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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 08 februari  2018 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; I. Hoppe W. Maes,G. Paelinck, D. Melis-De Lamper, G. Maes, G. Brys, J. De Kerf, S. 
De Munck, J. Weyers, L. Smet, W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd: P. Lierman, E. Goddaert 

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 11 januari 2018 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Kennisname verslagen  DC 08/01/2018 

 
Er wordt kennis genomen van het verslag.  
 

3. Verslag van nazicht raamcontract leveren en plaatsen 100 ondergrondse containers 
 
De offertes voor het leveren en plaatsen van de ondergrondse containers werden nagekeken en de 
vergelijking in een gunningverslag (meegestuurd in bijlage) gegoten. Na het nazicht van de 
binnengekomen offertes betreffende de overheidsopdracht voor ondergrondse afvalcontainers is 
aan de firma Eurobins een bijkomende prijsverantwoording gevraagd wegens te grote afwijking t.o.v. 
de raming.  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt de gunning van de opdracht aan de firma Eurobins goed. 

 
4. Nieuwe structuur Indaver  

 
Tony Bresseleers geeft toelichting over een wijziging in de bedrijfsstructuur van Indaver.  
Indaver zal vanaf 01/2018 het beheer en commercialisatie van de relaties en contracten met de 
gemeenten en intercommunales, voor wat betreft de verwerking en nuttige toepassing van hun 
stedelijke afvalstoffen, over te dragen aan haar dochtervennootschap IMS die zich ten volle op deze 
klanten zal kunnen concentreren. IMS zal alle rechten en plichten die toepasselijk zijn op de lopende 
overeenkomst integraal overnemen en naleven. IMS is een 100% dochteronderneming van Indaver 
en staat voor Indaver Municipal Services. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met de overdracht van de overeenkomst met en door 
Indaver aan IMS. 
 

5. Statiegeldalliantie 
 
Recent werd een statiegeldalliantie opgericht waarbij gemeenten gevraagd wordt om die mee te 
ondertekenen. De statiegeldalliantie pleit voor de invoering van statiegeld. 
Interafval, de koepel van de steden en gemeenten voor duurzaam afvalbeleid, wil geen gezamenlijk 
standpunt innemen over de statiegeldalliantie en laat elke gemeente of intercommunale zelf 
beslissen hierover.  
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Wim Beeldens geeft een overzicht van zaken waar rekening mee moet gehouden worden bij de 
overweging om de alliantie al dan niet te tekenen: 
 

- FostPlus heeft zijn plan voor de invoering van de P+MD zak bekendgemaakt. In de blauwe zak 
mogen in de toekomst alle plastiekverpakkingen, voor Ibogem wordt dit normaal vanaf 
01/01/2019 

- Indien er statiegeld zou komen, dan verdwijnt voor FostPlus de belangrijkste valoriseerbare 
fractie uit die zak (blikjes en petflessen). De bestaansreden van FostPlus ( de organisatie van 
de verpakkingsproducenten) verdwijnt dan ook, dus ook FostPlus. Zij staan echter in voor de 
kosten van de inzameling van de verpakkingsmaterialen (ook glas en papier&karton). Als dit 
zou gebeuren moet de kost betaald worden door de gemeenten/intercommunales.  

- In landen waar statiegeld is, is geen organisatie zoals Fost Plus 
- Intercommunales die eigen ophaaldiensten hebben vrezen een sociaal passief als statiegeld 

er komt. De frequentie van de ophalingen van de blauwe zak zal dalen of wegvallen. Er zullen 
jobs sneuvelen 

- De andere verpakkingen dan blik en petfles zullen bij ontbreken van een blauwe zak in het 
restafval belanden en verbrand worden  

- Wat gebeurt er met de blikjes en petflessen die niet worden teruggebracht naar de 
automaten? In welke zak komen die terecht? 

- De producenten betalen nu de verwerking van het PMD. In landen waar statiegeld aanwezig 
is, wordt de verwerkingskost en inzamelkost betaald door de overheden/burgers. 

- De cijfers van de statiegeldalliantie moeten objectief geanalyseerd worden: 40% van het 
zwerfvuil is blik en petflessen, maar het gaat wel over volumeprocenten. In gewichten is dit 
totaal anders. Immers de andere 60% van het volume zwerfvuil zijn zware materialen 
(meubels, elektro,..). De verwerkingskost hiervan is gebaseerd op het gewicht en niet op het 
volume. 

- De cijfers die gekend zijn, zijn er omdat dit gaat over het zwerfvuil dat ingezameld is en 
verwerkt is, dat afval is niet in de zee terecht gekomen 

- Door de invoering van statiegeld zullen er veel mensen hun lege verpakkingen meenemen 
naar de supermarkten of aanwezige leeggoedautomaten. 

- Mensen die het financieel minder goed hebben, zullen de blikjes en flessen inzamelen en 
terugbrengen naar de inzamelpunten voor wat extra geld en zo eveneens meewerken aan 
een propere omgeving (trend in andere landen) 
 

 
Irene Hoppe geeft aan dat de gemeente Zwijndrecht voorstander is om de alliantie te ondertekenen, 
als het kan met Ibogem, indien Ibogem geen standpunt inneemt dan zal Zwijndrecht apart 
ondertekenen. Julien Mertens zegt dat Kruibeke dezelfde redenering volgt. Beveren heeft nog geen 
standpunt ingenomen. 
Geert Maes vraagt of de maatschappij bereid is om de kosten achter het statiegeldsysteem te 
betalen. Nu al wordt ca 95% van de genoemde fracties selectief ingezameld en gerecycleerd. De 
overige 5% is dan zwerfvuil. Vlaanderen en België haalt nu al zeer goede resultaten op vlak van 
recyclage. 
De directeur is persoonlijk van mening dat elk initiatief dat de hoeveelheid zwerfvuil kan 
verminderen moet onderzocht of ondersteund worden, maar dat ook rekening moet gehouden 
worden met alle beschikbare gegevens en gevolgen van dat systeem. Dit ontbreekt echter nog op dit 
moment voor het statiegeldverhaal. 
 
Ibogem beslist om bovenvermelde redenen voorlopig geen standpunt in te nemen en eerst meer 
duidelijkheid te krijgen over de verschillende parameters en cijfers met betrekking tot de invoering 
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van statiegeld. De gemeenten zijn vrij om zelf te beslissen of ze individueel de alliantie 
ondertekenen. 
 

6. Varia 
 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 01 maart om 17u30 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 


