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Situering van dit ondernemingsplan: als intergemeentelijk samenwerkingsverband volgt ISVAG 
de bestuurscyclus van de gemeenten en past het de voorschriften van het Vlaams Decreet 
Lokaal Bestuur toe . In het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen, stelt ISVAG haar 
ondernemingsplan op voor de komende jaren. 

Document goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 12 september 2019 en de Algemene 
Vergadering van 19 december 2019.

01 Missie 05

02 Visie 07

03 Strategische krachtlijnen 09

 3.1 Sustainable Development Goals (SDG) als strategisch kader 09

 3.2 Materialiteitsmatrix 10

 3.3 Strategische krachtlijnen voor de periode 2019 - 2024 11

04 Streven naar operational excellence 13

05 Investeren in nieuwe energie 15

 5.1 Een state-of-the-art afvalenergiecentrale 15

 5.2 Warmtenetten 17

 5.3 Investeren in partnerschappen en kennisdeling 19

06 Inzetten op mensen 21

07 Beheersstructuur 23

08 Conclusie 24

Inhoudstafel





3

ISVAG ondernemingsplan  |  Vooruitblik 2019-2024

We leven in een tijd vol uitdagingen, veranderingen en hoop. Milieu, klimaat en energie hebben 
nooit meer aandacht gekregen in de publieke gesprekken als vandaag. 

Als afvalenergiecentrale heeft ISVAG haar eigen rol in dit groot maatschappelijk debat te spelen. 
ISVAG is een deel van de oplossing: al jaren zorgen we voor een veilig beheer van het huishoudelijk 
restafval uit de Antwerpse regio en zijn we een betrouwbare partner voor onze aandeelhouders. 

Doen wat we doen, volstaat echter niet om aan de maatschappelijke uitdagingen een antwoord te 
bieden. De keuze om te investeren in een nieuwe state-of-the-art installatie en warmtenetten drukt 
onze ambitie uit voor de toekomst: nog minder uitstoot en nog meer duurzame energie. 

Dit ondernemingsplan geeft onze plannen weer voor de periode 2019-2024. Het is niet enkel 
bedoeld voor de leden van de nieuwe gemeenteraden, maar ook voor al onze stakeholders. ISVAG 
is immers een glazen huis dat open en transparant communiceert met alle betrokkenen. 

De stakeholders van ISVAG zijn trouwens actief betrokken bij de opmaak van onze plannen. In 
samenwerking met het departement Climate Change and Sustainability van Ernst & Young hebben 
we alle belanghebbenden bevraagd en onze ambities getoetst aan de Sustainable Development 
Goals (SDG) die bepaald zijn door de Verenigde Naties. 

Om duurzamer met de planeet om te gaan, is er een transitie naar een circulaire economie nodig. 
ISVAG is het sluitstuk van een duurzame materialenkringloop. Wij staan alvast klaar om onze 
rol in de transitie op te nemen. 

Kristel Moulaert Kristof Bossuyt
Directeur ISVAG Voorzitter Raad van Bestuur ISVAG

Voorwoord

“Nog minder uitstoot  
en nog meer  

duurzame energie”
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ISVAG is een 

resultaatsgericht 

en energiek 

overheidsbedrijf…

…dat op een 

duurzame manier 

afval verwerkt…

…voor de 

bewoners van de 

aangesloten steden 

en gemeenten.

ISVAG is een opdrachthoudend overheidsbedrijf. Er is 
bewust gekozen voor de benaming overheidsbedrijf 
om aan te geven dat ISVAG als een overheidsinstelling 
functioneert – het algemeen belang staat voorop – 
en tegelijk presteert als een bedrijf. Hierbij staat een 
bedrijfsmatig en efficiënt management centraal, 
gekoppeld aan een professioneel gestuurd financieel 
beheer. ISVAG streeft ernaar een resultaatsgerichte 
organisatie te zijn die bij de uitvoering van haar 
kernopdrachten optimaal omspringt met de beschikbare 
middelen. 

Voor ISVAG betekent duurzaam een streven naar 
een optimale balans tussen de drie verschillende 
duurzaamheidscomponenten: een ecologische, een 
sociale en een economische component.

ISVAG streeft ernaar om een toegevoegde waarde te 
bieden voor haar steden en gemeenten en hun inwoners. 
Onze kerntaak is afvalverwerking, maar tegelijk willen we 
een meerwaarde blijven bieden op vlak van duurzaamheid 
in al zijn facetten: ecologisch, sociaal en economisch. 

