenario waarbij het afval van het zuidelijk en het 
midden deel van het verzorgingsgebied eerst wordt overgeslagen in Edegem, om daarna met grotere 
vrachtwagens (3 x het gewicht) vervoerd te worden naar de site te Brecht. Hierbij rijden er dagelijks (worst-case) 
zo’n 26 vrachtwagens over de A12 (zuid) in zuidelijke richting en 37 over de N1 (Mechelsesteenweg / 
Grotesteenweg) en de N173 (prins Boudewijnlaan). Na overslag rijden er 46 zwaardere vrachtwagens met afval 
naar site Noord van Igean te Brecht via de A12 (zuid) noordwaarts en de R1 ring noordwaarts. Daarnaast rijden 
ook de lichtere vrachtwagens vanuit het noordelijk deel van het verzorgingsgebied rechtstreeks naar de site. In 
totaal rijden zo’n 77 vrachtwagens over de E19 (noord) noordwaarts. 
 
De belasting op de A12 (zuid) noordwaarts bedraagt circa 0,25% en op de R1 ring noordwaarts circa 0,08% van 
het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. Voor de E19 (noord) noordwaarts maakt dit afvaltransport circa 
0,16% uit van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. Ter vergelijking: de belasting op de A12 (zuid) 
zuidwaarts in de huidige situatie ligt tussen de 0,69 en 0,52% en op de R1 ring zuidwaarts rond 0,10% (tussen 6u 
en 22u). 
 
De gemiddelde reistijd over de weg bedraagt voor het voortransport 18 ± 9 minuten en voor het natransport (van 
de overslaglocatie naar Brecht) 28 min. 
 

Locaties op grotere afstand 

 
Naast bovenstaande locaties in of nabij het verzorgingsgebied werden ook een aantal mogelijke locaties op 
grotere afstand bekeken vanuit logistiek oogpunt. De volgende locaties werden beschouwd: Houthalen-
Helchteren, Oostende, de haven van Rotterdam en Roosendaal. Er werd nagegaan hoe het transport over de 

weg kan georganiseerd worden alsook wat de mogelijkheden zijn naar transport over het water. 
 
Bij transport over de weg wordt aangenomen dat kan overgeslagen worden op grotere vrachtwagens ter hoogte 
van de huidige site van ISVAG in Wilrijk. Deze transporten over langere afstand vervoeren hierbij 3x zoveel afval 
als de lichtere vrachtwagens die gebruikt worden voor de huis-aan-huis ophaling. Per dag komt dit neer op zo’n 
68 vrachtwagens die vanuit Wilrijk vertrekken naar de verder gelegen locaties. 
 
Voor Houthalen-Helchteren rijden deze vrachtwagens eerst over de A12 (zuid) noordwaarts, de R1 ring 

noordwaarts en E313/A13 en E314/A2. De belasting van het wegennet bedraagt respectievelijk 0,24%, 0,12%, 
0,11% en 0,22% van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. De gemiddelde reistijd bedraagt 54 min. 
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Bij wegtransport naar Oostende rijden deze vrachtwagens eerst over de A12 (zuid) noordwaarts, de R1 ring 

westwaarts en E17/A14 en E40/A10 (west). De belasting van het wegennet bedraagt voor de E17 0,13% en voor 
de E40 0,12% van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. De gemiddelde reistijd bedraagt 72 min. 
 
Het verkeer naar Rotterdam wordt afgewikkeld via de E19/A1. De belasting op de A12 (zuid) noordwaarts en de 

R1 ring noordwaarts is hetzelfde als voor Houthalen-Helchteren. Voor de E19 (noord) noordwaarts maakt dit 
dagelijkse afvaltransport 0,21% uit van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. De gemiddelde reistijd 
bedraagt 74 min. 
 
Voor de locatie te Roosendaal verloopt het transport in hoofdzaak via de A12 (noord). Het transport op de 

zuidelijke A12 en de R1 ring noordwaarts is gelijkaardig als hiervoor reeds beschreven. De belasting op de 
noordelijke A12 bedraagt 0,29% van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. De gemiddelde reistijd 
bedraagt 42 min. 
 
