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1. Aandeelhouders
 per 31.12.2020

Kapitaalsonderschrijving
Aantal Kapitaal in euro

Aandelen A

1. Stad Menen 33.190 1.028.890,00

2. Gemeente Wevelgem 31.412 973.772,00

3. Stad Wervik 18.643 577.933,00

Aandelen B

4. Intercommunale I.V.V.O.
(Algemene Vergadering 30.04.91) 

10 310,00

5. Mirom Roeselare
(Algemene Vergadering 28.04.92)

10 310,00

6.
 

Intercommunale I.M.O.G.
(Algemene Vergadering 28.04.92) 

10 310,00

7. Intercommunale I.V.I.O.
(Algemene Vergadering 28.04.92)

10 310,00

8. Intercommunale I.V.O.O.
(Algemene Vergadering 28.04.92) 

10 310,00

9. Intercommunale I.V.B.O.
(Algemene Vergadering 27.04.93) 

10 310,00

83.305 2.582.455,00
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2. Oprichting, statutenwijzigingen 
 en vergunningen
2.1. Oprichting

Datum oprichtingsakte :  3 december 1973
Datum publicatie B.S. :  15 december 1973
Nummer publicatie :  3636-1
Goedkeuring K.B. :  22 november 1973
Verlenging intercommunale: tot 31 december 2022

2.2.  Statutenwijzigingen
Algemene 
vergadering

Goedkeuring 
Vl. Gemeenschap

Publicatie
datum

BS nr.

28.04.1981 26.04.1982 - -
26.04.1983 08.03.1984 11.11.1983 2728-5
29.04.1986 08.01.1987 14.04.1987 870414-82
28.06.1988 02.12.1988 28.01.1989 890128-164
30.04.1991 13.09.1991 16.07.1991 910716-190
19.10.1993 03.02.1994 10.11.1993 931110-545
19.12.2001 24.05.2002 20020524-184
26.06.2002 24.07.2002 20020724-246
05.11.2003 04.03.2004 30.04.2004 04066621
06.07.2005 14.09.2005 31.10.2005 47301
28.07.2007 03.01.2008 27.03.2008 0046162
19.12.2013 16.04.2014 30.05.2014 0109605
02.06.2016 01.08.2016 24.08.2016   0118991
22.12.2016 04.04.2017 08.03.2018   0043069
14.12.2017 01.02.2018 08.03.2018   0043069
20.12.2018 04.04.2019 13.05.2019      0070003
19.12.2019 03.03.2020 26.05.2020      0060566

2.3. Vergunningen
Beslissing B.D. Duur Dossiernummer

Recyclagepark Lauwe
1. basis 20.01.1994 20 jaar 34027/28/A/1
2. uitbreiding 12.07.2001 34027/28/A/2
3. hernieuwing, wijziging 
      en uitbreiding

28.03.2013 20 jaar 34027/28/2/A/1

Recyclagepark Gullegem - Rijksweg
1. basis 20.07.2000 20 jaar 34041/103/1/A/2
2. melding 23.08.2001 7C/34041/103/1/M/1
3. melding 16.10.2019 Onbep. 

duur
OMV2019004227

Verbrandingsinstallatie en recyclagepark Menen
1. basis 19.05.1994 20 jaar
2. beroep 24.11.1994(*) BMV/0002435/600
3. melding 08.02.1996 34027/42/M/1
4. uitbreiding 23.01.1997 34027/42/A/2
5. oppompen grondwater 23.11.1995 7C/34027/42/G/1
6. aanvullende voorwaarden 07.05.1998 AMV/00002435/1000
7. wijziging 29.06.2000 34027/42/2/A/3
8. wijziging 06.02.2003 34027/42/2/A/4

(*) vergunning verleend 
door de minister van 
Leefmilieu de heer  
N. De Batselier 
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9. sluiting verbrandings-          27.07.2006
   installatie en toevoegen overslag

34027/42/3/A/1

10. hernieuwing                   22.09.2011
        wijziging en uitbreiding

20 jaar 34027/42/3/A/2

11. uitbreiding en wijziging  30.01.2020 34027/42/3/A/3
Recyclagepark Wervik
1. basis 31.05.2001 20 jaar 33029/108/1/A/1
2. hernieuwing, wijziging 
       en uitbreiding

16.02.2012 20 jaar 33029/108/2/A/1

Recyclagepark Geluwe
1. basis 01.11.1993 20 jaar 33029/26/A/1
2. uitbreiding 12.07.2001 33029/26/1/A/2
3. hernieuwing, wijziging 
    en uitbreiding

29.03.2012 20 jaar 33029/26/2A/1

Recyclagepark Gullegem - Nijverheidslaan
1. basis 27.10.2011 20 jaar 3404/308/1/A/1

2.4. Codes OVAM
                                                            Code inzamelaar/handelaar/makelaar
Recyclagepark Menen 325/1
Recyclagepark Lauwe 325/5
Recyclagepark Wervik 325/8
Recyclagepark Gullegem 325/4
Recyclagepark Geluwe 325/7
Recyclagepark Gullegem - Nijverheidslaan 325/11
Mirom Menen 325/1

2.5. Bodemonderzoeken
Bodem-

onderzoek
Datum Geldig tot

Recyclagepark Menen + loods Oriënterend 15.09.2006 15.09.2026
Recyclagepark Lauwe Oriënterend 23.11.2001 23.11.2021
Recyclagepark Wervik Oriënterend 28.11.2001 28.11.2021
Recyclagepark Gullegem Oriënterend 29.11.2001 29.11.2021
Recyclagepark Geluwe Oriënterend 29.11.2001 29.11.2021
Stortterrein Beschrijvend 27.01.2011

2.6. Audits
Datum Geldig tot

Aib-Vinçotte Kwaliteitsborgingssysteem
Vlarem – inzamelen van 
gevaarlijke stoffen

14.09.2015

09.07.2019

09.07.2023

09.07.2023
Cevi Informatiebeveiligingsbeleid 16.11.2016
Cevi Informatiebeveiligingsbeleid 21.02.2018

2.7. Ruling : rechtspersonenbelasting
Datum Geldig tot 

boekjaar
Fod Financiën Onderworpen aan rechts- 

personenbelasting
Hernieuwing

26.04.2016

25.08.2020

31.12.2019

31.12.2024
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3. Bestuursorganen, commissaris  
 en personeel
3.1. Raad van Bestuur

Voorzitter Stan Roose – stad Menen
Ondervoorzitters
(vanaf 06.02.2020)

De Clerck Marie – gemeente Wevelgem
Ghesquiere Sonny – stad Wervik

Leden Degroote Ann – stad Wervik
Stragier Elyn – gemeente Wevelgem
Tant Stijn – gemeente Wevelgem
Vanderhispallie Oceân – stad Menen
Vandenbulcke Renaat – stad Menen

Bestuurders met 
raadgevende stem

Stragier Jelle – gemeente Wevelgem
Ugille Willy – stad Menen

Directeur
Waarnemend directeur

Vandecasteele Joris tot en met 31.03.2020
Moeyaert Kristof vanaf 01.04.2020

3.2.  Commissaris
Certam bedrijfsrevisoren bv
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3.3. Personeel
in dienst uit dienst

Administratie
Vandecasteele Joris directeur 16.08.81 31.03.20
Moeyaert Kristof waarnemend directeur 01.04.20
D’haene Ann diensthoofd administratie 09.10.89
Degrande Marleen medewerker onthaal (19 u/w – loopbaanonder-

breking vanaf 1.1.20)
01.07.82

Forrez Marie-Hélène hulpmedewerker administratie (19 u/w) 25.03.98
Mollen Hanne administratief medewerker – contract bepaalde 

duur
01.10.19

Vandamme Liesbeth medewerker administratie 13.02.12 19.04.20

Communicatie
Laseure Jeroen communicatieverantwoordelijke  01.09.19

Informatica
Becu Kenny diensthoofd informatica (vanaf 1/11/19 30,4 

u/w – ouderschapsverlof)
01.01.04

Wattel Jonas informaticus 19.08.14  

Techniek en logistiek
Moeyaert Kristof afdelingshoofd techniek en logistiek 01.11.15 31.03.20
Derycke Ronald diensthoofd technieken (30,4 u/w) 15.03.82 30.09.20
Quartier Xavier verantwoordelijke techniek & logistiek 07.09.20
Rebry Henk diensthoofd transport (30,4 u/w) 17.05.82
De Meulenaere Chouaki onderhoudsman (30,4 u/w) 01.03.10
Bostoen Frederik chauffeur 04.06.12
Devos Bart chauffeur (30,4 u/w) 24.04.06
Dewachter Giovanni chauffeur 20.09.06 
Jaeken Hugo chauffeur 09.01.06
Forrez Nick chauffeur 22.05.12
Moulart Christophe chauffeur 05.03.12
Vandenbogaerde Patrice chauffeur 01.04.11
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in dienst uit dienst
Recyclageparken  
Vancompernolle Charlotte diensthoofd recuperatie 19.07.99
Ceule Ann medewerker recuperatie 18.06.12
Landuyt Lobke medewerker recuperatie (30,4 u/w) 19.10.15
Coppens Lorenzo parkwachter 04.07.11
Coppin Fabienne parkwachter (19 u/w + 4,18 u/w vanaf 01.09.20) 01.09.16
De Jonckheere Denny parkwachter / preventieadviseur 17.10.83
D’haene Mieke parkwachter 04.02.03
De Tand Wim parkwachter (loopbaanonderbreking 4/5 presta-

ties vanaf 1.7.20)
19.03.11

Desmet Carl parkwachter (30,4 u/w) 01.09.20
Desmet Dirk parkwachter (19 u/w) 31.05.13
Devriendt Tino parkwachter (30,4 u/w) 01.07.17
Dupont Filip parkwachter (30,4 u/w) 26.10.18
Jourdain Laurent parkwachter / glasophaling 01.01.85
Lycke Chris parkwachter (19u/w) 22.05.17 31.08.20
Mignon Johan parkwachter (30,4 u/w) 01.01.20
Seys Stefan parkwachter (30,4 u/w) 02.04.11 29.03.20
Vantomme Danny parkwachter (progressieve tewerkst. t/m 

31/12/20)
01.12.00

Vermeulen Emmely parkwachter (30,4 u/w) 12.11.18
Watteyne Geert parkwachter / afvalcoach (30,4 u/w) 01.12.12
Wybo Vicky parkwachter (30,4 u/w) 01.09.20
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4. Verslag van de Raad van Bestuur  
 aan de Algemene Vergadering
4.1.	 Afvalbeleid

4.1.1.	 Afvalstoffenplan
De uitvoeringsplannen die OVAM opstelt zijn zowat de belangrijkste richtlijn voor 
het afvalbeleid dat MIROM Menen voert.

De Vlaamse regering keurde op 16 september 2016 het nieuwe uitvoeringsplan goed 
met als titel voluit: “uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardige 
bedrijfsafvalstoffen (UHAGB)”. Het uitvoeringsplan geldt van 2017 tot eind 2022.

Het uitvoeringsplan stelt vast dat er nieuwe maatschappelijke trends zijn zoals com-
pact wonen, veranderde mobiliteit, veranderde gezinssamenstelling, … en wil hierop 
inspelen door het afvalbeleid bij te sturen met meer maatwerk, meer vrijheid voor de 
besturen, innovatieve inzamelsystemen.

De belangrijkste nieuwe elementen zijn :
- Het verminderen van het restafvalcijfer met 15 % in Vlaanderen. Op basis van de 

nieuwe cluster indeling van Belfius wordt de doelstelling voor onze gemeenten :

Menen
kg/inw./jr.

Wevelgem
kg/inw./jr.

Wervik
kg/inw./jr.

restafvalcijfer 2020 170 156 165

streefcijfer ontwerp UP 136 152 130

- Het plan definieert een nieuw begrip: gelijkaardig bedrijfsafval. Dit is bedrijfsaf-
val dat naar aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen, 
maar in grotere hoeveelheden vrijkomt (meer dan 180 liter of 3 zakken restafval 
om de 2 weken). Dit mag niet meer samen met het restafval opgehaald worden. 
Anderzijds moeten er voor het vergelijkbaar bedrijfsafval geen aparte (gele) zak-
ken meer gebruikt worden en kan dit dus niet meer afgesplitst worden van het 
restafvalcijfer.

- GFT/huisvuil kan op park ingezameld worden .
- Veel aandacht gaat ook naar zwerfvuilacties, preventie, deeleconomie, evenemen-

tenbeleid, sensibiliseren.
- Aan de producenten van luiers, matrassen en meubelen wordt een uitgebreide pro-

ducentenverantwoordelijkheid opgelegd.
- Fost Plus moet de P fractie fractie uitbreiden.
- Ook moet meer textiel en papier/karton ingezameld worden.
- Zwerfvuil moet tegen 2020 met 20 % verminderen.

4.1.2.	 Ondernemingsplan	2019-2025
Het ondernemingsplan 2019-2025 beschrijft zowat de belangrijkste ontwikkelingen 
en doelstellingen voor de komende zes jaar, en in het bijzonder het afvalbeleid dat de 
intercommunale wil voeren om aan het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 
te voldoen. Het ondernemingsplan wordt omgezet in jaarlijkse actieplannen.
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De belangrijkste krachtlijnen :

- Belangrijkste uitdaging is het verminderen van het restafvalcijfer. Dit doen we door :
• Het uitbouwen van een GFT-inzameling. Er worden verschillende scenario’s onderzocht.

• Ophaalfrequentie restafval / tuinafval / GFT
• Inzamelen GF + T of GFT
• Mono-inzameling (apart T en apart GF) of duo-inzameling (GF + T)
• Verwerking GF : diverse sporen

- Inzameling P+MD 

- Intensifiëren inzameling textielafval 
• Plaatsen van een textielcontainer per duizend inwoners
• bredere sorteerregels : ook niet-herbruikbaar textiel 

- Duurdere huisvuilzak 
• Principe : vervuiler betaalt.

