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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 10 december 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers,  ondervoorzitter en  Irene Hoppe, Wim Beeldens  
Verontschuldigd:   
 
 
 

1. Goedkeuring verslag 26/11/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Inkanteling Recover - IA 

Begin 2017 maakten 11 afvalintercommunales en de stad Antwerpen middelen vrij om extra 
onderzoek te doen naar de problematiek van het beheer van verpakkingsafval. Die middelen dienden 
om hiervoor zowel personeel vrij te maken als extra onderzoeken uit te laten voeren. De focus van het 
project, genaamd Recover, dat tot eind 2018 zou lopen, lag op meer selectieve inzameling, betere 
recyclage en een doelgerichte aanpak van de problematiek van de verpakkingen in het zwerfvuil. Een 
deel van het onderzoek gebeurde in eigen beheer. Tegelijk werden onderzoeksopdrachten uitgevoerd 
in samenwerking met universiteiten en consultants. Recover bracht tal van organisaties samen om 
informatie te verzamelen en uit te wisselen. 
 
De initiatiefnemers van Recover evalueren de samenwerking van de afgelopen twee jaar als positief. 
Externe belanghebbenden drukken tevens hun waardering uit voor het geleverde werk. Het is van 
belang om met de beleidsaanbevelingen in de hand verder druk uit te oefenen op beleidsmakers. De 
stuurgroep van Recover acht een continuering daarom wenselijk, maar met de uitdrukkelijke wens om 
dit te doen binnen de schoot van Interafval. Financieel kan de inkanteling gerealiseerd worden door 
een verhoging van het variabel deel van het lidgeld van Interafval zoals weergegeven in onderstaande 
tabel. De leden van Interafval bogen zich over dit voorstel tijdens de Plenaire Vergadering van 
29.11.2018.  
De door de leden maximaal te begroten bijdrage in de werking van Interafval zou na inkanteling van 
Recover op hetzelfde niveau gehouden kunnen worden door de maximale bijdrage voor het 
communicatiefonds van Interafval met (ongeveer) eenzelfde bedrag te verlagen. 

 
Beslissing: het DC ondersteunt het voorstel van de inkanteling van Recover in Interafval. 

 
3. Reglement thuiswerken  

Binnen het arbeidsreglement van Ibogem was er nog geen bijlage voorzien waarin het thuiswerken 
geregeld wordt. Er werd een reglement en bijhorende overeenkomst uitgewerkt (mee gestuurd in 
bijlage).  
Het reglement werd besproken en enkele opmerkingen werden doorgevoerd. 
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Beslissing: het DC is akkoord met het reglement en zal dit voorleggen aan het eerstvolgende HOC. 
 
 

4. Varia 

 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op donderdag 20 december om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       Voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