Voor transport over het water wordt uitgegaan van een overslaglocatie aan het Albertkanaal (zie eerder 
besproken locatie van nv De Scheepvaart). Hierbij wordt eerst al het afval aangevoerd over de weg naar de 
overslaglocatie, waarna het wordt overgeslagen in containers om per schip naar de respectievelijke locaties 
afgevoerd te worden. 
 
Voor het wegtransport naar deze locatie aan het Albertkanaal rijden er zo’n 62 tot 102 vrachtwagens met afval 
over de R1 ring noordwaarts. De A12 is zo goed als ontlast; er is wel een verhoogde druk op de Noorderlaan in 
de buurt van het centrum van Antwerpen. 
 
De afstand die gevaren wordt naar Houthalen-Helchteren bedraagt zo’n 65 kilometer; de gemiddelde vaartijd 

bedraagt in dit geval 9 tot 10 uren. Bij aankomst dient er nog een kort stukje natransport van zo’n 10 kilometer 
over de E314 te gebeuren (zie Figuur 3, p 20 en zie Bijlage 3 van de toekomststudie ISVAG 
 - Fase 3 – THV Ecobel dd. 31/05/2010). De vaarafstand naar Oostende bedraagt circa 150 km, met een 
gemiddelde vaartijd van 14 tot 15 u. Voor Rotterdam bedraagt de vaarafstand zo’n 110 kilometer, en de 

gemiddelde vaartijd zo’n 12 tot 13 uren. 
 
 

I.2. Logistieke kosten gerelateerd aan transport 

Voor de hierboven beschreven locaties en transportopties kan een inschatting gemaakt worden van de logistieke 
kost gerelateerd aan het afvaltransport. Deze logistieke kosten zijn enerzijds de zuiver transport gerelateerde 
kosten en anderzijds de externe kosten gerelateerd aan emissies. De zuiver transportkosten omvatten: 
 

 de kost om met een vrachtwagen over de weg te rijden; 

 de kost om diens afval naar een andere vrachtwagen of naar een binnenvaartschip over te slaan; 

 en de kost om met een dergelijk schip te varen. 
 
De externe kosten gerelateerd aan emissies zijn gebaseerd op de uitstoot van CO2, fijn stof (PM) en NOx die een 
vrachtwagen en binnenvaartschip hebben per gereden/gevaren kilometer. Deze emissies (voor elk polluent via 
een emissiefactor uitgedrukt in ton uitstoot per afgelegde voertuigkilometer) worden op hun beurt omgerekend 
naar monetaire waarden zodat alle met de andere kosten vergelijkbaar zijn. 
 
Belangrijke factoren hierin zijn het aantal vrachtwagens dat een rit maakt, de tonnages afval die zij vervoeren, de 
afstanden die ze afleggen (dit zijn voortransport, watertransport en natransport in het geval er bv. eerst met 
vrachtwagens naar een overslaglocatie wordt gereden, vandaar met een binnenvaartschip wordt gevaren en tot 
slot er eventueel een relevant stuk natransport volgt vanaf de loskade tot aan de verwerkingssite)101, de prijs 
gevraagd voor overslag 102  naar zwaardere vrachtwagens en binnenvaartschepen, de prijs voor transport te 
water103, de uitstoot van CO2, fijn stof (PM) en NOx en hun monetaire omzetting104. Tabel 44 lijst deze factoren 
overzichtelijk op. Merk op dat sommige van deze kosten hoog lijken; de externe kost voor een ton fijn stof komt 
bijvoorbeeld overeen met 198.000 euro (waarin factoren zoals milieuschade, volksgezondheid, ... vervat zitten). 
Men dient hierbij wel in gedachten te houden dat een ton fijn stof een zeer grote hoeveelheid is; kijkende naar de 
reële uitstoot tengevolge van het wegverkeer naar de huidige site van ISVAG in Wilrijk en de andere beschouwde 
alternatieve locaties (zie I.2.), kan men zien dat de uitstoot echter 100 duizend tot 2 miljoen keer lager is. 

