
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 01 oktober 2020 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; R. Heirwegh; D. Tielens; E. Smet; L. 
Van Dooren; K. Schelfhout; C. Vermeulen; G. Weyns;  A. Denert en E. Debaets. 
 
Verontschuldigd: S. Vervaet, ondervoorzitter (met volmacht aan Guido Weyns); W. Beeldens, 
 
 

1. Voorstel indexering en aanpassing tarieven 
 
In 2013 werd door de gemeenten beslist om de tarieven aan te passen en  jaarlijks te indexeren. 
Op basis van de index der consumptieprijzen stelt Ibogem de aangepaste tarieven vanaf 01/01/2021 
voor. De inkomsten hiervan gaan integraal naar de gemeenten. 
 

1.1 Tarieven: 
 

1.1.1 Zakken 

  
2016 

 
2017 

 
2018 2019 2020 2021 

         
 

zakken pmd  60L  0,125 
 

0,125 
 

0,125 0,125 0,150 0,150 

zakken rest   60L  1,320 
 

1,350 
 

1,370 1,400 1,420 1,430 

zakken rest   30L  0,790 
 

0,810 
 

0,820 0,840 0,850 0,860 

 
Een rol grijze zakken kost vanaf 01/01/2021 € 14,30, een rol blauwe zakken € 3.  
 

1.1.2 Ondergrondse sorteerstraten: 

Aan de gemeenten wordt een voorstel gedaan om de aanbieding van restafval mogelijk te maken 
met een grote opening en een kleine opening. Deze opsplitsing moet vermijden dat er blokkeringen 
komen van de containers. Het aangepaste tarief is bovendien beter afgestemd met de tarieven van 
de rolcontainers of zakken.  

 
2019 2020 2021 

    
Restafval ondergronds (per opening 30 liter) 0,25 0,255 0,257 

Restafval ondergronds (per opening 60 liter) 0 0 0,5 

Gft ondergronds(per opening) 0,15 0,152 0,153 

 
1.1.3 Diftar 

Restafval:   € 0,25/per kg 
  € 0,15/lediging 40 liter 
  € 0,30/lediging 120 liter 
  € 0,50/lediging 240 liter 
 



 

 

 

Bij de invoer van diftar gft werd geen ledigingskost aangerekend. Bij diftar rest wordt dat wel 
opgelegd. In de praktijk stelt Ibogem vast dat het aanbiedgedrag hierdoor te laagdrempelig is en dat 
mensen hun container altijd buiten zetten, zelfs met weinig of geen inhoud. Ook mensen met 
meerdere containers zetten elk volume buiten zonder dat de beide recipiënten vol zijn. Een 
ledigingskost zal dit verminderen en de neiging voor het aanschaffen van meerdere containers 
terugdringen.  Het basis tarief voor gft is bovendien veel te laag in vergelijking met de 
verwerkingskosten en in vergelijking met de tarieven van andere IC’s. 
 
Gft:  2020:  € 0,05 per kg 
   € 0 per lediging 
  2021:  € 0,08 per kg 
   € 0,15/lediging 40 liter 
   € 0,30/lediging 120 liter 
   € 0,50/lediging 240 liter 
 

1.2 Bijdrage: 
 
Voor 2020 werd beslist om de bijdrage op te trekken naar € 62,5 per inwoner en vanaf dan jaarlijks 
de bijdrage met 2% te indexeren. Voor 2021 zal de bijdrage per inwoner dan € 63,75 zijn.  
Omwille van covid-19 en de gevolgen ervan voor de afzet van de verschillende fracties zullen de 
kosten voor een aantal activiteiten stijgen. In navolging van andere besturen en organisaties kan 
gevraagd worden aan de gemeenten om een covidbijdrage toe te passen. De bijkomende kosten 
worden geraamd op €1/ inwoner. Er wordt voorgesteld om de kosten in kaart te brengen en de vraag 
gemotiveerd over te maken aan de gemeenten. Ook de vorm van mogelijke bijdrage en de 
betalingsvorm moet besproken worden. 
Op 06 oktober is er nog een overleg met de financiële directeurs. 
 
Beslissing: de raad van bestuur zal deze tarieven overmaken aan de gemeenten. 
 
 

2. Sectoraal akkoord 
 
Met de omzendbrief van de Vlaamse Regering KB/ABB 2020/2 werd er een nieuw sectoraal akkoord 
kenbaar gemaakt voor onze organisatie. De krachtlijnen zijn de volgende. 
 

