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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 05 februari 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 
 

1. Goedkeuring verslag 22/01/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Wedstrijd afvalkrant: winnaars 

In De Afvalkrant van december 2017 (editie 53) werd in samenwerking met Fost Plus een wedstrijd 
aangekondigd in het kader van een sensibiliseringsactie rond het correct sorteren van Papier en karton. 
De wedstrijd werd op geen andere manier aangekondigd. We ontvingen 468 antwoorden, waarvan 
461 goed, 6 foute en 1 ongeldige (wegens niet uit ons werkingsgebied). Op zo’n 83.000 inwoners heeft 
0.56% geantwoord. In verhouding met het aantal gezinnen komen we aan 1.4%.  
Op vrijdag 19-01-2018 werden uit de juiste en geldige antwoorden 3 winnaars getrokken.  
 
De winnaars zullen uitgenodigd worden op de Raad van Bestuur van 01 maart om hun prijs in ontvangst 
te komen nemen. 
 

3. Standpunt statiegeldalliantie 

Op de Raad van Bestuur van 11/01 vroeg Stijn De Munck wat het standpunt was van Ibogem over de 
statiegeldalliantie en of die mee ondertekend zou worden. Op het DC van 22/01 werd gevraagd dat 
alle afgevaardigden aan hun gemeente gingen vragen wat het standpunt was. Zwijndrecht is 
voorstander om de alliantie te ondertekenen, liefst via Ibogem. Als dat niet gebeurt zal Zwijndrecht 
zelf tekenen. Kruibeke volgt dezelfde redenering. Beveren heeft nog geen navraag gedaan over het 
standpunt. Het standpunt van Interafval bestaat er in dat er geen gezamenlijk standpunt vanuit de 
sector kan ingenomen worden. Er zijn teveel verschillen tussen de gemeenten/intercommunales 
onderling. Elke gemeente of intercommunale beslist zelf of en welk standpunt ze innemen. Tony 
Bresseleers geeft een toelichting over de praktische gevolgen van het invoeren van statiegeld. Er zijn 
zowel gevolgen op financieel als op technisch vlak. Met statiegeld zal FostPlus niet meer op dezelfde 
manier werken of instaan voor de vergoeding van de verwerkings- en ophaalkosten. Ook de 
sorteerinstallaties zullen de gevolgen ondervinden van het ontbreken van blikjes en petflessen in de 
blauwe zak. Ook de invoering van P+MD door Fost Plus is een belangrijk gegeven bij de mogelijke keuze 
voor statiegeld. 
 
Beslissing: Ibogem zal dit aftoetsen op de Raad van Bestuur en dan beslissen welk standpunt wordt 
ingenomen. 
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4. Afvoer asbest recyclageparken 

Sinds de sluiting van het asbeststort van SVK (juni 2017) voert Ibogem het ingezamelde asbest van de 
parken af naar OVMB. De nieuwe vrachtwagen die Ibogem besteld heeft, is een 6 x 2 wat wil zeggen 
dat er maar 1 aandrijfas is. Bij OVMB mag de site enkel betreden worden met een 6 x 4 (vermijden dat 
vrachtwagens vast komen te zitten). De keuze voor die vrachtwagen is bewust gemaakt omdat voor 
geen enkel ander transport een 6 x 4 nodig is. Ibogem moet dus op zoek naar een andere stortplaats. 
Hiervoor kan ze terecht bij Indaver. Hier mag men ook enkel met een 6 x 4 op de stortplaats. Maar 
gezien de korte afstand kan hiervoor extern transport worden ingeschakeld. De tonnageprijs bedraagt 
€ 80,44/ton, bij OVMB is dat €71/ton. De afstand naar Doel is echter veel korter van op de parken dan 
naar Gent. 
 
Beslissing: het DC start met de afvoer van gebonden asbest naar Indaver vanaf 01/03/2018. 

 
5. Bestek leveren en plaatsen van energieopslagcontainer 

In het budget van 2018 werd bij de investeringen een bedrag voorzien voor het aankopen van een 
energieopslagcontainer. De te voorziene zonnepanelen op het dak van de loods zouden de opgewekte 
gelijkspanning kunnen opslaan in de batterijen. Aan de batterij kunnen dan de elektrische 
vorkheftrucks worden opgeladen, verlichting mee branden van de loods, … Het is de bedoeling om de 
panelen niet op het net aan te sluiten maar enkel op de container zodat deze unit volledig 
zelfvoorzienend is. Voor de aankoop van een dergelijke container werd een bestek opgemaakt 
(meegestuurd in bijlage). 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek en legt dit voor aan de RvB van 01 maart. 

 

 
6. Verloning directeur 

 
7. Varia 

 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 26 februari om 13u30.  
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


