
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 04 februari 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. Statutenwijziging 
 
Het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen is van kracht sinds 01/05/2019. Voor de 
bestaande vennootschappen zijn een aantal nieuwe regels van kracht sinds 01/01/2020. De 
belangrijkste wijziging voor Ibogem is de schrapping van het kapitaal dat wordt omgezet naar 
vermogen. Het ingebrachte kapitaal wordt omgezet naar onbeschikbaar eigen inbreng buiten 
kapitaal. In de jaarrekening zal verder de term “vermogen” gebruikt worden. Het vermogen is in 
principe onbeschikbaar en kan niet worden uitgekeerd. Behalve bij uittreding en aanpassing van de 
statuten kan er een uitkering van het vermogen gebeuren. Als vennootschapsvorm worden de 
meeste omgevormd naar een Besloten Vennootschap (BV) van rechtswege uit. De vennootschappen 
hebben tot 31/12/2023 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. De 
aanpassing van de statuten voor deze materie moet gebeuren voor een notaris. 
 
Bij de statutenwijziging wordt eveneens de inbreng van vermogen verhoogd met de uitstaande 
dividenden van de gemeenten. Na de toekenning van de dividenden in 2015 en het verkrijgen van 
een ruling voor de vennootschapsbelasting, werden deze dividenden als schuld aan de gemeenten 
geboekt. De rulingcommissie (dienst voorafgaandelijke beslissingen) had bij de toekenning van de 
ruling in 2016 de voorwaarde opgenomen dat de uitstaande dividenden bij de verlenging van de 
statuten en het uittreden van de private partner opnieuw in de vennootschap moesten gebracht 
worden (toen nog onder kapitaal). Bij de aanvraag van de nieuwe ruling in 2020 werd geprobeerd om 
de dividenden alsnog uit te keren doch de rulingcommissie kon niet terugkomen op de eerder 
gestelde voorwaarde.  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt de voorgestelde statutenwijziging goed en legt die voor aan de 
AV van 18 mei. 
 
 

2. Evaluatie diftar Kruibeke 
 
De eerste ophalingen met rolcontainers in Kruibeke zijn achter de rug. Aan de raad van bestuur 
wordt een evaluatie voorgelegd over het ganse traject tot nu. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Op vrijdag 05/02 is er nog een interne evaluatie met het team. Daarna komt er nog een 
overlegmoment met de communicatie- en milieumedewerkers waar ook diftar op de agenda staat.  
Steven Vervaet vraagt of er een enquête komt voor de inwoners. Het is niet de bedoeling om een 
tevredenheidsbevraging bij de burgers te organiseren. Om de opstart van Zwijndrecht voor te 
bereiden, zal er binnenkort met de gemeente ook een overleg plaats vinden.  
 
Er komen wel regelmatig opmerkingen binnen over het gewicht van de containers door mensen die 
kattenbakvulling hebben of luiers (of de beiden). Deze materialen veroorzaken inderdaad een groter 
gewicht waardoor de rekening kan oplopen. Voor de kattenbakvulling is dat een eigen keuze van de 
burger. Mensen met luiers kunnen ook kiezen voor het gebruik van herbruikbare luiers. Hier wordt al 
promotie voor gemaakt en is er vanuit Ibogem een aanmoedigingspremie. Caroline  Vermeulen 
vraagt om hier nog extra promotie voor te maken. Normaal zijn dergelijke tegemoetkomingen een 
gemeentelijke aangelegenheid.   
 
Voor de zomervakantie start de voorbereiding op de uitrol voor Zwijndrecht. In 2022 zou dan een 1ste 
ronde van Beveren opstarten, in 2023 de 2de ronde van Beveren. Gezien er nu veel vragen 
binnenkomen van inwoners van Beveren om nu reeds een container te krijgen en om de continuïteit 
van de diensten bij het uitzetten te borgen, is een vervroegde uitrol voor Beveren misschien een 
mogelijkheid. Aansluitend op Zwijndrecht zou dan kunnen verder gegaan worden met de uitrol in 
Beveren. De volgorde van de rondes speelt voor Ibogem geen rol. Dit zal worden voorgelegd aan de 
gemeente Beveren. 
 

3. Extra aanbod restafval bij diftar 
 

De containerkeuze voor alle aansluitpunten is gebaseerd op het aanbod van restafval van een 
normaal huishouden. In de praktijk zullen er echter momenten zijn waar burgers omwille van een 
grote schoonmaak, verbouwing, brand- of waterschade,… occasioneel meer restafval zullen 
aanbieden dan wat in de container kan gegooid worden. Het volume van de normale container 
volstaat dan niet. Bij andere intercommunales bestaan er systemen met het aanbieden van extra 
zakken na aanvraag bij de intercommunale zodat de ophaler daarover kan verwittigd worden 
(normaal worden er geen zakken meer meegenomen).  
De vraag stelt zich hoe Ibogem hier best op kan inspelen zonder het principe van diftar en verbod op 
gebruik van zakken te schaden. Er zal evenwel steeds een vorm van uitzondering voor gemaakt 
moeten worden. Bij andere intercommunales zijn er verschillende systemen van toepassing.  
 
De raad van bestuur is van oordeel dat deze problematiek verder dient besproken te worden op een 
volgende raad van bestuur. In afwachting van een mogelijk structureel systeem worden ondertussen 
aanvragen individueel bekeken.   
 

4. Grofvuil recyclageparken 

Sedert een aantal maanden wordt er meer controle uitgevoerd op de recyclageparken voor het 
aanleveren van de fractie grofvuil. Reeds eerder werd vastgesteld dat er veel afval in zakken werd 
aangeleverd (dat is al zeker geen grofvuil volgens de officiële term van OVAM) en dat die zakken 
bovendien nog veel recycleerbare materialen bevatten. De laatste weken werden de controles nog 
verscherpt en zien we dat er toch wel heel veel zaken fout worden aangeleverd (zie foto’s). De 
burger heeft de wettelijke verplichting om goederen uit te sorteren, Ibogem heeft de verplichting 
hier op toe te zien. In de praktijk is het echter onmogelijk om alle aanbiedingen voor 100% te 
controleren. Daarvoor beschikt Ibogem niet over voldoende medewerkers. Of moet het aantal 
bezoekers beperkt worden zodat controle wel mogelijk is. 



 

 

 

Het tarief van het grofvuil op de parken is €125/ton. Restafval aan huis volgens diftar kost €250/ton 
(tarieven berekend op de reële kosten). Bij sommige burgers is de verleiding groot om restafval naar 
de parken te brengen ongeacht of dit mag of niet. Verder moet er ook meer gestimuleerd worden 
om beter te sorteren. Een tariefverhoging zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Ibogem zit met 
de huidige tarieven vrij laag ten opzichte van andere intercommunales (MIWA: 180, IDM:200). 
Volgens het uitvoeringsplan moet een tarief aangerekend worden tussen € 30 - € 300.  

De tarieven van de parken zijn recent goedgekeurd en zijn een bevoegdheid van de AV. In het kader 
van daling van het restafval moet er echter overwogen welke stappen er dringend kunnen genomen 
worden om die doelstelling te bereiken. Wim Beeldens wil ook een signaal vanuit de raad van 
bestuur als ondersteuning voor de medewerkers. Ook al behoort dit tot het takenpakket van een 
parkwachter, het is en blijft een vervelende en moeilijke opdracht om de burgers permanent te 
controleren, aan te spreken, in discussie te gaan.  

De raad van bestuur beslist om dit verder te bespreken in de toekomst en stelt vast dat een aantal 
belangrijke keuzes zich opdringen. 

5. Varia 

 
 

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


