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Ondernemen

DAVID ADRIAEN

DenaamInovimdoetwellichtgeen
belletje rinkelen, maar de kans is
groot dat het bedrijf u toch kent.
Wordt inuwgemeentehet restafval
opgehaald in een plastic container
enkrijgtueendiftarafrekening(ge-
differentieerde tarifering) per op-
haalbeurtofperbuitengezettekilo-
gram? Dan is dat systeem hoogst-
waarschijnlijk aangestuurd door
Inovimofheefthetdecontainerge-
leverd. ‘Wehebben inBelgië98pro-
centvanallediftarencontainerpro-
jectenuitgevoerd’, zegtoprichterPa-
trickDierickx.
De Oost-Vlaamse ondernemer

bouwde in 15 jaar tijd de absolute
marktleider in slimme afvalbakken
uit. Tot voor kort onder de naam
D&C, sinds deze week met Inovim
als groepsnaam.Het bedrijf produ-
ceert zelf geen plastic containers,
maar staat in voor de integratie van
een chip of barcode waarmee de
hoeveelheidaangebodenafvaldoor
gezinnen en bedrijven in kaart ge-
bracht kanworden.
Inovim is geen klassieke afval-

ophaler of verwerker, maar een
dienstenleverancier. ‘Wewordenop
geen enkel ogenblik eigenaar van
het afval. We willen ons verdien-
modelniet latenafhangenvanafval-
volumes.Zozijnwezekerdatwebe-
langenconflicten vermijden’, legt
CEO Jo Buekens uit. Hij wijst erop
dat bepaalde spelers in de afvalsec-

tor erwel belang bij hebben dat de
afvalberghoogblijftofdat restafval
en andere stromen niet goed ge-
scheidenworden.
‘Sommige gemeenten zijn enga-

gementenaangegaanomgeduren-
devele jarenbepaaldevolumesafval
op hun grondgebied op te halen
omdat ze ook participeren in ver-
brandingsovens die nog niet volle-
digzijnafgeschreven’, zegtDierickx.
De invoeringvangedifferentieer-

de tarifering is de bestemanier om
de afvalberg te verminderen, zegt
Dierickx. ‘Dooreenprijsvanpakweg
30 cent per kilo voor restafval, en
pmdencomposteerbaarafvalgratis

te maken krijgen de mensen een
sterkeprikkelomtesorteren.Hetef-
ficiëntst is echtereencombinatieta-
rief waarbij de burger betaalt per
keer dat de vuilniscontainer wordt
leeggemaakténperkilogramafval.’
Inovim,datbehalvezijn thuisba-

sisAalstookeen filiaalheeft inLuik,
telt een zeventigtal werknemers en
steventdit jaarafop7,5miljoeneuro
omzet.Metde instapvanSaffelberg
moet dat de komende jaren nog
flink aangroeien. Naast een organi-
sche groei van 10 procent per jaar
mikt het management op overna-

mes. En daar is geld voor nodig,
wanthetbedrijfwasondergekapita-
liseerd.
‘Dewinstwerdsteedsgeherinves-

teerd inonderzoekenontwikkeling
om demeest innovatieve speler in
Europa zijn. De voorbije jaren heb-
ben we miljoenen geïnvesteerd in
softwareontwikkeling’, zeggen de
twee toplui. Dat is nodig om grote
complexe logistiekeoperatiesaante
kunnen. ‘Als een stad van 100.000
inwoners beslist om nieuwe afval-
containers in te voeren, moeten in
enkeleweken tijd 40.000 afvalcon-
tainerswordenverdeeld.Devuilbak
methet juisteadreslabel,barcodeof
chipmoet aan het juiste huis wor-
den afgeleverd’, legt Buekens uit.
Foutenzijnonvergeeflijk. ‘Niemand
wil een factuur krijgendiebestemd
is voor zijn buurman, en burge-
meesterswillennietoverstelptwor-
den met telefoontjes als er iets is
misgelopen.’ Inovim voert daarom
heelwat veldwerkuitmet enquêtes
en heeft ook een callcenter ter be-
schikkingomproblemenalseenge-
stolenofeenkapottecontaineropte
lossen.
‘We hebben al 7miljoen contai-

nersverdeeld’, zegtDierickx. ‘Alleaf-
valintercommunales in België zijn
opdeeenofanderemanierklantbij
ons.Opditmomenthebbenwecon-
tractenmet 100 Belgische gemeen-
ten,maardevoorbije 15 jaarhebben
we al iets gedaan voor 250 gemeen-
ten.’ Ook in Nederland is de groep
een grote speler. Daarnaast heeft
Inovim activiteiten en projecten in
Frankrijk,Duitsland,Polen,Slovenië
en Portugal.
Inovim zoekt ooknieuweniches

