
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 01 april 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; R. Hiel; E. Debaets en W. 
Beeldens 
 
Verontschuldigd: K. Schelfhout; A. Denert 
 
Gelet op de maatregelen rond covid-19 wordt de vergadering digitaal georganiseerd. 
 

1. Aankoop asbestzakken recyclageparken IVM 
 
De inzameling van asbest op de recyclageparken kan sinds kort enkel nog als het verpakt wordt 
aangeleverd door de burgers. Voorlopig zijn er nog geen verplichtingen over het gebruik van een 
uniforme verpakking. OVAM is wel bezig met het invoeren van een algemene en genormeerde 
verpakking. Om die reden wordt gekeken naar het aankopen van mogelijke zakken die dan worden 
aangeboden op het recyclagepark. OVAM spreekt ook met de private verkooppunten (doe-het-zelf 
zaken) om eveneens deze zakken aan te bieden. 
IVM wil optreden als opdrachtencentrale voor de marktbevraging. Ibogem zal voorlopig 1.000 zakken 
bestellen. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met deelname aan de procedure van IVM. 
 

2. Verslag van nazicht verwerking bouw-en sloopafval parken via MIWA 
 
Voor de verwerking van het bouw- en sloopafval van de recyclageparken werd een bestek 
opgemaakt door MIWA voor Ibogem en MIWA. Momenteel wordt deze fractie afgevoerd naar Hooge 
Maey van Indaver. De fractie bevat nog een aantal verder uit te sorteren stromen zoals bv ytong, 
isolatiemateriaal,… Het bestek werd in die richting dan ook opgemaakt: afvoeren naar een verwerker 
die nog verder uitsorteert en dan pas stort. 
Uit het verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage) blijkt dat Remondis de beste voorwaarden biedt. 
De afleverlocatie is Rumst. Ibogem moet minder ver rijden als voorheen, er zijn betere 
prijsvoorwaarden en er wordt minder materiaal gestort. 
 
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de gunning aan Remondis. 
 

3. Verslag van nazicht inzameling en verwerking matrassen recyclageparken 
 
Sinds 01/01/2021 moeten matrassen selectief worden ingezameld op de recyclageparken. Vanaf 
01/07/2021 moeten de matrassen ook effectief gerecycleerd worden. 
 
Voor de verwerking van de matrassen onder het totale systeem werd een bestek opgemaakt. Ibogem 
treedt op als opdrachtencentrale voor de intercommunales IDM, IVM, MIWA en IvLA. Voor de 
verschillende percelen waren er meerdere inschrijvers. Volgens het verslag van nazicht (meegestuurd 
in bijlage) kan de opdracht gegund worden aan Stuer uit Kruibeke voor de percelen IDM-MIWA-
Ibogem en aan Matras Recycling Europe voor de percelen IVM Noord-IVM Zuid-IVLA. 



 

 

 

Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de gunning aan Stuer voor de percelen 1+ 2 +3 en aan 
Matras Recycling Europe voor de percelen 4 + 5 + 6. 
 

4. Jaarrekening en jaarverslag 
 

De raad van bestuur brengt verslag uit over het werkingsjaar 2020 aan de hand van het jaarverslag 
en de jaarrekening (meegestuurd in bijlage). Voor de toelichting wordt gebruik gemaakt van een 
samenvattende presentatie. 
 
Het voorbije jaar werd vooral getekend door de coronapandemie. De inzameling aan huis ondervond 
weinig hinder, maar alle andere activiteiten hadden enorm te lijden onder de invloed van Covid-19. 
De recyclageparken werden tijdelijk gesloten. Nadien werd er gewerkt op afspraak, dit had invloed 
op de bezoekersaantallen. De kringloopwinkels werden 2 keer verplicht gesloten. Bij de heropening 
bleven beperkende maatregelen gelden over het aantal bezoekers en de bezoektijd, de cijfers zijn 
dan ook niet goed. De activiteiten voor sensibilisering (ondersteuning evenementen, infosessies 
thuiscomposteren, schoolopleidingen, zwerfvuilacties,…) vielen weg. Corona heeft dan ook een 
enorme invloed gehad op de financiële situatie. 
Het boekjaar 2020 sloot af met een te bestemmen verlies van het boekjaar van € 375.257,70.Dit 
verlies is te verklaren door de slotrekening voor het afstoten van de afdeling Groencompostering. (€ 
208.009,67 verlies) en door een aantal minderontvangsten.  De omzet van de Kringloopwinkel lag, 
door de Covid19-sluiting, € 144.000 lager dan in 2019 (-32%). Door de slechte prijzen voor papier en 
karton was er een minderontvangst ten opzichte van 2019 van € 128.342,93.  Daarnaast waren er 
een aantal bijkomende kosten om te voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Voor de 
verwerking van verschillende afvalstromen waren er door corona ook vermindering van inkomsten 
(textiel) of stijging van de verwerkingskosten. 
 
De afschrijvingen stijgen van €694.946,41 in 2019 naar €910.671,64 in 2020. Voornaamste oorzaak is 
hiervoor de versnelde afschrijving van activa van de Groencompostering en de  afschrijvingskost voor 
bijkomende ondergrondse containers van de sorteerstraten.  
Het algemeen BTW verhoudingsgetal bedroeg in 2020 12% tegenover 17% in 2019, Door de daaruit 
voortvloeiende herziening ontstond een schuld van €69.518,97 bij de BTW administratie.  
Het balanstotaal bedraagt  eind 2020 €12.382.463,05 tegenover €13.483.784,27 eind 2019.  Het 
eigen vermogen bedraagt eind 2020 €1.651.625,09 tegenover €2.136.070,50 op het einde van vorig 
boekjaar. De waarde van de vaste activa bedraagt €6.259.673,15 en de vlottende activa 
€6.122.789,90. Het te bestemmen verlies van het boekjaar zal worden overgedragen.  
 
De Raad van Bestuur beslist om de waardering in de veronderstelling van continuïteit te behouden 
omdat de verplichtingen tegenover derden vlot kunnen worden nagekomen. Bijgevolg komt de 
continuïteit van de vennootschap niet in het gedrang en is er dus geen reden om over te gaan tot een 
waardering in discontinuïteit. Voor 2021 werd een forfaitaire verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage afgesproken van één euro per inwoner (circa €85.000). Ook in 2021 lijden verkoopcijfers van 
de Kringloopwinkel onder de Covid-19 maatregelen.  
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en legt deze voor aan 
de algemene vergadering van 18 mei 2021. 

 
 
5. Varia 

 
Namens de Raad van Bestuur, 



 

 

 

 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Jens De Wael 


