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Toepassingsgebied managementsysteem IMS 

 

Juridisch 

Het betreft alle activiteiten die worden uitgevoerd door IVAGO  (Intergemeentelijke Vereniging voor 

Afvalbeheer in Gent en Omstreken) en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0252.828.916. 

IVAGO is een gemengde vereniging (publiek-private samenwerking) tussen de overheidspartners 

Gent en Destelbergen en de private vennoot ECOV NV, met als aandeelhouders SUEZ en INDAVER. 

Ook de afvalintercommunales IDM en IVLA zijn vennoot. 

IVAGO exploiteert de site binnen een bepaalde context. 

ECOV NV, SUEZ, INDAVER , IDM en ILVA vallen buiten het toepassingsgebied. 

 

Vestigingen 

Er is één vestigingseenheid met de naam IVAGO C.V op het volgende adres: proeftuinstraat 43 9000 

Gent. Het vestigingsnummer is 2159313535. 

Buiten deze vestiging heeft IVAGO nog 5 recyclageparken op diverse plaatsen die ze zelf uitbaat. 

RP Drongen 

RP Gaardeniersweg 

RP Oostakker 

RP Gentbrugge 

RP Destelbergen 

 

De vestiging en de recyclageparken vallen onder het toepassingsgebied. 

 

Organisatie en personeel 

Het managementteam, dat bestaat uit 8 personen., wordt aangeleverd door de private vennoot 

ECOV. 

Al het personeel dat in dienst is van IVAGO en/of door IVAGO werd ingehuurd valt onder het 

toepassingsgebied. 

 

Activiteiten 

1) Activiteiten AEC 

- Verbranden van restafval 

- Afvalenergiecentrale met rookgaswassing en energierecuperatie i.o.m. de BBT 

- Leveren van elektriciteit aan het openbaar net 

- Leveren van warmte aan het UZ en bedrijfsklanten (Eastman) 

 

2) Afvalinzameling bij burgers 

- Huis-aan-huisophaling van huishoudelijk afval en afvoeren naar verwerker 

- Thuisophaling van grofvuil en afvoeren naar verwerker 
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- Thuisophaling van asbest en afvoeren naar stort 

 

3) Afvalinzameling bij bedrijven 

- Ophalen van gelijkaardig bedrijfsafval en afvoeren naar verwerker 

 

4) Recyclageparken 

- het selectief inzamelen van afval op een recyclagepark en het afvoeren van ongevaarlijke en 

bepaalde gevaarlijke fracties naar verwerker 

 

5) Openbare Reiniging 

- Het reinigen van voetpaden , afvoergoten, pleinen 

- Leegmaken van afvalkorven 

- Onkruidverdelging 

 

6) Communicatie en sensibilisering 

- Opmaken jaarkalender 

- Communiceren, sensibiliseren van de burger en bedrijfsafvalklanten 

- IVAGO-mobiel 

- Organiseren van de Gentse Grote Kuis 

 

7) Afzet 

- Beheren van afvalstromen 

 

8) Aanvullende diensten 

- IVAGO-mobiel 

- Het leveren van herbruikbare bekers voor evenementen 

 

Geografische werkgebied 

De activiteiten worden uitgevoerd binnen  de Stad Gent en Destelbergen 

 

Onderdelen/activiteiten die niet onder het managementsysteem vallen 

Er zijn geen uitsluitingen. 

 

 Certificatie in relatie tot toepassingsgebied 

Alle organisatieonderdelen en activiteiten uit het bovenstaande toepassingsgebied vallen onder het 

IMS. 