1. Enkel voor besturen met maaltijdcheques van minder dan 8 euro/gewerkte dag: een 
verhoging van de werkgeversbijdrage met 100 euro/VTE, desgevallend (voor besturen die 
bijna aan het fiscaal maximum zitten) beperkt tot de maximale werkgeverstussenkomst van 
6,91 euro per dag.  

2. Voor alle besturen: een koopkrachtverhoging van 200 euro/VTE. Hiervoor heeft het bestuur 
de keuze tussen maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques, cadeaucheques 
(lokale handelaarsbonnen) of een combinatie van die cheques. De toekenning van deze 
cheques moet gebeuren met respect voor de sociaalrechtelijke en fiscale regels (zie vraag x).  

3. Voor alle besturen met een tweede pensioenpijler van minder dan 2,5% op het salaris (of een 
gelijkwaardige dekking voor besturen die werken met een kloofdichting): een verhoging van 
de sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele 
medewerkers naar 2,5% van het salaris.  
 

De aanpassingen voor de koopkrachtverhoging zijn recurrent en starten vanaf 2020. De sociale 
partners hebben zich geëngageerd dat ze geen nieuwe eisen op tafel zullen leggen in 2020. 



 

 

 

Ibogem voldoet reeds aan de voorwaarden van punt 1 en 3. Ibogem heeft in de loop van 2020 aan de 
medewerkers die zijn blijven werken tijdens de lockdown al een bedrag in ecocheques gegeven als 
blijk van waardering. Op het eind van elk jaar wordt bovendien aan elke medewerker een 
cadeaucheque gegeven. De beide voordelen maken dat het voor 2020 onmogelijk is om de 
koopkrachtverhoging van € 200 door middel van ecocheques uit te werken. Als alternatief wordt 
voorgesteld om voor 2020 iedereen consumptiecheques te geven voor een waarde van € 200/VTE. 
Vanaf 2021 zal dan hetzelfde bedrag gegeven worden in ecocheques. Het totaalbedrag aan uit te 
geven consumptiecheques bedraagt voor Ibogem € 6.948.  
 
Beslissing: de raad van bestuur beslist om consumptiecheques te geven ter waarde van €200/VTE en 
vanaf 2021 ecocheques te geven voor dat bedrag. 
 

3. Bestek pmd-zakken: IDM-MIWA-IvLA-Ibogem 
 
De overeenkomst voor de aankoop van pmd-zakken loopt af op 31/12/2020. In 2019 werd een 
bevraging georganiseerd voor een beperkte looptijd omdat de criteria voor het verplicht gebruik van 
gerecycleerde materialen zou wijzigen. Op dat ogenblik was er de voorwaarde voor een minimaal 
gebruik van 50% gerecycleerde materialen. Ondertussen is de wetgeving veranderd en wordt 
minimaal 80% geëist waarvan 50% post-consumer materiaal is. Deze voorwaarden werden dan ook 
opgenomen in het nieuwe bestek (meegestuurd in bijlage). Ibogem blijft zoals voorheen 
opdrachtencentrale voor IDM en MIWA, maar ook IvLA (Vlaamse Ardennen) sluit aan bij deze 
opdracht. De samenwerking tussen de verschillende intercommunales wordt hiermee nog versterkt 
waardoor opdrachten efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Fost Plus heeft het bestek ook 
nagekeken en heeft geen opmerkingen. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

4. Beëindiging opdracht door Renewi voor inzameling harde kunststoffen  
 
In 2018 werd een aanbesteding gehouden voor de inzameling van harde kunststoffen op de 
recyclageparken. IDM was opdrachtencentrale voor MIWA en Ibogem. De opdracht werd gegund aan 
Renewi. Als gevolg van covid-19 heeft Renewi in juni een aanpassing van de prijs gevraagd, 
toepasselijk volgens artikel 38/9 van de wetgeving overheidsopdrachten. De prijs van de offerte 
bedroeg € 54/ton, Renewi vroeg een aanpassing naar € 100. Finaal werd een akkoord bereikt samen 
met de andere intercommunales voor een aanpassing naar € 75. Met een aangetekend schrijven aan 
IDM van 17/09/2020 vraagt Renewi een verlenging van deze aanpassing en geven ze eveneens de 
opzeg voor de lopende aanbesteding vanaf 01/01/2021. De opzeg moet aanvaard worden. De vraag 
voor verlenging van de aanpassing van het tarief als gevolg van de onvoorziene omstandigheid voor 
covid-19 wordt niet ingewilligd. Na 5 maanden kan niet meer gesproken worden van een 
onvoorziene omstandigheid. De marktprijzen zijn ondertussen effectief enorm gestegen naar 
waarden tussen de € 120 – 130 per ton. 
IDM heeft een nieuw bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage) om een nieuwe overeenkomst te 
kunnen gunnen. Gezien ook de afzetlocatie van Lokeren recent gesloten werd door Renewi en er in 
de omgeving geen andere spelers actief zijn voor die markt, wordt ook het afstandscriterium 
toegepast in dit bestek. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met het bestek. 
 

