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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 11 januari 2016 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Irene Hoppe, ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Julien Mertens, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 21/12/2015   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

2. Nieuw afvalstoffenplan 
 
OVAM heeft een ontwerp opgemaakt voor een nieuw afvalstoffenplan. Het plan gaat over de 
periode 2016-2022. Het ontwerp werd opgemaakt door OVAM in overleg met de sector. Er waren 
gesprekken met Interafval/VVSG en private bedrijven. Het resultaat wordt nu voorgelegd aan de 
gemeenten en intercommunales. OVAM zal in het voorjaar ook een toelichting per provincie komen 
geven. Opmerkingen kunnen nog steeds doorgegeven worden voor of tijdens het openbaar 
onderzoek. 
Voor Ibogem zelf zijn er geen ingrijpende wijzigingen. De algemene tendens blijft dat er veel wordt 
ingezet op vermijden van restafval en stimuleren van hergebruik. De streefcijfers voor het restafval 
worden nu opgelegd volgens de clusterindeling van de gemeenten (lijst Belfius). Voor Beveren en 
Zwijndrecht wordt het streefcijfer 147 kg/inwoner, voor Kruibeke wordt dat 129 kg/inw. Ibogem zal 
het eigen beleid blijven voeren op basis van zoveel mogelijk gelijke streefcijfers voor alle gemeenten 
binnen de intercommunale. Het aandeel hergebruik wordt opgetrokken van 5 kg/inwoner naar 
7kg/inwoner. Verder zullen er acties mogelijk zijn voor het beperken van zwerfvuil en sluikstorten. 
Bepaalde fracties zullen ook apart en intensiever kunnen ingezameld worden door ondersteunende 
maatregelen. Het volledige plan zal verder bekeken worden naast het eigen beleidsplan. Daar waar 
nodig zullen de eigen doelstellingen voor deze beleidsperiode moeten aangepast worden. Voor 
sommige richtlijnen zullen misschien nieuwe doelstellingen moeten geformuleerd worden. De 
meeste zaken kennen echter een uitrol later in de periode en kunnen misschien ineens in het 
beleidsplan van de volgende legislatuur worden opgenomen. In het voorjaar zal er een overleg 
georganiseerd worden met het departement milieu van de respectievelijke gemeenten. Het plan zelf 
heeft meer gevolgen voor de gemeentebesturen dan voor Ibogem. Er wordt ook best gewacht tot 
het plan definitief is om verdere stappen te zetten, hoewel er niet veel inhoudelijke wijzigingen meer 
zullen aangebracht worden. 
 

3. Erkenning kringloopcentra 
 
De erkenning van Ibogem als kringloopcentrum moest voor 2016 opnieuw worden aangevraagd. 
OVAM heeft de erkenning verleend voor een periode van 1 jaar. Nadien kan er een verlenging 
automatisch komen, afhankelijk van de wetgeving op dat moment. De sector onderzoekt verder hoe 
de aanvragen/erkenning in de toekomst zullen verlopen. 
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Ibogem heeft eveneens bericht gekregen dat het subsidiebedrag deel 2 van 5.101,51 EUR zeer 
binnenkort zal overgeschreven worden op de rekening. 
 

4. Overeenkomst communicatieafval VVSG/Interafval 
 
Tot eind 2015 bestond er een communicatiefonds via Interafval voor het inzamelen van frituurvetten 
en oliën. De voordelen van een communicatiefonds heeft Interafval doen besluiten om dit verder te 
zetten tot 2022. De scoop wordt echter meer algemeen uitgebreid dan wat tot de vorige jaren het 
geval was. De bijdrage bedraagt 0,05 EUR/inwoner. Interafval vraagt om de overeenkomst hiervoor 
te willen goedkeuren en ondertekenen. 
 
Beslissing: het DC keurt de overeenkomst goed. 
 

5. Varia 
 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 25/01 om 13u30.  
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