                                                             

101 Deze afstanden werden via het OmniTRANS model berekend over het wegennet (zie ook het eindverslag van fase 1 voor 

een overzicht van het beschouwde wegennet). 
102 De kosten voor overslag naar zowel zwaardere vrachtwagens als binnenvaartschepen werden gebaseerd op de prijzen 

aangerekend door verschillende afvalleveranciers. 
103 De kosten voor het watertransport werden opgevraagd bij de Promotie Binnenvaart Vlaanderen (zie ook 

http://www.pbv.be/). 
104 Transport & Mobility Leuven, “TREMOVE – Service contract for the further development and application of the transport and 
environmental TREMOVE model. Lot 1 (Improvement of the data set and model structure)”, Eindrapport voor de Europese 
Commissie, Directoraat Generaal Milieu, Unit C.5. Energie and Milieu, 1049 Brussel, 9 juli 2007. 
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Tabel 44: Bepalende factoren voor de logistieke kostenberekening 

Beschrijving Waarde Eenheid 

Gemiddeld tonnage (lichte vrachtwagen) 6,1 ton/vrachtwagen 

Gemiddeld tonnage (zware vrachtwagen) 18,3 ton/vrachtwagen 

Kost per voertuigkm (lichte vrachtwagen) € 1,0926 euro/vkm105 

Kost per voertuigkm (zware vrachtwagen) € 1,5489 euro/vkm 

Overslagkost (vrachtwagen naar vrachtwagen) € 5 euro/ton afval 

Overslagkost (vrachtwagen naar schip) € 5 euro/ton afval 

Transportkost water € 2,25 euro/ton afval 

CO2 uitstoot (weg, lichte vrachtwagen) 0,00049118  ton CO2/vkm 

CO2 uitstoot (weg, zware vrachtwagen) 0,00083727 ton CO2/vkm 

CO2 uitstoot (water, klein tonnage) 0,01086077 ton CO2/vkm 

CO2 uitstoot (water, groot tonnage) 0,02135290 ton CO2/vkm 

CO2 externe kost € 132 euro/ ton CO2 

PM uitstoot (weg, lichte vrachtwagen) 0,00000005 ton PM/vkm 

PM uitstoot (weg, zware vrachtwagen) 0,00000012 ton PM /vkm 

PM uitstoot (water, klein tonnage) 0,00000513 ton PM /vkm 

PM uitstoot (water, groot tonnage)  0,00000940 ton PM /vkm 

PM externe kost € 198.000 euro/ton PM 

NOx uitstoot (weg, lichte vrachtwagen 0,00000421 ton NOx/vkm 

NOx uitstoot (weg, zware vrachtwagen)  0,00000727 ton NOx /vkm 

NOx uitstoot (water, klein tonnage)  0,00018390 ton NOx /vkm 

NOx uitstoot (water, groot tonnage)  0,00033928 ton NOx /vkm 

NOx externe kost € 15.400 euro/ ton NOx 

 
Totale logistieke kosten voor alle locaties 

 
Het resultaat van deze berekeningen, toegepast op de verschillende locaties en transportopties, is te zien in 
Tabel 45.

                                                             

105 vkm=voertuigkilometer; dit is een kilometer gereden met een voertuig, onafhankelijk van de belading. 
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Tabel 45: Totale logistieke kosten in euro per ton afval voor transport naar de verschillende locaties en de verschillende transportopties 
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Bij deze berekeningen werd uit gegaan van een worst-case scenario, net zoals bij de evaluatie van de impact van 
het afvaltransport op de bestaande verkeerssituaties bij de verschillende locaties (zie I.1.) . Hiertoe werden 205 
vrachtwagens beschouwd per dag, die elk gemiddeld 6,1 ton afval vervoeren; wat neerkomt op zo’n 1250,5 ton in 
totaal. Dit aantal ligt meer dan waarschijnlijk boven het verwachte aantal per dag; maar op zich beïnvloedt dit de 
conclusies niet. De reden hiervoor is dat alle kosten lineair berekend werden, en een verhoging of verlaging van 
de totale hoeveelheid te transporteren afval zou deze kosten dan ook lineair verhogen of verlagen. Dit heeft voor 
gevolg dat de trends en relatieve verschillen nog steeds vergelijkbaar en evenwaardig blijven. 
 