ISVAG is een resultaatsgericht en energiek overheidsbedrijf dat op een zo 
duurzaam mogelijke manier afval verwerkt voor de bewoners van de aangesloten 
steden en gemeenten. 

Duurzaam wil zeggen dat we werken op de meest ecologische en de meest 
economische manier, waarbij we zoveel mogelijk waardevolle energie en 
materialen recupereren om ze uit te sparen in het belang van toekomstige 
generaties.

Missie
01



“Afvalstromen worden 
waardevolle grondstoffen 

en bronnen van energie.”
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Visie
02

In de transitie naar een circulaire economie 
verandert de afvalketen fundamenteel. 
Afvalstromen worden, nog meer dan nu, 
waardevolle grondstoffen en bronnen van 
energie. Producten en materialen komen 
terecht in gesloten en duurzame kringlopen. 

De transitie naar een circulaire economie is 
ingezet, maar er is nog een lange weg te gaan. 
Vlaanderen is met meer dan 70% sorteren van 
het huishoudelijk afval de beste regio in Europa, 
maar toch produceert het nog steeds veel 
afval. In de huidige transitieperiode blijft veilig 
omgaan met het afval dan ook essentieel.  

Ons streven hierbij is een bijdrage te kunnen 
leveren aan de verduurzaming van de 
samenleving en het beter sluiten van de 
kringlopen van materialen. Wij trachten afval 
op een zo duurzaam mogelijke manier om te 
zetten in zoveel mogelijk schone energie en 
herbruikbare grondstoffen. 
In dit streven willen we bondgenootschappen 
blijven sluiten met alle bedrijven en organisaties 
die, samen met ons, in de bres staan voor 
innovatie in de afvalsector. 

Dit alles doen we in een voortdurende dialoog 
met al onze stakeholders.

Grondstoffen

Productie

Consumptie

Restafval

Partners
Innovatie Productie

Consumptie

Materialen en 
energie herwinnen 

uit (rest)afval

Grondstoffen

Tijd en duurzaamheid

Lineaire economie Transitie naar een circulaire economie
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De Verenigde Naties hebben 17 
doelstellingen naar voren geschoven als 
mondiale duurzame ontwikkelingsagenda 
voor 2030. De zogenoemde Sustainable 
Development Goals (SDG) vervangen de 
Milleniumdoelstellingen en vinden wereldwijd 
weerklank. 

ISVAG wil vanuit zijn rol als afvalenergiecentrale 
blijven bijdragen aan de realisatie van deze 
maatschappelijk relevante doelstellingen.  
 
Transparantie en overleg met stakeholders 
zit ingebakken in de manier van werken van 
ISVAG. Om de strategie voor de komende 

jaren af te stemmen op de verwachtingen van 
haar stakeholders, heeft ISVAG samen met het 
Climate Change and Sustainability team van 
Ernst & Young (EY) een stakeholderbevraging 
gedaan.  

Het EY-team gebruikte de Sustatool-
methodologie om de bedrijfsactiviteiten 
van ISVAG en de impact doorheen de hele 
productie- en consumptieketen in kaart 
te brengen. Aan de hand van de SDG, 
is dan tijdens interviews* gepeild naar 
de verwachtingen en prioriteiten van de 
stakeholders ten aanzien van ISVAG. 

3.1  Sustainable Development Goals (SDG)  
als strategisch kader

Strategische krachtlijnen
03

* Interviews met medewerkers (>20% van personeelsbestand) en vertegenwoordigers van vier externe stakeholders: 

Igean, POM Antwerpen, Fluvius en OVAM

“Overleg met stakeholders 
zit ingebakken in onze 

manier van werken.”
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Gebruik makend van de inzichten uit de stakeholderbevraging, is onderstaande materialiteitsmatrix 
opgemaakt. De materialiteitsmatrix geeft weer wat de negen prioritaire SDG zijn waar ISVAG in 
de komende jaren het meest aan kan bijdragen.

De negen prioritaire SDG-doelstellingen zijn verder opgesplitst in 169 subdoelstellingen. De 
subdoelstellingen, zoals vermeld in onderstaande tabel, geven een meer concreet beeld van de 
SDG die nauw aanleunen bij de missie en visie van ISVAG.

