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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 07 september  2017 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; I. Hoppe, Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; W. Maes, P. Lierman, J. De Kerf, D. Melis-De Lamper, G. Paelinck, L. Smet, Stijn De 
Munck, G. Maes, G. Brys, W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd:  E. Goddaert, J. Weyers 

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 06 juli 2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslagen  DC 26/06/2017, 10/07/2017 en 25/07/2017 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen.  

 
3. Bestek samenwerking sociaal secretariaat 

 
De samenwerkingsovereenkomst met het sociaal secretariaat (CEVI) loopt eind dit jaar af. Voor een 
nieuw contract werd een bestek opgemaakt. Ten opzichte van de vorige aanbesteding werden geen 
grote wijzigingen aangebracht. De inschrijvers moeten wel in staat zijn om de ziektedagen van de 
statutaire medewerkers zowel in kalenderdagen als arbeidsdagen te inventariseren. Bij CEVI lukt dat 
niet op dit moment. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en de kost wordt 
geraamd op € 8.000 per jaar. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met het bestek. 
 

4. Operatingsystem en GDPR 
 
De GDPR-wetgeving vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd en 
sloot niet meer aan bij de huidige digitale maatschappij. Een goede 20 jaar geleden was er nog geen 
sprake van cloud-technologie of sociale media. General Data Protection Regulation (GDPR) = 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een geheel van regels die geïntroduceerd 
werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Er 
worden voorwaarden opgelegd in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije 
verkeer van die gegevens. Op 4 mei 2016 werd de GDPR gepubliceerd. De GDPR is in werking 
getreden twintig dagen na de publicatie ervan, maar zal pas na twee jaar, meer bepaald op 25 mei 
2018 toegepast worden. Ibogem moet dus ook voldoen aan deze nieuwe richtlijn en zal daar de 
nodige aanpassingen aan de huidige software voor moeten laten voorzien. IRC (de huidige ICT-
partner) heeft zich voorbereid op deze nieuwe richtlijnen en is klaar met een nieuwe softwareversie 
(van de reeds draaiende versie bij Ibogem). Deze nieuwe software biedt ook tal van mogelijkheden 
bij de andere bedrijfsactiviteiten. In de nota die meegestuurd werd in bijlage is hierover meer info 
terug te vinden. De kostprijs van het nieuwe pakket zal ca € 3.000/maand bedragen. Een deel 
daarvan zit nu al vervat in de maandelijkse facturen van het huidige pakket, doch een verhoging van 
minstens € 1.500 per maand door de GDPR kan aangenomen worden. 
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Beslissing: de Raad van Bestuur neemt akte van de nieuwe wetgeving en de gevolgen daarvan en is 
akkoord met de upgrade van het softwarepakket van IRC. 
 
 

5. Verslag van nazicht plaatsen stookinstallatie textielsortering 
 
Voor de plaatsing van een stookinstallatie voor de ruimte van de textielsortering in de loods werd 
een bestek opgemaakt. Voor dit bestek waren er slechts  2 inschrijvingen, niettegenstaande het door 
meerdere bedrijven werd opgevraagd (zie verslag van nazicht meegestuurd in bijlage).  
De opdracht kan gegund worden aan DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARMING-
SANITAIR BVBA, Ambachtsweg 6 te 9820 Merelbeke, tegen de prijs van € 13.876,74 incl. btw. Deze 
firma heeft ook de vervanging van de stookinstallatie gedaan van het administratief gebouw. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de gunning aan DE BOEVERE MARCEL EN ZOON. 
 

6. Verslag van nazicht leveren containers en perscontainers 
 
In het budget wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de vervanging van een aantal containers 
van op de recyclageparken. Voor 2017 werd hiervoor een bestek opgemaakt voor 2 gewone 
containers en 2 perscontainers. Met de aankoop van deze laatste kan de huur van 2 containers 
worden stopgezet. In het verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage) wordt de goedkoopste 
inschrijver geweerd omdat die niet voldoet aan de technische bepalingen van het bestek. Om die 
reden wordt de opdracht gegund aan de firma met de laagste regelmatige offerte, ANG NV, 
Meersbloem – Leupegem 26, 9700 Oudenaarde, tegen de prijs van € 46.173,60 incl. btw. 

 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de gunning aan ANG. 

