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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 12 december 2016 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 28/11/2016  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Data vergaderingen DC, RvB en AV 

 
De data die werden meegestuurd in bijlage worden goedgekeurd. 
Aanvullend worden ook de data van de gemeenteraadscommissies vastgelegd: maandag 10 april 
2017 en maandag 13 november 2017 
 

3. Gunningverslag aanpassingswerken recyclagepark Melsele 
 
Voor de aanpassingswerken op het recyclagepark van Melsele werd een lastenboek opgemaakt. 
Volgens de ingekomen offertes en het gunningverslag (meegestuurd in bijlage) kan de opdracht 
gegund worden aan V.M.B., Aven Ackers 13, 9130 Verrebroek, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 15.191,02 incl. btw. 
 
Beslissing: het DC keurt de gunning aan V.M.B. goed en legt dit voor aan de Raad van Bestuur van 
20/12/2016. 
 

4. Rapporteringen 

 
Het boekhoudkundig resultaat bedraagt 439.573 euro op 30 september.  Dit is circa 440.000 
euro lager dan vorig jaar maar er is nu reeds rekening gehouden met een provisie van 
1.125.000 euro voor de responsabiliseringsbijdrage.  Vorig jaar bevatte het resultaat een 
eenmalig dividend van Hooge Maey van 250.000 euro.  In de cijfers van vorig jaar zat een 
voorziening voor Vennootschapsbelasting voor een bedrag van 560.000 euro terwijl wij dit 
jaar een terugvordering voorzien van 440.000 ingevolge de beslissing van de 
Rulingcommissie om Ibogem toch toe te laten tot de Rechtspersonenbelasting. Liquide 
middelen staan op 5,2 miljoen, prognose voor eind 2016 bedraagt 3,5 miljoen.  
Totale aanvoer op de verbrandingsrechten per eind oktober bedraagt 83.316 ton of een 
stijging met 15.383 ton t.o.v. 2015.  Aanvoer van groen en afvoer van compost op de 
Groencompostering ligt op het niveau van vorig jaar. Verkoopcijfers van Kringloopwinkel 
inclusief btw liggen 6% lager dan vorig jaar ondanks een lichte stijging van de verkochte 
aantallen.  
 



 

 2 

 
5. Aanstelling medewerkers artikel 60 

 
6. Ondersteuning onderzoek verpakkingsmateriaal Interafval 

 
Onder impuls van de steden Antwerpen, Gent en een aantal leden, plant Interafval een tijdelijk 
initiatief met tot doel extra onderzoek te voeren naar mogelijke verbeteringen en alternatieven voor 
de aanpak van de inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval.  
 
De stad Antwerpen organiseerde de voorbije maanden een ‘request for information’ (RFI): een ruime 
marktverkenning over de inzameling en recyclage van verpakkingsafval. Diverse van de 
Interafvalleden waren daar zijdelings bij betrokken.  
Uit deze RFI kwam heel wat interessante informatie naar voor, bijvoorbeeld over sorteertechnieken 
of buitenlandse praktijken. Hieruit blijkt eigenlijk dat het de moeite loont om één en ander verder te 
bekijken (naar mogelijke alternatieve inzamelscenario’s, sortering meer complexe fracties, enz). Dat 
vergt evenwel extra ondersteuning. De stad Antwerpen, de stad Gent, IMOG en Limburg.Net hebben 
al laten weten principieel bereid te zijn om daarvoor extra middelen bij elkaar te brengen.  
Voor de leden kan dit initiatief zeer waardevol zijn, zeker ook gelet op het feit dat Fost plus in 2018 
een nieuwe erkenningsaanvraag zal moeten indienen. Maar het initiatief heeft alleen maar slaagkans 
als het voldoende groot is en een voldoende stevig draagvlak heeft.  
De laatste Plenaire Vergadering van Interafval sprak daarom af dat alle leden intern zouden nagaan 
in hoeverre ze dit onderzoeksinitiatief zouden willen ondersteunen. Deze steun omvat een financiële 
bijdrage van maximum 0,1 euro per inwoner per jaar gedurende twee jaar.  
 
Beslissing: het DC beslist om deel te nemen aan dit onderzoek met een financiële bijdrage hiervoor 
van 0,1 euro per inwoner per jaar. Het DC vraagt wel dat de bijdrage verminderd wordt als het 
budget toereikend is met deelname van andere intercommunales. Interafval bevestigd dit. 
 

7. Varia 
 
 

Het volgend directiecomité is voorzien op dinsdag 20 december om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


