
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 07 oktober 2021 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Garcia, ondervoorzitter; A. Denert 
R. Heirwegh; E. Smet; C. Vermeulen; D. Tielens; L. Van Dooren; K. Schelfhout; E. Debaets en W. 
Beeldens 
 
Verontschuldigd:  G. Weyns; R. Hiel 
 
 

1. Aanstelling medewerker kringloopwinkel 
 

2. Aanstelling medewerker recyclageparken 
 

3. Bestek groepsverzekering 
 
Op de raad van bestuur van 02 september werd aangekondigd dat het consortium Ethias-Belfius 
gebruik had gemaakt van de opzegclausule van de overeenkomst voor de bewaring van de 
groepsverzekering. Er moest een bestek worden opgemaakt voor het zoeken van een nieuwe 
partner. Het bestek (meegestuurd in bijlage) is gebaseerd op de laatste trends wat betreft de 
bijdragen en het rendement. Ondertussen heeft ook VVSG actie ondernomen om samen met de 
provincie Antwerpen te bekijken om eventueel gebruik te maken van de formule van die 
groepsaankoop. Hierover volgt volgende week dinsdag een infosessie. Indien deze formule 
interessant lijkt, dan kan hier eventueel op ingeschreven worden. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 
4. Bestek inzameling harde kunststoffen recyclageparken 

 
Vorig jaar werd de aanbesteding gelanceerd voor de verwerking van de harde kunststoffen van de 
recyclageparken van IDM/MIWA/Ibogem. Renewi had de opdracht binnen gehaald. Gezien de 
dalende prijzen van harde kunststoffen lijkt een nieuwe aanbesteding nodig. Dit kan volgens de 
mogelijkheden van het vorige bestek. IDM heeft een nieuw bestek gemaakt (meegestuurd in bijlage). 
Op vraag van Ibogem werd een bijkomend criterium ingebouwd dat rekening houdt met de reistijden 
over drukke wegen (bv ring van Antwerpen). Enkel de afstand in rekening brengen is tegenwoordig 
niet meer voldoende. 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 
5. Bestek raamcontract rolcontainers diftar alle fracties 
 

Het quotum containers (volgens de subsidiebelofte van OVAM) van het huidige raamcontract is 
bereikt. Naast de restafvalcontainers worden er nog veel andere containers aangevraagd door de 
burgers, vooral gft-containers maar ook papiercontainers en pmd-containers (meestal bij 
hoogbouw). Door de invoering van diftar restafval is een duidelijke stijging waar te nemen bij de 
vraag naar gft-containers. Om nieuwe containers te kunnen bestellen moet een nieuwe 
marktbevraging georganiseerd worden. Hiervoor kan ook ondersteuning gevraagd worden bij OVAM. 
Er werd een bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage) met een inventaris van de te verwachten 



 

 

 

aantallen. Na goedkeuring van het bestek door de raad van bestuur kan de subsidieaanvraag bij 
OVAM worden ingediend. Na beoordeling van ons dossier kan er pas effectief tot aanbesteding 
worden over gegaan. 

 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 

 
6. Bestek raamcontract ondergrondse containers 
 

Voor het plaatsen van ondergrondse sorteerstraten werd in 2017 een aanbesteding gelanceerd voor 
het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van 100 ondergrondse containers. De 
limiet van dit contract is bereikt. Gezien er nog verschillende projecten in de steigers staan in de 
verschillende gemeenten is het afsluiten van een nieuw raamcontract wenselijk. Er werd een nieuw 
bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage) voor een raamcontract van 50 ondergrondse containers. 
Na goedkeuring van het bestek door de raad van bestuur kan de subsidieaanvraag bij OVAM worden 
ingediend. Na beoordeling van ons dossier kan er pas effectief tot aanbesteding worden over gegaan. 

Een overzicht van de reeds geïnstalleerde ondergrondse containers zal later bezorgd worden. 

Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

7. Aanvraag pensioen medewerker recyclageparken 
 
8. Verslag van nazicht aanpassingen park Rupelmonde 
 

Voor de aanbesteding van de aanpassingen aan het park van Rupelmonde waren 2 inschrijvingen 
voor de eigenlijke infrastructuurwerken en 3 inschrijvingen voor het diftargedeelte. De offertes 
waren regelmatig zodat een prijsvergelijking de doorslag gaf voor de rangschikking zoals vermeld in 
het verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage). Alle prijzen waren verantwoord en vielen binnen de 
toleranties van de raming. 

 
Perceel 1 kan gegund worden aan de firma VMB, perceel 3 kan gegund worden aan de firma 
Preciamolen. 

 
Voor perceel 2 was er geen enkele inschrijving en moet de aanbesteding opnieuw gelanceerd 
worden. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het gunningverslag goed en gunt de verschillende percelen 
zoals aangegeven in het gunningverslag. Het gunningverslag wordt overgemaakt aan de OVAM. Na 
goedkeuring van de subsidie kan de opdracht gegund worden. De start van de werken wordt 
voorzien voor februari-maart 2022. 

 
9. Mededeling gunning hospitalisatieverzekering 
 

Om de 4 jaar wordt de opdracht voor de dienstverlening van de hospitalisatieverzekering opnieuw in 
de markt gezet. Ibogem doet hiervoor mee aan de groepsaankoop van GSDV.  

 
10. Invoering Matis: rapporteringsprogramma 

 

Onder impuls van Europese richtlijnen rond de rapportering van ingezamelde afvalstromen en de 
verwerking ervan, heeft OVAM een nieuw rapporteringsprogramma gelanceerd dat alle gemeenten, 



 

 

 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, private verwerkers,… moeten gebruiken. De 
toepassing kreeg de naam Matis en vervangt de vroegere HAS-enquête. De OVAM wil maandelijkse 
rapporteringen van alle stromen die worden ingezameld. Voor de gemeenten gaat dat over het 
straatveegvuil, zwerfvuil en sluikstorten. Indien ze ook zelf bedrijfsafval inzamelen, moeten ze dit ook 
zelf rapporteren. De maandelijkse rapporteringen vragen van Ibogem (en uiteraard ook van alle 
andere organisaties) bijkomende inspanningen. De gemeenten kiezen ervoor om alles centraal door 
Ibogem te laten invoeren. Met de huidige personeelsbezetting lukt het niet om dat er zomaar bij te 
nemen. Deze bedenking wordt ook gemaakt door andere IGS en is al aangekaart bij OVAM. Maar de 
tool zal vanaf 2022 definitief moeten gebruikt worden. Ibogem zal bekijken hoe dit intern moet 
aangepakt worden.  

11. Principes budget 2022 
 

Het budget voor 2022 staat op de agenda van de raad van bestuur van 04 november. De opmaak is in 
volle gang op basis van de resultaten van 2021 en rekening houdend met kennis van nieuwe 
overeenkomsten en projecten. Het is algemeen bekend dat de verwerkingskosten voor de meeste 
fracties al jaren aan het stijgen zijn en dat de weinige vergoedingen dalen. De tarieven voor afvoer 
naar de parken volgen niet dezelfde trend. Bovendien is er ook een ongelijkheid met sommige 
tarieven van de inzameling aan huis. De OVAM legt verder nog strenge normcijfers op voor het 
restafval. Grofvuil van de parken valt hier ook onder. Ondanks de vele controles en sensibilisering, 
wordt er nog teveel grofvuil aangevoerd. Volgens een rapport van de OVAM is een betere prijszetting 
een stimulans om beter te sorteren en aan afvalpreventie te doen.  
 
Finaal wordt overeengekomen om volgende principes en details verder uit te werken voor het 
budget van Ibogem en voor andere zaken als advies aan de gemeenten voor te leggen. 
 

12. Varia 

 Overzicht gepresteerde uren jobstudenten: 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Jens De Wael 


