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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 23 april 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 

1. Goedkeuring verslag 09/04/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Privacyverklaring 

In het kader van de wetgeving GDPR moet Ibogem een privacyverklaring opmaken. Deze verklaring 
moet op de communicatiedragers van Ibogem kenbaar gemaakt worden. Elke Debaets licht de 
verklaring toe. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de verklaring en deze wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 
03 mei. 

 
3. Lastenboek  

Voor de aankoop van nieuwe rolcontainers werd een lastenboek opgemaakt. De vorige 
raamovereenkomst was reeds 4 jaar lopende. Voor het nieuwe raamcontract worden containers 
gevraagd met identificatiechips. Ibogem wenst meer diftarcontainers in te voeren als aanvulling op de 
ondergrondse containers. Voor de romp van de containers wordt 100% gerecycleerd materiaal 
gevraagd. Aan OVAM zal gevraagd worden of er subsidiering kan voorzien worden. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het bestek, dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 03 
mei. 

 
4. Aanduiden lasthebber AV VERKO 

 
VERKO houdt een Algemene Vergadering op dinsdag 12 juni. Aan Ibogem wordt gevraagd een 
lasthebber aan te duiden voor deze vergadering. 
 
Beslissing: het DC duidt Roger Heirwegh aan als lasthebber, wat wordt voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur van 07 juni. 

 
5. Overhandigen geschenken medewerkers 40-jaar dienst 
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6. Dringende vervanging perscontainer 
 
In de week van 16 april werd vastgesteld dat een perscontainer defect was en moest hersteld worden 
bij de leverancier. De herstelkosten bedroegen € 5.500. De container zelf is meer dan 10 jaar oud. De 
leverancier deed een voorstel voor overname van een tweedehandscontainer voor de prijs van € 
8.500. Deze container is 4 jaar oud en werd door Ibogem eerder gebruikt in PI Beveren, met slechts 
150 persuren. 
Gezien de dringende noodzaak van een perscontainer is de aankoop wenselijk. 
 
Beslissing: het DC keurt de aankoop goed van de tweedehandsperscontainer. 
 

7. Aanpassing systeem afrekening afvalzakken/milieuheffing 

 
Om alle transparantie te behouden in de effectieve werkingsbijdragen en een duidelijk overzicht te 
hebben van elke kostendrager werd na overleg met de financieel beheerders voorgesteld om alle 
activiteiten apart te behandelen en te boeken. Vanaf 2018 zullen er geen verrekeningen meer 
gebeuren en zullen de bijdrage, de inkomsten van de afvalzakken en de heffingen allemaal apart 
gefactureerd worden.  
 
Beslissing: het DC is akkoord met deze nieuwe werkwijze. 

 
8. Varia 

 

 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 07 mei om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