3.2  Materialiteitsmatrix

NR SDG SUBDOELSTELLING 1 SUBDOELSTELLING 2

3 Goede Gezondheid en Welzijn Luchtkwaliteit  

7 Betaalbare en duurzame energie Waste to energy Kennisdeling

8 Eerlijk werk en economische groei Werkbaar werk, Health 
Safety Environment (HSE) Verantwoorde groei

9 Innovatie en duurzame infrastructuur Duurzame industrie Research and Development 
(R&D)

11 Veilige en duurzame steden Luchtkwaliteit Stadswarmte

12 Duurzame consumptie en productie Circulariteit Sensibilisering

13 Klimaatverandering aanpakken Beleidsondersteuning Klimaatactie

15 Leven op het land Minimaal storten  

17 Partnerships voor de doelstellingen Region. en intern. partners Noord-Zuid samenwerking

3
13

715

8

17

9
11

12

Hoog

Prioriteit
stakeholders

Impact ISVAG

Laag

Laag Hoog
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ISVAG zal zich in de komende periode inzetten voor drie strategische krachtlijnen: 

 Streven naar operational excellence: ISVAG is een betrouwbare partner voor haar 
aandeelhouders en vervult haar kerntaken als afvalenergiecentrale: vermijden van het 
storten van afval (SDG 15), zo veel mogelijk de uitstoot van emissies naar de omgeving 
beperken (SDG 11) en zorgen dat de huidige installatie zo veel mogelijk duurzame 
energie opwekt zodat elders emissies vermeden worden (SDG 7). 

 Investeren in nieuwe energie: ISVAG kijkt vooruit en investeert via de nieuwe 
afvalenergiecentrale en de warmtenetten in innovatie en duurzame infrastructuur 
(SDG 9). De nieuwe infrastructuur zorgt voor een betere benutting van energie en 
grondstoffen wat bijdraagt tot een meer circulaire economie (SDG 12) en tot de strijd 
tegen de klimaatopwarming (SDG 13). Partnerschappen en kennisdeling zullen de kennis 
binnen ISVAG zowel aanscherpen als uitdragen zodat innovatie en wetenschappelijke 
vooruitgang ook in de toekomst centraal blijven staan (SDG 17). 

 Inzetten op mensen: zowel nu als in de toekomst zet het leiderschap van ISVAG 
veiligheid en motivatie van de werknemers voorop (SDG 8). De investering in de nieuwe 
installatie zal de milieu-impact van ISVAG verder verbeteren en de luchtkwaliteit voor de 
omwonenden ten goede komen (SDG 3). 

3.3  Strategische krachtlijnen voor  
de periode 2019 - 2024

Streven naar 
operational excellence

Inzetten 
op mensen

Investeren in 
nieuwe energie

ISVAG



“ISVAG is een 
betrouwbare partner 
voor de aangesloten 

steden en gemeenten.”
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Streven naar  
operational excellence

04

De expertise van de werknemers zorgt dat de 
installatie haar kerntaken onder de strengste 
voorwaarden en controles met verve vervult. 
ISVAG zorgt voor de verwerking van het 
restafval van meer dan 1 miljoen mensen die 
in en rond Antwerpen wonen. 

De afvalenergiecentrale op de site aan de 
Boomsesteenweg verwerkt jaarlijks ongeveer 
140.000 ton niet-recycleerbaar restafval 
en wekt energie op voor 25.000 gezinnen. 
ISVAG wint ook 3000 ton metaal terug uit de 
bodemassen die in de staalindustrie omgezet 
wordt tot nieuw ijzer. 

De uitstoot van luchtemissies zoals 
stikstofoxiden, fijn stof, dioxines en VOS 
(vluchtig organische stof) blijft daarbij ver 
beneden de strenge Europese normen. 
Een onderzoek van de universiteit Antwerpen 
toonde ook aan dat met de uitrol van het 
warmtenet van ISVAG een significante 
hoeveelheid emissies van fossiele brandstoffen 
als gas en stookolie kunnen vermeden worden, 
wat een positieve impact heeft op de 
CO2-uitstoot en op de luchtkwaliteit in de 
onmiddellijke omgeving. 

De hoeveelheid geproduceerd restafval van 
de bewoners van de aangesloten steden en 
gemeenten is echter al enkele jaren groter dan 
de capaciteit van de huidige installatie. Om te 
zorgen dat het afval niet gestort moet worden 
laat ISVAG het afval extern verwerken. In 2018 
ging het over ongeveer 36.000 ton afval dat 
naar Indaver afgevoerd is.  

