
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 07 januari 2021 – 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; C. Vermeulen; K. Schelfhout A. Denert; R. 
Hiel; E. Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd:  
 
Gelet op de maatregelen rond covid-19 wordt de vergadering digitaal georganiseerd. 
 

1. Bestek inzameling bouw en sloopafval recyclageparken 
 
De verwerking van bouw-en sloopafval van de recyclageparken wordt sedert lang gedaan door 
Indaver. De materialen worden gestort op de stortplaats van Hooge Maey. Samen met MIWA werd 
bekeken om deze stroom verder uit te sorteren en het aandeel te storten materialen zo laag mogelijk 
te houden. Op termijn kunnen nog bepaalde fracties zoals bijvoorbeeld ytong apart worden 
ingezameld op de parken. MIWA heeft een bestek opgemaakt voor Ibogem en MIWA. De afvoer van 
de containers doen de beide intercommunales zelf. Verwacht wordt dat met deze aanbesteding ook 
een aantal lokale verwerkers zullen inschrijven omdat zij de mogelijkheid hebben om de totale fractie 
eerst nog verder over een sorteerlijn te behandelen zodat er minder moet gestort worden. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

2. Bestek inzameling matrassen recyclageparken 
 
Volgens Vlarema geldt er voor matrassen ook een aanvaardingsplicht. De producenten moeten 
instaan voor de gratis aanvaarding van matrassen op de recyclageparken. De kosten hieraan 
verbonden worden integraal vergoed door de producenten, die zich gegroepeerd hebben binnen 
Valumat. Valumat zal een overeenkomst afsluiten met alle intercommunales om die contractuele 
afspraken te borgen. De matrassen moeten bovendien selectief worden ingezameld om ze nadien te 
kunnen recycleren. Omwille van laattijdige acties door Valumat om dit te organiseren is er uitstel 
verleend door de minister om de selectieve inzameling pas op te starten op 01/07/21. De 
aanvaardingsplicht start wel al vanaf 01/01/2021. De eerste maanden zal Ibogem de matrassen toch 
al selectief inzamelen op de gratis zone van de parken maar worden de matrassen nog afgevoerd als 
grofvuilfractie. Hiervoor heeft Ibogem dichte containers gehuurd. De kosten worden evenwel 
vergoed door Valumat. 
Voor de verwerking van de matrassen onder het totale systeem werd een bestek opgemaakt 
(meegestuurd in bijlage). Ibogem treedt op als opdrachtencentrale voor de intercommunales IDM, 
IVM, MIWA en IvLA. Gezien het nieuwe karakter van deze opdracht wordt afgeweken van de 
voorgestelde looptijd van 6 jaar en wordt een maximale looptijd van 3 jaar genomen. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 
 
 
 



 

 

 

3. Gunning aankoop elektrische heftruck 
 
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. Hiervoor werd een bestek opgemaakt. Er zijn 4 inschrijvingen 
binnen gekomen. Alle prijzen liggen hoger dan de raming. Dit komt omdat elke inschrijver slechts 1 
tweedehandsmodel heeft aangeboden. Volgens het aantal draaiuren zijn dit normale prijzen. De 
voorgestelde types voldoen allemaal aan de eisen van het bestek. Volgens het verslag van nazicht 
(meegestuurd in bijlage) kan er gegund worden aan de firma B-Close uit Kallo (Haren). 
 
Beslissing: de raad van bestuur gunt de opdracht aan B-Close. 
 

4. Varia 

 
 
 

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