Bij de locaties die verder gelegen zijn van het verzorgingsgebied werden twee types vrachtwagen beschouwd. In 
eerste instantie rijden de gewone vrachtwagens rond (7,5 tot 16 ton), gerelateerd aan de huisvuilophaling. In 
tweede instantie zijn dit zwaardere vrachtwagens (16 tot 32 ton) die, na overslag, drie keer zoveel afval als de 
lichtere variant vervoeren. 
 
Hierna wordt dieper in gegaan op de logistieke kosten voor transport naar de verschillende locaties en de externe 
kost van emissies. 
 
Logistieke transportkosten voor alle locaties 

 
In Figuur 16 worden de zuiver transport-gerelateerde kosten weergegeven, opgesplitst naar voortransport, 

overslagkost, watertransport en natransport. Deze cijfers gelden telkens per ton afval per dag. 

 

Figuur 16: Logistieke kost (enkel transport) voor de verschillende locaties 

 

Deze kosten per ton afval dienen opgevat te worden als gecombineerde kosten. Beschouw bij wijze van 
voorbeeld de logistieke kosten voor transport naar de ISVAG site. De kost is hier gelijk aan 2,6894 euro/ton. 205 
vrachtwagens die elk 6,1 ton afval vervoeren, geven aanleiding tot transport van in totaal 1.250,5 ton afval. De 
totale logistieke kost die hiermee overeenkomt is dan gelijk aan 3.363 euro, zijnde 1.250,5 ton x 2,6894 
euro/ton(deze omvat de kosten voor alle gereden voertuigkilometers, overslag, et cetera).  
 
Indien er nu 500 ton afval minder naar ISVAG zou vervoerd worden, bijvoorbeeld slechts 750 ton in totaal, dan 
wordt er in de kostenberekening van uit gegaan dat de reductie in afval overal gelijkmatig gebeurt: door alle delen 
van het verzorgingsgebied wordt minder afval aangeleverd. Dit betekent dat de gemiddelde kost per ton afval nog 
steeds dezelfde blijft want er worden immers ook minder voertuigkilometers gereden. In dit voorbeeld betekent dit 
dat er een totale logistieke kost van 2.017 euro opgetekend wordt. 
 
Mocht er nu enkel in bijvoorbeeld het noordelijk deel van het verzorgingsgebied een reductie in het aangeleverde 
afval zijn, dan kan voorgaande redenering niet zonder meer toegepast worden. In dat geval dient een volledige 
herberekening te gebeuren.  
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Ook de overslagkost per ton afval is proportioneel berekend: stel dat er 100 ton afval meer naar Rotterdam zou 
vervoerd worden, dan zal dit afval ofwel volledig via de weg ofwel volledig via het water overgeslagen worden. De 
overslagkost per ton is daarom 5 euro/ton. Indien er echter 100 ton afval naar Indaver Doel zou vervoerd worden, 
dan gaan wordt er in voorgaande berekening van uit gegaan dat hier een deel via de weg rechtstreeks naar 
Indaver Doel vervoerd wordt, en een deel via overslag aan Petroleum Zuid. Het gevolg is dat er geen 5 euro per 
ton moet betaald worden, aangezien maar een deel van die 100 ton overgeslagen wordt; proportioneel komt het 
er dan op neer dat de kost per ton afval slechts 3,3902 euro is. 
 
Uit de samenvattende figuur kan worden vastgesteld dat de logistieke kost voor transporten via de weg naar de 
ISVAG-site (2,6894 euro/ton) lager ligt dan voor de andere locaties in de regio rond Antwerpen, gaande van 
8,0018 euro/ton (site te Brecht, met overslag in Edegem) tot 3,0179 euro/ton voor de site petroleum Zuid. Voor de 
locatie te Brecht is de overslagkost doorslaggevend. Ter vergelijking, transport naar de site van Indaver te Doel 
(zonder overslag) bedraagt 5,0887 euro/ton. 
 