5. Aankoop compostbakken IDM-Ibogem 
 



 

 

 

Voor de aankoop van compostbakken werd de laatste jaren geen aanbesteding meer georganiseerd. 
Sinds de invoering van gft-diftar worden echter meer bakken verkocht. Samen met IDM werd 
bekeken om een nieuwe marktbevraging te organiseren. Voor de aankoop worden ook subsidies 
aangevraagd bij OVAM. IDM werkt als opdrachtencentrale en maakt het bestek op (meegestuurd in 
bijlage). Voor 2020 wordt verwacht dat er 50 bakken verkocht zullen zijn. 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 
6. Examenverrichtingen adjunct-directeur/stafmedewerker kwaliteit en projectmanagement 

 
7. Pensioen Guido Van Hove 

 

8. Selectieve inzameling en aanvaardingsplicht matrassen 
 

In Vlarema staat beschreven dat er een aanvaardingsplicht is voor matrassen. Dat wil zeggen dat de 
gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en producenten de oude matrassen 
moeten aanvaarden. OVAM streeft naar opstart vanaf 01/01/2021. Interafval is in overleg met OVAM 
en Valumat om hierrond de modaliteiten vast te leggen. Een definitief akkoord wordt zo snel 
mogelijk verwacht.  
 
Enkele concrete krijtlijnen (nog niet goedgekeurd): 
 

- Gratis aanvaarding van conforme matrassen op de parken in apart recipiënt 

- Valumat betaalt aan de parken een vergoeding voor de inzameling 

- Voorlopig is er geen afzet voor recyclage van de materialen en worden de matrassen 

verbrand 

- Bij inzameling aan huis worden matrassen samen met grofvuil ingezameld 

- Er moet een aanbesteding gedaan worden voor het zoeken van een partner die de 

inzameling organiseert 

Vanuit Ibogem zijn er een aantal bezwaren. Gratis aanvaarding wil zeggen dat de inzameling moet 
gebeuren op de gratis zone. Niet overal is er voldoende plaats om een extra container te zetten. Het 
niet verplichtend karakter van het selectief inzamelen aan huis maakt de communicatie er niet 
eenvoudiger op. Het wordt bovendien nu al duidelijk dat niet alle gemaakte kosten zullen gedekt 
worden door de vergoeding van Valumat.  
 

 
9. Hersamenstelling Bureau Interafval 

 

Bij de vorige hersamenstelling van het Bureau van Interafval in mei 2019 had onze directeur zich 
kandidaat gesteld. Gezien alle leden van het bureau die toen zetelden terug kandidaat waren, heeft 
onze directeur zijn kandidatuur ingetrokken, zoals afgesproken op voorhand. Gezien er nu twee 
mandaten beschikbaar komen, biedt zich opnieuw een opportuniteit aan voor een mandaat in het 
bureau op te nemen. De praktijkervaring leert dat de betrokkenheid bij dossierbesprekingen met 
OVAM, FP, Kabinetten, IVC,…veel groter is als lid van het bureau. Bovendien missen wij in de huidige 
samenstelling ook iemand met voldoende kennis en ervaring vanuit de kringwinkelsector. Ibogem is 
naast Verko het enige intergemeentelijke samenwerkingsverband met uitbating van eigen 
kringwinkels. In het kader van hergebruik en circulaire economie wordt deze expertise te weinig 
gebruikt en is er vanuit Interafval gebrek aan een stevige binding met en binnen de sector. Net die 
aspecten worden steeds belangrijker in een duurzaam afvalbeleid. 



 

 

 

 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de kandidatuur van Wim Beeldens. 
 

10. Varia 
 

 
 
 

 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Jens De Wael 