Dankzij de inspanningen van de steden en 
gemeenten aangesloten bij ISVAG sorteren 
de inwoners steeds beter. De bevolking in de 
Antwerpse regio neemt echter toe waardoor 

de hoeveelheid niet-recycleerbaar restafval 
alsnog stijgt. Een studie van Deloitte van 
2016 heeft verschillende toekomstscenario’s 
uitgewerkt en schat dat de hoeveelheid niet-
recycleerbaar afval in de ISVAG-regio zal 
aangroeien tot 200.000 ton tegen 2040. ISVAG 
volgt deze evolutie nauwlettend op en zal de 
toekomststudie blijvend actualiseren. 

Het is duidelijk dat de huidige capaciteit 
van de afvalenergiecentrale in de komende 
jaren volledig benut zal worden. Gezien het 
onevenwicht aan verbrandingscapaciteit in 
Vlaanderen en Antwerpen is het zaak om de 
beschikbaarheid van de installatie zo hoog 
mogelijk te houden. 

Onderhoud is het sleutelwoord om onze 
bestaande installatie gesmeerd te doen 
lopen. In de afgelopen jaren haalde ISVAG 
topscores van bijna 95% beschikbaarheid. 
Een gedegen planning en een goed 
opgeleid onderhoudsteam moeten ook in 
de komende jaren voor dergelijke hoge 
beschikbaarheids-percentages zorgen. 
Maar de huidige installatie is geen eeuwig 
leven beschoren en de technologie staat 
niet stil, ook in waste-to-energy. Het is dan 
ook een noodzaak om te blijven innoveren 
en investeren. 

Bij de uitbating is ISVAG bovenal een 
betrouwbare partner voor de aangesloten 
steden en gemeenten. ISVAG biedt aan zijn 
aandeelhouders een lange-termijn oplossing 
voor de veranderende afvalnoden binnen een 
duurzaam financieel kader zonder verrassingen. 
ISVAG is een financieel gezond bedrijf en 
de netto verwerkingskost van het afval is 
marktconform. 



“ISVAG investeert 
volop in nieuwe 

energie.”
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Investeren in nieuwe energie
05

Innovatie, samenwerking en investeringen zijn nodig om naar een meer 
circulaire economie te evolueren. ISVAG investeert in de komende jaren dan 
ook volop in nieuwe energie. De twee speerpunten zijn de bouw van de nieuwe 
afvalenergiecentrale en de ontwikkeling van warmtenetten. Verder is ook de 
opbouw van partnerschappen belangrijk om onze missie te verwezenlijken.

De vergunning van de huidige ISVAG 
centrale loopt af in 2025*. De zoektocht voor 
oplossingen voor de afvalnoden van de ISVAG 
aandeelhouders is reeds gestart in 2010. Tijdens 

de zoektocht heeft ISVAG steeds de nadruk 
gelegd op de wetenschappelijke onderbouwing 
bij analyse van de verschillende mogelijkheden. 
Er zijn dan ook tal van studies uitgevoerd: 

De studies benadrukken de nood aan 
bijkomende capaciteit en de baten van 
een volledig nieuwe installatie. Door 
technologische vooruitgang kunnen nieuwe 
afvalenergiecentrales  meer energie uit 
het afval halen en stoten ze nog minder 
emissies uit. Bovendien blijkt uit objectief 
wetenschappelijk onderzoek dat de huidige 
locatie aan de Boomsesteenweg door zijn 
centrale ligging en vlotte toegankelijkheid 

de meest geschikte plek is om de nieuwe 
installatie te bouwen. 

Op basis van die inzichten heeft de Raad van 
Bestuur op 6 oktober 2016  gekozen voor de 
bouw van een volledig nieuwe installatie op de 
huidige site. Deze beslissing is ondertussen 
opnieuw bevestigd in de Raad van Bestuur van 
28 maart 2019.

