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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van vrijdag 24 februari 2017 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:    
 

1. Goedkeuring verslag DC 06/02/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Zwerfvuilactie 2017 

  
Voor het tweede jaar op rij wordt er half maart in Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke een 
zwerfvuilactie gepland voor scholen en vrijwilligers met Ibogem als coördinerende en logistieke 
partner. 
Voor de scholen werden volgende data voorgesteld: woensdag 15, donderdag 16, vrijdag 17 maart 
(enkele scholen starten zelfs al op maandag 13 maart). Voor de vrijwilligers ligt de datum vast op 
zaterdag 18 maart. Dat weekend wordt vooropgesteld door “Let’s do it Belgium” als nationale 
opruimdag. Bovendien bouwt Indevuilbak.be een campagne over alle opruimacties van 17 tot 26 
maart (‘De grote lenteschoonmaak’) via radio en facebook met verwijzing naar de lokale acties.  
Ibogem maakt ontwerpteksten en zorgt voor de persberichten. De gemeenten doen de 
communicatie naar de scholen en de vrijwilligers. Ibogem neemt het materiaal (eigen containers en 
gratis opruimmateriaal via Indevuilbak.be) en de logistiek (uitzetten en ophalen containers en afval) 
voor haar rekening. De gemeenten coördineren de op te ruimen locaties, begeleiden de 
vrijwilligersactie op zaterdag en zorgen voor de bedanking voor de scholen. De bedanking voor de 
vrijwilligers komt van Ibogem met gadgets van Indevuilbak.be (gratis) en Fost Plus (via 
communicatiebudget). Elke gemeenten vult de vrijwilligersactie verder aan zoals ze dat gewoon zijn 
(vb. soep en brood, slotmoment). Er wordt regelmatig afgestemd via een overleg.  
Scholen kaderen de opruimactie vaak in een lessenreeks en ruimen hun eigen omgeving op 
(speelplaats, straten rond de school). Op locaties die ook publiek toegankelijk zijn (vb. Vredespark) 
plaatst de gemeente een bermbord waar op staat “Net opgeruimd, hou jij het mee proper?” We 
laten de scholen dit bord ondertekenen zodat ze erkenning krijgen en het opruimen niet anoniem 
blijft. Om op te ruimen krijgen de scholen het nodige materiaal: handschoenen (gemeente), 
grijpstokken (Indevuilbak.be), PMD-zakken (Ibogem), witte zakken van Indevuilbak.be voor restafval 
en glaskratten (Ibogem).  
De scholen krijgen een bedanking van de gemeenten.  
Voor de vrijwilligersactie hebben de gemeenten een oproep gedaan via de adviesraden en het 
gemeentelijk infoblad. Net zoals bij de scholen, ruimt elke vereniging een zelfgekozen locatie op.  
Ook daar worden bermborden geplaatst die ondertekend mogen worden.  
De vrijwilligers krijgen een ‘goodiebag’ als bedanking: de draagtas “Mijn tas is een stort” gevuld met 
PMD-sorteerschijf, knutselboek, PMD-puzzeltje (al voorradige gadgets Ibogem).  
 
Voorlopig aantal deelnemers: 
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Deelnemers Zwijndrecht Kruibeke Beveren TOTAAL 

Totaal 
scholen 1360 470 2641 4471 

totaal 
vrijwilligers 80 50 82 212 

TOTAAL 1440 520 2723   

 
 

3. Kilometerheffing 2016 
 
Sinds april 2016 werd de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd in België. Op autosnelwegen 
en grote wegen zijn portieken geplaatst waar de vrachtwagens automatisch gecontroleerd worden 
op al dan niet betalen van de heffing. Voor Ibogem werden in 2016 volgende kosten voor 
kilometerheffing betaald (afdruk boekhouding meegestuurd in bijlage): 
 
Lammertyn: 10 632,92 
Blommaert: 962.55 
Ibogem: 1 698,12 
 
Totaal:   13 293,59 EUR voor 9 maanden 
 

4. Lastenboek aankoop containers parken 
 
Op de 3 recyclageparken worden veel afzetcontainers gebruikt voor de selectieve afvalzinzameling. 
In totaal beschikt Ibogem over ca 75 containers die permanent in gebruik zijn. Bij deze containers zijn 
ook enkele perscontainers. Sommige ervan zijn eigendom van Ibogem, andere worden gehuurd. Een 
aantal containers is aan dringende vervanging toe. Begin 2016 werden al 2 perscontainers en 2 
gewone containers vervangen. De aankoop van de nieuwe containers past in een verdere 
optimalisatie en vernieuwing van de middelen op de parken. Voor de aankoop van 2 perscontainers 
en 2 afzetcontainers werd een lastenboek opgemaakt. De gunningswijze is open aanbesteding. Het 
budget wordt geraamd op € 50.000. 

Beslissing: het DC keurt het lastenboek goed en dit wordt voorgelegd aan de RvB van 02/03. 

 
5. Overslag P&K Lammertyn 

 
Op jaarbasis wordt ca 500 ton P&K ingezameld op de parken. Het gewicht is drastisch gedaald sinds 
de invoering van de nieuwe tarieven. Het papier wordt rechtstreeks van op de 3 parken afgevoerd 
naar Stora Enso –Vlar Papier. De gemiddelde afstand is daarbij 54 km enkel.  
Per vracht wordt er tussen de 4 – 5 ton meegenomen, met een gemiddelde van 44 ton per maand. 
Per maand worden er gemiddeld 11 ritten uitgevoerd door de eigen chauffeurs van Ibogem. 
De totale kost van de kilometerheffing bedraagt op jaarbasis 1.020 EUR. Het verbruik van onze 
vrachtwagen ligt gemiddeld op 39 liter/100 km. De dieselprijs varieert sterk, maar er kan gesproken 
worden momenteel van een gemiddelde van 1.30 EUR/liter. 
Kosten per jaar: 

 
Km-heffing  1.020 
Diesel   7.394 
Totaal:    8.414       
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Bijdrage Ibogem: 5.890    Bijdrage Fost:  2.524 
 
Lammertyn.net doet momenteel overslag van P&K van de HAH-inzameling in Doornpark. Zij voeren 
af aan ca 25 ton per rit naar Stora. Als Ibogem de eigen containers kan lossen bij Lammertyn.net 
bespaart het zo op tijd en kosten.  

 
Prijs overslag Lammertyn: 17,5 EUR/ton, alles inclusief. 

 
Totale kost overslag: 9.135 EUR/jaar 

 
Door 11 ritten per maand uit te sparen, kunnen de chauffeurs andere ritten doen en moet er nog 
minder beroep gedaan worden op extern transport. Het extern transport wordt gerekend aan 60 
EUR/uur. Een rit naar Stora neemt gemiddeld 2,5u in beslag. Niet alle vrijgekomen ritten zouden 
anders door een externe transporteur gereden zijn, maar indien dit al voor de helft het geval zou zijn 
dan is er al een besparing van 11.375 EUR op jaarbasis. Ook de slijtage aan de eigen vrachtwagen 
wordt minder. Bovendien zijn er in totaal minder transporten nodig voor eenzelfde gewicht wat 
zowel de mobiliteit als de omgeving ten goede komt. 
FostPlus heeft uiteindelijk na lang onderhandelen en argumenteren haar akkoord gegeven voor deze 
regeling. 
 

Beslissing: het DC is akkoord met deze regeling. 

 
6. Varia 

 
 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 13 maart om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
  


