
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 03 juni 2021 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; R. Heirwegh; D. Tielens; E. Smet; L. 
Van Dooren; G. Weyns; C. Vermeulen; R. Hiel; E. Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: S. Vervaet, ondervoorzitter; K. Schelfhout; A. Denert 
 
Gelet op de maatregelen rond covid-19 wordt de vergadering digitaal georganiseerd. 
 

1. Evaluatie afsprakensysteem recyeclageparken 
 
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. Afspraken kunnen 

geboekt worden via de website in blokken van 15 minuten met een maximum van 8 bezoekers per 

blok. Per park kunnen dagelijks maximaal 201 afspraken vastgelegd worden (minder bezoekers op de 

middag ifv eetpauzes). 

Na het debat wordt het volgende systeem beslist: 

- Recyclagepark Melsele: alle dagen op afspraak behalve op vrijdag 

- Recyclagepark Verrebroek: alle dagen op afspraak behalve op donderdag 

- Recyclagepark Rupelmonde: alle dagen op afspraak. 

De nieuwe regeling zal starten op 01 september. Hierover zal tijdig en voldoende worden 

gecommuniceerd. 

2. Aanstellen lasthebber VERKO 
 
Op 08 juni om 18u00 organiseert VERKO de algemene jaarvergadering. 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.  

 
3. Regiovorming  

 
De brief met bezorgdheden is overgemaakt aan minister Demir. Voor de rest zijn er geen verdere 
stappen gepland vanuit Ibogem. Interafval brengt in kaart welke gevolgen er kunnen zijn voor de 



 

 

 

gemeenten in Vlaanderen en zal op basis daarvan juridisch laten bekijken welke mogelijkheden er 
zijn voor de gemeenten en hoe de regiovorming als dusdanig kan worden ingevoerd. Zwijndrecht is 
bezig met de voorbereiding van een motivatie op juridisch vlak. 
 

4. Verslag neerlegging statuten 
 

Op 18 mei 2021 werden de statuten van Ibogem aangepast in de buitengewone algemene 
vergadering. De openstaande schulden voor een toegekend dividend van 2014 werden omgezet in 
onbeschikbaar vermogen. Volgens de wetgeving vennootschappen en verenigingen moet de raad 
van bestuur een verslag opmaken over deze inbreng in natura en dat verslag (meegestuurd in bijlage) 
binnen de 30 dagen neerleggen samen met de gewijzigde statuten. 

Beslissing: de raad van bestuur keurt het verslag goed. 

 
5. Varia 

 

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


