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

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 

1. Goedkeuring verslag 13/07/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Terugname zakken/labels 

Op locaties waar door de overheid ondergrondse containers worden geplaatst, zal het voorvallen dat 
de bewoners nog met een overschot aan zakken of labels blijven zitten. In een beperkte tijdspanne 
kunnen deze dan bij de gemeenten of Ibogem worden ingeleverd tegen terugbetaling. Elke gemeente 
betaalt de vergoeding terug aan de eigen bewoners. 
Bij de omschakeling naar diftar voor GFT zal Ibogem de kosten dragen omdat deze dan toch in 
verhouding zijn met het aantal inwoners per gemeente. De praktische regeling hiervoor wordt late 
bekeken. 
De gemeente Zwijndrecht heeft nog een grote stock zakken van 30liter en GFT-labels. Zij vragen of die 
kunnen omgewisseld worden voor zakken van 60 liter. Er zal eerst bekeken worden wat het normaal 
verbruik is en dan zal bekeken worden of er akkoord kan gegaan worden met de omruiling.  

 
3. Stand van zaken P+MD 

Fost Plus heeft de bestekken gelanceerd voor de sorteeropdracht van P+MD. De offertes moeten 
ingediend worden tegen 10 september. Voorlopig is er nog steeds geen nieuws over de effectieve 
overstapdatum voor de Oost-Vlaamse intercommunales. Op maandag 27 augustus is er een 
infovergadering voor de inschrijvers van de sorteeropdracht waarop ook de betrokken 
intercommunales zijn uitgenodigd. 

 
4. Personeelsstatuut en arbeidsreglement 

In het verleden waren er verschillende documenten voor het personeelsstatuut en het 
arbeidsreglement. Na overleg met de vakbondsdelegaties werd afgesproken om naar 1 document te 
gaan voor het personeelsstatuut en een aanvullend arbeidsreglement. De nieuwe documenten 
werden meegestuurd in bijlage. De teksten zijn inhoudelijk niet aangepast, met uitzondering waar 
aanpassingen aan de hogere wetgevingen ondertussen werden doorgevoerd. Dit document kan nu 
gelezen worden om nadien voor te leggen aan de vakbondsdelegaties. 
 

5. Energieopslagcontainer 
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6. Varia 

 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 27 augustus om 09u00.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


