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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van donderdag 10 augustus 2017 om 09u00 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe,Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:  
  
 

1. Goedkeuring verslag DC 25/07/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Bestek samenwerking sociaal secretariaat 
 
De samenwerkingsovereenkomst met het sociaal secretariaat (CEVI) loopt eind dit jaar af. Voor een 
nieuw contract werd een bestek opgemaakt. Ten opzichte van de vorige aanbesteding werden geen 
grote wijzigingen aangebracht. De inschrijvers moeten wel in staat zijn om de ziektedagen van de 
statutaire medewerkers zowel in kalenderdagen als arbeidsdagen te inventariseren. Bij CEVI lukt dat 
niet op dit moment. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en de kost wordt geraamd 
op € 8.000 per jaar. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek en dit wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 07 
september. 

 
3. GDPR-operatingsystem 

 
De GDPR-wetgeving vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd en 
sloot niet meer aan bij de huidige digitale maatschappij. Een goede 20 jaar geleden was er nog geen 
sprake van cloud-technologie of sociale media. General Data Protection Regulation (GDPR) = Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een geheel van regels die geïntroduceerd werden 
door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Er worden 
voorwaarden opgelegd in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van 
die gegevens. Op 4 mei 2016 werd de GDPR gepubliceerd. De GDPR is in werking getreden twintig 
dagen na de publicatie ervan, maar zal pas na twee jaar, meer bepaald op 25 mei 2018 toegepast 
worden. Ibogem moet dus ook voldoen aan deze nieuwe richtlijn en zal daar de nodige aanpassingen 
aan de huidige software voor moeten laten voorzien. IRC (de huidige ICT-partner) heeft zich voorbereid 
op deze nieuwe richtlijnen en is klaar met een nieuwe softwareversie (van de reeds draaiende versie 
bij Ibogem). Deze nieuwe software biedt ook tal van mogelijkheden bij de andere bedrijfsactiviteiten. 
In de nota die meegestuurd werd in bijlage is hierover meer info terug te vinden.  
Beslissing: het DC is akkoord met de nota en deze zal voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van 
07 september. 
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4. Verslag van nazicht stookinstallatie textielsortering 

 
Voor de plaatsing van een stookinstallatie voor de ruimte van de textielsortering in de loods werd een 
bestek opgemaakt. Voor dit bestek waren er slechts  2 inschrijvingen, niettegenstaande het door 
meerdere bedrijven werd opgevraagd (zie verslag van nazicht meegestuurd in bijlage).  
De opdracht kan gegund worden aan DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARMING-
SANITAIR BVBA, Ambachtsweg 6 te 9820 Merelbeke, tegen de prijs van € 13.876,74 incl. btw. Deze 
firma heeft ook de vervanging van de stookinstallatie gedaan van het administratief gebouw. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de gunning en legt deze voor aan de Raad van Bestuur van 07 
september. 

 
5. Verslag van nazicht aankoop containers recyclageparken 

 
In het budget wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de vervanging van een aantal containers van 
op de recyclageparken. Voor 2017 werd hiervoor een bestek opgemaakt voor 2 gewone containers en 
2 perscontainers. Met de aankoop van deze laatste kan de huur van 2 containers worden stopgezet. In 
het verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage) wordt de goedkoopste inschrijver geweerd omdat die 
niet voldoet aan de technische bepalingen van het bestek. Om die reden wordt de opdracht gegund 
aan de firma met de laagste regelmatige offerte, ANG NV, Meersbloem – Leupegem 26, 9700 
Oudenaarde, tegen de prijs van € 46.173,60 incl. btw. 

 
Beslissing: het DC is akkoord met de gunning en legt deze voor aan de Raad van Bestuur van 07 
september. 

 
6. Verslag van nazicht aankoop vrachtwagen 

 
Voor de vervanging van de vrachtwagen werd een bestek opgemaakt voor aankoop van een 
vrachtwagen, inclusief opbouwsysteem voor de containers. In totaal waren er 8 inschrijvingen. Bij het 
nazicht van de offertes (zie verslag in bijlage) bleken 2 inschrijvers niet te voldoen aan de technische 
voorwaarden. Deze offertes werden niet weerhouden voor verdere vergelijking. Bij het toekennen van 
de scores werd rekening gehouden met de omschrijvingen en eisen bij de technische bepalingen. Een 
meer gemotiveerde toelichting zal toegevoegd worden aan het verslag van nazicht. 
Op basis van de scores volgens de gunningcriteria, wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan 
de firma met de hoogste puntenscore, zijnde SCANIA BELGIUM, Antoon Van Osslaan 1 B28, 1120 
Nederoverheembeek, tegen de prijs van € 151.068,50 incl. btw. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de gunning en legt deze voor aan de Raad van Bestuur van 07 
september. 

 
7. Bestek camerabewaking 

 
Ibogem heeft reeds meerdere malen inbraken en diefstallen meegemaakt op de site in Melsele. Er 
werden diverse mogelijkheden onderzocht om dit te vermijden, maar zonder veel resultaat. Vooral de 
kringwinkel is de plaats bij uitstek voor misdrijven en de locatie leent zich niet om daar met de 
medewerkers alleen iets tegen te doen. De enige doeltreffende oplossing is het plaatsen van 
beveiligingscamera’s. Op het laatste overleg van het HOC werd hierover een overeenkomst bereikt. 
Het reglement hiervoor zal worden besproken op het volgende overleg.  
 



 

 3 

Voor de aankoop van de camera’s en bijhorende software werd een bestek opgemaakt. In totaal 
worden 22 camera’s voorzien die de volledige site in beeld moeten brengen, inclusief de 4 
verdiepingen van de kringwinkel. De raming wordt geschat op ca €15.000. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek en dit wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 07 
september. 
 

 
8. Varia 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag  11 september om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