indeafvalsector.Het treedtbijvoor-
beeld op als onderaannemer voor

klassieke afvalbedrijven in dunbe-
volkte gebieden. ‘In de Ardennen
zijn er afgelegen bedrijfsterreinen
waar een klein aantal bedrijven
klantzijnbij verschillendeophalers
(Shanks, VanHeede, Suez Environ-
nement of Van Gansewinkel). Die
halen elk op een andere dag enkele
containersopbijhunklanten,maar
dat is voor geen vanhen erg renda-
bel.Wijkunnendieactiviteitenbun-
delen: we halen op één bepaalde
dag de containers van de verschil-
lende concurrenten op en dankzij
de chip inde containerswordt alles
opheteindevandemaandnetjesaf-
gerekend’, zegt Buekens.
Het is niet de bedoeling die acti-

viteituit tebreidennaarveleandere
regio’s. ‘Het blijft eenniche.Wij ko-
mennietophet terreinvandegrote
afvalbedrijven’,benadruktBuekens.
Wel zijnovernames inaanverwante
activiteitenmogelijk.
Daarvoorkijkt Inovimookbuiten

zijn thuismarkt. ‘In het buitenland
actiefworden,kanhetbestemeteen
kleine lokale overname. Dat gaat
veelmakkelijkerdanvannulbegin-
nen’, vindtDierckx. ‘Indeze sector is
het tochbelangrijkdat je lokaleaan-
spreekpuntenhebtvoordepolitiek.
Daaromhebbenwe in Luik ook een
apart filiaal voor deWaalsemarkt’,
zegt Buekens.
Inovimkijkt vooral naar Europa,

maar niet alleen. ‘We hebben data
van het gedrag vanmiljoenen bur-
gerswaarmeeweviadataminingal-
lerlei profielen enhungedrag kun-
nen destilleren. Dat kunnenwe ge-
bruikenomstedenteadviserenover
het invoeren vannieuwe afvalsyste-
men.Ookgrotebuitenlandsesteden
zoals São Paulo of Singapore’, zegt
Dierckx.

In het buitenland actief
worden, kan het beste
met een kleine lokale
overname. Dat gaat
veel makkelijker dan
van nul beginnen.

OPRICHTER INOVIM

PATRICK DIERCKX

Anderlecht
speelt ver-
lengingen tegen
BAM/Ghelamco

PATRICK LUYSTERMAN

Het consortium BAM/Ghelamco is
geselecteerd om tegen 2018 een
nieuwnationaal stadion tebouwen
opParkingC vandeHeizel. Omhet
project betaalbaar te houden,moet
een eersteklasseclub zijn thuismat-
chen in dit stadion spelen en daar-
voor een redelijke huur betalen. De
haalbaarheidsstudie vande consul-
tantDeloitte ginguit van eenhuur-
prijs van 4,4 à 5,5miljoenper jaar.
De facto is RSC Anderlecht de

enige clubdie in aanmerkingkomt
omte spelen inhetnieuwe stadion.
Paars-wit stuurt aan op een zo laag
mogelijke huurprijs. Het houdt
daarom al de hele tijd het spoor
open van een uitbreiding van het
bestaande Constant Vanden Stock-
stadion met een derde ring. Het
kreeg daarvoor groen licht van de
Brusselse brandweer.

Omhet project rendabel tema-
ken, probeert BAM/Ghelamco een
zo hoog mogelijke huur te bedin-
gen. Bart Verhaeghe, de voorzitter
vanClubBrugge,waarschuwdeeer-
der dat Europa concurrentieverval-
sing door een te lage huurprijs niet
aanvaardt.
RSCA-woordvoerderDavid Stee-

gen ontkent dat zijn club de stad
Brussel ineenbriefheeftgemelddat
zenietmeerwilmeewerkenaanhet
nieuwe stadion. Er zou sprake zijn
van ‘een aanzienlijke,maar niet on-
overbrugbare kloof’ tussenwatAn-
derlechtwilbetalenenhetconsorti-
umvraagt.Normaalhadereindmei
eendefinitief akkoordmoeten zijn.
Volgensonze informatiehebbende
betrokken partijen elkaar nu tot
eind juni gegeven om tot een alles-
omvattendakkoord te komen.
N-VA enGroen dienden gisteren

in het Brussels Parlement een voor-
stel in om een eerlijke vergelijking
te maken tussen de renovatie van
het bestaande stadion en de huur
vanhetnieuwe.Ondertussengroeit
het verzet van de buurtbewoners.

5miljoen

RSCAnderlecht en BAM/Ghelam-
co gerakenhet niet tijdig eens
over de huurprijs die de voetbal-
clubmoet betalen omhet nieu-
we nationale stadion opParking
C te gebruiken.