Opmerkelijk is dat transport via het water na overslag per ton veel duurder uitkomt dan de andere scenario’s 
zonder overslag. Enerzijds is er een afname in de afgelegde afstand via de weg, maar anderzijds neemt de kost 
terug drastisch toe omwille van de overslagkost. Bij transport naar de verschillende locaties in of nabij het 
verzorgingsgebied is het gebruik van de binnenwateren niet aangewezen. De reden hiervoor is dat de reductie in 
wegkilometers niet voldoende is om de overslagkost te verantwoorden. Er moet namelijk nog altijd over een te 
grote afstand naar de overslaglocatie gereden worden. Indien de gemiddelde afstand echter groter zou zijn 
(bijvoorbeeld naar de locaties buiten het verzorgingsgebied) in vergelijking met de afstand tot de overslaglocatie, 
dan loont het gebruik van de binnenwateren wel. Daarenboven kunnen er waarschijnlijk ook meer gunstige 
contracten afgesloten worden indien dergelijke grote tonnages met een dagelijkse frequentie worden 
overgeslagen, zodat de kostprijs hiervan vermindert. 
 
Interessant om te zien is dat de totale transportkost naar de locaties buiten het verzorgingsgebied (Rotterdam, 
Houthalen-Helchteren en Oostende) goedkoper is via de binnenwateren dan volledig via de weg. In het geval van 
transporten naar Rotterdam en Electrawinds-Oostende is transport via de weg ongeveer dubbel zo duur dan 
transport via het water. Voor transport naar Houthalen-Helchteren is het verschil minder uitgesproken. Merk op 
dat er in dit laatste geval ook sprake is van een bepaalde hoeveelheid natransport. 
 
In de kosten voor zuiver wegtransport naar Rotterdam, Roosendaal, Houthalen- Helchteren en Oostende zijn ook 
overslagkosten begrepen. De reden hiervoor is dat er van uit wordt gegaan dat de inhoud van de lichte 
vrachtwagens op zwaardere wordt overgeladen, zodat hier een reductie met een factor 3 in het aantal 
vrachtwagens kan gebeuren. Deze overslagkosten maken telkens wel een aanzienlijk deel van de totale 
transportkost uit. 
 
Ter vergelijking, schetst Figuur 17 wat er gebeurt indien de overslagkost wordt weggelaten. Hierbij kan duidelijk 

worden gezien dat voor de locaties Petroleum Zuid en Schelle (Interescaut) de logistieke kost ten gevolge van 
transport zonder overslagkost vergelijkbaar is indien een deel via de binnenwateren wordt afgewikkeld. 
 

Figuur 17: Logistieke kost (transport zonder overslag) voor afvaltransporten naar verschillende locaties 
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Wat transport naar Houthalen-Helchteren via overslag aan het Albertkanaal betreft, kan worden vastgesteld dat in 
het eerste geval er nog een belangrijke kost in het natransport schuilt. Het afval moet immers vanaf een loskade 
naar de verbrandingsinstallatie via vrachtwagens op de weg vervoerd worden, wat al gauw een afstand van zo’n 
10 kilometer bedraagt. Merk ook op dat de transportkost via het water naar bijvoorbeeld Rotterdam of Oostende 
wel een impact kan hebben. In vergelijking met ISVAG is deze dubbel zo duur, maar hij is dan weer vergelijkbaar 
met die van bijvoorbeeld Indaver Doel of de Hooge Maey, en dat voor een afstand die veel verder is. De 
hoofdreden hier is dat de zuivere transportkost voor het water veel goedkoper is dan deze voor de weg. 
 
Het beste voorbeeld hiervan is het transport naar de haven van Rotterdam: zonder rekening te houden met 
overslag bedraagt deze via de binnenwateren zo’n 4,79 euro/ton; via de weg bedraagt deze 12,56 euro/ton, wat 
bijna drie keer zo duur is. Echter, ook hier zorgt de overslagkost ervoor dat de totale logistieke kost te wijten aan 
transport weer duurder wordt, zoals te zien in Figuur 10 (met de overslagkost inbegrepen). 
 
