
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 02 september 2021 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; A. Denert 
R. Heirwegh; E. Smet; G. Weyns; C. Vermeulen; R. Hiel; D. Tielens; L. Van Dooren; K. Schelfhout; E. 
Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd:   
 
 

1. Verslag van nazicht verwerking groenafval recyclageparken MIWA - Ibogem 
 
Het groenafval van de recyclageparken van Ibogem wordt verwerkt op de site van de 
groencompostering van Indaver in Kallo. De overeenkomst loopt af op 31/12/2021. Er werd een 
bestek opgemaakt door Ibogem voor MIWA en Ibogem samen. De ingekomen offertes werden 
vergeleken in het verslag van nazicht  (meegestuurd in bijlage).  Om te vermijden dat we een lage 
tonnageprijs zouden moeten betalen maar het groenafval naar een verre locatie zouden moeten 
voeren, werd een afstandscorrectie opgenomen voor de prijsberekening. Voor de beide percelen 
waren er 7 inschrijvingen. Na verrekening van de afstandscorrecties kan besloten worden dat 
ViaBuild de voordeligste offerte heeft ingediend. Het afval moet aangeleverd worden op hun locatie 
in Puurs. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het verslag van nazicht goed en gunt de opdracht aan ViaBuild 
NV uit Puurs. 
 

2. Verslag van nazicht verwerking hout recyclageparken MIWA - Ibogem 
 
Het houtafval van de recyclageparken van Ibogem wordt verwerkt op de site van de 
groencompostering van Indaver in Kallo. De overeenkomst loopt af op 31/12/2021. MIWA treedt op 
als opdrachtencentrale voor Ibogem en MIWA samen en heeft het bestek opgemaakt.  De 
ingekomen offertes werden vergeleken in het verslag van nazicht  (meegestuurd in bijlage).  Om te 
vermijden dat we een lage tonnageprijs zouden moeten betalen maar het hout naar een verre locatie 
zouden moeten voeren, werd een afstandscorrectie opgenomen voor de prijsberekening. Voor de 
beide percelen waren er 5 inschrijvingen. Na verrekening van de afstandscorrecties kan besloten 
worden dat Indaver de voordeligste offerte heeft ingediend. Het afval moet aangeleverd worden op 
hun locatie in Kallo (vroegere site groencompostering). 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het verslag van nazicht goed en gunt de opdracht aan Indaver 
NV uit Kallo.   
 

 
3. PFOS 

 
De OVAM wil verder onderzoek doen naar de aanwezigheid van PFOS in de omgeving van de site van 
3M. In overleg met Ibogem worden binnenkort stalen genomen van zowel het gft (inzameling aan 
huis) als van het groenafval dat normaal naar de parken komt. 



 

 

 

Met het onderzoek wil men vooral weten of door de verwerking (compostering) van de beide 
afvalstromen er kans bestaat op verdere verspreiding van PFOS. 
 
De OVAM (de cel Bodem en onder toezicht van Karl Vrancken) bepaalt welke straten en 
aansluitpunten worden meegenomen. Het gaat vooral over straten in Zwijndrecht, 2 straten van 
Melsele zijn eveneens opgenomen in de lijst. OVAM heeft een labo aangesteld en zorgt voor de 
administratieve coördinatie, Ibogem zorgt voor de logistiek. De staalnames gebeuren bij de 
ophalingen van 07, 21 en 23 september. 

 
4.  Nieuwe regels inzameling bedrijfsafval 

 
Op 02 juli heeft de Vlaamse Regering Vlarema 8 goedgekeurd. De voornaamste wijziging is terug te 
vinden bij de inzameling van bedrijfsafval. De regels worden strenger en er zal meer controle 
gebeuren. Concreet moet elke inzamelaar van bedrijfsafvalstoffen toezien op het naleven van de 
sorteerplicht. Dat wil zeggen dat er bij het restafval geen andere uit te sorteren materialen meer 
mogen aangetroffen worden. De inzamelaar moet actief alle containers controleren en bij het 
aantreffen van nonconformiteiten moet dit gemeld worden in een nonconformiteitenregister. De 
OVAM kan dat register altijd opvragen. Alle klanten moeten ook duidelijk geïnformeerd worden over 
de sorteerplicht. Ibogem valt ook onder deze regeling voor de inzameling bij de gemeentelijke 
diensten, scholen,… Omdat Ibogem de opdracht van inzameling uitbesteed heeft aan 
Lammertyn.net, moeten er goede afspraken met Lammertyn.net gemaakt worden. De controle is in 
in principe voor hen. Uiteraard zal deze nieuwe wetgeving een kostenverhoging voor Ibogem als 
gevolg hebben. De gemeenten doen er best aan om alle diensten te informeren over deze gewijzigde 
regelgeving en toe te zien op het correct naleven van de voorschriften. 

 
5. Regiovorming 

 
Een aantal aanpassingen aan het Decreet Lokaal Bestuur zijn al doorgevoerd, maar rond de 
regiovorming zijn nog geen teksten opgemaakt. Voorlopig is er geen verder nieuws over de 
uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering.  

 
6. Groepsverzekering 2de pensioenpijler: stopzetting overeenkomst door Ethias-Belfius 

 
De waarborg van de groepsverzekering van de contractuele medewerkers ligt bij het consortium 
Ethias-Belfius. Dit contract werd in oorsprong afgesloten na een overkoepelende marktverkenning. 
De beide partijen willen nu gebruik maken van de clausule voor verbreking van de overeenkomst. Als 
voonaamste reden geven zij dat momenteel de rentevoeten en kosten zorgen voor een negatief 
rendement.  
Ibogem zal een nieuwe marktbevraging organiseren, de huidige partners zullen daar ongetwijfeld op 
inschrijven. 
 

7. Varia 

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