Inovim staat in voor de integra-

tie van een chip of barcode

waarmee de hoeveelheid aan-

geboden afval in kaart gebracht

kan worden. © THOMAS DE BOEVER

Saffelberg, het investeringsfonds
van Jos Sluys, wordt eigenaar
van Inovim. Door de instap
krijgt demarktleider in slimme
afvalsystemenmiddelen om
te groeien buiten de Benelux.

Deloitte stelt voor het nationaal

stadion een jaarlijkse huur van

5 miljoen euro voor.

vanhetmomentzienengrijpen.Zo-
als vandaag in Rusland, waar we
gaan boren in permafrost in arcti-
schewateren.Wat ikwelweet, isdat
het inonze langetermijnvisie ‘Crea-
ting land for the future’ past. Die
hou ik altijd in het achterhoofd. En
Luc neemtdaar vredemee (lacht).’

Baggeren in arctischewateren,
havens bouwen langs dekoraal-

riffen inAustralië, DEMEmoet
somsopdedunne lijn tussen
commercieel belang en ethische
bezwaren rondmilieubescher-
mingbalanceren.Hoegaat u
daarmeeom?
Bernard: ‘Daar zijnwe ook heel in-
tensief mee bezig. Ik kan alleen
maarzeggen:alsDeRussischepresi-
dentVladimirPoetinonsvraagtom
te komen baggeren in het perma-
frost, heeft hij voor de beste geko-
zen,ookalshetaankomtophet spa-

renvanhetmilieu.Maaroverdebe-
slissingomdat tegaandoen,heb ik
natuurlijk niets te zeggen. Die ne-
mendeRussen.En trouwensookde
Amerikanen. Ik zit regelmatig sa-
menmet de toplui vanGreenpeace
en hetWWF, in een heel open rela-
tie. Maar verder dan het eens zijn
over het feit datwe het oneens zijn,
rakenweniet.’

Is het niet cynischdat als de
klimaatopwarmingplots zou
gestoptworden,DEMEeenpak
orders zou verliezen inkust-
bescherming?
Bernard: ‘Datzalwelwatschelen, ja.
Maar als we op de Malediven bij-
voorbeeldgaanbaggeren isdatook
om het toerisme daar verder uit te
bouwen. En als we investeren in

windmolenparkendoenwedatom-
datwe ervan doordrongen zijn dat
hetcompleetbelachelijk isdatEuro-
pa jaarlijks voor 400 miljard euro
gas, olie en steenkool aankoopt in
hetMidden-Oosten enRusland, ge-
woonomteverbranden.Dat isweg-
gegooid geld, als je beseft dat je
energiegewoonuitde luchtofuitde
zee kan plukken. Offshore wind-
energie is nu al goedkoper dan een
nieuwe nucleaire centrale. Dat is
trouwens iets waar landen als Abu
Dhabi ookmeer enmeer van over-
tuigdzijn.Ze investerenvolopinraf-
finageenchemie.Zewillenhunolie
liever gebruiken als grondstof voor
de chemische producten met een
hogere toegevoegdewaarde. Daar-
omook investerenzezelf ookvolop
in zonnefarms.’
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AlainBernard: ‘Hetbegint
allemaalbij stielkennis’

Op de vraag waar ik
over vijf jaar wil staan
qua omzet, moest ik
Luc Bertrand teleur-
stellen. Ik kan niet
voorspellen welke
nieuwe technieken
we tegen dan zullen
hebben ontwikkeld.

CEO DEME

ALAIN BERNARD

De Italiaanse ex-premier Silvio Ber-
lusconi heeft het licht op groen ge-
zet voor de verkoop van 48procent
van de voetbalclub AC Milan aan
een consortium onder leiding van
de Thaise zakenman Bee Taechau-
bol. De Aziaten krijgen achtweken
om de onderhandelingen met
Fininvest,deholdingvanIlCavalieri,
af te ronden.Berlusconibehoudtde
meerderheid en blijft voorzitter,
maarnual spreektmenvaneenhis-
torische gebeurtenis bij de club
waarBerlusconi sindsde jarentach-
tig alleenheerser was. AC Milan is
18-voudig Italiaans kampioen en
won zeven keer de Champions
League.Net als haar voorzitter is de
club al enige tijd over haar hoogte-
punt heen. Een bedrag werd niet
vrijgegeven.De clubwordtgewaar-
deerd op 1miljard euro.PLU

Slimmevuilniscontainerhaalt geldop

Naast een organische groei van 10 procent per jaar mikken Inovim-oprichter Patrick Dierickx (l.) en CEO Jo Buekens op overnames. En daar is geld voor nodig. © THOMAS DE BOEVER
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