
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 03 december 2020 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; R. 
Heirwegh; D. Tielens; E. Smet; L. Van Dooren; G. Weyns; A. Denert; R. Hiel; E. Debaets en W. 
Beeldens 
 
Verontschuldigd: C. Vermeulen (met volmacht); K. Schelfhout 
 
Gelet op de maatregelen rond covid-19 wordt de vergadering digitaal georganiseerd. 
 

1. Gunning levering pmd-zakken 
 
De overeenkomst voor de aankoop van pmd-zakken loopt af op 31/12/2020. Er werd een bestek 
opgemaakt samen met MIWA, IMD en IvLA. De offertes moesten binnen zijn tegen 05 november. 
Enkel Powerpack NV, de huidige leverancier van de afvalzakken, heeft een offerte ingediend. Uit het 
verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage) blijkt dat de aangeboden zakken voldoen aan de eisen vn 
het bestek. Het wettelijk opgelegde percentage recyclaat wordt gehaald. Fost Plus heeft het 
gunningverslag nagekeken en heeft geen opmerkingen. 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan Powerpack NV. 
 

2. Gunning verwerking harde kunststoffen 
 
De overeenkomst met Renewi voor de inzameling en verwerking van harde kunststoffen afkomstig 
van de recyclageparken eindigt op 31/12/2020. In het kader van de samenwerking tussen de 
verschillende intercommunales uit de regio, treedt IDM op als aankoopcentrale voor IDM, MIWA en 
Ibogem. Het gunningverslag werd meegestuurd in bijlage. Er waren slechts 2 inschrijvers. De tarieven 
die worden voorgesteld zijn veel hoger dan het huidige tarief. Vooral de lage olieprijzen maken dat 
het produceren van kunststof van nieuwe materialen veel goedkoper is dan het produceren met 
gerecycleerde materialen. Bovendien is de afleverlocatie (Gent) ook verder gelegen dan vroeger 
(Lokeren) wat de totale kost en inzet van middelen nog verhoogt. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de gunning door IDM aan Renewi NV. 
 

3. Grofvuilinzameling scholen 
 
Ibogem geeft scholen de kans om in de zomervakantie een grofvuilophaling aan te vragen. 
Oorspronkelijk werd dit aangeboden om binnen alle scholen ondersteuning te geven bij opruimacties 
voor de start van het nieuwe schooljaar.  
We stellen vast dat de laatste jaren er steeds minder gebruik gemaakt wordt van deze 
dienstverlening (zie cijfers hieronder voor 2020). In totaal zijn er 45 scholen gevestigd in het 
werkingsgebied van Ibogem. Er hebben 10 scholen een aanvraag ingediend wat neerkomt op een 
dekkingsgraad van 22%.  
 
 
 



 

 

 

 

 
naam school 

  
RFR Hout Metaal 

  1 De Zonnepit Vrasene 
      2 Mercatorschool Rupelmonde 
      3 Krinkelding Bazel 
      4 De Verrekijker Verrebroek 
      5 Kleuterschool OLV Gaverland Melsele 
      6 Kleuterschool OLV Gaverland Melsele 
      7 De Zeppelin  Haasdonk 
      8 De Oogappel Vrasene Vrasene 
      9 Sint Martinus - Sint jan Beveren 
      10 Sint Martinus - Den Bosco  Beveren 
               

  

SUBTOTAAL 
(kg) 

 
740 3500 900 TOTAAL 5140 

 
 
Bij analyse van de ingezamelde fracties zien we dat meer dan de helft van het materiaal bestaat uit 
hout. Bij het restafval treffen we regelmatig andere materialen aan zoals folies of harde kunststoffen 
(schoolmateriaal en speelgoed). Deze fracties worden niet aanzien als grofvuil en dienen verplicht 
apart ingezameld te worden via de recyclageparken. Bij de ophaling in augustus werden hierbij 
inbreuken vastgesteld en zijn de scholen daar op aangeschreven. 
De scholen betalen voor deze dienstverlening: 

Forfaitaire kost per ophaalpunt  € 50 
Grofvuil     € 0,250/kg 
Hout      € 0,050/kg 
Metaal      € 0,050/kg 

 
Ibogem betaalt aan Lammertyn.net voor de inzameling de volgende tarieven: 
 Forfaitaire kost per ophaalpunt: € 32,20 
 Kost per ton    € 157,30 
Dit geeft de volgende afrekening voor 2020: 
 Kosten Ibogem  € 1.130,52  
 Inkomsten Ibogem € 905 
 Opleg Ibogem  € 225,52 
 
Beslissing: de raad van bestuur beslist om de inzameling van grofvuil bij scholen niet meer aan te 
bieden. 
 