- Ontmoediging inzameling bedrijfsafval
• Vergelijkbaar restafval wordt nog toegelaten
• Gelijkaardig bedrijfsafval wordt geweerd

- Werking recyclageparken
• Werking is reeds geoptimaliseerd 

- Evenementenbeleid 
• Aanbieden inzamelrecipiënten
• Aanbieden herbruikbare bekers

- Asbest afbouw 
• MM neemt deel aan de gesubsidieerde OVAM-acties voor bronophaling 
• Ook gemeenten nemen deel aan gesubsidieerde OVAM-acties 

- Invoering ondergrondse inzamelingen 
• Mogelijke fracties : restafval / P+MD / papier+karton / glas / GF
• Proef met één ondergronds sorteerstraatje per gemeente

- Sluikstort en Zwerfvuil 
• Intercommunale ondersteunt gemeenten op vlak van SSZV 

- Project afvalcoach
• Afvalprobleem oplossen waar het wordt gedetecteerd (actief detecteren van foute 

zakken)
• Face-to-face communicatie met (moeilijke) doelgroepen

- Cameraproject 
• Project wordt bestendigd

- Afvalstromen gemeenten 
• Aanvoer naar recyclageparken met gedetailleerde registratie

- Communicatie 
• Communicatie wordt vanaf 1.1.2020 terug door MM verzorgd

4.1.3.	 Visitaties	en	lerende	netwerken
Lerende	netwerken
OVAM nodigt gemeenten en intercommunales uit voor een bijeenkomst met andere 
gemeenten uit dezelfde cluster. Hieruit kunnen gemeenten dan leren van gelijkaar-
dige gemeenten hoe zij hun restafvalcijfer laag houden.

Visitaties
Om de gemeenten te ondersteunen voor het implementeren van het uitvoeringsplan, 
organiseert OVAM visitaties waarbij ze de gemeenten bezoeken.
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4.1.4.	 Actieplan	doelstellingen	restafvalcijfer	2022
Om de doelstellingen restafvalcijfer met betrekking tot het restafvalcijfer 2022 
te behalen is in samenspraak met OVAM en op basis van het ondernemingsplan 
2019-2025 een actieplan opgesteld geweest. 
Dit actieplan is goedgekeurd door de raad van bestuur en wordt ondersteund van-
uit het college van burgemeester en schepenen van Menen, Wevelgem en Wervik.
De plan omvat o.a.:
- Registratie aanvoer grof vuil op basis van postcode en niet op basis van aange-

voerd recyclagepark.
- Onderzoek en opstart inzameling organisch-biologisch afval.
- Diverse acties ter promotie van het thuiscompsteren.
- Inzameling uitgebreide plastics via de P+MD
- Duurdere restafvalzak en kleiner volume om aan te zetten tot een betere sortering
- Intensifiëren inzameling textielafval.
- Ondersteunen acties inzameling herbruikbare goederen.
- Diverse acties en sensibilisatie rond het ontmoedigen inzameling bedrijfsafval 

via het huishoudelijk circuit.
- Opstart selectieve inzameling matrassen.
- Diverse acties en sensibilisatie rond aanvoer grof vuil naar recyclagepark.
- Inzet afvalcoach voor sensibilisatie rond beter en maximaal sorteren.
- Diverse acties rond afvalstromen van de gemeenten.

4.1.5.	 Overleg	milieuambtenaren
Er wordt omtrent het afvalbeleid geregeld overleg georganiseerd met de milieu- 
ambtenaren, voor het uitwisselen van informatie en beleidsvoorbereidend werk.
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4.2.	 Recyclageparken

4.2.1.	 Bestaande	parken
MIROM Menen telt 6 recyclageparken: 2 te Menen (Menen en Lauwe), 2 te 
Wevelgem (Gullegem-Rijksweg en Gullegem-Nijverheidslaan) en 2 te Wervik 
(Wervik en Geluwe). Op al deze recyclageparken wordt ook KMO-afval ingezameld 
(voertuigen < 4.000 kg). Op het park van Menen kunnen gedurende een halve dag 
per week ook voertuigen van meer dan 4.000 kg aanvoeren.

Volgende materiaalstromen worden op de parken ingezameld :
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De aanvoer naar de recyclageparken evolueerde als volgt :
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De aanvoer van de verschillende fracties naar de recyclageparken verliep als volgt :
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Sedert de sterke daling van de aanvoer in 2013 en 2014 door de invoering van 
DIFTAR op de parken blijft de aanvoer op een paar beperkte evoluties na vrij stabiel.

De openingstijden op de parken :

MA DI WO DO VR ZA  u/week
Menen N N V N Za 25
Lauwe V N N N N Za 30
Wervik N N V N Za 25
Geluwe N V N N Za 25
Gullegem Rijksweg N N V V 16
Gullegem Nijverheidslaan V N N N N Za 30

V : 9u-12u
N : 13u-18u
Za : 9u-16u

Aanvullend is het recyclagepark van Menen ook open op maandagvoormiddag van 
9u-12u voor voertuigen van meer dan 4.000 kg.
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4.2.2.	 Herinrichting	parken
Naar aanleiding van de invoering van DIFTAR, werden alle parken van MIROM 
Menen heringericht volgens een eenvormig concept.
Naast de DIFTAR-uitrusting zijn de parken voorzien van aangepaste in- en uitritten, 
vernieuwing betonverharding, de containers zijn herschikt, circulatie geoptimali-
seerd, nieuw portiershuisje, luifel met stapelruimte voor KGA / elektro / …
Tevens werden de parken verder geautomatiseerd: ingangspoorten, toegang portiers-
huisjes, verlichting, verwarming, … .

De staat van de betonverhardingen, gebouwen en groenaanleg worden voortdurend 
opgevolgd en de nodige werken uitgevoerd om alles in goede staat te houden.

In het bijzonder werden betonherstellingen uitgevoerd op de parken van Wervik, 
Geluwe, Menen en Lauwe en werd het portiershuisje en het afwateringssysteem van 
het park aan de Rijksweg in Gullegem volledig vernieuwd.

4.2.3.	 DIFTAR
MIROM Menen heeft de recyclageparken voorzien van een DIFTAR-systeem met 
weegbruggen. Hiermee kan het principe ‘de vervuiler betaalt’ correct toegepast wor-
den. MIROM Menen ontwikkelde hiervoor zelf het concept en de software.

DIFTAR-concept
Het DIFTAR-concept bestaat er uit dat er voor bepaalde fracties betaald wordt op 
basis van het aangevoerd gewicht.

De afvalfracties zijn gegroepeerd in drie kleurzones :
- Groene zone : steeds gratis
- Oranje zone : betalend maar met vrijstelling.

• Binnen deze zone is de eerste 1.000 kg gratis
• De volgende 1.000 kg is betalend aan het basistarief (25 euro/ton).
• Boven de 2.000 kg is betalend aan volle prijs.

- Rode zone : steeds betalend (zoals opgelegd door het VLAREMA)

Afvalsoorten	en	tarieven	2021

RODE GROEP PARTICULIEREN
betalen vanaf de eerste kg

BADGE-GEBRUIKERS
betalen vanaf de eerste kg

Brandbaar grofvuil € 0,200/kg 0,215/kg
(= restafval dat te groot is voor de restafvalzak, zoals zetel, tapijt...)

ORANJE GROEP

PARTICULIEREN BADGE-GEBRUIKERS
betalen vanaf de eerste kg

EN PARTICULIEREN 
betalen vanaf 2.000 kg

tot 1.000 kg
per gezin, 
per jaar

betalen van 
1.000 tot 2.000 kg 
per gezin, per jaar

Aarde gratis € 0,025/kg € 0,040/kg
Asbest gratis € 0,025/kg € 0,165/kg
Enkel op recyclageparken Menen, Wervik en Gullegem (Nijverheidslaan) en verplicht verpakt in plastic folie

Gips gratis € 0,025/kg € 0,145/kg
Harde plastic gratis € 0,025/kg € 0,255/kg
Hout gratis € 0,025/kg € 0,085/kg
Niet-recycleerbaar afval gratis € 0,025/kg € 0,080/kg
Personenwagenbanden gratis € 0,025/kg € 0,045/kg
Enkel op het recyclagepark van Menen

Piepschuim gratis € 0,025/kg € 0,135/kg
Er kan ook een zak aangekocht worden voor piepschuim (€ 1,35/zak van 1.500 l)

Steenpuin gratis € 0,025/kg € 0,025/kg
Tuinafval gratis € 0,025/kg € 0,050/kg
Vlak glas (vensterglas) gratis € 0,025/kg € 0,045/kg
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In bijgaande tabel zien we een overzicht van het aantal gezinnen dat het park heeft bezocht.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Menen 62 % 63 % 64 % 65 % 64 % 65 % 64 %
Wevelgem 71 % 72 % 74 % 75 % 75 % 75 % 74 %
Wervik 75 % 77 % 79 % 77 % 77 % 78 % 76 %

In bijgaande tabel zien we de evolutie van het aantal opgebruikte vrijstellingen.
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Menen 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 2 % 5 % 1 % 6 % 2 % 6 % 2 %
Wevelgem 7 % 2 % 8 % 2 % 8 % 2 % 7 % 2 % 8 % 2 % 5 % 2 % 8 % 3 %
Wervik 7 % 2 % 7 % 2 % 8 % 2 % 7 % 2 % 7 % 2 % 7 % 2 % 8 % 2 %

Op de parken werden alle betaalterminals vernieuwd. Het ziet er naar uit dat deze 
nu stabieler zijn en de betalingen sneller verwerken. Deze terminals zijn nu ook 
geschikt voor NFC-betalingen.

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving worden zowel de contante betalingen als de 
betalingen met betaalkaart afgerond.

4.2.4.	 DIFTAR	regio	Roeselare
Intussen zijn er in de regio Roeselare 11 gemeenten met een operationeel DIFTAR-
park. De DIFTAR-systemen worden verder door MIROM Menen opgevolgd en 
onderhouden.

4.2.5.	 KMO-park
Voor de KMO-aanvoerders in het DIFTAR systeem is voorzien dat zij met een bru-
togewicht tot 4.000 kg terecht kunnen tijdens de openingstijden voor particulieren.
Boven de 4.000 kg bruto kunnen de voertuigen terecht op het recyclagepark in 
Menen (op maandag tussen 9-12 uur).
Voor de KMO’s gelden de tarieven zoals vermeld in de tabel van punt 4.2.3.
Er wordt op toegezien dat de KMO’s die afvoeren naar het KMO-park even strikt 
sorteren als de particulieren.

GROENE GROEP                      PARTICULIEREN BADGE-GEBRUIKERS
Elektro gratis gratis
Elektriciteitskabels gratis gratis
Frituurolie gratis gratis
Glazen flessen en bokalen (glasbol) gratis gratis
KGA: TL-lampen, accu’s, batterijen, rook- 

detectoren, herbruikbare toners
gratis gratis (mits kleine hoeveelheden, 

met huishoudelijk vergelijkbaar)
motorolie gratis € 0,115/kg
overig (verfafval, spuitbussen...) gratis € 0,510/kg

Kurk gratis gratis
Metaal gratis gratis
Papier en karton gratis gratis
PMD (verplicht in zak) gratis gratis
Textiel gratis gratis
Matras gratis gratis
Restafval gratis gratis
Verplicht in reglementaire restafvalzak. Enkel op het recyclagepark van Menen

De tarieven voor bepaalde badge-gebruikers zijn exclusief BTW. Elke weging wordt afgerond tot op 5 kg.
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4.2.6.	 Aanvoer	gemeentelijke	diensten
De gemeentelijke diensten kunnen ook aanvoeren naar de recyclageparken. Doordat 
alle afvalstromen geregistreerd worden is een betere controle mogelijk.
Voor OCMW’s is een aparte procedure uitgewerkt zodat zij het afval van hun cliën-
teel kunnen aanvoeren.

4.2.7.	 Impact	COVID-19	op	werking	recyclageparken
Op beslissing van de Vlaamse overheid zijn alle recyclageparken verplicht moeten 
sluiten op dinsdagmiddag 17 maart 2020.
De heropening van de recyclageparken is opnieuw toegelaten geweest vanaf dinsdag 
7 april mits het voldoen aan een aantal voorwaarden:
- Afstand houden van minimum 1,5 meter, persoonlijke contacten vermijden.
- Beperken van het aantal bezoekers, via het diftarsysteem kunnen het maximum 

aantal bezoekers ingesteld worden. 
- Beschermingsmiddelen zoals alcoholgel en reinigingsmiddelen te voorzien. Bij 

het heropenen van de recyclageparken waren mondmaskers nog niet algemeen 
verkrijgbaar (voorbehouden voor de zorgsector) en ook niet verplicht.

- Sensibilisatie bij het binnenrijden van het recyclagepark en op de verschillende zuilen. 

Ondanks de drukte bij de heropening en de wachtrijen is alles in het algemeen goed 
verlopen. De maatregelen worden goed toegepast en opgevolgd.

De reeds bestaande webcams op de parken zijn aangepast geweest teneinde de 
wachtrij aan de ingang zo goed mogelijk weer te geven.

Lauwe Gullegem	(Nijverheidslaan)

Geluwe Menen
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Alle coronamaatregelen zijn via de website, facebook, nieuwsbrieven en de gemeente- 
lijke kanalen gecommuniceerd geweest.

Tijdens de heropstart zijn de normale openingsuren aangehouden. Om tegemoet te 
komen aan de langere wachtrijen op het recyclagepark van Lauwe is in de periode 
tussen 09.06.2020 en 31.08.2020 het recyclagepark in Gullegem Nijverheidslaan 
extra geopend geweest op dinsdagvoormiddag en het recyclagepark in Lauwe op 
donderdagvoormiddag.

Vanaf 25.07.2020 is een algemene mondmaskerplicht ingevoerd voor de bezoekers 
aan de recyclageparken. Deze maatregel is nog steeds actief.

