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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 02 februari 2017 – 17.00 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; I. Hoppe, W. Maes, P. Lierman, G. Brys, J. De Kerf, D. Melis-De Lamper, G. Paelinck, 
E. Goddaert, L. Smet, J. Weyers, W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: Stijn De Munck, G. Maes 
 

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 12 januari 2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslag  DC 09/01/2017 

 
Er wordt kennis genomen van het verslag.  
 

3. Contract revisor 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt de verlenging van de opdracht voor 3 jaar goed. 
 

4. Interafval: tussenkomst arrest Raad van State Uitvoeringsplan 
 

De Vlaamse regering keurde in september het Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen en 
Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goed. Daarmee legde ze het wettelijk kader vast voor de concrete 
aanpak van het huishoudelijk afvalbeleid voor de komende jaren. Een belangrijk element van dat 
afvalplan is de bevestiging van de gemeentelijke regierol over het huishoudelijk afval. 
Coberec, de federatie van de Belgische recuperanten, heeft bij de Raad van State een 
annulatieverzoek ingediend tot vernietiging van de beslissing van de Vlaamse Regering. Het is precies 
de gemeentelijke regierol die ze daarbij in het vizier nemen. 
Interafval overweegt om via de VVSG vzw in deze procedure als derde partij tussenbeide te komen, 
om zo de belangen van de gemeenten en de intercommunales te vrijwaren. Daarbij is het evenwel 
van belang dat meerdere intercommunales optreden als mede-indiener van die tussenkomst onder 
de volgende voorwaarden:  

- bevestigt om op te treden als derde partij bij de Raad van State in de zaak Coberec tegen het 
Vlaams Gewest (vraag tot vernietiging Vlaams afvalplan); 

- daartoe aan te sluiten bij het gemeenschappelijk initiatief van Interafval binnen de schoot 

van VVSG vzw; 

- Interafval te machtigen hiervoor een raadsman aan te stellen en de nodige juridische 

stappen te ondernemen. 
 
Aan de tussenkomst zijn verder geen kosten verbonden. De kosten van de verdere juridische 
opvolging zullen worden gedragen via het budget van Interafval. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord om op te treden als mede-indiener. 
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5. Varia 

 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 02 maart 2017 om 17.30u in de 
vergaderzaal van Ibogem. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een volmacht 
te geven.   
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 