 

4. Evaluatie bezoekers RP afsprakensysteem 
 
Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 als gevolg van de coronapandemie moesten alle 
recyclageparken verplicht gesloten worden. Op 07 april konden de parken terug geopend worden, 
weliswaar onder strenge voorwaarden zowel voor de bezoekers als voor de medewerkers. Om een 
veilige en beheersbare aanvoer te kunnen garanderen, werd gekozen om bezoekers enkel op 
afspraak toe te laten. De afspraken werden manueel geregistreerd door het team van Ibogem. Na 
een aantal dagen was er een webtool ter beschikking van IRC. Na enkele weken kon vastgesteld 
worden dat het afsprakensysteem tal van voordelen opleverde voor de bezoekers en Ibogem. De 
raad van bestuur besliste op 07 mei 2020 om het afsprakensysteem een permanent karakter te 



 

 

 

geven. Er werd gekozen voor 3 dagen op afspraak en 2 dagen zonder afspraak. Na enkele maanden 
zou er een evaluatie komen. 
Uit de tabellen in bijlage kunnen een aantal (voorzichtige) conclusies getrokken worden. 
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn er 24,4% minder betalende bezoekers geweest. In 
2019 kwamen er 57.448 bezoekers en in 2020 waren dat er 43.451. Dit is ook duidelijk te zien in het 
aantal bezoeken per dag. Op geen enkel park worden nog dezelfde hoge dagelijkse cijfers gehaald als 
vorig jaar. Ongetwijfeld zal covid-19 zijn invloed hebben op het totale bezoekersgedrag, doch het 
afsprakensysteem reguleert eveneens het bezoekerspatroon van de burgers.  
De eerste maanden was het aantal bezoekers op de dagen zonder afspraak veel hoger dan op de 
dagen met afspraak. Vanaf september wordt dit verschil kleiner, maar dagen zonder afspraak hebben 
nog steeds meer bezoekers. Woensdag (op afspraak) is de dag met het laagste aantal bezoekers, op 
alle parken.  
De aangevoerde tonnages van de verschillende stromen geven aan dat er niet minder afval wordt 
aangeleverd door het minder aantal bezoekers. Voor hout en harde kunststoffen is er een stijging 
van ongeveer 5%. Voor groenafval is er een daling van 15% (voorlopige cijfers). Deze daling is echter 
te wijten aan de droge zomer en aan de stijging van het ingezameld gft aan huis (vermoedelijk als 
gevolg van covid-19 en de tijdelijke sluiting van de parken). Gft aan huis stijgt met 12% (op basis van 
de voorlopige cijfers). Voor de andere fracties is er weinig verschuiving waar te nemen. De cijfers 
geven aan, zoals voorzien werd, dat er evenveel afval zal aangevoerd worden met een lager aantal 
bezoeken. 

 
Beslissing: de raad van bestuur beslist om de huidige regeling voorlopig verder te behouden. 

 
5. Vergoeding textielinzamelaars 

 

Als gevolg van covid-19 hebben de textielinzamelaars in het voorjaar gevraagd om de betaling van de 
vergoeding kwijt te schelden gezien er geen afzetmogelijkheden waren voor het ingezameld textiel. 
Ibogem is akkoord gegaan met een tijdelijke kwijtschelding via een addendum aan de overeenkomst. 
De textielsector vraagt nu terug een kwijtschelding van de vergoedingen vanaf september. 
Ondertussen is geweten dat de afzetmogelijkheden terug beschikbaar zijn maar dat er eenvoudig 
weg teveel aanbod is. Dit is uiteraard niet enkel het gevolg van covid-19 maar een trend die zich al 
jaren aan het doorzetten is. Bovendien is het verdienmodel voor textielsortering en inzameling sterk 
aan het veranderen, deels te wijten aan de sector zelf met het ontwrichten van de marktwerking. De 
prijzen dalen overal en de inzamelaars blijven achter met contracten aan (te) hoge voorwaarden.  

