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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 08 mei 2017 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:    
 

1. Goedkeuring verslag DC 24/04/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Agenda HOC 
 

3. Lastenboek aankoop vrachtwagen 
 
Voor de aankoop van een nieuwe vrachtwagen werd een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in 
bijlage). De eisen voor het nieuwe voertuig zijn gebaseerd op de huidige normen en behoeften voor 
de werking van Ibogem. Er wordt gekozen om te gunnen op basis van gunningcriteria. De opbouw 
wordt meegenomen in hetzelfde perceel. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het lastenboek en legt dit voor aan de RvB van 01 juni 2017. 

 
4. Overeenkomst verwerking B-hout 

 
Voor de verwerking van het B-hout loopt de huidige overeenkomst met Stora Enso nog tot eind 2017.  
De marktsituatie blijft nog steeds moeilijk voor afzet van gebroken b-hout. Hierdoor kan de huidige 
overeenkomst niet verder gezet worden met de afgesproken prijzen. De kostprijs bedraagt nu € 
10/ton. Bij de nieuwe overeenkomst zal de prijs € 35/ton bedragen. In overleg met MIWA wordt 
besloten om een nieuwe overeenkomst voor 4 jaar af te sluiten. Doordat overeenkomst langere 
duurtijd kent dan resterende duurtijd IBOGEM zal er parallel met deze overeenkomst een 
overeenkomst worden gemaakt met MI-WA voor de duurtijd van de Stora-overeenkomst. De 
overeenkomst gaat over aanvoer op Stora van 6 vrachten/week.  Deze 6.240 ton is lager dan aanvoer 

vennoten (7.700 ton/jaar).  Stora Enso wil evenwel dat er steeds een beschikbare stock is zodat  
geen bijkomende andere outlet kan worden gecontracteerd. De huidige overstock (2.000 ton) versus 
de exploitatievergunning zal tot einde 2018 geen aanleiding geven tot aanpassingen.  Wel is aan MI-
WA gevraagd om zelf stocklocatie voor haar volumes te willen voorzien. 

 
5. Varia 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 22 mei om 13u30.  
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