 
7. Verslag van nazicht leveren vrachtwagen met containerhaaksysteem 

 
Voor de vervanging van de vrachtwagen werd een bestek opgemaakt voor aankoop van een 
vrachtwagen, inclusief opbouwsysteem voor de containers. In totaal waren er 8 inschrijvingen. Bij 
het nazicht van de offertes (zie verslag in bijlage) bleken 2 inschrijvers niet te voldoen aan de 
technische voorwaarden. Deze offertes werden niet weerhouden voor verdere vergelijking. Bij het 
toekennen van de scores werd rekening gehouden met de omschrijvingen en eisen bij de technische 
bepalingen. Op basis van de scores volgens de gunningcriteria, wordt voorgesteld om de opdracht te 
gunnen aan de firma met de hoogste puntenscore, zijnde SCANIA BELGIUM, Antoon Van Osslaan 1 
B28, 1120 Nederoverheembeek, tegen de prijs van € 151.068,50 incl. btw.  
Stijn De Munck vraagt om bij een volgende bestelling te onderzoeken of er een voertuig op CNG kan 
aangekocht worden. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de gunning aan SCANIA. 
 

8. Bestek camerabeveiliging 
 
Ibogem heeft reeds meerdere malen inbraken en diefstallen meegemaakt op de site in Melsele. Er 
werden diverse mogelijkheden onderzocht om dit te vermijden, maar zonder veel resultaat. Vooral 
de kringwinkel is de plaats bij uitstek voor misdrijven en de locatie leent zich niet om daar met de 
medewerkers alleen iets tegen te doen. De enige doeltreffende oplossing is het plaatsen van 
beveiligingscamera’s. Op het laatste overleg van het HOC werd hierover een overeenkomst bereikt. 
Het reglement hiervoor zal worden besproken op het volgende overleg.  
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Voor de aankoop van de camera’s en bijhorende software werd een bestek opgemaakt. In totaal 
worden 23 camera’s voorzien die de volledige site in beeld moeten brengen, inclusief de 4 
verdiepingen van de kringwinkel. De raming wordt geschat op ca €15.000. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het bestek goed. 
 

9. Bestek P&K MIWA 
 
 

10. Bestelling LED-verlichting 
 

In het budget voor 2017 werd EUR 25.000 opgenomen voor de vervanging van de bestaande TL-

verlichting in het kringwinkelgebouw door energiezuinige LED-verlichting. 

Door de firma Smet uit Beveren werd een verlichtingsstudie uitgevoerd (prijs meegerekend in de 

offerte). Uit de studie blijkt dat de volgende armaturen minstens nodig zijn per verdieping: 

- Gelijkvloers  22 

- Verdieping 1 25 

- Verdieping 2 20 

- Verdieping 3 8 

Bij verschillende leveranciers werd prijsgevraagd voor de aankoop van de armaturen, lampen en 

andere benodigdheden. De plaatsing wordt gedaan door eigen medewerkers van Ibogem. 

Ingekomen offertes: 

 Bedrijf Adres Prijs (excl. BTW) 

BVBA LAMPENHUIS Truweelstraat 22,  9100 Sint-Niklaas 11.146,02 

G.SMET BVBA Oude Zandstraat 83, 9120 Beveren 11.698,10 

GOVAERTS ELEKTRO 2000 NV Hessenplein 2, 2000 Antwerpen 12.161,95 

 

De combinaties van G. Smet geven een iets hogere lichtsterkte (200 Lumen). Bovendien hebben zij 

de lichtstudie opgemaakt en dit meegerekend in hun prijs (ter waarde van een bedrag van € 650) 

exclusief BTW . De andere inschrijvers hebben deze lichtstudie gebruikt om hun offerte te kunnen 

opmaken. 

Beslissing: de bestelling wordt geplaatst bij G. Smet BVBA. 

11. Asbestinzameling 
 
Op 01 (onaangekondigd) en op 04 augustus (aangekondigd) heeft de dienst arbeidsinspectie van de 

federale overheid de sites van Verrebroek en Melsele bezocht. Het verslag van de bezoeken werd 

schriftelijk overgemaakt. De voornaamste inbreuk situeert zich bij de asbestinzameling op het park 

van Melsele. Tegemoet  komen aan de eisen van de wetgever (waar discussie over bestaat) wordt 

een vrij dure en technisch moeilijke aangelegenheid. De site van Verrebroek leent zich beter om daar 

de asbestinzameling op punt te stellen. Het DC beslist om zo snel als mogelijk de asbestinzameling 
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enkel nog in Verrebroek te organiseren. In Rupelmonde zullen voorlopig geen investeringen meer 

gedaan worden gezien een mogelijk nakende verhuizing van het park. De nieuwe locatie kan wel 

conform de wetgeving ineens worden ingericht. De containers met asbest worden voorlopig nog 

afgevoerd naar OVMB in afwachting van nieuws over een heropening van de site van SVK. 

 

Beslissing: de Raad van Bestuur beslist om vanaf 01 oktober enkel nog asbest in te zamelen op het 

park van Verrebroek. Ibogem zal hierover zo snel mogelijk communiceren naar de inwoners en 

gemeentebesturen. 

 
12. Varia 

 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 05 oktober om 17.00u in de 
lokalen van Stora Enso, Wondelgemkaai 200, 9000 GENT. Vertrek om 16u op 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 


