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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 25 januari 2016 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Irene Hoppe, ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Julien Mertens, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 11/01/2016   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

2. Samenstelling jury aanwerving diensthoofd recyclageparken 
 
 

3. Leningsovereenkomsten gemeenten 
 
 

4. Dossier overdracht beheer afvalzakken 

 
De verdeling van de vuilniszakken en de gft-labels wordt nu beheerd door de gemeenten. Om dit 
proces te optimaliseren heeft Ibogem voorgesteld aan de burgemeesters om te onderzoeken of 
centralisatie bij Ibogem een opportuniteit zou zijn. 
Beheer door Ibogem heeft als voordeel dat 1 dienst het beheer kan doen voor de 3 gemeenten 
samen. Dit betekent besparing en vereenvoudiging bij het inzetten van medewerkers en 
tijdsbesteding. Bij problemen is het gemakkelijker om alles vanuit 1 punt te beheren dan vanuit 3 
verschillende punten. 
Uurbesteding per gemeente op dit moment: 

 Beveren: 19u/week 

 Kruibeke: 6u/ week 

 Zwijndrecht: 12,5 u/week 

Dit is in totaal 1 VTE die bezig is met de afvalzakken. 
 
Er wordt voorgesteld dat het volledige beheer van de zakken en labels naar Ibogem komt. Dit houdt 
in dat aankoop (over Miwa), verdeling, facturatie,…door Ibogem gedaan worden. 
Voor de prestaties die Ibogem levert is het meest aangewezen om een vergoeding per inwoner aan 
te rekenen. Rekening houdende met de optimalisatie van het proces, combinatie met andere taken 
bij Ibogem, is het voorstel om 0,35 EUR/inwoner/jaar te vragen aan de gemeenten. Deze bijdrage 
kan opgeteld worden bij de jaarlijkse vaste bijdrage. 
Na overleg met financieel beheerders van elke gemeente wordt gepleit voor een integrale 
overdracht, inclusief innen ontvangsten van de verkopen. De inkomsten zullen dan verrekend 
worden in de jaarlijkse bijdrage. 
Deze gegevens zullen in een voorstel verwerkt worden dat zal overgemaakt worden aan de colleges. 
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Beslissing: het DC is akkoord met dit principe. 
 

5. Brief MIWA 
 

Met het schrijven in bijlage aan de Raad van Bestuur wil MIWA melden dat er geen garantie is op een 

verdere statutaire samenwerking volgens het huidige principe. Zij zijn bereid om verder samen te 

werken en de krachten te bundelen, doch willen zelf instaan voor het vermarkten van de 

verschillende afvalstromen. Indien nodig willen zij hierover in gesprek gaan met Ibogem. 

Beslissing: het DC neemt akte van deze brief en legt deze voor aan de RvB van 04/02. 

6. Waarderingsregels 
 
In de boekhouding werden in 2015 drie nieuwe activa- en passivaposten gecreëerd :  
 

- Immaterieel vast actief : computerprogramma’s (website, software) 
- Materieel vast actief : computerhardware  
- Provisies : responsabiliseringsbijdrage pensioenen vastbenoemd personeel 

 
In functie daarvan worden de waarderingsregels uitgebreid met volgende bepalingen :  
 

 Afschrijvingen immateriële vaste activa : computerprogramma’s zullen lineair worden 
afgeschreven aan 20% per jaar 

 Afschrijvingen materiële vaste activa : computerhardware zal lineair worden afgeschreven 
aan 20% per jaar 

 Waarderingsregel provisie responsabiliseringsbijdrage: 
De Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de 

pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten heeft een belangrijke impact op de pensioenlasten van de vastbenoemde 

personeelsleden van Ibogem. Jaarlijks zal het risico berekend worden waarbij de 

responsabiliseringsbijdrage voor het huidige boekjaar, doch verschuldigd in het volgend 

boekjaar (KT-gedeelte) als schuld worden geboekt. De bijdragen voor de volgende boekjaren 

zal als voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (#16) tot uiting worden 

gebracht. De berekening van de pensioenbijdragen voor het vastbenoemd personeel werd 

voor het eerst uitgevoerd in boekjaar 2015 en bedraagt 6.159.110,- eur. De voorziening zal 

worden opgebouwd over een periode van vier jaar, in casu 2015-2018. In boekjaar 2015 zal 

de voorziening naar analogie met de vastgelegde spreiding (vier jaar) 1.540.000,- euro 

bedragen. 

Beslissing: het DC keurt de waarderingsregels goed ter voorlegging aan de RvB van 04/02. 
 

7. Stand van zaken bedrijfsafval 
 

8. Varia 
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Het volgend directiecomité is voorzien op dinsdag 16/02 om 13u00.  
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