 Studie toekomst ISVAG – ECOBEL – 2010
 Update technical performance – Prof. Dr. S. Rotter, TU  Berlin – 2012
 ISVAG anno 2012 – SENEKA – 2013
 Oriënterende screening mogelijkheden van restwarmte valorisatie – VITO – 2013
 Valorisatie van warmte in geval van een capaciteitsuitbreiding – VITO – 2015
 Review van de toekomststudie – VITO – 2015
 Evaluatie en actualisatie toekomststudie – Deloitte – 2016
 Mobiliteitsonderzoek – TML – 2016
 Klankbordgroep toekomstperspectief – LEVUUR – 2016
 Vergelijkende studie van luchtemissies – UA – 2016
 Voorstudie/Voorontwerp – RAMBOLL – 2016
 Tracébepaling warmtenet – VITO – 2016
 Evaluatie voorstudie – Wetenschappelijke Adviesraad – 2016
 Haalbaarheidsstudie 2016-2040 – Grant Thornton – 2016

5.1  Een state-of-the-art afvalenergiecentrale

* De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft op 29 november 2019 de hervergunning van ISVAG tot 2025 nietig verklaard: 

de beslissing over de her-vergunning ligt opnieuw voor bij de huidige Vlaamse minister van Omgeving.



Het studiewerk voor de nieuwe installatie is ondertussen verder verfijnd, ondermeer, in 
volgende studies: 

 Haalbaarheidsonderzoek warmtenet – VITO – 2016 
 Positie ISVAG in het verwerkingslandschap – K. Vrancken – 2017
 Energetische evaluatie implantingslocaties – VITO – 2017
 Dynamische simulatie en Energievisie – F. Van Gijzeghem en T. Pensaert – 2017
 Blue gate antwerp: warmtevraag en haalbaarheidsstudie – Ingenium
 Impact warmtenet op emissies – UA – 2019
 Systeem assessment van energiestromen – R. Belmans – 2019
 Review processing scenarios Flanders – P. Quicker – 2019

Het gaat over een geraamde investering van 
175 miljoen euro voor een afvalenergiecentrale 
met een capaciteit van 190.000 ton. 
Terugwinning van energie via elektriciteit 
en warmte staan centraal. Er zal elektriciteit 
opgewekt worden voor 35.000 gezinnen of 
warmte voor 40.000 gezinnen en bedrijven. 

De emissies van de installatie, met name van 
NOx, zullen drastisch afnemen dankzij de 
hoogtechnologische katalytische reiniging van 
de rookgassen. Een forse investering, maar 
de volksgezondheid en het algemeen belang 
blijven de eerste prioriteit. 

Het project zorgt ook voor natuurherstel 
doordat er meer ruimte komt voor een 

groenzone. Meer specifiek, komt er een blauw-
groene verbinding met een ecoduct, een 
bloemenweide en een wadi zodat de lokale 
Struisbeek zijn rol als centrale schakel voor 
het waterbeheer van de gehele vallei beter kan 
vervullen. 

ISVAG heeft - samen met de 
Stadsbouwmeester - gekozen voor een 
architecturaal project dat een industriële 
‘landmark’ zal vormen. Tegelijkertijd zijn er 
uitgebreide voorzieningen om bezoekers rond 
te leiden en te sensibiliseren over het belang 
van afvalpreventie- en beheer. 

Na uitgebreide voorbereidingen, een Milieu 
Effecten Rapportage en publieke inspraak 



ISVAG ondernemingsplan  |  Vooruitblik 2019-2024

is de vergunning ingediend in 2018. De 
vergunningsaanvraag is door veel partijen 
positief ontvangen, maar tijdens de procedure 
bleek dat er een bijkomende sloopaanvraag 
moest ingediend worden. De bedoeling is 
de afbraak van de bestaande installatie en 
de bouw van de nieuwe installatie in één 
omgevingsvergunningsdossier te behandelen. 

ISVAG heeft ondertussen de bijkomende 
sloopaanvraag toegevoegd en verwacht 
de goedkeuring van de vergunning in 
de eerstkomende maanden. De nieuwe 
afvalenergiecentrale kan binnen vijf jaar 
operationeel zijn. 

Dankzij een vooruitziend financieel beheer, 
heeft ISVAG een sterk eigen vermogen 
opgebouwd. ISVAG zal dit eigen vermogen 

aanvullen met een lening, waardoor de 
vennoten geen eigen financiering moeten 
voorzien. De procedure voor toekenning van de 
lening loopt al bij de Europese Investeringsbank 
(EIB). In een latere fase zal aan de vennoten 
gevraagd worden de aangegane lening te 
waarborgen. 

Deze investering plaatst ISVAG en haar 
leden opnieuw in de groep van Europese en 
internationale koplopers. In 2022 zullen de 
deelnemende steden en gemeenten, conform 
het Decreet Lokaal Bestuur, dan ook het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband 
kunnen verlengen met een duidelijk en 
ambitieus zicht op de toekomst. Dit traject wil 
ISVAG graag afleggen in nauw overleg met de 
aandeelhouders, de steden en gemeenten die 
vennoot zijn van ISVAG.