Logistieke transportkosten voor alle locaties 

 
Een terechte vraag is of de groei van het verkeer doorheen de jaren impact zal hebben op het afvalverkeer naar 
de ISVAG en andere sites. Enkele beschouwingen daaromtrent zijn opgenomen in Bijlage 3 van de 
toekomststudie ISVAG Fase 3 Eindrapport (p 154 – 155). 
 
Transportgerelateerde emissiekosten voor alle locaties 

 
In Figuur 18 worden de emissiekosten (berekening zie Tabel 45) weergegeven voor de  verschillende locaties en 

dit voor de polluenten CO2, fijn stof (PM) en NOx. Hierbij wordt telkens uitgegaan van de hoogste schattingen van 
kosten. 
 
Figuur 18: Transport-gerelateerde emissiekosten 

 
Uit de Figuur kan worden afgeleid dat de emissiekosten voor trajecten over langere afstand (bijvoorbeeld naar 
Indaver Doel, Hooge Maey, Rotterdam, Roosendaal, Houthalen-Helchteren, Oostende) hoger liggen dan voor de 
andere scenario’s. Merk ook op dat nagenoeg alle locaties slechter scoren qua emissies dan het huidige transport 
naar de ISVAG-site. In het geval van transport naar de site van Petroleum Zuid via overslag aan het Albertkanaal 
liggen de emissiekosten iets lager.  
 
Opmerkelijk is dat transport via de weg in de regel veel grotere externe kosten met betrekking tot emissies draagt 
dan transport via het water. De duidelijkste voorbeelden hiervan zijn de transporten naar Rotterdam en 
Houthalen-Helchteren, waarbij de emissiekosten van het transport via de weg ongeveer dubbel zo hoog oplopen 
dan de emissiekost van het transport via het water. Voor de locaties Petroleum Zuid en Schelle liggen de 
emissiekosten voor transport met overslag naar het water iets lager liggen dan deze waarbij enkel wegverkeer 
beschouwd werd.  
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In vorige figuur werden de scenario’s onderling vergeleken voor wat betreft hun totale emissiekosten. Figuur 19 
toont de emissiekosten voor de verschillende polluenten naast elkaar zodat ze beter met elkaar kunnen 
vergeleken worden: 
 
Figuur 19: Emissiekosten veroorzaakt door verschillende polluenten 

 
Uit Figuur 19 blijkt dat het gebruik van binnenvaartschepen in de regel tot lagere emissies leidt dan vergelijkbaar 

transport via de weg. 
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I.3. Logistieke kosten gerelateerd aan transport 

Tabel 46 geeft een overzicht van de gemiddelde reistijd, de totale logistieke kost en emissiekost per locatie en 

per transportoptie. Tevens wordt aangegeven of het terrein of de locatie al dan niet verwerfbaar of beschikbaar is 
voor de uitvoering van de afvalverwerkingsactiviteiten. 
 
Tabel 46: Overzicht van de verschillen transportparameters voor de verschillende locaties 

* met overslag voor het transport over de weg over lange afstand ter hoogte van de huidige locatie van ISVAG te 
Wilrijk 
** hieronder worden ook contractuele overeenkomsten verstaan 
 
Uit Tabel 46 blijkt dat de gemiddelde reistijd en de totale logistieke kost voor elk van de beschouwde locaties zal 

toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Transport over het water voor de locaties in of nabij het 
verzorgingsgebied leidt tot hoge logistieke kosten. De reductie in wegkilometers is niet voldoende om de 
overslagkost te verantwoorden. Indien de gemiddelde afstand echter zeer groot zou zijn (bv Rotterdam) in 
vergelijking met de afstand tot de overslaglocatie, dan loont het gebruik van binnenwateren wel. 
 