4.2.8.	 Diversen
Camera's
Teneinde de burger beter te informeren over de drukte op de parken zijn op de 6 
parken van MIROM Menen webcams geplaatst. Naast de webcams zijn ook toe-
zichtscamera’s geplaatst.

Aanvoerreglement	en	retributiereglement
Voor het regelen van een goede werking van de parken beschikken we over een aan-
voerreglement en hebben de gemeenten een retributiereglement goedgekeurd. Deze 
reglementen krijgen periodisch een update.

De	week	van	de	afvalophaler	en	parkwachter
Om mensen op te roepen meer aandacht te hebben voor het werk van de afval-
ophalers en parkwachters lanceerden de intercommunales in samenwerking met 
Interafval, OVAM en Fost Plus, dit jaar opnieuw ‘de week van de afvalophaler en 
parkwachter’. Die vond plaats van 23 tot en met 29 november. Een attentie is voor-
zien geweest voor alle werknemers van MIROM Menen.

Brand	Lithium	batterij	
Op 21 april is er op het recyclagepark van Gullegem Nijverheidslaan een brand 
geweest tijdens het opbergen van ontmantelde Lithium batterij. Een kortsluiting tij-
dens de opbergwerkzaamheden heeft een kortsluiting veroorzaakt met een explosie 
en knal tot gevolg. Er waren geen gewonden en de schade was beperkt.
Het incident is doorgegeven aan BEBAT die zal nagaan indien bepaalde instructies 
rond het veilig inzamelen van batterijen moeten worden aangepast. BEBAT is ook 
aan het werken aan een nieuwe manier van inzamelen.

Inzameling	huisvuil	recyclagepark	Menen
Vanaf 08.06.2020 kan de burger terecht met zijn officiële restafvalzak op het recy-
clagepark van Menen. Met deze extra service kunnen we een oplossing bieden voor 
burgers die op reis vertrekken of die vergeten hebben hun afvalzak buiten te zetten.

Enkel het recyclagepark van Menen is hiervoor vergund, in een latere fase zal dit 
ook mogelijk gemaakt worden op de andere recyclageparken.
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4.3.	 Afvalstromen

4.3.1.	 Papier	en	karton
De inzameling van papier en karton loopt in samenwerking met Fost Plus.
De ophaling op de recyclageparken gebeurt door de eigen diensten.
De huis-aan-huis ophaling is 4-wekelijks en gebeurt door de firma Dekeyser. Deze 
opdracht loopt tot 31.12.2020.
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In de grafieken zien we duidelijk het effect van de invoering van DIFTAR, waar-
door de aanvoer van papier en karton naar de parken verminderde, maar grotendeels 
gecompenseerd werd door een hogere ophaling huis-aan-huis. In het algemeen is er een 
daling die toe te schrijven is aan het verminderd papiergebruik door de digitalisering.

Voor 2020 stellen we een stijging van de ingezamelde hoeveelheden vast. Dit zal te ver-
klaren zijn door de grotere hoeveelheden van online bestellingen en leveringen van pak-
jes (karton) ten gevolge van de corona maatregelen (winkels gesloten of beperkt open).

Na marktbevraging door Fostplus wordt de verwerving vanaf 1.1.2018 als volgt 
toegewezen :
- Perceel huis-aan-huis inzameling regio Menen: aan Suez met levering bij Gilgemyn 

en verwerking bij Vlar Papier in Gent (137,23 EUR/ton)
- Perceel huis-aan-huis inzameling regio Roeselare: aan Belfibres met levering bij 

Garwig en verwerking bij Belfibres in St.-Ghislain (139 EUR/ton)
- Perceel recyclageparken: aan Suez met levering en verwerking bij Suez in Izegem 

(136,10 EUR/ton)
- De opbrengsten en kosten worden verdeeld tussen MIROM Menen en Fostplus. 

Fostplus krijgt 32 % van de opbrengst voor de verwerving van het PK, en betaalt 
zelf 44 % voor het transport en ophaalkosten.
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4.3.2.	 PMD
De inzameling van PMD loopt in samenwerking met Fost Plus. 
De huis-aan-huis ophaling is 2-wekelijks, en wordt uitbesteed. De ophaling op de 
recyclageparken gebeurt door de eigen diensten.
De opdracht voor de huis-aan-huis ophaling van PMD voor de regio Menen wordt 
uitgevoerd door de firma Eco.Lys (Dufour), en voor de regio Roeselare door de 
firma GARWIG. Deze opdrachten lopen tot 31.12.2020.

De verkoopprijs van de PMD-zakken bedraagt 0,15 €/zak vanaf 2020. Op de recy-
clageparken moet het PMD in PMD-zakken aangeboden worden.
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Ook hier zien we het effect van de invoering van DIFTAR, waardoor de aanvoer van 
PMD naar de parken verminderde, maar quasi volledig gecompenseerd werd door 
een hogere ophaling huis-aan-huis.

Inzameling	P+MD
Tussen 01.01.2016 en 01.06.2019 liep er een proefproject in Wervik waarbij een 
uitgebreide P fractie werd ingezameld. Hierbij werden alle plastic-verpakkingen, 
behalve de folies ingezameld.
Het proefproject in Wervik werd positief geëvalueerd.

In de regio MIROM werd de inzameling van P+MD veralgemeend vanaf 1.6.2019. 
De P+ omvat nu alle plastic-verpakkingen. Dus ook de yoghurt-potjes, botervlootjes, 
folies, chipszakjes, isomoschaaltjes enzomeer.

De inzameling van de P+MD brengt een aantal belangrijke voordelen met zich :
- De sorteerboodschap voor de burger is veel eenvoudiger
- Er wordt meer gerecycleerd
- Er is minder restafval
- De verpakkingsproducenten worden aangemoedigd om de principes van de circu-

laire economie in te voeren

Fotstplus staat in voor de overheidsopdracht voor de sortering van het P+MD.
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Op de grafiek zien we het opmerkelijk effect van de P+MD inzameling in Wervik 
sedert 2016 en de stijging in Menen, Wevelgem en Wervik sedert 01.06.2019
T.o.v. 2018 is er in 2020 7,03kg/inw/jaar in Menen, 7,99 kg/inw/jaar in Wevelgem en 
7,74kg/inw/jaar in Wervik meer ingezameld. Hiermeer komen we reeds dicht in de 
buurt van de vooropgestelde 8kg/inw/jaar.

Ook hier speelt er mogelijks het effect van de corona maatregelen in 2020  waar o.a. 
veel mensen telethuiswerken en er bijgevolg ook meer thuisconsumptie is.
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4.3.3.	 Glas
De inzameling van het verpakkingsglas loopt in samenwerking met Fost Plus. In het 
kader van de samenwerking met MIROM Roeselare is het beheer van deze inzame-
ling in beide regio’s een opdracht voor MIROM Menen. De ophaling gebeurt door 
middel van glasbollen op de recyclageparken en in de gemeenten. 
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Voor 2020 stellen we een stijging vast van de inzamelcijfers. Ook hier speelt er 
waarschijnlijk het effect van de corona maatregelen in 2020 met o.a. de gedeeltelijke 
sluiting van de horeca waardoor er meer thuisconsumptie is.

De kwaliteit van ophaling wordt geregeld door Fost Plus gecontroleerd. Hieruit 
blijkt dat wij goed presteren qua netheid van de sites en de glasbollen.

Evolutie	van	de	netheid	van	de	sites	
In onderstaande grafiek wordt het percentage van de sites weergegeven waarvoor 
tijdens de controle een onvoldoende nette site wordt vastgesteld.
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Veel aandacht gaat naar het zwerfvuil/sluikstorten bij de glasbollen. Sedert een 
aantal jaren zetten wij hiervoor camera’s in. Verdere toelichting hierover vind je in 
het hoofdstuk ‘sluikstorten’.

Ten einde de hinder van het zwerfvuil bij de glasbollen te verminderen, worden 
de meest vervuilde sites nu twee keer per week opgeruimd in plaats van een 
keer per week.

De verwerving van glas gebeurt door de firma Vanheede in Rumbeke, in opdracht 
van Fostplus. Opdracht verwerving glas is door FostPlus verlengd tot 31.12.2021.

Ondergrondse	glasbollen
De plaatsing van de ondergrondse glascontainers heeft een positief effect met 
betrekking tot  de netheid van de site en het verminderen van sluikstorten bij de 
glascontainer. De ondergrondse glascontainers worden deels gesubsidieerd door 
Fostplus en OVAM.

In 2020 zijn er 4 ondergrondse glascontainers geplaatst:

 

Menen:	Park	ter	Walle Menen:	Vlamingenstraat

Menen:	parking	St-Franciscuskerk Wervik:	Witte	Poortlaan
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In totaal zijn er momenteel 10 ondergrondse glascontainers waarvan 5 in Menen, 
3 in Wevelgem en 2 in Wervik. De komende jaren gaan er nog bijkomende onder-
grondse glascontainers geplaatst worden. Het ontwerpdossier voor toekenning sub-
sidie voor het leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers is goedgekeurd 
door OVAM op 3 december 2020.

De intercommunale voorziet zelf een budget om deze ondergrondse glasbollen te 
plaatsen. Hierdoor kan nu veel sneller een glasbol geplaatst worden als zich een 
opportuniteit voordoet. De investeringen hiervoor worden bijgehouden per gemeen-
te. Op het einde van de legislatuur worden de rekeningen tussen de gemeenten 
vereffend.

4.3.4.	 Bouwafval
Voor de bouwafvalfracties werd een marktbevraging gehouden. De termijn bedraagt 
telkens : 2 jaar + max. 2 jaar verlengbaar.
- Niet-recycleerbaar inert afval wordt afgevoerd naar ORIAN
- Aarde wordt afgevoerd naar Orian en Lavaert.
- Steenpuin wordt afgevoerd naar Orian en Lavaert.
- Gipsafval wordt afgevoerd naar LAVATRA.
- Vlak glas wordt afgevoerd naar Depoortere.

Door het inwerking treden op 24.08.2018 van de nieuwe wetgeving : “beheersysteem 
en eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten”, zijn de voorwaarden voor het 
verwerken van bouwafval verstrengd. Dit vertaalt zich in duurdere verwerkingsprijzen.

4.3.5.	 AEEA	(Afgedankte	Elektrische	en	Elektronische	Apparaten)
Deze worden in het kader van de terugnameplicht ingezameld in samenwerking met 
Recupel. MIROM Menen beschikt over een vrachtwagen met laadbak en laadklep 
voor de ophaling op de recyclageparken. AEEA bestaat uit vier fracties: Groot Wit, 
Koel-Vries, TV’s en Monitoren, en Overige (kleine elektro).
Gasontladingslampen en rookmelders behoren nu ook tot het AEEA.

4.3.6.	 Afvalbanden
De ophaling gebeurt in het kader van terugnameplicht in samenwerking met 
Recytyre. De aanvoer van de personenwagenbanden is beperkt tot 4 per jaar en per 
gezin, en behoort tot de oranje groep.

De samenwerking tussen MIROM Menen en Recytyre wordt geregeld door de MBO 
die liep tot 31.12.2015. Zolang er geen nieuwe MBO wordt afgesloten, blijft de 
bestaande regeling behouden.

4.3.7.	 Plastics
Vanaf 1.6.2019 kwam een groot deel van deze fractie bij het P+MD terechtkomen.

Na marktbevraging werd een overeenkomst afgesloten met Renewi NV voor de 
inzameling van harde plastics op de parken. De opdracht heeft een looptijd tot 
30.09.2021.

Wegens de ongunstige marktomstandigheden in de recyclage van harde kunsstoffen 
(grote voorraaden aan ingezamelde gereycleerde kunststoffen waardoor de tarieven 
onder druk staan en de voorkeur voor primaire grondstoffen ten gevolge van lage 
olietarieven ) heeft de firma Renewi NV het contract opgezegd. Het contract loopt 
hierdoor af op 31.03.2021.  
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4.3.8.	 Piepschuim	(EPS	-	isomo)
Na marktbevraging werd een overeenkomst afgesloten met Verpola voor de inza-
meling van piepschuim op de parken. De opdracht heeft een looptijd tot 31.12.2021.

4.3.9.	 Tuinafval
De inzameling gebeurt via de recyclageparken, rechtstreekse aanvoer door de
gemeenten, huis-aan-huis inzameling op afroep, en via de verhuring van de tuinaf-
valcontainers. 

De verwerking van het tuinafval van de recyclageparken en de huis-aan-huisin-
zameling gebeurt door Westcompost uit Ieper waar het gecomposteerd wordt. Na 
marktbevraging werd de verwerking voor de periode 2020 + max. 3 jaar verlengbaar 
opnieuw toegewezen aan de firma Westcompost.

MIROM Roeselare staat in voor de ophaling van tuinafval aan huis via rolcon-
tainers. Hierdoor kan een extra service geleverd worden aan de bevolking, en 
kunnen de recyclageparken een stuk ontlast worden. Het aantal klanten voor de 
huis-aan-huisophaling blijft toenemen.

In de periode tussen de verplichte sluiting van de recyclageparken op 17.03.2020 
en 30.04.2020 wegens corona is er een tijdelijke korting aangeboden geweest van 
15€ incl. btw op de abonnementen teneinde een oplossing te kunnen bieden voor de 
verplichte sluiting en de heropening met bezoekerslimiet van de recyclageparken. 
Deze actie en de beperkte mogelijkheden om tuinafval te brengen naar de recycla-
geparken hebben gezorgd voor een sterkere groei van het aantal klanten in 2020.

Gemeente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Menen 207 313 380 445 503 560 566 611 764
Wervik 66 115 128 163 205 230 235 254 319
Wevelgem 576 759 900 1.018 1.114 1.228 1.274 1.337 1.546
Totaal 849 1.187 1.408 1.626 1.822 2.018 2.075 2.202 2.629

4.3.10.	 Houtafval
MIROM Menen staat in voor de ophaling en afvoer van houtafval van alle parken 
van MIROM Menen.
Voor het verwerken van het houtafval werd een nieuwe marktbevraging gehouden.
De opdracht werd toegewezen aan de firma Houtrecyclage Vandendriessche.
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4.3.11.	 Asbestcement
Asbestcement wordt ingezameld op de parken van Menen, Wervik en Gullegem-
Nijverheidslaan. Deze fractie behoort voor DIFTAR tot de oranje zone met de 
vrijstellingen.

