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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 04 februari 2016 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; I. Hoppe, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, ondervoorzitter; 
J. Mertens, W. Maes, P. Lierman, G. Brys, J. De Kerf, J. Weyers, D. Melis-De Lamper, L. Smet, E. 
Goddaert, S. De Munck, G. Paelinck, W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: G. Maes 

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 07 januari 2016 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslag DC  21/12/15 en 11/01/16 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen. 
 

3. Leningovereenkomst Indaver –gemeenten-ibogem 
 

 
4. 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 
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de voorziening naar analogie met de vastgelegde spreiding (vier jaar) 1.540.000,- euro 

bedragen. 

Beslissing: de waarderingsregels worden goedgekeurd door de RvB. 
 
 

5. Stand van zaken overdracht bedrijfsafval 
 
Naar aanleiding van zijn persoonlijke ervaringen had Jurgen De Kerf enkele maanden geleden in de 
raad van bestuur opmerkingen gemaakt  over het feit dat in het voorstel van Lammertyn voor de 
overname van het  ambachtelijk afval de kostprijs ruimschoots duurder werd t.a.v. zijn contract bij 
Ibogem( zoals aangetoond in zijn omstandige vergelijkingsnota). Hij wees er op dat dit in strijd is met 
het schrijven van Ibogem  aan de klanten dat “ de voorwaarden voor de ophalingen voorlopig 
hetzelfde zouden blijven en dat ze in de praktijk geen wijzigingen zouden ondervinden” .  
Er werd  toen afgesproken dat er  door Ibogem daarover een grondig onderzoek zou gebeuren. 
Op basis van een aantal willekeurig gekozen contracten werd een vergelijking gemaakt tussen de 
contracten van Ibogem en Lammertyn. Niettegenstaande een echte vergelijking vrij moeilijk is 
omwille van de verschillende aanpak   ( bv. Ibogem rekent aan maandprijzen en Lammertyn aan 
ledigingen) werd toch getracht een nauwkeurige vergelijking te maken tussen beide contracten. 
 

6. 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: de RvB neemt akte van deze brief en er zal een overleg georganiseerd worden met MIWA. 

 
7. Kennisgeving ontslag Walter Van Dam ikv pensioen 

 
 

8. Aanstellen lasthebber AV VERKO 
 
IBOGEM is aandeelhouder bij de intercommunale VERKO. Deze houdt haar BAV op donderdag 17 
maart 2016 en vraagt aan IBOGEM om een lasthebber aan te duiden en af te vaardigen. 
 
Beslissing: Roger Heirwegh wordt aangeduid als lasthebber. 
 

9. Varia 
 

 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 03 maart 2016 om 17.30u in de 
vergaderzaal van IBOGEM. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een 
volmacht te geven.  
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Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 
 
 