De emissiekosten voor de langere trajecten liggen tenslotte veel hoger dan voor de meer nabij gelegen locaties. 
In vergelijking met transport over de weg liggen de emissiekosten bij transport over het water wél iets lager. Enkel 
de emissiekost ligt iets lager voor de site te Petroleum Zuid waarbij het noordelijk deel via het Albertkanaal wordt  
overgeslagen en aangevoerd over het water. 
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Appendix I: Onderzochte locaties POM Antwerpen  

Arendonk – Hoge Mauw 

 

Bornem (Colomalaan) 
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Heist-Op-Den-Berg – Heitse Hoek 

 

Bornem (naast DHL SC – ter hoogte van de Rupel) 
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Laakdal - Langvoort 

 

Beerse – Lilse Dijk  
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Rumst - Catenberg 

 

Wilrijk - Fotografielaan 
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Turnhout – E34 - Veedijk 

 

Herentals - Wolfstee 
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Balen – Wezel Driehoek 
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Appendix J: Bouwscenario’s 

 
1 x 24 ton/h 
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1 x 30 ton/h 
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Appendix K: Disclaimer 

This report and the information contained herein has been prepared by Deloitte Belgium solely for the purpose of 
information. The reader shall not use this report for any other purpose and in particular shall not use this report in 
connection with the business decisions of any third party and for advisement purposes. This report must always 
be used in its entirety when referring to Deloitte and the work. Precise pages must be quoted whenever referring 
to the report. 
 
This report has been prepared on the basis of information made available, obtained and collected by Deloitte 
Belgium in association with ISVAG. The sources of any material information used in the report has been 
mentioned or cited herein. The information obtained and collected from the various sources primary and 
secondary sources has been used on an “as-is” basis without any independent verification by Deloitte Belgium. 
Deloitte Belgium shall not be responsible for any error or omissions, or for the results obtained from the use of this 
information and provides no assurance regarding the accuracy, timeliness, adequacy, comprehensiveness and/ 
or completeness of such information and provides no warranty of any kind, express or implied, including, but not 
limited to warranties of performance and fitness for a particular purpose. Deloitte Belgium shall not be liable for 
any losses and damages arising as a result of any inaccuracy or inadequacy or incomprehensiveness or 
incompleteness of such information. 
 
This report contains analyses that are intended to provide high-level information on the subject and are not an 
exhaustive treatment of the subject. The analyses in the report are limited by the study conducted, the time 
allocated, and information made available to Deloitte Belgium or collected by Deloitte Belgium. Deloitte Belgium 
accepts no responsibility or liability to any party in respect of this report. This report is not intended to be relied 
upon as a basis for any decision and the reader should take decisions only after seeking professional advice and 
after carrying out their own due diligence procedures and detailed analysis to ensure that they are making an 
informed decision. This report is not and should not be construed in any way as giving any investment advice or 
any recommendations by Deloitte Belgium to the reader or any other party. The reader shall be solely responsible 
for any and all decisions (including the implications thereof) made by them on the basis of this report. 
 
The Services are executed by order of the management of the Client and contain in no event any management 
decisions taken by Deloitte. The management of the Client is the only one responsible to determine the adequacy 
of the extent of the Services in the context of the Agreement.  
 
The Services of Deloitte neither contain, implement nor construe advice or negotiations with third parties 
concerning the execution of the Services mentioned in the Agreement. It is the sole responsibly of the 
management of the Client to prepare the necessary action plan, to undertake or select an execution plan or guide 
the employees of the management of the Client (for instance supervise or verify) during the execution of the 
action plan.  
 
The management of the Client shall be solely responsible for, among other things: (A) making all management 
decisions and performing all management functions; (B) designating one or more individuals who possess 
suitable skill, knowledge, and/or experience, preferably within senior management to oversee the Services; (C) 
evaluating the adequacy and results of the Services; (D) accepting responsibility for the results of the Services; 
and (E) establishing and maintaining internal controls, including, without limitation, monitoring ongoing activities. 
 
We will only be bound by our final reports, opinions and conclusions submitted to the Client in printed form signed 
by a duly authorised person.  
 
Draft documents, whether communicated electronically or in printed form, and oral advice will not constitute our 
final reports, opinions or conclusions. We will have no liability for the content or use of any such draft documents 
or oral advice, except where their content is confirmed subsequently in a final, signed report or letter. 
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