Gezien de risico’s bij het storten van asbestcement eist Vanheede landfill solutions 
dat elke container voor het inzamelen van asbestcement voorzien is van een afsluit-
bare bigbag.

Het inzamelen van asbestcement mag alleen gebeuren onder zeer strikte arbeids-
voorwaarden.
Teneinde de risico’s te verminderen moet de aanvoer verplicht verpakt worden in 
een plastiekzak of plasticfolie. De omzendbrief dd 18.12.2020 vauit de Vlaamse 
regering m.b.t. asbestinzameling op de recyclageparken maakt deze aanvoer van 
asbest in verpakking een algemene verplichtng binnen Vlaanderen. De omzendbrief 
beschrijft eveneens een aantal voorschriften en maatregelen m.b.t. inzameling.

In 2020 vonden er binnen de regio van MIROM Menen 2 asbestmetingen plaats. Tot 
nog toe zijn alle resultaten lager dan de detectielimiet (0,01 vezels/cm³). Er is ook 
geen significant verband naargelang de plaatsing van het meetpunt ten opzichte van 
de locatie van de asbestcontainer, of naargelang de windrichting. Recyclageparken 
waar geen asbestcontainer staat geven gelijkaardige resultaten als recyclageparken 
met een asbestcontainer. Er kan verondersteld worden dat de gemeten vezels voor 
een groot deel geen asbestvezels zijn.

In 2019 werd gestart met de asbestinzameling aan huis. Voor deze inzameling ont-
vangen we een subsidie van OVAM van 194.630 euro. De burgers die een ophaling 
aanvragen worden goed geïnformeerd en ontvangen een pakket ontvangen met het 
nodige materiaal om op een veilige manier met afval om te gaan. 
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Wegens de dringende nood aan mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus is de 
inzameling van asbest op de recyclageparken en aan huis door de Vlaamse regering 
verboden geweest tussen 17.03.2020 en 13.07.2020.
Een 400-tal asbestmaskers type FFP3 voor het project huis-aan-huis-inzameling 
asbest zijn afgegeven geweest via stad Menen aan de huisartsenkring.
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4.3.12.	 Textiel
De kledij-inzameling door middel van inzamelcontainers langs de openbare weg of 
huis-aan-huisinzameling wordt geregeld door een reglement van MIROM Menen, en 
door een politiereglement.

Op basis van dit reglement werd aan het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen 
toelating gegeven voor het plaatsen van inzamelcontainers op de recyclageparken van 
MIROM Menen en in de drie gemeenten, en voor het houden van 2 huis-aan-huisop-
halingen per jaar. Het kringloopcentrum sorteert het textiel en verkoopt het voor een 
groot deel in de eigen winkels.

Aan Wereldmissiehulp werd toelating gegeven om de bestaande 22 containers te 
behouden en er 2 bij te plaatsen op bestaande locaties. Wereldmissiehulp betaalt 
hiervoor nu 675 euro (incl. BTW) per jaar per container.
Een nieuwe marktbevraging wordt voorbereid.

4.3.13.	 Oude	metalen
Behalve de gewone oude metalen worden ook elektriciteitskabels ingezameld. Deze 
worden afgevoerd naar de firma GALLOO uit Menen.

4.3.14.	 KGA	(klein	gevaarlijk	afval)
Het contract voor de ophaling van het KGA loopt tot 30.9.2022.
Volgende opdrachten werden toegewezen :
- autobatterijen : aan de firma Vanheede environmental services
- motorolie : aan de firma Vanheede environmental services
- overig KGA : aan de firma Vanheede environmental services

De inzameling van gasflessen is nu ook een onderdeel van het KGA.

4.3.15.	 Dierlijke	en	plantaardige	oliën	en	vetten	(frituurolie)
Frituurolie behoort nu niet meer tot het KGA.
Het wordt opgehaald door de firma Bio Oil Recycling

De frituurolie wordt in open palletboxen ingezameld, waar de volle flessen met olie/
vet kunnen in gezet worden. De volle palletbox wordt opgehaald en door een nieuwe 
vervangen.

4.3.16.	 Kurkenproject
In het kader van een sociaal tewerkstellingsproject zijn we gestart met de inzame-
ling van kurken. 

Deze kurken door vrijwilligers opgehaald en afgevoerd. Dit kurk krijgt dan een 
tweede leven als isolatiemateriaal.
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4.4.	 Huis-aan-huisinzamelingen

4.4.1.	 Verkoop	afvalzakken
Aankoop, opslag en verdeling van de verschillende soorten afvalzakken is voortaan 
een taak voor MIROM Menen. De restafvalzakken en PMD-zakken worden ver-
deeld via de gemeenten en een netwerk van winkeliers en via de recyclageparken.

KMO’s kunnen ook gebruik maken van de gewone restafvalzak.

De prijs van de zakken bleef onveranderd sinds 1 januari 2014. Gezien de inflatie 
die intussen heeft plaatsgevonden, en gezien door de invoering van de P+MD de 
verkoop van de restafvalzakken aanzienlijk verminderd is, en dus ook de inkomsten 
verminderd zijn, was het aangewezen om de prijs van de zakken aan te passen.

De zakken kosten met ingang per 1.1.2020 :

euro/zak
Grote restafvalzak (ongeveer 50 liter) (particulier en gemeentelijk afval) 1,60
Kleine restafvalzak (ongeveer 25 liter) (particulier afval) 0,80
PMD-zak 60 liter 0,15
PMD-zak 120 liter (scholen en verenigingen) 0,15
Volle sticker (voor op één grote of op 2 kleine restafvalzakken) 0,30

 
Vanaf 1.1.2020 zijn de witte restafvalzakken vervangen geweest door groene zakken 
met nieuwe bedrukking om een duidelijk verschil te bekomen tussen de restafval-
zakken van MIROM Menen en MIROM Roeselare (blijven witte zakken).
De “oude” witte restafvalzakken kunnen nog verder gebruikt worden mits het voor-
zien van een 30cent sticker op de 60L zak of een halve 30cent sticker op de 30L zak. 

Volgende overgangsmaatregelen zijn voorzien in het gebruik van de oude witte zak-
ken met stickers:
- Stickers worden verkocht vanaf 1.12.2019 tot 31.12.2020 in de gemeentehuizen, via 

de recyclageparken en onthaal MIROM Menen. Niet via de verkooppunten.
- Stickers kunnen gebruikt worden tot 31.12.2021.  Vanaf 1.1.2022 is het gebruik van 

oude witte/gele restafvalzakken (met sticker) niet meer mogelijk.
- Vanaf 1.1.2022 tot 31.12.2024 kunnen stickers of volle rollen oude zakken aan het 

onthaal van MIROM Menen binnengebracht worden. De stickers kunnen terugbe-
taald worden, de zakken omgewisseld voor nieuwe zakken mits het betalen van een 
opleg.

- Vanaf 1.1.2025 kunnen er geen stickers meer terugbetaald worden en oude zakken 
omgewisseld worden.

- We ruilen enkel witte/gele oude MIROM restafvalzakken. We geven geen geld 
terug.

De PMD zakken van MIROM Menen zijn herkenbaar aan de nieuwe bedrukking en 
aan het gele treklint. De oude PMD zakken kunnen verder gebruikt worden zonder 
sticker.
Een evaluatie heeft plaatsgevonden over de toegepaste werkwijze voor het doorvoe-
ren van een prijsstijging.

Volgens artikel 5.3.13.1. van Vlarema wijziging 7 (van kracht sinds 17.06.2019) is 
het gebruik van kunststoffen afvalzakken die niet worden geproduceerd op basis van 
gerecycleerde kunststoffen verboden vanaf 1 januari 2021. Het minimaal gehalte 
aan gerecycleerde kunststoffen in afvalzakken vanaf 1 januari 2021 is vastgelegd 
op 80 % waarvan minstens de helft bestaat uit gerecycleerde postconsumer kunst-
stoffen.
Om hieraan te voldoen is er een bestek gepubliceerd geweest voor de aankoop van 
restafvalzakken en PMD-zakken met een minimaal gehalte van 80 % gerecycleerde 
kunststoffen. De opdracht is gegund aan de onderneming Powerpack nv.
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4.4.2.	 Ophaling	restafval
Het restafval wordt wekelijks opgehaald. De ophaling gebeurt door de firma 
Dekeyser voor de gemeenten Menen en Wevelgem en de firma Ecolys/Dufour voor 
de stad Wervik. De opdracht wordt opnieuw met een jaar verlengd zodat een grondi-
ge studie kan gebeuren om rekening te houden met allerlei nieuwe evoluties inzake 
ophaling.
Na marktbevraging worden de opdrachten opnieuw toegewezen aan dezelfde opha-
lers voor een termijn van 2 jaar + 2 x 1 jaar verlengbaar.

4.4.3.	 Ophaling	PMD
Het PMD wordt om de twee weken opgehaald.
De ophaling gebeurt door de firma Eco.Lys/Dufour.
De opdracht loopt van 1.1.2013 tot 31.12.2020.

In 2020 heeft een nieuwe aanbesteding voor de inzameling aan huis voor PMD 
plaatsgevonden. De opdracht loopt van 01.01.2021 tot 31.12.2029 en is gegund aan 
de firma EcoLys (Dufour).
Vanaf 2022 moet het ingezamelde PMD afgevoerd worden naar het nieuwe sorteer-
centrum van PreZero in Evergem. Hiervoor dient er gewerkt te worden met overslag 
en natransport. We stellen vast dat dit een grote impact heeft op de prijs.

4.4.4.	 Ophaling	Papier	Karton
Het papier en karton wordt om de vier weken opgehaald.
De ophaling gebeurt door de firma Dekeyser.
De opdracht loopt van 1.1.2013 tot 31.12.2020.

In 2020 heeft een nieuwe aanbesteding voor de inzameling aan huis voor papier 
en karton plaatsgevonden. De opdracht loopt van 01.01.2021 tot 31.12.2029 en is 
gegund aan de firma Dekeyser nv.

4.4.5.	 Ophaling	voor	nieuwe	woonvormen
Steeds meer zien we nieuwe woonvormen verschijnen, waarbij de gezinnen kleiner 
en dichter bij elkaar wonen. Soms zijn er gemeenschappelijke parkings en kan je niet 
meer met de wagen tot aan je huis rijden. 

Dit heeft voor gevolg dat het afval niet meer voor je deur kan aangeboden worden, 
en dat het dus verzameld wordt. Dit is niet alleen storend in het straatbeeld, het is 
vaak ook moeilijk om bij te sturen als er foute of slecht gesorteerde zakken worden 
aangetroffen.

Contacten werden gelegd met de drie gemeenten om betrokken te worden bij elk 
‘groter’ nieuw project zodat de mogelijkheden kunnen nagegaan worden voor de 
aanleg van ondergrondse sorteerstraatjes, of andere afvalinzamelvoorzieningen.
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4.4.6.	 Huis-aan-huisinzameling	op	afroep	van	tuinafval	en	
	 brandbaar	grofvuil

In het kader van een verplichting opgelegd in het uitvoeringsplan huishoudelijke 
afvalstoffen, organiseert MIROM Menen een huis-aan-huisinzameling op afroep 
van tuinafval en grofvuil.
Deze dienstverlening is uitsluitend voor particulieren bestemd. De ophaalprijs 
bedraagt 50 €/vracht voor 4 m3 tuinafval en grofvuil. Deze diensten worden in eigen 
beheer uitgevoerd.
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4.4.7.	 Klachten	ophaling
Alle klachten die aan onze diensten gemeld worden, worden digitaal bijgehouden.
Als er zich problemen voordoen worden ze besproken met de ophalers die ze dan 
oplossen.
Aan de gemeenten wordt gevraagd klachten onmiddellijk te melden zodat er ade-
quaat kan opgetreden worden.

4.4.8.	 Ophaalkalender
De ophaalkalender met de ophaaldagen voor restafval, papier en karton en PMD 
werd in de loop van december bedeeld bij de bevolking.
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4.5.	 Restafval
Verwerking
Het brandbaar afval wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie van MIROM 
Roeselare.

4.6.	 Zwerfvuil	en	sluikstorten
De laatste jaren is het voorkomen van zwerfvuil en sluikstort steeds meer een aan-
dachtspunt van de gemeenten. Deze problematiek is een taak van de gemeenten, 
maar ook de intercommunale neemt in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort een 
actieve rol op, dit vooral bij de glasbollen en bi specifieke locaties op vraag van de 
gemeenten.

4.6.1.	 GAS-vaststeller
De intercommunale beschikt over twee GASvaststellers. Hierdoor kunnen we kort 
op de bal spelen en zelf GAS-BV’s (BV = bestuurlijke verslag) opstellen. De BV’s 
worden vooral gemaakt voor vaststellingen van sluikstorten bij de glasbollen, recy-
clageparken en hotspots met veel sluikstort. De vaststellingen gebeuren met hulp 
van camerabeelden, gevonden identiteitsgegevens of getuigenverklaring.

Sinds 2019 maken onze diensten ook de bestuurlijke verslagen op met betrekking tot 
sluikstort voor stad Wervik. In 2020 werden door MIROM Menen 4 GAS-dossiers 
opgemaakt in opdracht van stad Wervik.

De samenwerking en communicatie tussen de verschillende betrokkenen verloopt 
goed; m.n. tussen de intercommunale, de steden/gemeenten, de sanctionerend amb-
tenaars en de betreffende politiezones. 

