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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

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

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 02 november 2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Kennisname verslagen  DC 30/10/2017 en 13/11/2017 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen.  
 

3. Aanduiden lasthebber VERKO en Hooge Maey 
 
Op 11 december is er een Algemene Vergadering van VERKO. Roger Heirwegh wordt aangeduid als 
lasthebber. 
 
Op 21 december is er een Algemene Vergadering van Hooge Maey. Het betreft de vergadering waar 
de ontbinding van het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal worden goedgekeurd. 
Julien Mertens wordt aangeduid als lasthebber. Als plaatsvervanger wordt directeur Wim Beeldens 
aangeduid. 
 

4. Ontbinding Hooge Maey 
 

De intercommunale Hooge Maey zal ontbonden worden op donderdag 21 december. De resterende 

activiteiten zullen overgenomen worden door Indaver. Indaver neemt de aandelen over van de 

publieke partners. Voor Ibogem zal er een uitbetaling gebeuren van de volgende waarden: 

- Kapitaal: € 277.516,80 

- Dividend: € 85.113,99 

- Scheidingsaandeel: € 56.732,15 

Het kapitaal en dividend zullen nog in 2017 betaald worden, het scheidingsaandeel in 2018. 

Het tarief voor afvoer van niet-brandbaar afval zal door Indaver op hetzelfde niveau behouden 

blijven. 

Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de ontbinding en de waardebepaling. 
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5. Brief OVAM 

 
OVAM heeft een brief gestuurd aan Ibogem (meegestuurd in bijlage) als reactie op de beslissing om 
enkel nog op het park van Verrebroek asbest in te zamelen. De OVAM wil dat de drempel voor een 
volledige afvoer van asbest in Vlaanderen zo laag mogelijk gehouden wordt. De directeur heeft deze 
brief ook besproken op de plenaire vergadering van Interafval. 
 
Ibogem zal reageren op de brief met volgende standpunten: 

- de keuze om op slechts 1 park in te zamelen werd gemaakt omdat in Verrebroek de 

meest veilige omstandigheden voor zowel burgers als medewerkers kunnen 

gegarandeerd worden 

- de inzameling op 1 park betekent slechts blootstelling van 2 medewerkers ipv anders 6 

- de FOD WASO was akkoord met deze maatregel ifv de bescherming van de medewerkers 

- vraag voor duidelijkheid over uiteenlopende stellingen van de Federale en Vlaamse 

Overheid. 

-  

6. Data vergaderingen 2018 
 
De lijst met data van de vergaderingen voor 2018 wordt bezorgd. 
 

7. Varia 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 11 januari om 17u00 in de 
vergaderzaal van Ibogem. Aansluitend volgt de nieuwjaarsreceptie. 
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 


