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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 26 juni 2017 om 09u00 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Irene Hoppe, 

Tony Bresseleers, ondervoorzitter; Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 12/06/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Brief IVC over inzamelscenario PMD 

 
IVC (Interregionale verpakkingscommissie) heeft een brief gestuurd (meegestuurd in bijlage) naar alle 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met de vraag om een voorkeur uit te drukken voor een 
welbepaald inzamelscenario bij de uitbreiding van PMD. In de brief wordt de wijziging aan de 
erkenning van FostPlus meegegeven met de omschrijving van de 3 scenario’s. Vanuit de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt gestreefd naar een uniforme keuze binnen 
Vlaanderen. Dit is ook zo besproken op de laatste plenaire vergadering van Interafval. Deze brief zal 
ook verder besproken worden op Interafval en vanuit Ibogem zal er dan voorlopig nog niet gereageerd 
worden op de brief. 
Anderzijds hebben de Oost-Vlaamse IC’s reeds hun voorkeur voor de uitbreiding van de PMD-zak 
uitgesproken. 

 
3. Bedrijfsafval 

 
Volgens het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen kan inzameling van bedrijfsafval nog 
maar onder bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde is dat hiervoor een aparte entiteit wordt 
opgericht. Een andere voorwaarde is dat de tarieven zo bepaald worden dat minstens de werkelijke 
kost wordt aangerekend. Hiervoor moeten de gewichten per klant minstens gekend zijn. 
Momenteel zamelt Lammertyn.net in voor Ibogem maar wordt er niet gemeten welke hoeveelheden.  
 
Beslissing: het DC kiest voor het systeem van aanrekening per lediging per container. 
 
 

4. Asbestverwerking 
 
Na inspectie op de terreinen van SVK werd de site om veiligheidsredenen gesloten vanaf 01 juni. 
Ibogem heeft nog een aantal vrachten kunnen afvoeren voor die sluitingsdatum. Tot op heden is er 
nog geen zicht op een heropening. De afvoer naar andere locaties werd verder onderzocht en met 
OVMB (Gent) werd een overeenkomst bereikt voor tijdelijke afvoer. De prijs bedraagt € 72/ton 
exclusief BTW en heffingen. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de tijdelijke overeenkomst voor afvoer asbest. 
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5. Bestek MIWA Snoeihout 

 
Het inzamelen van het snoeihout werd aanbesteed door MIWA voor Ibogem. Die opdracht loopt eind 
2018 ten einde. In het kader van de samenwerking lanceert MIWA nu een nieuwe marktbevraging voor 
de beide IC’s samen. MIWA kiest voor een inzameling op afroep. Er werd wel een verplichte variante 
voor de klassieke huisaanhuis-inzameling gevraagd. Ibogem zal op basis van de ingekomen offertes 
beslissen voor welke inzamelwijze er zal gekozen worden. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek en legt dit voor aan de Raad van Bestuur van 06 juli. 

 
6. Gunning levering diesel GC 

 
Dit punt werd later toegevoegd aan de agenda. 
Voor de levering van diesel voor de voertuigen op de Groencompostering werd een lastenboek 
opgemaakt. Op basis van de ingekomen offertes werd een verslag van nazicht opgemaakt 
(meegestuurd in bijlage). De opdracht kan gegund worden aan de meest economische regelmatige 
offerte, zijnde DE BIE FRANCOIS BVBA, Kapelstraat 52 te 2910 Essen, tegen een korting per liter van € 
0,0550 op de officiële prijzen. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de gunning en legt dit voor aan de Raad van Bestuur van 06 juli. 
 

7. Varia 

 
 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 10 juli om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