Wat betreft  sanctionering kan ook gemeenschapsdienst opgelegd worden als alter-
natief voor de geldboete. Die gemeenschapsdienst kan ook bij de intercommunale 
worden uitgevoerd. In 2020 werd voor onze dossiers geen gemeenschapsdienst 
opgelegd.   Sinds 2018 wordt in Menen nu ook een retributie aangerekend voor het 
opruimen van zwerfvuil en sluikstort door de intercommunale. 

In 2020 maakten de GASvaststellers 38 dossiers van sluikstort op de recyclagepar-
ken van Mirom Menen. Daarnaast werden nog eens 5 dossiers opgemaakt op basis 
van gevonden adresgegeven in sluikstort en 4 dossiers op basis van een getuige. Met 
de camera’s waren er 188 vaststellingen, waarvan 86 bestuurlijke verslagen gas (74 
met nummerplaat en 12 met persoon herkenbaar in beeld (Wervik)) en 102 dossiers 
voor de politiezones (gezichtsherkenning). 

Hierna een overzicht van het gevolg dat aan de GAS-dossiers in 2020 werd gegeven: 

Boete Sepot (Nog in  
behandeling) Totaal

Camerabewaking 61 71 % 19 22 % 6 7 % 86

Recyclagepark 33 87 % 2 5 % 3 8 % 38

Adressen/getuigen 4 44 % 5 56 % 0 % 9

Stad Wervik 3 75 % 1 25 % 0 % 4

Totaal 101 74 % 27 20 % 9 7 % 137

Van de dossiers die we overmaakten aan de politie werd 13 % herkend.

Beelden naar PZ Identificatie Onbekend Totaal
Camerabewaking 13 13 % 89 87 % 102

Hierna het gevolg dat aan de GAS-dossiers werd gegeven in 2020.
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Gevolg GAS dossier 2020
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4.6.2.	 Camera’s
Om het hardnekkige probleem van zwerfvuil en sluikstort bij bepaalde glasbollen 
beter aan te pakken, beschikt MIROM Menen sedert 2015 over meerdere verplaats-
bare camera’s.

De camera’s worden niet alleen geplaatst bij glasbollen, maar ook bij diverse hot-
spots van sluikstort. Hiervoor beschikken we over 6 filmende camera’s. In het verle-
den werden ook 5 dummie camera’s ingezet als afschrikeffect, deze werden in 2020 
niet meer ingezet wegens tijdrovend en geen mogelijkheid tot vaststelling. 

Eind 2020 is beslist om een nieuwe verplaatsbare zwerfvuilcamera aan te kopen. Deze 
camera is gelijkaardig als de huidige camera’s maar bevat recentere technologie.

Van de filmende camera’s bestaan verschillende versies, en zijn er zowel verborgen 
als niet verborgen versies. Zowel met de niet-verborgen camera als met de verborgen 
camera’s worden effectief vaststellingen gedaan.

In 2020 telden we 1495 filmdagen. Gedurende deze periode zijn 188 vaststellingen 
gedaan; dat komt op  0,88 vaststellingen per camera per filmweek.

Zowel technisch als administratief is de opvolging van de camera’s vrij complex en 
tijdrovend. We moeten voldoen aan de strenge GAS-, camera- en privacywetgeving.
Ook de gemeenten moeten de nodige gemeenteraadsbeslissingen nemen en zich 
conformeren met het wettelijk kader inzake de privacywetgeving.

4.6.3.	 Handhavingsweek
Van 5 oktober tot en met 11 oktober was er opnieuw de week van de handhaving. 
Tijdens deze week is er een verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil.
Mirom Menen neemt deel door het ter beschikking stellen van de afvalcoach door o.a. 
mee aanwezig te zijn met de wijkinspecteurs op openbare markt en bij verkeersacties.
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4.6.4.	 Coachingstraject
De coachingstrajecten worden begeleid door De Mooimakers. Aan het project is een 
subsidie verbonden. De drie gemeenten zijn actief met een coachingstraject :

Stad Menen, coachingstraject 2017-2019
- Het coachingstraject in Menen is afgerond. 

Gemeente Wevelgem
- Volgt zelf het project op.

Stad Wervik, coachingstraject 2019-2021. In 2020 zijn volgende acties uitgevoerd:
- Uitvoeren netheidsbarometer.
- Metingen vuilnisbakjes met tablet is opgestart in het kader van het vuilnisbakken-

plan.
- Peukenactie:

• De actie richtte zich vooral op peukenhotspots aan scholen en horeca. 
• Nulmetingen van peukenhotspots zijn uitgevoerd.
• Sjablonen 'hier begint de zee' aangebracht op peukengevoelige plaatsen 
• Verdeling van peukendoosjes
• De coronamaatregelen (sluiting horeca, beperktere opening scholen) hebben 

er voor gezorgd dat de actie 2x niet volledig is kunnen opstarten, dit zal ver-
der gezet worden in 2021.

 

4.6.5.	 Afvalcoach
De afvalcoach staat ondermeer in voor :
- Controles van foute aanbiedingen tijdens de ophaalrondes
- Interventies bij problemen met verzamelde aanbieding van zakken (appartementen, 

slecht toegankelijke zones)
- Sensibiliserende standjes op recyclageparken, markten, evenementen over P+MD, 

asbestinzameling, sorteerregels, …
- Sorteerbabbel individueel of in groep, ter plaatse of op het recyclagepark.

Als doelgroep voor de face-to-face communicatie zien we ondermeer :
- Burgers met een migratieachtergrond die nog niet lang in België verblijven
- Burgers die het (geschreven) Nederlands niet machtig zijn
- Burgers die nood hebben aan extra begeleiding

Om deze te bereiken leggen we contacten met ondermeer : Onthaal van de gemeen-
tehuizen, OCMW’s, Sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale  verhuurkantoren, 
Integratiediensten, Huis van het Kind, dienstencentra, …
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4.6.6.	 Operatie	proper
Operatie proper is een initiatief van de Mooimakers. Hiermee willen ze geëngageer-
de scholen, verenigingen en vrijwilligers een duwtje in de rug  geven om zwerfvuil 
op te ruimen en te voorkomen.
Ze doen dit door te helpen bij het opstellen van een actieplan, maar ook door onder-
steuning te bieden (opruimmateriaal, educatieve pakketten,…) én hen te bedanken 
voor de volgehouden inspanningen mits een financiële inspanning. De actie wordt 
opgevolgd door de drie gemeenten en beoogt vooral een sensibiliserend effect.

4.6.7.	 Zwerfvuil/sluikstort	bij	glasbollen
Wekelijks staat Mirom Menen in voor het opruimen van het zwerfvuil bij de glasbol-
len. De evolutie van de hoeveelheid zwerfvuil wordt nauwkeurig bijgehouden.
Sinds 2014 stellen we een daling van het sluikstort bij de glasbollen vast, dit wordt 
voornamelijk verklaard door het inzetten van camera’s en het plaatsen van onder-
grondse glascontainers wat een positief effect heeft op het sluikstorten.
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4.7.	 Logistiek
MIROM Menen staat zelf in voor volgende logistieke taken:
- Transport afvalstoffen van recyclageparken MIROM Menen in containers naar de 

verwerkers.
- Transport AEEA afvalstoffen van recyclageparken MIROM Menen en MIROM 

Roeselare naar ROS.
- Ledigen glasbollen in regio MIROM Menen en MIROM Roeselare
- Opruimen en onderhoud glasbollen in regio MIROM Menen en MIROM Roeselare
- Huis aan huis ophaling op afroep van grof vuil, tuinafval en asbest.
- Levering van zakken naar verdeelpunten.

Wij beschikken daarvoor over de volgende voertuigen :

nummer- 
plaat

soort MTM type voertuig opbouw/
type

in dienst

GHI665 containervrachtwagen 26 000 6x2 Mercedes Leebur 30/05/2002
VBH027 vrachtwagen met gesloten 

bak en laadklep
15 000 4x2 Iveco Dhollandia 9/02/2006

TVV173 containervrachtwagen 19 000 4x2 Iveco Palfinger 22/12/2005
TVV167 containervrachtwagen 19 000 4x2 Iveco Palfinger 29/12/2005
TVV171 containervrachtwagen 19 000 4x2 Iveco Palfinger 29/12/2005
VGR247 kraan en vaste bak tuinafval 

en ophalingen aan huis
26 000 6x4 Iveco Palfinger 4/05/2006

VRN284 kraan en kipbak glas 26 000 6x4 Iveco Palfinger 1/09/2006
1AMW747 Containervrachtwagen 32 000 8x2 Iveco WAF 17/03/2011
1PVA336 Bestelwagen 3 500 4x2 Peugeot Boxer 6/10/2016
1TJJ660 Containervrachtwagen 19 000 4x2 Volvo Palfinger 28/11/2017
1TJJ608 Containervrachtwagen 32 000 8x4 Volvo Palfinger 28/11/2017
1TJJ687 Containervrachtwagen 32 000 8x4 Volvo Palfinger 28/11/2017
1TMR702 Bestelwagen 3 500 4x2 Peugeot Boxer 19/12/2017
1TWE629 kraan en kipbak glas 32 000 8x2 Volvo Palfinger 2/03/2018

De vrachtwagen VRN284 die ingezet wordt voor het ledigen van de glasbollen is aan 
vernieuwing toe. De opdracht “aankoop vrachtwagen met kiplaadbak en laadkraan” 
is gegund geweest aan de onderneming MAN Brugge nv. De vrachtwagen wordt 
begin 2021 geleverd.

Een 3-tal oudere containervrachtwagens (GHI665, TVV167 en 1AMW747) zijn 
verkocht.

Dispatch
De dispatch van de vrachten gebeurt aan de hand van een zelf ontwikkeld plannings-
systeem. Alle informatie wordt beheerd in een centrale databank en de communica-
tie met de tablets in de vrachtwagens gebeurt in real-time over 4G.

Audit	kwaliteitborgingssysteem	(KBS)
Het VLAREMA bepaalt dat alle IHM (inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –make-
laar) van gevaarlijke stoffen een KBS moeten hebben. Het KBS heeft betrekking 
op de afvalstromen waarvoor MIROM Menen zelf in staat voor het transport, dit 
betreft: de afgedankte elektrische en elektronische apparaten, asbest en toners (klein 
gevaarlijk afval, KGA). De laatste audit vond plaats in 2019. De keuring blijft vier 
jaar geldig.

Externe	chauffeurs
Als aanvulling op de eigen transporten doen we een beroep op externe chauffeurs 
voor de containertransporten en ophaling tuinafval.
Opdrachten zijn verlengd geweest tot 31.12.2021 voor Depoortere en Transport 
Vandoorne
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Vakbekwaamheid	goederenvervoer	over	de	weg	
Waarnemend directeur Kristof Moeyaert beschikt over het attest “Vakbekwaamheid 
goederenvervoer over de weg”. Een vervoersvergunning zal aangevraagd worden.

4.8.	 Informaticadienst
Informatica neemt een cruciale plaats in in de werking van MIROM Menen. We 
beschikken daarvoor over een team van twee informatici. Extern hebben we de 
ondersteuning van de diverse firma’s die de hardware geleverd hebben, en van 2 
softwarebedrijven die ondersteuning kunnen geven. De bedrijfszekerheid wordt 
geoptimaliseerd door de keuze voor zeer stabiele hardware en software.

4.9.	 Communicatie
Deze taak wordt vanaf 2020 door de eigen diensten verzorgd. Hiervoor werd een 
communicatieverantwoordelijke aangeworven. De taak omvat ondermeer: uitgifte 
van de afvalkrant, website, nieuwsbrief, opmaak folders, aanmaak en verdeling 
ophaalkalender, thuiscomposteren, evenementen, acties, enz. … .

4.9.1.	 Communicatieplan
De communicatieverantwoordelijke stelde een communicatieplan op. Dit plan is de 
basis om ons communicatiebeleid op te starten en zal stapsgewijs verder verfijnd 
worden. De Raad van Bestuur keurde het communicatieplan goed.

4.9.2.	 Sociale	media	
Sociale media zijn alomtegenwoordig. Vandaar dat MIROM Menen hier ook niet 
kan ontbreken. Zo is MIROM Menen onder meer actief op Facebook.

4.9.3.	 Publicaties
Magazine
Naar de bevolking toe verschenen tot eind 2019 regelmatig rubrieken in de MIKRO 
over preventie, selectieve inzameling, de recyclageparken, het composteren, voorko-
men van restfracties in de PMD-zakken en in verband met zwerfvuil. De gemeen-
telijke milieudiensten worden regelmatig betrokken bij de samenstelling van de 
inhoud van de diverse berichtgevingen. 
In 2020 koos MIROM Menen ervoor om te communiceren via artikels in de stads- 
en gemeentekranten. 
Vanaf 2021 zal er 3 keer per jaar een katern van 4 pagina’s in de stads-en gemeen-
tekranten voorzien worden. Op die manier heeft MIROM Menen opnieuw een extra 
kanaal om mensen te bereiken.
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Nieuwsbrief
Maandelijks wordt er een nieuwsbrief uitgestuurd, deze zijn eveneens raadpleegbaar 
via de website.

Corona
De coronacrisis had in 2020 een grote impact op de werking van MIROM Menen, 
het personeel en de bezoekers van de recyclageparken. De verschillende maatrege-
len en aanpassingen zijn zo goed mogelijk gecommuniceerd geweest via de website 
www.mirom-menen.be/afval-wegbrengen/corona, nieuwsbrieven, Facebook en de 
communicatiekanalen van de gemeente.

Actie	rond	papier	en	karton
Er is extra communicatie aangewezen op vlak van inhoud en aanbieden van de frac-
tie papier en karton. Daarvoor zijn er verschillende acties op touw gezet. Zo is de 
afvalcoach de straat op gegaan om voor en na de ophaling langs te gaan bij mensen 
die hun papier en karton niet correct gesorteerd/aangeboden hebben. De afvalcoach 
stond ook verschillende keren op de markt met een stand om bezoekers attent te 
maken op correcte sortering/aanbieden. Ophalers kregen de boodschap om streng 
toe te zien op inhoud/aanbieden van papier en karton.