Samen met de collega-intercommunales van Oost-Vlaanderen wordt gekeken naar een gezamenlijk 
standpunt. Na overleg wordt voorgesteld om de vergoeding voor de rest van 2020 te halveren en dit 
door te trekken voor de verdere looptijd van de contracten. 

Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met halvering van de vergoeding. 

6. Aanpassing merknaam Kringwinkel 
 
In 2019 was er een fusie tussen Komosie (koepel kringwinkels) en SST (koepel maatwerkbedrijven) 
tot Herw!n. De fusie beoogde een vertegenwoordiging van alle kringwinkels en maatwerkbedrijven. 
Bij de fusiegesprekken werd snel duidelijk dat de focus lag op de maatwerkbedrijven en minder op de 
echte kringwinkels. Ibogem heeft daarom beslist in 2019 om geen lid meer te zijn vanaf 01/01/2021. 
De return is veel te weinig ten opzichte van de bijdrage die moet betaald worden. Het huidige jaar 
werd beschouwd als overgangsjaar voor het verder gebruik van de merknaam “Kringwinkel”. Vanaf 
01/01/2021 mag die naam niet meer gebruikt worden door Ibogem. In het verleden hebben 
overkoepelende organisaties ons verplicht om de naam “kringloopwinkel” op te geven en om te 



 

 

 

vormen naar “Kringwinkel”. Het meest voor de hand liggend is dan nu terug te keren naar de 
oorspronkelijke benaming “Kringloopwinkel Ibogem”. VERKO is nooit lid geweest van Komosie noch 
van Herw!n en gebruikt sinds jaar en dag de naam “Kringloopwinkel VERKO”, idem voor andere 
winkels die geen lid meer zijn van Herw!n. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de naamswijziging. 
 

7. Bestek aankoop elektrische vorkheftruck 
 
In het budget 2021 werd de aankoop van een nieuwe elektrische heftruck voorzien. Het toestel moet 
het oude vervangen dat buiten dienst is omdat het na jarenlange dienst niet meer veilig kan gebruikt 
worden. Daarnaast is er nog een 2de toestel in gebruik. Gezien het beperkt aantal uren dat dit 
voertuig zou moeten draaien, werd gekeken naar een alternatieve oplossing door een 
tweedehandsvoertuig aan te schaffen. Op de markt zijn tal van degelijke tweedehandsvoertuigen, 
gecertifieerd, beschikbaar. De aankoopprijs wordt op minder dan de helft van een nieuw voertuig 
geschat. Conform de wetgeving overheidsopdrachten werd een beperkt bestek opgemaakt 
(meegestuurd in bijlage) waardoor bij verschillende bedrijven prijsvraag kan gedaan worden.  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

8. Aanduiden lasthebber AV VERKO 07/12 

Op 07 december organiseert VERKO zijn algemene jaarvergadering houden. Ibogem is 
aandeelhouder bij VERKO en wordt gevraagd een lasthebber aan te duiden. De vergadering wordt 
digitaal georganiseerd. 
 
Beslissing: Jens De Wael wordt aangeduid als lasthebber.  
 

9. Vraag vakbondsdelegaties bijpassing loon technische werkloosheid 

Sinds de invoering van de 2de lockdown en het sluiten van alle niet-essentiële winkels werd het 
personeel van de kringwinkels op technische werkloosheid gesteld. Een aantal mensen kon blijven 
verder werken voor organisatie van de online veiling en uitvoer van de diftarcontainers. In totaal 
werden 8 medewerkers op TW geplaatst, waarvan 2 al na 2 weken terug aan de slag zijn gegaan. De 
vakbondsdelegaties hadden begin november direct gevraagd of er een bijpassing op het loon kon 
gedaan worden door Ibogem gezien technische werkloosheid maar een vergoeding oplevert van 70% 
van het basisloon. De raad van bestuur besliste op 05 november om een beslissing hieromtrent uit te 
stellen en dit te bespreken op de volgende raad van bestuur. Gezien de winkels nu terug open 
mochten vanaf 01 december en Ibogem de beide winkels weer opent vanaf 03 december, is iedereen 
terug aan de slag vanaf 02 december. Tijdens de periode van technische werkloosheid waren er 
bovendien een aantal mensen met ziekteverlof en gepland verlof zodat het verlies aan loon voor 
sommigen heel beperkt bleef.  

Beslissing: de raad van bestuur geeft geen bijpassing voor deze beperkte periode van loonverlies.  

10. Varia 

 
 

 
 



 

 

 

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