Bij de verwerking van het restafval komt er 
een enorme hoeveelheid warmte vrij. Dankzij 
een netwerk van warmwaterbuizen, genaamd 
warmtenetten, kan die ‘restwarmte’ ingezet 
worden als proceswarmte bij bedrijven of 
verwarming van huizen. 

Warmtenetten zijn niet nieuw. Ze bestaan al 
sinds jaar en dag in binnen- en buitenland, 
onder andere in de Scandinavische landen. 
In Deense hoofdstad, Kopenhagen, zijn 
bijvoorbeeld 99% van alle huizen op een 
warmtenet aangesloten. 

5.2  Warmtenetten

Warmtenet voor proceswarmte en verwarming:
 minder kosten
 minder emissies
 meer energie



“Volop inzetten 
op innovatie en 
duurzaamheid.”
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Een dergelijk verwarmingsnet kan vele bedrijven 
van energie voorzien en talrijke gebouwen 
verwarmen. Het kost minder dan een klassieke 
verwarming en vermijdt heel wat uitstoot van 
schadelijke stoffen en broeikasgassen. Nieuwe 
warmtenetten dragen dan ook bij aan de 
ambitie van onze vennoten om tegen 2050 
klimaat-neutraal te zijn. 

In het kader van de renovatie van het 
industriepark Terbekehof is ISVAG een 
partnerschap aangegaan voor de uitbouw van 
een warmtenet met POM Antwerpen, Water-link 
& Aquafin, stad Antwerpen en district Wilrijk. 
Dankzij het warmtenet van 1,6 kilometer zal 
de energie van de huidige afvalenergiecentrale 
beter benut worden en zal jaarlijks de CO2-
uitstoot van meer dan 1 miljoen m3 aardgas 
vermeden worden. 

In 2019 zijn de eerste buizen van het mini-
warmtenet gelegd. De investering voor het 
warmtenet bedraagt meer dan 3 miljoen euro, 
maar kan rekenen op Vlaamse subsidies via het 
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 
(Vlaio) en het Vlaams Energie Agentschap. De 
werken zullen zeker nog duren tot het najaar 
van 2021. 

De term mini-warmtenet benadrukt dat het 
hier enkel om een eerste stap gaat. Er is nog 
veel meer restwarmte beschikbaar. ISVAG blijft 
dan ook zoeken naar opportuniteiten om het 
warmtenet uit te breiden naar verderop gelegen 
bedrijven of woonwijken. Zo heeft ISVAG recent 
een samenwerkingsakkoord gesloten met 
Fluvius en de Stad Antwerpen om onder andere 
de nieuwe woonwijk ‘Nieuw Zuid’ te voorzien 
van warmte. ISVAG zet met het warmtenet 
in de periode tot 2024 opnieuw volop in op 
innovatie en duurzaamheid.

Kennis is essentieel om duurzaamheid en 
efficiëntie te verbeteren. Enerzijds stellen 
wij ons open voor ideeën en innovaties van 
buitenaf. Anderzijds dragen wij onze kennis en 
inzichten actief uit binnen en buiten Vlaanderen 
via conferenties, workshops, het delen van 
studies en het aangaan van de dialoog met tal 
van stakeholders. 

ISVAG is op vele dimensies een voortrekker in 
zijn sector en zal ook in de komende jaren een 
rol spelen om andere actoren verder op weg te 
helpen naar een efficiëntere en meer circulaire 
economie. 

ISVAG zal in het kader van de zoektocht naar 
strategische partnerships met het oog op het 

creëren van synergieën, ook onderzoeken hoe 
maximale synergiewinsten, ten bate van de 
werking en vennoten, kunnen behaald worden 
door samenwerking met andere publieke en 
private spelers. 

Als voortrekker voor duurzame energie, 
zet ISVAG in op onderzoek naar nieuwe 
energiesystemen. Samen met de partners 
WaterstofNet en DATS 24 (Colruyt) zal ISVAG 
waterstof produceren voor een multi-fuel 
tankstation in de onmiddellijke omgeving, 
waarbij restwarmte van de afvalenergiecentrale 
omgezet wordt tot waterstof. De financiering 
van dit project gebeurt door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

5.3  Investeren in partnerschappen en kennisdeling

“ISVAG is op vele dimensies 
een voortrekker in zijn sector.”