4.9.4.	 Bezoeken	en	demonstraties
In MIROM Menen werden diverse bezoeken en demonstraties georganiseerd.

Activiteit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Recyclagepark 3 2 7 11 1 0 2 6 2

Zwerfvuilacties 1 3 3 7 3 10 21 30 11

Demo’s en voordrachten 9 13 7 10 10 5 6 86 20

Totaal 13 18 17 28 14 15 29 122 33

Door corona zijn er in 2020 minder bezoeken kunnen doorgaan in vergelijking met 
2019.

4.9.5.	 Ophaalkalender
Jaarlijks wordt een ophaalkalender verspreid voor alle inwoners.

Vermijd waaivuil. Bind papier en karton samen met 
natuurtouw of stop ze in een stevige, gesloten doos.  

          Hou ze samen, 
voor ze op straat belanden.  

Geen folie 
rond tijdschriften

Vragen? Surf naar www.mirom-menen.be of bel 056 51 81 30

Maximum 
15 kilogram

stop in stevige,
gesloten doos

Geen vervuild
papier en karton

Draagbaar 
voor één ophaler 

Bind samen 
met natuur-
touw

OF
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4.9.6.		 Afval,	scholen	en	verenigingen
Op de parken van MIROM Menen werden dit jaar geen klassen ontvangen voor een 
geleid bezoek.

Het scholenaanbod is terug te vinden op de website onder www.mirom-menen.be/
school-vereniging/scholenaanbod en bestaat uit o.a.:
- Ter beschikking stellen brochures, affiches en stickers om beter te sorteren
- Ter beschikking stellen van boek en spel.

•  Boek “Boeboeks strijden tegen zwerfvuil”
•  Spel Mister Jekkes afvalspel

- Aanbod compostmeester op bezoek
- Aanbod rondleiding op recyclagepark door afvalcoach
- Aanbod educatieve workshops (door fostplus)

4.9.7.	 Website
Op de website www.mirom-menen.be is allerlei informatie te vinden in verband met 
de intercommunale en het afvalbeleid.

4.9.8.	 Communicatiefonds	Interafval
Binnen Interafval werd een communicatiefonds opgericht. Via dit fonds wordt er 
onder andere ondersteuning gegeven voor :
- Campagne frituurolie
- Week van de parkwachter en ophaler
- Perceptieonderzoek
- Recover

4.9.9.	 Evenementen	–	afvalrecipiënten	en	herbruikbare	bekers
Verenigingen die een evenement organiseren kunnen voor de inzameling van hun 
afvalstromen nu bij MIROM Menen terecht voor aangepaste inzamelrecipiënten. De 
nadruk licht hierbij uiteraard op het correct sorteren.

Ook voor herbruikbare bekers kunnen verenigingen nu, mits een vergoeding, bij 
MIROM Menen terecht. Hiermee kunnen ze voldoen aan de strengere wetgeving die 
het gebruik van wegwerpbekers aan banden wil leggen. MIROM Menen beschikt 
over een voorraad van 20.000 herbruikbare bekers. Voor de uitlening werd een 
reglement opgesteld.

Beheer	van	de	bekers	van	Wevelgem
De gemeente Wevelgem beschikt zelf ook over 10.000 bekers. Om één systeem 
van aanvraag, administratie en reglement te bekomen zijn de bekers van Wevelgem 
overgedragen naar MIROM Menen. Deze blijven echter wel voorbehouden voor 
organisaties binnen Wevelgem maar kunnen ingezet worden buiten Wevelgem.

Wegens de coronacrisis zijn er enkel ontleningen van bekers en rolcontainers in het 
voorjaar van 2020 te registreren.
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4.9.10.	 Thuiscomposteren
In 2020 werd de verkoop van compostvaten en compostbakken verder gezet. Een 
compostvat kost 27,5 euro en een compostbak kost 65 euro. De compostvaten kun-
nen aan huis geleverd worden.

In de periode vanaf 17.03.2020 (verplichte sluiting recyclageparken wegens COVID) 
tot 30.04.2020 was de levering aan huis van een compostvat gratis

Gecumuleerde verkoop compostbakken en -vaten per 1000 inwoners
(aantal)
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Vanaf 1.1.2020 is de begeleiding van de compostmeesters terug een taak voor 
MIROM Menen. Het is de bedoeling om de activiteiten rond de compostmeesters 
een nieuwe dynamiek te geven.
Items die aan bod kunnen komen zijn : compostmobiel, infostand, acties, contact 
scholen, …

In 2020 zijn wegens de coronamaatregelen (geen bezoek aan scholen, geen standen 
op markten, …) de compostmeesters maar beperkt kunnen ingezet worden.

In 2020 is een subsidiereglement uitgewerkt en goedgekeurd om gezamenlijke com-
postinitiatieven te promoten. 
Het subsidiereglement is gericht op drie doelgroepen: 
- Scholen 
- Wijk- en groepcomposteren (inwoners of verenigingen die vallen onder de 
DIFTAR-vrijstelling)
- Gemeentelijke diensten (bv. OCMW, …)
Deze doelgroepen kunnen maximum drie compostvaten of -bakken en beluchtings-
stokken kopen aan de helft van de prijs.

4.10.	 Site	Menen	(hoofdzetel)
Op 24 december 2005 werd de verbrandingsinstallatie definitief stilgelegd, en eind 
2008 gesloopt. Op de plaats van de verbrandingsinstallatie werd een loods gebouwd 
die bestaat uit een zone voor overslag en een zone voor stalling voertuigen, maga-
zijn, werkplaats, enz…. .
In 2017 is een deel van het gelijksvloers en eerste verdiep grondig gerenoveerd.

4.11.	 Diefhondbos
Het huidige Diefhondbos fungeerde tot 1993 als stortterrein klasse 3. Op 27.1.2011 
bekwamen we het bodemattest van OVAM. Gedurende meerdere campagnes werd 
het terrein grotendeels bebost. In 2016 werd met het agentschap Natuur en Bos 
(ANB) een beheersovereenkomst afgesloten voor een periode van 99 jaar.
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4.12.	 Personeel

4.12.1.	 Organogram

4.12.2.	 Algemeen
- Na de herschikkingen door de nieuwe samenwerking met MIROM Roeselare zal 

nu aandacht gegeven worden aan het actualiseren van arbeidsreglement en perso-
neelsstatuut.

- Er werden periodiek personeelsvergaderingen gehouden voor het uitwisselen van 
informatie, nieuwe instructies toe te lichten, permanente vorming te verzekeren en 
om het veiligheidsbeleid te ondersteunen.

- De intercommunale beschikt over een geco-coëfficiënt van 7,5 equivalenten. 
Hiervan zijn er 6,5 benut. Sinds 1.4.2015 is het geco-statuut opgeheven. De oude 
federale geco-subsidie werd omgezet in een forfaitaire vergoeding van de Vlaamse 
regering.

- Driemaandelijks is er een bijeenkomst van het bijzonder overlegcomité dat de 
diverse personeelsaangelegenheden en preventiepunten behandelt.

4.12.3.	 Managementsteam
Het managementsteam heeft als taak het voorbereiden van het Beleidsteam, Raad 
van Bestuur, Bijzonder Overlegcomité en Algemene Vergadering. Het management-
steam bestaat uit : Kristof Moeyaert (waarnemend directeur), Ann D’haene (dienst-
hoofd administratie) en Charlotte Vancompernolle (stafmedewerker afvalbeleid en 
diensthoofd recyclageparken).

administratie informatica recyclageparken logistiek en techniek

logistiek techniek

communicatie

directeur

afvalbeleid

preventieadviseur

verantwoordelijke communicatie-
verantwoordelijkediensthoofddiensthoofddiensthoofd

bestuursorganen
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4.12.4.	 Personeelsbeheer
- De directeur Joris Vandecasteele is per 1.4.2020 met pensioen. Hij werd opgevolgd 

door het afdelingshoofd techniek en logistiek Kristof Moeyaert als waarnemend 
directeur.

- Een verantwoordelijke techniek en logistiek is aangeworven met contract onbe-
paalde duur.

- Voor het begeleiden van de coachingstraject Wervik en als polyvalente administra-
tieve ondersteuning is een medewerker aangeworven met contract bepaalde duur.

- De aanstelling van de afvalcoach is bestendigd.
- Gezien met ingang van 1.1.2020 de communicatietaak terug opgenomen wordt 

door MIROM Menen werd een communicatieverantwoordelijke aangeworven, met 
contract onbepaalde duur.

- Voor de parkwachters werd een aanwervingsprocedure opgestart voor 4/5-presta-
ties. Er werden 2 personeelsleden aangeworven.

- In het kader van het regulier personeelsbeheer waren er diverse mutaties. 3 perso-
nen gingen op pensioen. 

- Een aantal personen bekwamen ouderschapsverlof, zorgverlof en loopbaanvermin-
dering.

4.12.5.	 Extra	legale	voordelen
- De uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale besturen heeft als 

resultaat dat vanaf 01.07.2020 de maaltijdcheques 7,5 euro bedragen (1,09 euro 
werknemersaandeel + 6,41 euro werkgeversaandeel).  Voor de periode 01.01.2020 
tot 30.06.2020 is een éénmalige uitgifte van ecocheques ter waarde van 150 euro 
per voltijds equivalent voorzien geweest.

- De fietsvergoeding bedraagt 0,24 euro/km.
- Alle werknemers genieten van een hospitalisatieverzekering afgesloten met de 

RSZPPO (Ethias). Deze polis werd in 2018 verlengd na een marktbevraging.
- MIROM Menen is toegetreden tot het systeem van de RSZPPO voor de tweede 

pensioenpijler voor zijn contractueel personeel. Het stelsel voorziet een provisie 
van 3 % van de loonmassa. 

4.12.6.	 Opleidingen
- Om aan de wettelijk vereiste te voldoen, volgen de chauffeurs de opleiding ‘vak-

bekwaamheid chauffeurs’.
- Diverse interen en externe opleiding werden georganiseerd.
- Daarnaast waren er interne overlegmomenten.
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4.13.	 Preventiebeleid	(veiligheid)
In het kader van het preventiebeleid werden een aantal veiligheidsmaatregelen opge-
steld in samenwerking met de externe veiligheidsdienst LIANTIS. Het jaaractieplan 
2021 dat kadert binnen het globaal preventieplan 2019-2024 werd goedgekeurd. De 
adviezen van de preventieadviseur, Denny Dejonckheere, worden op de voet gevolgd 
en zijn preventieverslagen worden om de 3 maanden aan het BOC voorgelegd. 
Daarin staat de veiligheid van het personeel op de werkvloer centraal.

4.14.	 Milieucoördinator
Doordat de hoofdzetel en het park van Gullegem-Nijverheidslaan een klasse I ver-
gunning heeft dienen we te beschikken over een milieucoördinator. Hiervoor werd 
Nele Salomez uit Wervik aangesteld als externe milieucoördinator. Het jaarlijks 
verslag (Art. 4.1.9.1.3. §3 van Vlarem II) opgesteld door de milieucoördinator werd 
goedgekeurd. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de uitgebrachte advie-
zen en het gevolg dat eraan werd gegeven.

4.15.	 Informatieveiligheid
- Ingevolge de nieuwe Europese "Algemene Verordening gegevensbescherming" van 

27 april 2016 moet elke onderneming vanaf 25 mei 2018 voldoen aan heel wat 
voorwaarden inzake informatieveiligheid. 

- De algemene informatieveiligheidspolicy werd goedgekeurd
- Lobke Landuyt werd aangesteld als veiligheidsconsulent en als data protection 

officer (DPO)
- Een Informatieveiligheidscel werd aangesteld. In 2020 kwam deze 1 keer samen 

(dd. 03/03/2020).
- De machtiging van de privacy-commissie voor het gebruik van de rijksregisterge-

gevens legt ons strenge voorwaarden op inzake de beveiliging van deze gegevens. 
Periodiek moet het systeem ge-audit worden. De audit gebeurde laatst door CEVI in 
2018. Er waren geen essentiële opmerkingen. In 2020 zou een nieuwe audit plaats-
vinden; maar er werd door CEVI beslist dat ze geen informatieveiligheidsaudits 
meer zullen uitvoeren. Ze kunnen wel nog technisch meerdaagse IT security audits 
uitvoeren. In 2021 zal deze audit ingepland worden.  

- In 2020 werd een procedure voor omgaan met datalekken opgemaakt en ingevoerd. 
Daarnaast werd een policy uitgewerkt ivm gebruik communicatiemiddelen en ande-
re IT-infrastructuur, deze wordt in 2021 gefinaliseerd. 

- Er werd in 2020 ook een opleiding gegeven voor het personeel “bewustmaking 
medewerkers – computergevaren en informatieveiligheid”.
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4.16.	 Partners

4.16.1.	 Mirom	Roeselare
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met MIROM Roeselare loopt van 2020 tot 
2029. Hierin is voorzien dat MIROM Roeselare verder het huishoudelijk afval ver-
brandt voor MIROM Menen en dat MIROM Menen verder instaat voor het ophalen 
van het hol glas in heel de regio. In een overgangsfase worden ook nog andere taken 
uitgevoerd.

4.16.2.	 OVAM
OVAM stelt de uitvoeringsplannen op die het afvalbeleid bepalen en verordenend 
zijn voor de gemeenten en intercommunales. OVAM staat ook in voor het verlenen 
van subsidies voor de aanleg van recyclageparken en maatregelen voor het voorko-
men van afvalstoffen.

4.16.3.	 Fost	Plus
Contract
De samenwerkingsovereenkomst met MIROM Roeselare bepaalt dat MIROM 
Menen instaat voor het beheer van het project van de hele MIROM regio. Het huidig 
contract loopt over 8 jaar en loopt van 1.1.2013 tot 31.12.2020. Halfjaarlijks zijn er 
indexeringen voorzien.