“ISVAG is een  
bedrijf met  

een warm hart.”
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Inzetten op mensen
06

ISVAG besteedt veel aandacht aan de 
milieu-impact van zijn activiteiten voor de 
omgeving. Zo voldoet de installatie aan alle 
veiligheids- en milieuregels waardoor het effect 
van afvalverwerking op de luchtkwaliteit in de 
Antwerpse regio maximaal beperkt wordt.

Respect en overleg met stakeholders 
staan centraal in de bedrijfsfilosofie. ISVAG 
communiceert open en is in Vlaanderen nog 
steeds de enige afvalenergiecentrale die elke 
dag de meetresultaten van haar luchtemissies 
online zet. Elke vraag van de omwonenden of 
van andere stakeholders wordt beantwoord. 
ISVAG zal deze transparantie naar stakeholders 
ook in de toekomst blijven behouden. 

De investeringen van ISVAG in de nieuwe 
centrale en de warmtenetten zorgen dat heel 
wat emissies vermeden worden. De uitrol 
van het ondernemingsplan maakt dan ook 
een belangrijke bijdrage tot zuivere lucht in 
Antwerpen en omstreken. 

ISVAG leidt tal van groepen rond: 
omwonenden, scholieren, verenigingen, 
buitenlandse missies, etc. In totaal ging het 
in 2018 over meer dan 4000 personen die 
gesensibiliseerd zijn over het belang van 
afvalpreventie en -beheer. In de nieuwe 
installatie zal de dialoog met omwonenden 
en stakeholders nog beter aan bod komen, 
dankzij een innovatieve, vernieuwde 
bezoekerswerking. 

Werknemers zijn een belangrijke stakeholder 
en essentieel voor het welslagen van het 
ondernemingsplan. Veiligheid op de werkvloer, 
gezondheid van de werknemers en gedragen 
leiderschap blijven prioriteiten voor de 
toekomst. ISVAG zet daarbij in op empowerend 
leadership waarbij gedreven mensen elkaar 
energie geven en sterke resultaten neerzetten. 

ISVAG draagt via zijn activiteiten bij tot stabiele 
tewerkstelling in de Antwerpse regio. 55 
gezinnen hangen rechtstreeks af van ISVAG. 
Bovendien is er ook indirecte tewerkstelling 
via de talrijke onderaannemers en zorgen de 
partnerschappen tot jobs en economische 
ontwikkeling in Antwerpen, Vlaanderen en de 
rest van de wereld. 

ISVAG is een bedrijf met een warm hart. 
In het verleden hebben het bedrijf en 
de medewerkers tal van organisaties 
ondersteund: Zero Plastic Rivers, Ubuntu 
Festival, Neerlandschool, De Steenschuit, 
de Young Professionals van de International 
Solid Waste Association (ISWA) en be Waste 
Wise. Stuk voor stuk zijn dit projecten 
met belangrijke maatschappelijke impact. 
In de komende bestuursperiode zal er 
opnieuw aandacht zijn voor dergelijke 
maatschappelijk-relevante projecten.

“Veiligheid en gezondheid blijven 
prioriteiten voor de toekomst.”



“Waste-to-energy 
is het sluitstuk van 

een duurzame 
materialenkringloop.”



23

ISVAG ondernemingsplan  |  Vooruitblik 2019-2024

Beheersstructuur
07

ISVAG werd in 1975 opgericht als 
intergemeentelijke samenwerking voor 
afvalverwerking. De initiatiefnemers waren 
Antwerpen, Mortsel, Boom, Puurs, Niel 
en Hemiksem. In 2005 stapte de grote 
intercommunale IGEAN mee in ISVAG. 

Zo werden plots een hele reeks nieuwe steden 
en gemeenten lid: Aartselaar, Boechout, 
Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, 
Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, 
Lint, Malle, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, 

Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, 
Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel. 

De huidige samenwerkingsovereenkomst 
loopt tot 2022. Ter voorbereiding van 
de verlening van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband voorziet ISVAG 
een bevraging van de aangesloten steden 
en gemeenten. De bedoeling is eventuele 
bijkomende verwachtingen in kaart te brengen 
om ook in de toekomst een hoge kwaliteit van 
dienstverlening te verzekeren.

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering met vertegenwoordigers van de participerende 
steden en gemeenten zetten de grote lijnen uit voor het toekomstig bestuur. Als Directeur staat 
Kristel Moulaert in voor de dagelijkse opvolging.

Raad van bestuur

Kristof Bossuyt, N-VA, Antwerpen, Voorzitter

Dries Holvoet, Open VLD, Antwerpen, 2e ondervoorzitter

Luc Bungeneers, N-VA, Antwerpen, Lid

Charlie Van Leuffel, N-VA, Antwerpen, Lid

Kathelijne Toen, N-VA, Antwerpen, Lid

Toon Wassenberg, sp.a, Antwerpen, Lid

Maarten De Bock, CD&V, IGEAN, 1e Ondervoorzitter

Sofie De Leeuw, N-VA, IGEAN, Lid

Charlotte Beyers, N-VA, IGEAN, Lid

Erik Broeckx, N-VA, Mortsel, Lid 

Walter Duré, Groen, Mortsel, Waarnemer

Jeroen Baert, N-VA, Boom, Lid

Anita Ceulemans, sp.a, Boom, Waarnemer

Alex Goethals, CD&V, Puurs – Sint-Amands, Lid

Eddy Soetewey, N-VA, Niel, Lid

Chris Ceuppens, sp.a, Niel, Waarnemer

Annick De Wever, CD&V, Hemiksem, Lid

Aandeelhoudersstructuur 
van ISVAG

 IGEAN 41,64%
 Antwerpen 49,64%
 Boom 1,72%
 Hemiksem 1,09%
 Mortsel 2,47%
 Niel 0,99%
 Puurs - Sint-Amands 2,45%



24

Conclusie
08

Met dit ondernemingsplan 2019-2024 schrijft 
ISVAG een ambitieus, duurzaam en innovatief 
toekomstverhaal. We onderschrijven volmondig 
de doelstellingen van de Verenigde Naties, zoals 
bepaald in de Sustainable Development Goals. 

De SDG’s van de Verenigde Naties zijn een 
prima toetssteen en leidraad om samen 
met alle stakeholders werk te maken van 
een duurzame ontwikkeling in de volgende 
decennia, en de transitie naar een circulaire 
economie. ISVAG is een deel van de oplossing 

in de uitdagingen rond een duurzaam en 
veilig afval- en materialenbeleid, en waste-
to-energy is het sluitstuk van een duurzame 
materialenkringloop. 

ISVAG zal in de periode 2019-2024 de focus 
leggen op drie strategische krachtlijnen – die 
in de eerste plaats nauw aansluiten bij de 
SDG’s Veilige en duurzame steden (SDG 11), 
Betaalbare en duurzame energie (SDG 7) 
en Innovatie en duurzame infrastructuur 
(SDG 9). 

Wij staan klaar om onze rol in de transitie naar een circulaire economie op te nemen: laten we 
samen werk maken van een duurzame en veilige planeet!

 Streven naar operational excellence: ISVAG is een betrouwbare partner voor haar 
aandeelhouders en vervult haar kerntaken als afvalenergiecentrale: vermijden van het 
storten van afval (SDG 15), zo veel mogelijk de uitstoot van emissies naar de omgeving 
beperken (SDG 11) en zorgen dat de huidige installatie zo veel mogelijk duurzame 
energie opwekt zodat elders emissies vermeden worden (SDG 7). 

 Investeren in nieuwe energie: ISVAG kijkt vooruit en investeert via de nieuwe 
afvalenergiecentrale en de warmtenetten in innovatie en duurzame infrastructuur 
(SDG 9). De nieuwe infrastructuur zorgt voor een betere benutting van energie en 
grondstoffen wat bijdraagt tot een meer circulaire economie  (SDG 12) en tot de strijd 
tegen de klimaatopwarming (SDG 13). Partnerschappen en kennisdeling zullen de kennis 
binnen ISVAG zowel aanscherpen als uitdragen zodat innovatie en wetenschappelijke 
vooruitgang ook in de toekomst centraal blijven staan (SDG 17). 

 Inzetten op mensen: zowel nu als in de toekomst zet het leiderschap van ISVAG 
veiligheid en motivatie van de werknemers voorop (SDG 8). De investering in de nieuwe 
installatie zal de milieu-impact van ISVAG verder verbeteren en de luchtkwaliteit voor de 
omwonenden ten goede komen (SDG 3). 



“Laten we samen 
werk maken van 
een duurzame en 
veilige planeet!”
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