Het contract behelst :

Financiële tussenkomst Fost Plus
inzameling van papier en karton 44 %
verwerving papier en karton 32 % (opbrengst voor Fost Plus)
inzameling en sortering van PMD 100 %
inzameling en verwerking glas 100 %

Volgende operatoren staan in voor de opdrachten in de regio MIROM Menen :
- Ophaling PK hahi : Dekeyser
- Ophaling PMD hahi : Ecolys/Defour

Volgende opdrachten worden door MIROM Menen uitgevoerd :
- Ophaling containers PK op de recyclageparken
- Ophaling containers PMD op de recyclageparken
- Ophaling glasbollen in de straten en op de recyclageparken

In 2020 hebben onderhandelingen tussen MIROM Menen en Fost Plus plaats-
gevonden in het kader tot het afsluiten van een nieuwe overeenkomst. Er is een 
nieuwe overeenkomst afgesloten voor een periode van 9 jaar en neemt aanvang op 
01.01.2021 en eindigt op 31.12.2029.

Volgende operatoren staan in de nieuwe overeenkomst in voor de opdrachten in de 
regio MIROM Menen:
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 Operator Contract

PK ophaling huis aan huis Dekeyser 01.01.2021 - 31.12.2029

ophaling op de recyclageparken MIROM Menen 01.01.2021 - 31.12.2029

verwerving Suez 01.01.2021 - 31.12.2021

PMD ophaling huis aan huis EcoLys 01.01.2021 - 31.12.2029

ophaling op de recyclageparken MIROM Menen 01.01.2021 - 31.12.2029

sortering Vanheede 01.01.2021 - 31.12.2021

overslag EcoLys 01.01.2022 - 31.12.2029

natransport EcoLys 01.01.2022 - 31.12.2029

sortering Prezero vanaf 01.01.2022

Glas ophaling glasbollen MIROM Menen 01.01.2021 - 31.12.2029

verwerving Vanheede 01.01.2021 - 31.12.2021

Erkenning
Fostplus kreeg een nieuwe erkenning van het IVC voor de periode van 1.1.2019 tot 31.12.2023.
De erkenning bevat een aantal bepalingen die de intercommunales ten goede komen.

4.16.4.	 De	Mooimakers
De Mooimakers is het samenwerkingsverband van OVAM, Fostplus en de VVSG.
Zij ontplooien diverse acties rond de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten.

4.16.5.	 Recupel
Door Interafval en OVAM werd een milieubeleidsovereenkomst (MBO) opgesteld 
die door Recupel is goedgekeurd. Deze MBO werd ook vertaald in een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met Recupel die aanvangt op 19 juni 2009 en loopt tot 
18 juni 2014. De MBO is intussen verlengd tot en met 27/5/2021.
De opdracht behelst het ophalen van het AEEA (afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparaten) op de 19 recyclageparken van MIROM in 4 fracties, en het overslaan 
hiervan, klaar voor afvoer naar de eindverwerkers.
Voor deze taak beschikken wij over een chauffeur en één vrachtwagen.

4.16.6.	 Valorfrit
Valorfrit is het beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht voor Gebruikte fri-
tuuroliën en - vetten (GFVO), en bestaat uit producenten en federaties.

4.16.7.	 Overeenkomst	Valorlub
Het beheersorganisme Valorlub is opgericht om de praktische uitvoering van de 
aanvaardingsplicht van de inzamelaars van motorolie op zich te nemen. Er werd 
een overeenkomst afgesloten die eruit bestaat dat zolang de afhaling van olie geld 
opbrengt er geen vergoeding wordt gegeven. Wanneer de afhaling geld kost is er een 
vergoeding van € 0,5621 per kilogram.

4.16.8.	 Interafval
Via Interafval is er regelmatig overleg tussen de Vlaamse afvalintercommunales om 
informatie uit te wisselen, tot gelijklopende initiatieven te komen en éénvormige 
standpunten te bepalen.
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4.16.9.	 Kringloopcentrum
Het kringloopcentrum heeft twee winkels in de regio MIROM Menen, namelijk één 
in Menen en één in Wevelgem (uitsluitend textiel).
Het Kringloopcentrum staat in voor het inzamelen van textielafval door middel van 
inzamelcontainers op de recyclageparken en in de gemeenten, en huis-aan-huisin-
zameling (2 per jaar).

Van de in totaal 300 werknemers zijn er 101 afkomstig van de regio MIROM Menen, 
Menen (65), Wevelgem (31) en Wervik (5).
Het Kringloopcentrum had in 2020 een resultaat van 232.039,84 euro, tegenover 
758.274,96 in 2019 (onder voorbehoud)

Van de totale hoeveelheid ingezamelde goederen gaat er 37 % voor hergebruik naar 
de winkels, 49 % gaat naar recyclage en 14 % komt in het restafval terecht.

De bijdrage voor 2020 blijft op 1 euro/inwoner. Hier bovenop komt een toelage van 
10.000 euro voor de verwerking van het restafval.

Aan de verhoging van bijdrage worden wel een aantal voorwaarden gesteld, onder-
meer :
- Verdeling inzameling textielafval 50/50 (privé/voorbehouden opdracht).
- Inspanningen doen om een hergebruikpercentage te halen van minstens 50 %.

Charlotte Vancompernolle is ten persoonlijke titel lid van het KLC (raad van bestuur 
en algemene vergadering).

4.16.10.	Platform	Grensland
Door de bedrijven op de industriezone Grensland werd een VZW ‘Platform 
Grensland’ opgericht. Het platform wil een overleg bevorderen tussen de bedrijven 
om tot een parkmanagement te komen. MIROM Menen is vertegenwoordigd als 
‘toegetreden lid’.

MIROM Menen neemt als partner deel aan het ‘Project Industriezone Grensland 
circulair’. Dit  is een subsidieproject van OVAM voor het stimuleren circulair onder-
nemen door bedrijven.
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4.17.	 Financieel

4.17.1.	 Leningen
- Een lening van 1.200.000 euro, met een termijn van 15 jaar, voor de bouw van een 

nieuw recyclagepark, het ombouwen van 5 recyclageparken en het uitrusten van 
deze parken met een DIFTAR-infrastructuur. Deze lening werd afgesloten bij de 
KBC. Op 31.12.2020 is er nog een openstaand saldo van 613.333,04 euro De lening 
loopt nog tot 14.8.2028.

- Voor het investeringsprogramma voor 2017 werd een lening afgesloten ten belope 
van 1.400.000 euro, met een termijn van 10 jaar. De lening wordt afgesloten bij 
Belfius. De vaste rentevoet bedraagt 1,006 %. Op 31.12.2020 is er nog een open-
staand saldo van 921.666,94 euro. De lening loopt nog tot 31.7.2027.

4.17.2.	 Rekeningen	2020
De rekeningen per 31.12.2020 eindigen met een resultaat van 395.268,05 euro.

Winstverdeling	:
De statuten bepalen :
“Artikel 40. - bestemming resultaat
Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven
1. Bij winst :

a. 5 % voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding 
is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve 10 % van het kapitaal heeft 
bereikt.

b. de overblijvende winst zal geboekt worden op de beschikbare reserve of geheel 
of gedeeltelijk op het volgend boekjaar worden overgedragen. …”

Overgedragen winst 2019 : 1.041.092,11 euro 

Resultaat boekjaar 2020 : 395.268,05 euro

Wettelijke reserve : 0,00 euro

Over te dragen winst : 1.436.360,16 euro
     

4.17.3.	 Begroting	2021
In 2021 bestaan de investeringen ondermeer uit : aankoop ondergrondse en boven-
grondse glasbollen, bodemonderzoeken recyclageparken, aankoop containers en 
pers, vervanging ICT apparatuur, tweede glasvrachtwagen, grijper glasbollen, ver-
vanging vrachtwagen met laadbak en groenzone hoofdzetel / recyclagepark Lauwe

Verder zijn de belangrijkste evoluties :
 1) Stijgende opbrengst aankoop en verkoop huisvuilzakken.
 2) Stijgende ophaalkost huis aan huis van PK
 3) Wegvallen transport PK en PMD voor recyclageparken MR
 4) Wegvallen administratieve opvolging Fost Plus voor MR
 5) Stijgende verwerkingsprijzen harde plastics
 6) Investeringen 2021
 7) Sterk dalende opbrengst voor PK

De begroting sluit in evenwicht met een totaal in kosten en opbrengsten van 
7.170.289 euro.

De globale bijdrage van de gemeenten bedraagt 2.044.906 euro. Per gemeente wordt 
dit:
• 827.021 euro voor Menen
• 755.364 euro voor Wevelgem
• 462.523 euro voor Wervik.
Buitengewone Algemene vergadering 17 december 2020

De milieuheffing 2020 wordt rechtstreeks betaald door de gemeenten.
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Responsabiliseringsbijdrage
In de komende jaren zal de pensioenbijdrage voor statutairen aanzienlijk toenemen. 
Enerzijds de pensioenbijdrage voor de actieve statutairen, maar anderzijds ook voor 
de responsabiliseringsbijdrage voor de gepensioneerden.

Op basis van een simulatie opgesteld door Belfius blijkt dat de gecumuleerde 
responsabiliseringsbijdrage over de periode 2014-2043 in totaal 2.842.998 euro 
bedraagt. Deze kost wordt gespreid over een periode van 12 jaar (2013-2024) ten 
laste genomen. Per jaar komen we dan op een bedrag van 2.842.998 / 12 = 236.916 
euro, afgerond 240.000 euro per jaar.
Deze wordt als volgt verdeeld: 98.080 euro voor Menen, 88.136 euro voor Wevelgem
en 53.784 euro voor Wervik.

De raad van bestuur besliste om voor dit bedrag met ingang van de rekeningen 
2013 jaarlijks een voorziening aan te leggen. Gezien de effectieve uitgave zich pas 
vanaf 2024 zal voordoen,  wensen de gemeenten ook pas vanaf dat tijdstip effectief 
tussen te komen in de betalingen. Vandaar dat aan de begroting een post ’743210 
tussenkomst vennoten in  responsabiliseringsbijdrage’ wordt ingevoerd te belope 
van 240.000 euro per jaar. Dit bedrag komt in mindering van de bijdrage van de 
gemeenten. Anderzijds ontstaat een vordering tegenover de gemeenten-vennoten 
ten belope van 240.000 euro/jaar voor het aanleggen van een voorziening voor de 
responsabiliseringsbijdrage door de gemeenten zal betaald worden op het ogenblik 
dat het pensioenfonds de bijdrage opvraagt. Deze werkwijze werd vastgelegd in een 
overeenkomst tussen MIROM Menen en de gemeenten.

4.17.4.	 Tarieven	en	retributies	2021
Zoals ieder jaar worden samen met de begroting de nieuwe tarieven en retributies 
voor de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven bepaald. De retributies worden 
door de gemeenteraden vastgesteld.

4.17.5.	 Liquiditeiten	en	beleggingen
Per 31/12/2020 beschikte MIROM Menen over de volgende liquiditeiten en beleggingen :

Zichtrekening Belfius 362.521,40 euro 

Zichtrekening KBC 26.934,32 euro

Belfius Treasury + 1.850.746,79 euro

Belfius Treasury special 1.005.083,77 euro

Totaal 3.245.286,28 euro

4.17.6.	 Vennootschapsbelasting	en	ruling
Uit de analyse van BDO blijkt dat de werking van MIROM Menen door de fiscus 
als ‘kostendekkend’ kan beschouwd worden, omdat wij geen commerciële activiteit 
hebben, en het geheel van de kosten voor de werking van de intercommunale door-
rekenen aan de gemeenten. 
De rulingcommissie bevestigt dat MIROM Menen met ingang van boekjaar 2020 
(aanslagjaar 2021) bij toepassing van artikel 220, 3° wetboek inkomstenbelastingen  
onderworpen blijft aan de rechtspersonenbelasting, dit voor een periode van 5 jaar.
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4.17.7.	 Andere	door	de	wet	vereiste	inlichtingen
- Voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd 

wordt: De kosten en opbrengsten van de intercommunale worden voor een belang-
rijk deel bepaald door de vermarkting van de afvalstromen. De prijs voor de ver-
werking/ verwerving van bepaalde afvalstromen is zeer wisselvallig, en kan dus 
een grote invloed hebben op het resultaat.

- Gegevens betreffende het gebruik van financiële instrumenten: er worden alleen 
de klassieke financiële instrumenten toegepast.

- Bestaan van bijkantoren: er zijn geen bijkantoren.
- Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen 

beïnvloeden: er zijn geen dergelijke omstandigheden bekend.
- Onderzoek en ontwikkeling: niet van toepassing
- Financiële risico’s en gebeurtenissen na jaareinde: Er zijn geen belangrijke finan-

ciële risico's bekend.

4.17.8.	 Mogelijke	effecten	van	COVID-19	voor	het	boekjaar	2021:
- De COVID-19-maatregelen voor het bezoek aan het recyclagepark (verplicht 

dragen mondmasker, beperking aantal voertuigen op het recyclagepark, hygiëne 
maatregelen, etc.) gaan verder toegepast worden.

- Gezien het telethuiswerken sterk aanbevolen is tot verplicht zal er ook in 2021 
meer thuisconsumptie zijn waardoor we een stijging of hogere inzamelcijfers ver-
wachten voor de huis aan huis afvalstromen (restafval, PMD en papier karton).

- De dienstverlening zal afhankelijk zijn van de COVID-19 gerelateerde afwezighe-
den. De prioriteit ligt op de inzameling aan huis van huisvuil. In tweede orde ligt 
de focus op de inzameling van PMD. De inzameling van papier en karton, textiel, 
glas, grofvuil, tuinafval en asbest (laatste drie op afroep) heeft de laagste priori-
teit.
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5. Werking van de vereniging

5.1.	 Aandeelhouders
Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

5.2.	 Kapitaal
Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan

5.3.	 Decreet	Lokaal	Bestuur	(DLB)
Het ‘Decreet Lokale Besturen’, incorporeert het vroegere ‘Decreet Intergemeentelijke 
Samenwerking’. Het nieuw decreet vereist een aantal aanpassingen aan de structuren 
van de intercommunale. Hiervoor is een statutenwijziging nodig.

5.4.	 Werking	van	de	bestuursorganen
De algemene vergadering kwam bijeen op 04 juni 2020 en 17 december 2020
De Raad van Bestuur kwam bijeen op 06.02; 05.03; 02.04*; 07.05*; 04.06*; 02.07; 
03.09; 01.10; 05.11*; 03.12*.
Het Bijzonder Overlegcomité kwam bijeen op 06.02; 09.06; 08.09; 08.12*

* Wegens de geldende corona maatregelen op dat moment hebben deze vergaderingen  
 digitaal plaatsgevonden.

5.5.	 Statutenwijziging
In 2020 waren er geen statutenwijzigingen.

5.6.	 Machtigingen
De raad van bestuur in zitting op 06.2.2020
Duidt de volmachtdragers aan voor het ondertekenen van de akten en voor de finan-
ciële verrichtingen:
- De voorzitter Stan Roose
- Ondervoorzitter Marie Declerck
- Waarnemend directeur Kristof Moeyaert

5.7.	 Commissaris
In de Algemene Vergadering van 12 juni 2019 werd het mandaat van commissaris 
na een marktbevraging opnieuw toegekend aan de firma Certam Bedrijfsrevisoren, 
vertegenwoordigd door Liesbet Vandenabeele voor de boekjaren 2019-2020-2021
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6. Verslag van de Commissaris
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7. Balans, resultatenrekening ( in euro)
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8. Statistieken

Samenvatting MIROM Menen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 t.o.v. 

2019
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton)  ( %) 

huis aan huisinzameling
huisvuil (incl. KMO-afval) 11.988 12.285 12.231 12.270 12.257 12.186 12.247 12.044 12.204 1,3 %
hol glas (glasbollen) 2.064 2.295 2.448 2.427 2.379 2.348 2.299 2.328 2.515 8,0 %
papier-karton 3.235 3.619 3.926 3.719 3.589 3.492 3.436 3.290 3.609 9,7 %
pmd 1.037 1.171 1.249 1.248 1.287 1.324 1.374 1.533 2.003 30,7 %
brandbaar grofvuil (op afroep) 5 9 7 9 22 6 8 7 9 23,7 %
tuinafval (op afroep) 28 15 24 9 5 20 8 12 7 -42,3 %
tuinafval (rolcontainers) 463 594 771 770 913 890 948 1.021 1.187 16,2 %
totaal 18.821 19.989 20.656 20.452 20.452 20.266 20.319 20.235 21.534 6,4 %

recyclagepark/overslag
aeea 745 595 515 552 609 562 560 589 605 2,7 %
bouw en sloopafval 11.984 8.616 4.712 4.786 4.889 4.686 4.758 4.785 5.483 14,6 %

aarde 2.070 1.347 637 568 645 594 584 517 624 20,6 %
asbestcement 105 197 103 90 110 120 106 101 95 -6,5 %
gipsafval 249 226 220 181 198 171 201 160 253 57,7 %
niet recycleerbaar afval 1.810 1.394 930 940 1.026 1.031 1.015 1.112 1.139 2,4 %
steenpuin 7.750 5.453 2.823 3.006 2.910 2.770 2.852 2.894 3.372 16,5 %

brandbaar afval kmo 135 98 106 119 119 142 136 132 96 -27,0 %
brandbaar grofvuil 2.430 1.556 870 895 942 940 998 1.040 1.104 6,2 %
hol glas 681 376 247 266 291 304 300 322 257 -20,4 %
houtafval 3.465 2.603 1.968 2.140 2.273 2.358 2.354 2.638 2.910 10,3 %
huisvuil 3
isomo 31 25 23 13 13 15 18 19 20 5,5 %
kga 342 265 198 220 226 238 227 245 284 16,0 %

accu's 21 8 5 8 8 10 8 8 11 49,3 %
frituurolie 128 100 77 88 77 72 73 74 83 11,4 %
motorolie 19 13 11 9 15 17 13 18 14 -21,3 %
overige KGA-fractie 166 140 99 110 121 135 131 145 169 17,0 %
tl-lampen 8 5 5 5 5 5 2 0 6 414,3 %

kunststoffen 452 373 297 327 323 350 357 383 382 -0,2 %
bloempotjes 30 39 35 35 40 40 42 27 0 -100,0 %
plastics 422 334 261 292 283 309 314 356 382 7,4 %

metaal 852 591 452 466 503 521 523 558 641 14,9 %
kabels 17 15 10 12 12 12 11 10 14 34,1 %
metaal 835 576 442 454 491 509 512 548 627 14,5 %

papier-karton 2.559 1.636 1.248 1.259 1.286 1.270 1.238 1.330 1.227 -7,8 %
PMD 377 206 94 90 101 97 98 120 134 11,7 %
textiel 182 98 90 94 124 131 170 151 122 -19,3 %
kringloopgoederen 55 40 60 49 52 51 -1,0 %
kurk 1 1 42,5 %
tuinafval 8.296 6.208 5.564 4.952 5.516 4.894 5.309 5.153 4.690 -9,0 %
vlak glas 253 189 125 146 133 133 139 150 134 -11,1 %
voertuigbanden 9 17 8 9 8 10 11 16 12 -24,8 %
totaal 32.794 23.453 16.516 16.388 17.397 16.710 17.246 17.683 18.155 2,7 %

aanvoer door gemeenten
gemeentevuil 41 85 93 93 84 110 119 98 126 29,3 %
tuinafval 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal 41 85 93 93 84 110 119 98 126 29,3 %
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Restfractie gemeenten MIROM Menen

Menen Wevelgem Wervik Totaal
ton kg/inw/jr ton kg/inw/jr ton kg/inw/jr ton kg/inw/jr

2011 5.730 169 4.919 158 2.919 160 13.568 165
2012 5.674 167 4.930 159 2.894 158 13.499 164
2013 5.468 161 4.629 149 2.886 157 12.983 158
2014 5.347 156 4.470 144 2.753 149 12.570 152
2015 5.249 154 4.468 143 2.798 152 12.515 151
2016 5.374 157 4.403 141 2.758 149 12.535 152

Nieuwe berekeningswijze (incl. KMO-afval; excl. pmd residu; geen correctie- 
factor; excl. bedrijfsafval van gemeente)
2017 5.826 176 4.865 155 3.050 163 13.740 165
2018 5.857 176 4.919 157 3.121 167 13.897 167
2019 5.802 174 4.824 154 3.062 163 13.687 164
2020 5.742 171 4.938 157 3.129 166 13.809 164

2020 Menen Wevelgem Wervik
gemeentevuil 236.590 144.900 20.360

huisvuil (incl. KMO-afval) 5.046.500 4.356.400 2.800.960

huisvuil aangebracht op repa Menen 2.481 222 438

grofvuil (incl KMO-bedrijfsafval) 456.010 436.115 307.586

restafval (incl. KMO-afval) 5.741.581 4.937.637 3.129.344

inwoners op 1/01/19 33.665 31.486 18.846

totaal kg/inwoner 171 157 166
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Samenvatting recyclageparken MIROM Menen              
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Huis-aan-huis inzameling brandbaar grofvuil
Menen Wevelgem Wervik Totaal

kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal
2012 1.700 4 2.250 6 1.270 4 5.220 14
2013 2.929 15 4.913 20 1.315 3 9.157 38
2014 1.405 6 2.061 12 3.285 17 6.751 35
2015 5.266 16 2.191 9 1.695 5 9.152 30
2016 12.782 30 4.350 24 5.288 11 22.420 65
2017 2.270 13 3.412 23 280 2 5.962 38
2018 3.430 35 3.105 25 965 10 7.500 70
2019 2.833 21 2.575 22 1.772 15 7.180 58
2020 4.500 54 575 33 3.865 9 8.940 96

Huis-aan-huis inzameling tuinafval op afroep
Menen Wevelgem Wervik Totaal

kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal
2012 19.759 16 2.192 4 5.717 11 27.668 31
2013 7.437 8 3.719 14 3.723 9 14.879 31
2014 9.878 14 6.648 8 7.708 8 24.234 30
2015 3.175 9 2.906 4 3.130 7 9.211 20
2016 2.962 8 1.105 2 1.243 4 5.310 14
2017 6.342 8 7.895 9 5.419 5 19.656 22
2018 2.538 6 3.144 10 2.402 3 8.084 19
2019 2.142 6 4.579 14 5.040 4 11.761 24
2020 3.205 11 3.430 11 150 2 6.785 24

Huis-aan-huis inzameling tuinafval rolcontainers
Menen Wevelgem Wervik Totaal

kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal
2012 121.750 207 304.304 576 37.418 66 463.472 849
2013 164.746 313 368.764 759 60.349 115 593.859 1.187
2014 217.073 380 480.779 900 73.099 128 770.951 1.408
2015 219.055 445 471.777 1.018 79.458 163 770.290 1.626
2016 254.900 503 553.880 1.114 104.125 205 912.905 1.822
2017 249.846 560 537.289 1.228 102.558 230 889.693 2.018
2018 267.002 566 573.623 1.274 107.089 235 947.714 2.075
2019 290.169 611 613.434 1.337 117.877 254 1.021.480 2.202
2020 352.081 764 691.910 1.546 143.363 319 1.187.354 2.629

Huis-aan-huis inzameling

Inzameling tuinafval (Ton)              
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2012 1.447 1.573 2.895 196 668 1.371 146 8.296 28 565 8.889 463
2013 1.264 654 1.564 1.150 1.021 478 77 6.208 15 0 6.223 594
2014 978 1.013 972 1.098 769 632 102 5.564 24 0 5.588 771
2015 795 961 798 1.074 642 590 92 4.952 9 0 4.961 770
2016 907 1.055 830 1.212 740 659 112 5.516 5 0 5.521 913
2017 867 1.040 614 1.096 540 607 130 4.894 20 0 4.914 890
2018 712 1.091 638 1.322 848 582 116 5.309 20 0 5.329 948
2019 851 1.089 667 1.031 657 609 249 5.153 12 0 5.165 1.021
2020 748 898 611 1.079 625 574 155 4.690 7 0 4.696 1.187

Huis-aan-huis inzameling asbestcement
Menen Wevelgem Wervik Totaal

kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal
2019 17.466 30 18.603 33 8.351 13 44.420 76
2020 27.539 46 32.129 62 23.331 34 83.000 142
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Papier en karton (incl. KMO)
Recyclageparken Huis-aan-huis Alg. totaal

  Menen Wevelgem  Wervik  Totaal   Menen Wevelgem  Wervik  Totaal   Menen Wevelgem  Wervik
ton ton ton ton ton ton ton ton kg/inw kg/inw kg/inw kg/inw

2012 1.096 848 615 2.559 1.248 1.384 602 3.235 71,7 71,8 66,3 70,55
2013 664 506 465 1.636 1.421 1.522 677 3.619 63,8 65,2 62,1 63,93
2014 548 316 383 1.248 1.569 1.613 744 3.926 64,2 62,1 61,2 62,75
2015 530 349 380 1.259 1.432 1.531 756 3.719 59,6 60,1 61,6 60,23
2016 536 353 397 1.286 1.387 1.460 742 3.589 58,5 57,9 61,5 58,95
2017 552 360 358 1.270 1.349 1.424 719 3.492 57,4 56,7 57,6 57,20
2018 482 367 389 1.238 1.346 1.381 710 3.436 55,1 55,6 58,9 56,15
2019 610 327 394 1.330 1.301 1.318 671 3.290 57,2 52,4 56,7 55,30
2020 510 335 386 1.231 1.377 1.481 751 3.609 56,0 57,7 60,3 57,62

PMD (incl. KMO)
Recyclageparken Huis-aan-huis Alg. totaal

  Menen Wevelgem  Wervik  Totaal   Menen Wevelgem  Wervik  Totaal   Menen Wevelgem  Wervik
ton ton ton ton ton ton ton ton kg/inw kg/inw kg/inw kg/inw

2012 154 119 103 377 417 456 163 1.037 17,5 18,5 14,5 17,21
2013 82 61 62 206 490 465 217 1.171 17,5 16,9 15,2 16,75
2014 42 21 31 94 507 496 245 1.249 16,7 16,7 15,0 16,28
2015 39 20 30 90 514 460 274 1.248 16,8 15,3 16,5 16,19
2016 43 21 37 101 520 474 293 1.287 17,1 15,8 17,8 16,78
2017 42 20 35 97 523 481 321 1.324 17,0 15,9 19,1 17,07
2018 38 24 37 98 546 487 341 1.374 17,6 16,2 20,2 17,68
2019 54 25 41 120 577 585 370 1.533 18,9 19,5 21,9 19,79
2020 56 32 46 135 777 748 478 2.004 24,8 24,8 27,8 25,59

Glas (incl. KMO)
Recyclageparken Huis-aan-huis Alg. totaal

  Menen Wevelgem  Wervik  Totaal   Menen Wevelgem  Wervik  Totaal   Menen Wevelgem  Wervik
ton ton ton ton ton ton ton ton kg/inw kg/inw kg/inw kg/inw

2012 287 193 201 681 857 861 346 2.064 35,0 33,9 29,8 33,42
2013 145 105 126 376 972 927 396 2.295 34,1 33,2 28,4 32,50
2014 101 61 85 247 1.012 989 447 2.448 33,8 33,8 28,9 32,68
2015 110 66 91 266 1.003 982 442 2.427 33,8 33,5 28,9 32,59
2016 127 67 96 291 967 978 433 2.379 33,3 33,4 28,6 32,29
2017 136 72 95 304 943 959 446 2.348 32,6 32,8 28,9 31,85
2018 118 79 104 300 919 939 440 2.299 31,2 32,4 29,2 31,22
2019 141 73 109 322 908 956 464 2.328 31,4 32,7 30,5 31,71
2020 107 62 94 264 969 1.038 506 2.513 32,0 35,0 31,9 33,23


